รหัสทัวร์ : THG12-EK-AE-22APR-22MAY17H

มนต์เสน่ ห ์ ดูไบ อาบูดาบี 4 วัน 2 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
กำหนดกำรเดินทำง :
22-25 เม.ย., 28 เม.ย.–01พ.ค., 29 เม.ย.–02 พ.ค. 60

รำคำ 21,999.-

5-8, 13-16, 19-22 พ.ค. 60

รำคำ 21,999.-

ไฮไลท์.....
1. สัมผัสความหรู หราและสะดวกสบายไปกับ AIRBUS A380
2. ขึ้นชมวิวบนตึก เบิรจ์ คาลิฟา Burj Khalifa ตึกที่สูงที่สุดในโลก
3. นั่งรถไฟ Monorail สู่ The Palm Project
4. นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย
5. ชมการแสดง “นา้ แห่งดูไบ” นา้ พุ เต้นระบาที่สวยงาม
6. รวมค่าธรรมเนี ยมวีซ่า
7. เมนู พิเศษ....มื้อคา่ สุดพิเศษแบบบาร์บค
ิ ิวอาหรับ
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วัน
1
2
3
4

โปรแกรมการเดินทาง

✈

โรงแรมที่พกั หรื อ
เทียบเท่า
X Holiday Inn Express

O

O

O Holiday Inn Express

O

O

✈

เช้า เที่ยง

กรุ งเทพฯ – ดูไบ
พิพิธภัณฑ์ดูไบ – นัง่ เรื อ Abra Ride – ตลาดเครื่ องเทศและตลาดทอง
–The Palm Project – นัง่ รถ 4WD ตะลุยทะเลทราย
ตึกเรื อใบ – ตลาด Medinat Jumeirah Souk – Mall of the Emirates –
ห้างดูไบ –ขึ้นตึก Burj Khalifa- สนามบิน
กรุ งเทพฯ

วันแรก
12.30 น.

ค่า

✈

กรุงเทพฯ – ดูไบ
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร์ T
สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอย ต้อนรับและอานวยความสะดวก

15.40 น.

ออกเดินทางสู่ นครดูไบ โดยสายเอมิเรตส์ เทีย่ วบิน EK377

19.00 น.

เดินทางสู่ สนามบินดูไบ (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่ าประเทศไทยประมาณ 3 ชั่วโมง)
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

ที่พกั

โรงแรม Holiday Inn Express หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ อง พิพธิ ภัณฑ์ ดูไบ – นั่งเรื อ Abra Ride – ตลาดเครื่ องเทศและตลาดทอง – The Palm Project – นั่งรถ 4WD
ตะลุยทะเลทราย
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้ าชมพิพธิ ภัณฑ์ ดูไบ (Dubai Museum) เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ทนั สมัยที่สุดในตะวันออกกลาง สร้าง
เมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครั้งล่าสุ ดปี 1970 เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่ องราวประวัติศาสตร์ ที่สาคัญ เช่น
การค้นพบงานศิลปะภายในหลุมฝังศพที่ Al Qusais ซึ่งมีอายุมากกว่า 4,000 ปี ประทับใจกับการบอกเล่า
เรื่ องราวประวัติศาสตร์ของชาวอาหรับโบราณผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ จากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง Dubai
Creek เป็ นทะเลที่สร้างขึ้นโดยการขุดเข้ามาในชายฝั่ง ซึ่งแบ่งนครดูไบออกเป็ น 2 ส่ วน คือ Deira Dubai
และ Bur Dubai มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีท่าจอดเรื อ 8 ท่า ให้ท่านได้ชมและถ่ายรู ปกับ
ทัศนี ยภาพสองฟากฝั่งของแม่น้ า Creek ตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ถ่ายรู ปในย่าน Bastakiya และนาท่านนั่ง
เรื อ Abra Ride สัมผัสมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรมผ่านวิถีชีวิตสองฝั่งน้ าของแม่น้ า Creek จากนั้นเดินสู่ ตลาด
เครื่ องเทศ (Gold & Spicy Souk)และตลาดทอง (Gold Souk) เป็ นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก จาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ Jewