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ว ันทีส
่ อง
เช้า

ท่าอากาศยานนานาชาติสว
ุ รรณภูม ิ กรุง เทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหร ัฐ
อาหร ับเอมิเรตส์ - เมืองดูไบ
(-/-/-)
้ 4 ประตู
ขอเชิญคณะพร ้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสว
ุ รรณภูม ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู ้โดยสารขาออก ชัน
ทางเข ้าหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน Emirate Airlines โดยมีเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯ คอยให ้การต ้อนรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขัน
้ ตอนการเช็คอิน และ หัวหน ้าทัวร์ให ้คําแนะนําเพือ
่ เตรียมความพร ้อมก่อนออกเดินทาง
นํ าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไ บ เมือ งดู ไบ ประเทศสหร ฐ
ั อาหร ับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน Emirate
Airlines เทีย
่ วบินที่ EK377
่ั
** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชวโมง
10 นาที บริการอาหารและเครือ
่ งดืมบนเครื
่
อ
่ งบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหร ัฐอาหร ับเอมิเรตส์
่ั
นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข ้าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิน
่ ช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 3 ชวโมง
**
นําท่านเดินทางสู่ เมืองดูไบ (Dubai) เป็ นเมืองทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตัง้ อยูท
่ างภาคเหนือของประเทศ
ถือ เป็ นเมือ งแห่งความมหัศจรรย์เพราะถูก ผันแปรจากดินแดนแห่ง ทะเลทราย สู่ดน
ิ แดนแห่ง โลกอนาคต ความมั่ง คั่ง ทางการค ้า
่ ารเป็ นเมืองแห่งผู ้นําเทคโนโลยี
บริการการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และศูนย์กลางธุรกิจ ไม่จํากัดเฉพาะการค ้านํ้ามันแบบก่อนๆ สูก
สมัยใหม่ที่สด
ุ ของโลกแห่งหนึ่ง ไม่มส
ี งิ่ ใดบนโลกใบนี้ ทีเ่ มืองดูไบจะทําไม่ได ้ แม ้การสร ้างแผ่นดินและจารึก ลงบนแผนทีโ่ ลกใน
อาณาเขตของตนเอง
่ พ
 นําคณะเข้าสูท
ี่ ัก Fortune Grand Hotel หรือเทียบเท่า

เมืองดูไบ - เมืองอาบู ดาบี - สุเหร่าหลวง - ทําเนียบประธานาธิบดี - โรงแรง เอมิเรตส์ พาเลซ - เฟอร์รารี่ เวิลด์ - เมือง
ดูไบ - ตึก บุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ - ห้างดไบ มอลล์ - นํา้ พุเต้นระบํา แห่งเมืองดูไบ
(B/L/D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** คําแนะนํา โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สําหร ับเข้าชมสุเหร่าหลวง **
การเข้าชมสุเหร่าหลวง จําเป็นต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และ ต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชม
้
สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมข้อเท้า เสือแขนยาวคลุ
มข้อมือ มิดชิดไม่ร ัดรูป และเตรียมผ้าสําหร ับคลุมศีรษะ
้
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือแขนยาว ไม่ร ัดรูป
นําท่านเดินทางสู่ เมืองอาบู ดาบี (Abu Dhabi) เป็ นเมืองหลวงและเมืองทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 2 ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ตัง้ อยูบ
่ นเกาะรูปตัวที ยืน
่ ออกไปบริเวณอ่าวเปอร์เซีย ถือเป็ นเมืองที่มค
ี า่ ครองชีพสูงที่สด
ุ อันดับ 3 ในภูมภ
ิ าค และอันดับ 26 ของ
โลก เป็ นเมือ งที่ได ้รับสมญานามว่า Garden of Gulf หรือ อ่าวแห่ง ความเขียวขจี และมีความอุดมสมบูรณ์ไปด ้วยสวนสวยงาม
ท่ามกลางทะเลทราย
นํ าท่านเดินทางสู่ สุเหร่าหลวง (Grand Mosque) หรือ สุเ หร่า ชีค ค์ ซายิด บิน สุล ตาล อัล นาร์ยันต์ (Sheikh Zayed Bin
Sultan Al Nahyan Mosque) สุเหร่าประจําเมืองหลวงทีท
่ า่ น Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan หรือ ท่านชีคค์ บุคคลสําคัญ
ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็ นเจ ้าผู ้ครองรัฐอาบูดาบี เป็ นผู ้ก่อตัง้ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ เป็ นประธานาธิบดีคน
แรกของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผู ้เป็ นทีร่ ักและเปรียบเสมือนบิดาของชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สร ้างไว ้ก่อนท่านจะสวรรคต
การก่อสร ้างใช ้เวลารวมทัง้ หมด 10 ปี ภายในสุเหร่าแห่ง นี้ม ีพรมทอมือ ผืนที่ใหญ่ที่สด
ุ ในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร ผลงาน
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กลางว ัน

ท ้องถิ่นของชาวอาหรับโบราณ และ โคมไฟ Chandelier ที่ใ หญ่ที่สุด ในโลก นํ าเข ้าจากประเทศเยอรมันทํ าด ้วยทองคําและ
ทองแดงซึง่ ถูกสั่งทําขึน
้ พิเศษ ซึง่ ภายหลังทีท
่ า่ นชีคค์สวรรคต ทางรัฐบาลจึงใช ้สุเหร่าแห่งนี้เป็ นสุสานหลวงทีฝ
่ ั งพระบรมศพของ
ท่าน สุเหร่าแห่งนี้สามารถรองรับผู ้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได ้สูงถึง 40,000 คน
นํ าท่าน ผ่านชม ทําเนียบประธานาธิบ ดี (Presidential Palace) และ โรงแรง เอมิเรตส์ พาเลซ (Emirates Palace
Hotel) ซึง่ ในอดีตใช ้เป็ นที่รับรองผู ้นํ าประเทศในเครือ GCC หรือ คณะมนตรีความร่วมมือ รัฐอ่าวอาหรับ ได ้แก่ บาร์เ รน การ์ตาร์
คูเวต โอมาน ซาอุดอ
ิ ารเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พระราชอาคันตุกะของท่านชีคค์ ปั จจุบันเป็ นโรงแรมทีอ
่ ยูใ่ นความดูแลของ
้ ประมาณ 3
รัฐบาลเมืองอาบู ดาบี บริหารโดยกลุม
่ Kempinski เปิ ดให ้บริการครัง้ แรกเมือ
่ ปี 2548 โดยใช ้งบประมาณก่อสร ้างทัง้ สิน
พันล ้านเหรียญสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึง่ มีความสวยงามดุจดั่งพระราชวังของเจ ้าผู ้ครองนคร โรงแรมแห่งนี้อยู่บนที่ดน
ิ ของท่าน
ชีคค์ อดีตประธานาธิบดี อีกเช่นกัน
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร

นําท่าน ถ่ายรูปเป็นทีระลึก
่
กับ เฟอร์รารี่ เวิลด์ (Ferrari World) เป็ นแหล่งรวมเทคโนโลยี นวัตกรรมทัง้ ยานยนต์ วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ และสรรพสิง่ ทีเ่ ป็ นองค์ความรู ้เชิงวิศวกรรม , ศิลปกรรม การออกแบบ วิจัย พัฒนา จากรถยนต์เฟอร์รารี่ และทุกๆ
ศาสตร์ในโลก เอามารวมกันเพือ
่ สร ้างเป็ นโครงการนี้ ทีเ่ ป็ นทัง้ สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ในโลก โชว์รม
ู เทคโนโลยี , โชว์รม
ู
วิศวกรรมยานยนต์ , แหล่งรวมเทคนิคความรู ้ และความบันเทิงทุกอย่างเอาไว ้ในนี้ (ย ังไม่รวมค่าบ ัตรเข้าชมด้านใน หรือ ท่าน
้ ของทีระลึกจากเฟอร์รารี
สามารถเลือกซือ
่
มากมายที
่
ร่ ้านขายของทีร่ ะลึกด้านหน้า)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองดูไบ (Dubai) ผ่านถนน Sheikh Zayed Road ถนน 12 เลนส์ สายหลัก สําคัญ ที่สุดของประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ ที่เชื่อ มต่อ เมือ งอาบู ดาบี และ เมืองดูไบ เข ้าด ้วยกัน ขนานไปกับแนวชายฝั่ ง ถนนเส ้นนี้ม ีโ รงแรม ศูนย์ก ารค ้า
สํานักงานและอพาร์ตเมนต์ ตัง้ เรียงรายมากมาย สถาปั ตยกรรมสมัยเก่า และ สมัยใหม่รวมกันอยูแ
่ สดงถึงความมั่งคั่งสวยงาม การ
้ชี
ใช วต
ิ อย่างหรูหราของชาวเมือง
นํ าท่านเดินทางสู่ ตึก บุรจญ์ เคาะลีฟ ะฮ์ (Burj Khalifa) หรือ เดิม ชื่อ ตึก บุร จญ์ ดู ไบ หนึ่ง ในสัญ ลัก ษณ์อัน สําคัญ ของ
ประเทศสหรั ฐอาหรับ เอมิเ รตส์ อีก ทั ้ง ยั ง เป็ นฉากเสี่ย งตายสํา คั ญ ของพระเอก “ ทอม ครูซ ” จากภาพยนตร์เ รื่อ ง Mission
้ เป็ นตึกทีไ่ ด ้ชือ
่ ว่าสูงทีส
Impossible 4 ซึง่ ตึกมีความสูงถึง 828 เมตร ปั จจุบันมีทงั ้ หมด 160 ชัน
่ ด
ุ ในโลก ตัวตึกได ้ทําสถิตก
ิ ลายมา
เป็ นตึกระฟ้ าทีส
่ งู ทีส
่ ด
ุ ในโลกมีความสูงถึง 546 เมตร แซงตึกไทเป 101 เรียบร ้อย (สูงกว่าตึกไทเป 101 ประมาณ 97 เมตร และสูง
กว่าอาคารใบหยก 2 ประมาณ 218 เมตร) ซึง่ ได ้มีก ารเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการ เมือ
่ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2553 และ เปลี่ยนชื่อ
อาคารจาก " บุรจญ์ ดูไบ " เป็ น " บุรจญ์ เคาะลีฟ ะฮ์ " เพื่อ เป็ นเกียรติแก่ ท่านชีคค์ อดีตประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ ตึกบุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ ออกแบบโดย เอสโอเอ็ม ผู ้ออกแบบเดียวกันกับเซียร์ทาวเวอร์ อาคารที่สงู ที่สด
ุ ในสหรัฐอเมริกาใน
้ ล่าง โดยชัน
้
ปั จจุบันการตกแต่งภายในจะตกแต่งโดย จอร์โจ อาร์มานี (Giorgio Armani) โดยเป็ นโรงแรมอาร์มานี สําหรับ 37 ชัน
้ ที่ 123 และ 124 จะเป็ นจุดชมวิวของตึก ทีส
45 ถึง 108 จะเป็ นอพาร์ตเมนต์ โดยทีเ่ หลือ จะเป็ นสํานั กงาน และ ชัน
่ ําคัญ ส่วนบน
่ สาร นอกจากนี้ชน
ั ้ 78 จะมีสระว่ายนํ้า กลางแจ ้งขนาดใหญ่ โดยตึกนี้จะติดตัง้ ลิฟต์ทเี่ ร็วทีส
ของตึกจะเป็ นเสาอากาศสือ
่ ด
ุ ในโลก ที่
ความเร็ว 18 ม./วินาที (65 ก.ม./ชม. , 40 ไมล์/ชม.) โดยลิฟต์ที่มค
ี วามเร็วสูงสุดอันดับที่ 2 ปั จจุบันอยูท
่ ต
ี่ ก
ึ ไทเป 101 ทีม
่ ค
ี วาม
ความเร็ว 16.83 ม./วินาที (ย ังไม่รวมค่าบ ัตรขึน
้ ชมวิวบนตึก ท่านสามารถตรวจสอบรอบทีข
่ น
ึ้ และ ราคาบ ัตรก ับห ัวหน้า
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ท ัวร์อก
ี ครง)
ั้ บริเวณเดียวกันเป็ นทีต
่ ัง้ ของ ห้างดูไบ มอลล์ (Dubai Mall) ห ้างที่ใหญ่ที่สด
ุ ในโลก และมีพพ
ิ ธ
ิ ภัณฑ์สัตว์นํ้าที่
้ ของฝาก
ใหญ่ ที่สุดในโลกอยู่ภ ายใน ให ้ท่านได ้ถ่ายรูปหน ้าตู ้ปลาที่ม ีขนาดใหญ่ก ว่าคนสิบคนยืนเรียงกัน อิสระในการเลือ กซือ
่ ดังมากมายจากยุโรป ไม่วา่ จะเป็ นเสือ
้ ผ ้าสุภาพบุรษ
สินค ้าแบรนด์เนมชือ
ุ และสุภาพสตรี กระเป๋ าถือ เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า เครือ
่ งกีฬา เป็ น
้ ไม่สามารถหาซือ
้ ได ้ที่ยโุ รป แต่อาจหาซือ
้ ได ้ที่นี่ และ ช่วงเวลา 18.00-24.00 น. ของทุก วัน ท่านจะได ้ชมการ
ต ้น สินค ้าบางชิน
แสดง นํา้ พุเต้นระบํา แห่งเมืองดูไบ (Dubai Dance Fountain) เป็ นนํ้าพุเต ้นระบําอันสวยงามวิจต
ิ ร อยู่ในทะเลสาบหน ้า ตึก
ื่ เสียงมากมาย สิง่ พิเศษของนํ้าพุแห่งดูไบนี้
บุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ ถือเป็ นนํ้าพุทใี่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ในโลก โดยรอบถูกรายล ้อมไปด ้วยตึกทีม
่ ช
ี อ
้ 6,600 ดวง โปรเจคเตอร์สี 50 ตัว ควบคุมการทํางานด ้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะแสดงประกอบดนตรี ครัง้ ละ
คือ จะใช ้ไฟทัง้ สิน
้ กว่า 7.2 พันล ้านบาท
ประมาณ 5 นาที โดยใช ้งบประมาณในการก่อสร ้างทัง้ สิน
บริการอาหารคํา
่ ณ ภ ัตตาคาร
่ พ
 นําคณะเข้าสูท
ี่ ัก Fortune Grand Hotel หรือเทียบเท่า

เมือ งดูไบ - พระราชว ัง ท่านชีค - สุเหร่า จูไมร่า - ชายหาด จูไมร่า - ตึก บุรจญ์ อ ัล อาหร ับ - น ง่ั รถไฟโมโนเรล สู่
โครงการเดอะ ปาล์ม - โรงแรมแอตแลนติส - โรงแรมทีพ
่ ัก - ทะเลทราย - ตะลุยทะเลทรายด้วยรถยนต์ข ับเคลือน
่ 4 ล้อ
(B/L/D)
นําท่าน ผ่านชม พระราชว ัง ท่านชีค (Shiekh Palace) ตืน
่ ตาตืน
่ ใจกับการถ่ายภาพเป็ นทีร่ ะลึกหน ้าพระราชวัง อันงดงามสุด
อลัง การของครอบครัวชีคค์ อัล มั คตูม (Shiekh Al Maktoum) ซึง่ มีความร่ม รืน
่ เต็ม ไปด ้วยต ้นไม ้และพืช พรรณนานาชนิด และ
บรรดาเหล่านกยูงมากมายนับหลายสิบตัวทีถ
่ ก
ู เนรมิตขึน
้ ท่ามกลางเมืองแห่งทะเลทราย
นําท่าน ผ่านชม สุเหร่า จูไมร่า (Jumeirah Mosque) สุเหร่าคูบ
่ ้านคูเ่ มืองของเมืองดูไบ สร ้างด ้วยหินอ่อนทัง้ หลัง และได ้ชื่อ
ว่าเป็ นสุเหร่าทีส
่ วยงามมากที่สด
ุ แห่งหนึง่ ในเมือ งดูไบ นําท่าน ผ่านชม ชายหาดจูไมร่า (Jumeirah Beachฉ) สถานที่ตาก
อากาศยอดนิยมของชาวดูไบ นําท่าน ถ่ายรูปคูก
่ ับ ตึก บุรจญ์ อ ัล อาหร ับ (Burj Al Arab) โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว รูปทรง
คล ้ายเรือใบทีง่ ดงามและหรูหราทีส
่ ุดแห่งหนึ่งของโลก ตัง้ อยูร่ ม
ิ อ่าวอาหรับ เป็ นทีพ
่ ักอาศัยของเศรษฐีที่มช
ี ื่อเสียงชาวตะวันออก
กลาง นํ าท่าน น ง่ั รถไฟโมโนเรล (Monorail) สู่ โครงการเดอะ ปาล์ม (The Palm Project) เป็ นสุดยอดโครงการของ
ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ โดยการถมทะเลให ้เป็ นเกาะเทียม สร ้างเป็ นรูปต ้นปาล์ม จํานวน 3 เกาะ มีทัง้ โรงแรม รีสอร์ท
อพาร์ตเม ้นต์ ร ้านค ้า ภัตตาคาร ผับ บาร์ รวมทัง้ สํานักงานต่างๆ นั บว่าเป็ นสิง่ มหัศจรรย์อันดับที่ 8 ของโลก และส่วนของโครงการ
ได ้ถูก จารึก ให ้เป็ นส่ว นหนึ่ง ในแผนที่โ ลกเรีย บร ้อย นํ า ท่า น ผ่า นชม ความหรูห ราและยิ่ง ใหญ่ ข อง โรงแรมแอตแลนติส
(Atlantis Hotel) ทีอ
่ ยูบ
่ ริเวณส่วนปลายยอดของโครงการเดอะ ปาล์ม
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร
ได ้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ โรงแรมทีพ
่ ัก เพือ
่ เตรียมความพร ้อม เปลีย
่ นเครือ
่ งแต่งกายสําหรับตะลุยทะเลทราย
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คํา
่

** คําแนะนํา **
้
- ควรเตรียมเสือคลุ
มก ันแดด แว่นตาก ันแดด รองเท้าลําลองทีส
่ วมใส่สบาย เพือ
่ ตะลุยทะเลทราย
่ั
- ท่านทีเ่ มารถ กรุณาทานยาแก้เมารถล่วงหน้าอย่างน้อยครึง่ ชวโมงก่
อนออกเดินทาง และ ควรแจ้งให้ห ัวหน้าท ัวร์ทราบ
- กิจกรรมนี้ ไม่อนุญาตให้ผูท
้ เี่ ป็นโรคห ัวใจขนรุ
ั้ นแรง หรือ ตงครรภ์
ั้
เข้าร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไม่ว่า
กรณีใดๆทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิใ์ นการร ับผิดชอบทุกกรณี
- สําหร ับท่านทีไ่ ม่ร่วมเดิน ทางตะลุยทะเลทราย ท่านจําเป็นต้องพ ักผ่อนรอคณะอยูท
่ โี่ รงแรมทีพ
่ ัก โดยทางบริษ ัท ไม่
้ คํา
สามารถคืนค่าใช้จา่ ยในส่วนนีใ้ ห้ได้ รวมไปถึงอาหารมือ
่ ทีร่ วมอยูใ่ นกิจกรรม เพราะเป็นการชําระแบบเหมาจ่ายแล้ว
ทงหมด
ั้
หรือเลือกช้อปปิ้ งทีห
่ า้ งสรรพสินค้า โดยแจ้งให้ห ัวหน้าท ัวร์ทราบ หรือเพือ
่ ประสานงานติดต่อบริก ารรถร ับส่ง
ซึง่ อาจมีคา
่ ใช้จา่ ยเพิม
่ กรุณาตรวจสอบเป็นกรณีพเิ ศษ
นํ าท่านเดินทางสู่ ทะเลทราย (The Desert) เพื่อ ตะลุย ทะเลทราย ด้วยรถยนต์ข ับเคลืน
่ 4 ล้อ (4WD Sand Dune /
Desert Safari) ท่านจะได ้สนุก สนานและตื่น เต ้นไปกับประสบการณ์อันแปลกใหม่ นั่ ง รถตะลุยไปบนเนินทรายทั ้ง สูง และตํ่า
สลับกันไป
้ เมืองเบดูอน
บริการอาหารคํา
่ ในแคมป์กระโจมสไตล์อาหร ับ พืน
ิ (Bedouin)

อิสระให้ท ่านได้เพลิดเพลิน ก ับกิจกรรมต่างๆ ในแคมป์กระโจมแบบอาหร ับ ดืม
่ ดํ่าบรรยากาศสุดโรแมนติก ของพระ
้ เมืองเบดูอน
้ เมืองชาวอาหร ับ
อาทิตย์ตกดินทีแ
่ สนสวยงาม และส ัมผ ัสชีวต
ิ แบบชาวพืน
ิ (Bedouin) อาทิ การสวมชุดพืน
เพือ
่ ถ่ายรูปเก็ บไว้เป็นทีร่ ะลึก การเพ้น ท์ม อ
ื แบบอาหร ับ (Henna Tattoo) ลองสูบ มารากู กลิน
่ ผลไม้ (Shi Sha) ชม
้ ท้องและสะโพก รวมถึง
โชว์ระบําหน้าท้อง (Belly Dance) ซึง่ เป็นศิลปะการร่ายรําทีเ่ น้นการเคลือ
่ นไหวของกล้ามเนือ
สนุกสนานก ับการขีอ
่ ูฐ (Camel Ride)
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ว ันทีส
่ ี่

เช้า

กลางว ัน

เมืองดูไบ - พิพธ
ิ ภ ัณฑ์ดูไบ - ดูไบ ครีก - น ง่ั เรือข้ามฟาก Abra Taxi – ย่านตลาดเก่า - ตลาดทอง - ตลาดเครือ
่ งเทศ
– ห้างเอมิเรตส์ มอลล์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสว
ุ รรณภูม ิ กรุง เทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ
เมืองดูไบ ประเทศสหร ัฐอาหร ับเอมิเรตส์
(B/L/-)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ พิพธ
ิ ภ ัณฑ์ดูไบ (Dubai Museum) เป็ นพิพธ
ิ ภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สด
ุ ในภูมภ
ิ าคตะวันออกกลาง สร ้างขึน
้ เมื่อ
ศตวรรษที่ 19 บูรณะครัง้ ล่าสุดปี พ.ศ. 2513 เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทรี่ วบรวมเรือ
่ งราวสําคัญทางประวัตศ
ิ าสตร์ เช่น การค ้นพบงานศิลป์ ที่
มีอ ายุถงึ 4,000 ปี เรือ
่ งราวการค ้าขายมุก ในประวัตศ
ิ าสตร์ก ่อ นการค ้นพบนํ้ ามัน ท่านจะประทับใจกับการนํ าเทคโนโลยีตา่ งๆ มา
ถ่ายทอดเพือ
่ บอกเล่าเรือ
่ งราวประวัตศ
ิ าสตร์ของอาหรับโบราณ
นําท่านเดินทางสู่ ดูไบ ครีก (Dubai Creek) เป็ นคลองทีส
่ ร ้างขึน
้ โดยการขุดเข ้ามาในชายฝั่ ง เพือ
่ แบ่งเมืองดูไบออกเป็ น 2 ส่วน
คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีทา่ จอดเรือ 8 ท่า นําท่านนั่ง เรือข้ามฟาก ทีช
่ าวเมืองดูไบ
เรียกกันว่า Abra Taxi ซึง่ เป็ นเรือที่รับใช ้ชาวเมือ งดูไบมาช ้านานจวบจนถึง ปั จจุบัน ให ้ท่านได ้สัม ผัสวิถีช ีวต
ิ ความเป็ นอยู่ ของ
ชาวเมืองดูไบแบบโบราณ ทีไ่ ม่วา่ เมืองดูไบจะมีความก ้าวลํ้าทันสมัยทางเทคโนโลยีระดับโลกมากเพียงใด แต่ก็ยังมีโอกาสได ้เห็น
วัฒนธรรมความเป็ นอยูข
่ องคนท ้องถิน
่ โบราณอยูจ
่ นถึงปั จจุบัน
่ า่ นตลาดเก่าของเมืองดูไบทีเ่ รียกว่า Old Dubai Souk ทีอ
นําท่านเดินทางสูย
่ ยูท
่ างฝั่ ง Bur Dubai สู่ ตลาดทอง (Gold Souk) ที่
่ ว่าเป็ นตลาดทองทีใ่ หญ่ทส
ขึน
้ ชือ
ี่ ด
ุ ในโลก วางขายเครือ
่ งประดับทีท
่ ําจากทองคํา ขายเครือ
่ งประดับทุกชนิด เช่น มุก อัญมณี ต่างๆ
ร ้านเล็ก ๆ มากมายกว่าร ้อยร ้านค ้า หรือ ใกล ้กันจะเป็ น ตลาดเครือ
่ งเทศ (Spice Souk) ที่ทัง้ ตลาดตลบอบอวนไปด ้วยกลิ่น
เครือ
่ งเทศ ไม ้หอม อบเชย กระวาน กานหลู และ ถั่ว คุณภาพต่างๆนับร ้อยชนิดจากทั่วทุกมุมโลก มารวมไว ้ทีต
่ ลาดเครือ
่ งเทศแห่ง
นี้
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร

นําท่านเดินทางสู่ ห้างเอมิเรตส์ มอลล์ (Mall of Emirates) เป็ นห ้างขนาดใหญ่ทไี่ ด ้รับความนิยมสูง มีโรงภาพยนตร์ Cinestar
แบบคอมเพล็กซ์ มีอาร์เคดกว ้างใหญ่ ติดตัง้ ตู ้เกมส์ ลานโบว์ลงิ่ และร ้านค ้าอีกมากมาย รวมถึงร ้านต่างๆ ทีไ่ ด ้รับความนิยมในเมือ ง
ดูไบ และ Borders , Debenhams , Zara และแม ้แต่ Harvey Nichols สินค ้าแบรนด์ดังอย่าง H&M และ Phat Farm สําหรับลูกค ้า
ทั่วไป และ Via Rodeo ทีเ่ ต็มไปด ้วย Versace , D&G, Ferragamo และอืน
่ ๆ จุดทีโ่ ดดเด่นทีส
่ ด
ุ ของ Mall of the Emirates ก็คอ
ื
สกี ดูไบ (Ski Dubai) ไม่น่าแปลกใจที่ Mall of the Emirates เป็ นห ้างสรรพสินค ้าทีไ่ ด ้รับความนิยมสูงสุดในเมือ งดูไบเพราะ สกี
ดูไบ (Ski Dubai) คือ หนึ่งในสุดยอดแหล่ง ท่อ งเที่ยวในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเ รตส์ สามารถเลือกเล่นระหว่างสกี สโนว์บอร์ด
เลือ
่ นหิมะ หรือโยนบอลหิมะในสวนหิมะ หรือ สามารถเลือกดืม
่ ชา กาแฟ รับประทานอาหารใน Mall of the Emirates มีร ้านอาหาร
ให ้คุณเลือกแบบนับไม่ถ ้วนเลยทีเดียว เช่น Apres ร ้านมีสไตล์ทพ
ี่ ักสําหรับนักเล่นสกี มีเครือ
่ งดืม
่ บริการทันใจหรือเลือกทานฟองดู
ก็ได ้ , ใกล ้ Ski Dubai เป็ นทีต
่ ัง้ ร ้าน Sezzam ซึง่ มีเมนูอ าหารนานาชาติให ้เลือกมากมาย , The Butcher’s Shop รวมอาหารสุด
ยอดทีน
่ ําเข ้าจากแอฟริกาใต ้ ทีท
่ ค
ี่ ณ
ุ ต ้องแวะทาน biltong (เนื้อตากแห ้ง) หรือสเต็กรสเลิศ
** อิสระอาหารคํา
่ เพือสะดวกแก่
่
การเดินทางท่องเทีย
่ ว **
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22.30 น.

08.00 น.

นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหร ัฐอาหร ับเอมิเรตส์
นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสว
ุ รรณภูม ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสายการบิน Emirate Airlines เทีย
่ วบิน
ที่ EK374
่ั
** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชวโมง
30 นาที บริการอาหารและเครือ
่ งดืมบนเครื
่
อ
่ งบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสว
ุ รรณภูม ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

อ ัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ เด็กมี
เตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี )

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มเี ตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี )

พ ักเดีย
่ ว
เพิม
่

ราคา
ไม่รวม
ตว๋ ั

เดินทางเดือน กรกฎาคม 2561
12 - 16 กรกฎาคม 2561

29,888

29,888

29,888

6,500

15,888

23 - 27 สิงหาคม 2561

29,888

29,888

29,888

6,500

15,888

13 - 17 ก ันยายน 2561
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2561

26,888
26,888

26,888
26,888

26,888
26,888

6,500
6,500

15,888
15,888

12 - 16 ตุลาคม 2561
18 – 22 ตุลาคม 2561
20 – 24 ตุลาคม 2561

29,888
28,888
29,888

29,888
28,888
29,888

29,888
28,888
29,888

7,500
7,500
7,500

17,888
17,888
17,888

1 – 5 พฤศจิกายน 2561

28,888

28,888

28,888

8,000

17,888

เดินทางเดือน สงิ หาคม 2561
เดินทางเดือน ก ันยายน 2561
เดินทางเดือน ตุลาคม 2561

เดินทางเดือน พฤศจิกายน 2561

** อ ัตรานี้ ย ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ ห ัวหน้าท ัวร์ และม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน
่ **
** อ ัตราค่าบริการ สําหร ับเด็กอายุไม่ถ ึง 2 ขวบ ณ ว ันเดินทางกล ับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **
** หากท่านทีต
่ ้องออกตว๋ ั ภายใน (เครือ
่ งบิน , รถท ัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีทุ
่ กครงก่
ั้ อนทําการออกตว๋ ั เนืองจากสายการบิน
่
อาจมีการปร ับเปลียนไฟล์ท
่
หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
** สําหร ับอ ัตราค่าบริการนี้ จําเป็นต้องมีผเดิ
ู ้ นทางจํานวน 20 ท่าน ขึนไป
้
ในแต่ละคณะ กรณีทมีผู
ี่ เ้ ดินทางไม่ถงึ ตามจํานวนทีกํ
่ าหนด
ทางบริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเลือนการเดินทาง
่
หรือ เปลียนแปลงอ
่
ัตราค่าบริการ (ปร ับราคาเพิมขึ
่ น
้ เพือ
่ ให้คณะได้ออกเดินทาง ตาม
ความต้องการของผูเ้ ดินทาง) **

อ ัตราค่าบริการนีร้ วม

้ ประหยัด (Economy Class) กรณีต ้องการ Upgrade เป็ น ชัน
้ ธุรกิจ (Business Class) กรุณา
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ
่ งบินไป-กลับ พร ้อมคณะ ชัน
ติดต่อเจ ้าหน ้าเป็ นกรณีพเิ ศษ
 ค่าภาษี นํ้ามัน และ ภาษี สนามบินทุกแห่งทีม
่ ี
 ค่าธรรมเนี ยมการโหลดกระเป๋ าสั ม ภาระลงใต ้ท ้องเครื่อ งบิน โดยสายการบิน Emirate Airlines อนุญ าตให ้โหลดกระเป๋ าสัม ภาระลงใต ้ท ้อง
้ โดยมีนํ้าหนักไม่เกิน 23 กก.
เครือ
่ งบินได ้ ท่านละ 1 ชิน
 ค่ารถโค ้ชปรับอากาศตลอดเส ้นทาง ตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 ค่าโรงแรมทีพ
่ ักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักห ้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห ้อง กรณีทโี่ รงแรมมีห ้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงี าน
เทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอืน
่ ๆ ที่ทําให ้โรงแรมตามรายการทีร่ ะบุเ ต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลีย
่ นโรงแรมที่พัก ไปเป็ น
เมืองใกล ้เคียงแทนโดยอ ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสําคัญ
้ จงไว ้ในโปรแกรมชัดเจน
 ค่าเข ้าชมสถานทีต
่ า่ งๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ
 ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลีย
่ นได ้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสําคัญ
 ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
้ ประกันเพิม
 ค่าประกันอุบัตเิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต ้องการซือ
่ เพือ
่ คุ ้มครองสุขภาพกรุณา
ติดต่อเจ ้าหน ้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
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อ ัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม

 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินบ
ิ าร์ในห ้อง
รวมถึง ค่าอาหาร เครือ
่ งดืม
่ ทีส
่ ั่งเพิม
่ นอกเหนือ รายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได ้ระบุไว ้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริก ารจากหัวหน ้า
ทัวร์กอ
่ นการใช ้บริการทุกครัง้ )
 ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ 7% และภาษี หัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3% กรณีต ้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 ค่าทิปคนข ับรถ ม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน
่ และ ห ัวหน้าท ัวร์ รวมทงั้ 3 ท่าน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม 1,500 บาท รวมไปถึงเด็กอายุ
มากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ ว ันเดินทางกล ับ (Infant) ท งนี
ั้ ท
้ า
่ นสามารถให้มากกว่านีไ้ ด้ตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของท่าน

เงือ
่ นไขการจอง และ การชําระค่าบริการ
1.

2.

3.

นักท่อ งเทีย
่ วหรือ เอเย่นต์ กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดิน ทางอย่างน้อย 45 ว ัน พร ้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3
วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา ส่วนนี้ภ ายในวันที่ 3 ก่อ นเวลา 14.00 น. เท่านัน
้ โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัตท
ิ ันที หากยังไม่ได ้รับยอดเงินมัดจําตามเวลาทีก
่ ําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็ นต ้องเช็คทีว่ า่ ง
และทําจองเข ้ามาใหม่อก
ี ครัง้ กรณีทค
ี่ ณะเต็ม มีควิ รอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการให ้สิทธิ์ลก
ู ค ้ารายถัดไป เป็ นไปตามระบบ
ตามวัน และ เวลา ทีท
่ ํารายการจองเข ้ามาตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีทน
ี่ ั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด
นัก ท่อ งเที่ยวหรือ เอเย่นต์ กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เ หลือ ทัง้ หมด ครบ 100% ก่อนว ันเดิน ทางอย่างน้อย 21 ว ัน กรณีนัก ท่อ งเที่ยวหรือ
เอเย่นต์ไม่ชําระเงิน หรือ ชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึง่ รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆก็
ตาม รวมทัง้ กรณีทอ
ี่ ยูใ่ นช่วงรอผลการอนุมัตวิ ซ
ี า่ รอนัดสัมภาษณ์วซ
ี า่ ทีท
่ ําให ้ทางบริษัทไม่ได ้รับเงินตามเวลาทีก
่ ําหนดไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม คือ
ก่อนวันเดินทางอย่างน ้อย 30 วัน ให ้ถือว่านักท่องเทีย
่ วสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นัน
้ ๆทันที
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเ มลล์ หรือ จดหมายฯ ต ้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดัง นี้ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00
น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรี่ ัฐบาลประกาศในปี นัน
้ ๆถือว่าเป็ นวันหยุด
ทําการของทางบริษัท

เงือ
่ นไขการยกเลิกการเดินทาง

่
กรณีทน
ี่ ักท่องเทีย
่ วหรือเอเย่นต์ต ้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลือ
่ น หรือ เปลีย
่ นแปลง การเดินทาง นักท่องเทีย
่ วหรือเอเย่นต์ (ผู ้มีรายชือ
ในเอกสารการจอง) จะต ้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาทีบ
่ ริษัทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ
่ ลงนามในเอกสารแจ ้งยืนยันยกเลิก การจองกับทาง
้
บริษัทเป็ นลายลักษณ์อักษรเท่านัน
้ ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือ เอเย่นต์ต ้องการขอรับเงินค่าบริก ารคืน นัก ท่อ งเทีย
่ วหรือ เอเย่นต์ (ผู ้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต ้องแฟกซ์ อีเมลล์
หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ
่ ลงนามดําเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการ
แทนผู ้เดินทาง) พร ้อมหลักฐาน ได ้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆทัง้ หมด พาสปอร์ตหน ้าแรกของผู ้เดินทาง สําเนา
บัตรประชาชนของผู ้รับมอบอํานาจ และหน ้าสมุดบัญชีธนาคารทีต
่ ้องการให ้นําเงินเข ้าให ้ครบถ ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 แจ้งยกเลิก 30 ว ัน ขึน
้ ไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จา่ ยทงหมด
ั้
** กรณีว ันเดินทางตรงก ับช่วงว ันหยุดน ักข ัตฤกษ์ ไม่วา
่ ว ันใดว ัน
หนึง่ ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางไม่นอ
้ ยกว่า 45 ว ัน **
2.2 แจ้งยกเลิก 16-29 ว ัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จา
่ ยท่านละ 20,000 บาท ** กรณีทม
ี่ ค
ี ่าใช้จา
่ ยตามจริงมากกว่ากําหนด ทาง
บริษ ัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยเพิม
่ ทีเ่ กิดขึน
้ จริงทงหมด
ั้
**
2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 ว ัน ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิใ์ นการ ไม่คน
ื ค่าใช้จา่ ยทงหมด
ั้
** ทัง้ นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช ้จ่ายทีไ่ ด ้จ่ายจริงจากค่าบริการทีช
่ ําระแล ้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเทีย
่ วให ้แก่นักท่องเทีย
่ ว เช่น การ
สํารองทีน
่ ั่งตั๋วเครือ
่ งบิน การจองทีพ
่ ัก เป็ นต ้น **
้ ขาดแบบมีเงื่อ นไข หรือ เที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือ ผ่าน
3. การเดินทางที่ต ้องการันตีมัดจําหรือ ซือ
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มก
ี ารคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทัง้ หมดไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม
4. สําหรับอัตราค่าบริการนี้ จําเป็ นต ้องมีผู ้เดินทางจํานวน 20 ท่าน ขึน
้ ไป ในแต่ละคณะ กรณีทม
ี่ ีผู ้เดินทางไม่ถงึ ตามจํานวนทีก
่ ําหนด ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิก เลือ
่ น หรือ เปลีย
่ นแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิม
่ ขึน
้ เพือ
่ ให ้คณะได ้ออกเดินทาง ตามความต ้องการ) โดยทาง
บริษัทจะแจ ้งให ้กับนั กท่องเทีย
่ วหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มวี ซ
ี า่ และ อย่างน ้อย 21 วัน
ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีม
่ ีวซ
ี า่ แต่หากทางนัก ท่องเทีย
่ วหรือเอเย่นต์ทก
ุ ท่านยินดีทจ
ี่ ะชําระค่าบริการเพิม
่ จากการทีม
่ น
ี ั กท่อ งเที่ยวร่วม
เดินทางน ้อยกว่าทีท
่ างบริษัทกําหนดเพือ
่ ให ้คณะเดินทางได ้ ทางบริษัทยินดีทจ
ี่ ะให ้บริการและดําเนินการต่อไป
5. ในกรณีทล
ี่ ก
ู ค ้าดําเนินการยืน
่ วีซา่ เรียบร ้อยแล ้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คน
ื ค่าทัวร์ทล
ี่ ก
ู ค ้าชําระมาแล ้วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึง่ ยกเว ้นในกรณีที่วี
ซ่าไม่ผา่ นการอนุมัตจ
ิ ากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช ้จ่ายตามทีเ่ กิดขึน
้ จริงทัง้ หมด โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสําคัญ
6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต ้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. –
18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ทรี่ ัฐบาลประกาศในปี นัน
้ ๆถือ ว่าเป็ นวันหยุดทํา
การของทางบริษัท
1.

บริ ษทั เอสดีทีวาย เซอร์ วิส จําก ัด (TAT No. 11/07420)
68-68/6 เอสแอนด์บี ทาวเวอร์ ชั้น 5 ห้อง 502 ถนนปั้ น แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
Tel: 02-235-2534-6; E-mail: admin@sdty-tour.com

31-0718-DXB01--4D3N( EK)

www.sdty-tour.com

ข้อมูลสําค ัญเกีย
่ วก ับ โรงแรมทีพ
่ ัก ทีท
่ า่ นควรทราบ
1.

2.

เนื่ อ งจากการวางแผนผั ง ห อ
้ งพั ก ของแต่ ล ะโรงแรมแตกต่า งกั น จึง อาจทํ าให ห
้ ้องพั ก แบบห อ
้ งเดี่ย ว (Single) , ห อ
้ งพั ก คู่แ บบ 2 ท่ า น
้ กัน และบางโรงแรม
(Twin/Double) และ ห ้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห ้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตด
ิ กัน หรือ อยูค
่ นละชัน
อาจจะไม่ม ีห ้องพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ ถ ้าต ้องการเข ้าพัก 3 ท่าน อาจจะต ้องเป็ น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเป็ นต ้องแยก
ห ้องพัก เป็ น ห ้องคู่ 1 ห ้อง (Twin/Double) และ ห ้องเดีย
่ ว 1 ห ้อง (Single) ไม่วา่ กรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บค่าบริการเพิม
่
ตามจริงทีเ่ กิดขึน
้ จากนักท่องเทีย
่ วหรือเอเย่นต์
กรณีทม
ี่ ีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให ้ค่าโรงแรมสูงขึน
้ มากและห ้องพักในเมือ งเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลีย
่ น
หรือย ้ายเมืองเพือ
่ ให ้เกิดความเหมาะสม

ข้อมูลสําค ัญเกีย
่ วก ับ การยืน
่ คําร้องขอวีซ่า ทีท
่ า่ นควรทราบ
1.

2.
3.

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการยืน
่ วีซา่ แบบหมูค
่ ณะเท่านัน
้ กรณีทท
ี่ า่ นไม่สามารถยืน
่ วีซา่ พร ้อมคณะได ้ จะต ้องยืน
่ ก่อน หรือ หลัง คณะ และหาก
เกิดค่าใช ้จ่ายไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเป็ นจะต ้องชําระค่าใช ้จ่ายที่เกิดขึน
้ ตามจริง ทัง้ หมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ
่ งบิน (ตั๋ว) จะต ้อง
ออกก่อนแต่วซ
ี า่ ยังไม่ออก เนื่องจากท่านยืน
่ หลังคณะ
มาตราฐานการพิจารณาวีซา่ แบบปกติทั่วไปคือ 10 วันทําการ (เป็ นอย่างน ้อย ไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์) ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ ับจํานวนผู ้สมัครในช่วงนัน
้ ๆ
ซึง่ หากอยูใ่ นช่วงฤดูกาลท่องเทีย
่ ว ทีม
่ ผ
ี ู ้สมัครเป็ นจํานวนมาก อาจต ้องใช ้ระยะเวลามากกว่าปกติ
การยื่นขอวีซา่ ท่องเทีย
่ วประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แบบหมูค
่ ณะ ไม่จําเป็ นต ้องใช ้หนัง สือเดินทางฉบับจริง หากท่านส่ง สําเนาหน ้าหนังสือ
เดินทาง (หน ้าแรกทีม
่ รี ป
ู ) ชัดเจน สแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. มาให ้กับทางบริษัทเรียบร ้อยแล ้ว

การเตรียมเอกสาร เพือ
่ ขอยืน
่ วีซ่าท่องเทีย
่ วประเทศสหร ัฐอาหร ับเอมิเรตส ์ แบบหมูค
่ ณะ
ื เดินทางไทย
สําหร ับผูเ้ ดินทางทีถ
่ อ
ื หน ังสอ
1.
2.

สําเนาหน ้าหนังสือเดินทาง (หน ้าแรกทีม
่ รี ป
ู ) ชัดเจน โดยสแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. (รูปถ่ายจากมือถือไม่สามารถใช ้ได ้) มีอายุ
การใช ้งานคงเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน ้าว่างไม่ตาํ่ กว่า 2 หน ้า
รูปถ่ายสี หน ้าตรง ขนาด 2 x 2 นิว้ (เท่ากันทุกด ้านเป็ นสีเ่ หลีย
่ มจัตรุ ัส) จํานวน 2 รูป ฉากหลังต ้องเป็ นพืน
้ สีขาว ถ่ายมาแล ้วไม่เกิน 3 เดือน ไม่ซาํ้
กับวีซา่ ประเทศอืน
่ ๆทีเ่ คยได ้รับ เท่านัน
้

2.1. กรณีผู ้เดินทางอายุไม่ถงึ 18 ปี บริบรู ณ์ จําเป็ นต ้องใช ้ สูตบ
ิ ัตร โดยสแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. (รูปถ่ายจากมือถือไม่สามารถใช ้ได ้)
พร ้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางก ับ บิดาและมารดา จําเป็ นต ้องมี หน ังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ ทีอ
่ อกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบ ้าน ทัง้ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหน ้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองค่าใช่จา่ ย
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พร ้อมลงนามสําเนาถูกต ้อง
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางก ับ บิดา จําเป็ นต ้องมี หน ังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให ้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศ ทีอ
่ อกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบ ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหน ้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ
มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จา่ ย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางก ับ มารดา จําเป็ นต ้องมี หน ังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ให ้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศ ทีอ
่ อกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบ ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหน ้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ
มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จา่ ย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
้
** รายละเอียดเอกสารการยืน
่ ขอวีซา่ ทีได้
่ กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อมูลเบืองต้นที
ท
่ างบริษ ัทฯ ได้จ ัดทําขึนจากประสบการณ์
้
และระเบียบของ
่
สถานทูตฯ ซึงอาจมี
การเปลียนแปลงได้
่
ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบ ัติของลูกค้าในแต่ละราย โดยอยูท
่ ดุ
ี่ ลยพินจ
ิ ของประเทศ
ปลายทางเป็นผูด
้ ําเนินการ **
** หมายเหตุ : ทางด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอียดเพิมเติม
่
จากทีได้
่ แจ้งไว้ ขึนอยู
้
ก
่ ับการพิจารณาของ
่ เป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
เจ้าหน้าที่ และเอกสาร ของแต่ละท่าน (เป็นการพิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุม ัติวซ
ี า
ี ว่ น
้ ทงนี
่ ทาง
เกีย
่ วข้องใดๆทงสิ
ั้ น
ั้ บ
้ ริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ั้ อ ัตราค่าธรรมเนียมวีซา
่ ทางสถานทูตไม่คน
่ และมีส ิทธิไ์ ม่แจ้ง
สถานทูตเป็นผูเ้ รียกเก็บ หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุม ัติวซ
ี า
ื อ ัตราค่าธรรมเนียมในการยืน
่ วีซา
่
สาเหตุการปฏิเสธวีซา **

บริ ษทั เอสดีทีวาย เซอร์ วิส จําก ัด (TAT No. 11/07420)
68-68/6 เอสแอนด์บี ทาวเวอร์ ชั้น 5 ห้อง 502 ถนนปั้ น แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
Tel: 02-235-2534-6; E-mail: admin@sdty-tour.com

31-0718-DXB01--4D3N( EK)

www.sdty-tour.com

เงือ
่ นไข และ ข้อควรทราบอืน
่ ๆ ทว่ ั ไป ทีท
่ า่ นควรทราบ
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

ทัวร์นี้สําหรับผู ้มีวัตถุประสงค์เพือ
่ การท่องเทีย
่ วเท่านัน
้
ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิส
์ ําหรับผู ้เดินทางทีถ
่ อ
ื หนังสือเดินทางธรรมดา (หน ้าปกสีนํ้าตาล / เลือดหมู) เท่านัน
้ กรณีทท
ี่ า่ นถือหนังสือเดินทางราชการ
(หน ้าปกสีนํ้าเงินเข ้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน ้าปกสีแดงสด) และต ้องการเดินทางไปพร ้อมคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพือ
่ การท่องเทีย
่ ว โดยไม่
่ มโยงเกีย
มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชือ
่ วกับการขออนุญาตการใช ้หนังสือเดินทางพิเศษอืน
่ ๆ หากไม่ผา่ นการอนุมัตข
ิ องเคาท์เตอร์ เช็คอิน
ด่านตรวจคนเข ้าเมือง ทัง้ ฝั่ ง ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเข ้าไม่วา่ กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไม่รับผิดชอบความ
ผิดพลาดทีจ
่ ะเกิดขึน
้ ในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได ้ร่วมเดินทางหรือใช ้บริการตามที่ระบุไว ้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทัง้ หมด หรือถูกปฏิเสธการเข ้า-ออกเมือ ง หรือด ้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้ หมด
ให ้แก่ทา่ นไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม
ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได ้ร่วมเดินทางหรือใช ้บริการตามที่ระบุไว ้ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรือทัง้ หมด หรือถูกปฏิเสธการเข ้าออกเมือง หรือด ้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทัง้ หมดให ้แก่ทา่ นไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม
่ นามสกุล คํานํ าหน ้าชื่อ เลขทีห
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ
่ นังสือเดินทาง เลขที่วซ
ี า่
และอืน
่ ๆ เพือ
่ ใช ้ในการจองตั๋วเครือ
่ งบิน ในกรณีทน
ี่ ักท่องเทีย
่ วหรือเอเย่นต์ไม่ได ้ส่งหน ้าหนังสือเดิน และ หน ้าวีซา่ มาให ้กับทางบริษัทพร ้อมการ
ชําระเงินมัดจําหรือส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับสถานการณ์ ภูมอ
ิ ากาศ และเวลา ณ
วันทีเ่ ดินทางจริงของประเทศทีเ่ ดินทาง ทัง้ นี้ ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสําคัญ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช ้จ่ายใดๆ ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ของนักท่องเทีย
่ วทีไ่ ม่ได ้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น
ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัตเิ หตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ หายหรือเสียหายของสัม ภาระ ความล่าช ้า เปลีย
่ นแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสด
ุ วิสัยอืน
่ เป็ นต ้น
อัตราค่าบริก ารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีท
่ างบริษัทเสนอราคา ดังนัน
้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับราคา
ค่าบริการเพิม
่ ขึน
้ ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารเปลีย
่ นแปลงอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ
่ งบิน ค่าภาษี นํ้ามัน ค่าภาษี สนามบิน ค่าประกันภัย
สายการบิน การเปลีย
่ นแปลงเทีย
่ วบิน ฯลฯ ทีท
่ ําให ้ต ้นทุนสูงขึน
้
มัคคุเ ทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่ม ีอํานาจในการให ้คําสัญ ญาใดๆ แทนบริษัท เว ้นแต่ม ีเอกสารลงนามโดยผู ้มีอํานาจของ
บริษัทกํากับเท่านัน
้
นักท่องเทีย
่ วต ้องมีความพร ้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสด
ุ วิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุทเี่ กีย
่ วข ้องกับทางบริษัท
่
อาทิเช่น วีซาไม่ผ่าน เกิดอุบัตภ
ิ ัยทีไ่ ม่สามารถควบคุมได ้ นอกเหนือ การควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่
บริษัทยังไม่ได ้ชําระแก่ทางคูค
่ ้าของทางบริษัท หรือจะต ้องชําระตามข ้อตกลงแก่คค
ู่ ้าตามหลักปฏิบัตเิ ท่านัน
้
้ และรวมกันทุกชิน
้ ไม่เกิน 1,000
กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึน
้ เครือ
่ งบิน ต ้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลต
ิ รต่อชิน
ิ ล็อคปิ ดสนิท และสามารถนําออกมาให ้เจ ้าหน ้าทีต
มิลลิลต
ิ ร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึง่ มีซป
่ รวจได ้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให ้ถือ
ได ้ท่านละ 1 ใบเท่านัน
้ ถ ้าสิง่ ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าทีก
่ ําหนดจะต ้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ ้าหน ้าทีโ่ หลดใต ้ท ้องเครือ
่ งบิน
เท่านัน
้
สิง่ ของทีม
่ ีลัก ษณะคล ้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์ก ีฬาฯ จะต ้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ ้าหน ้าที่โหลดใต ้ท ้อง
เครือ
่ งบินเท่านัน
้
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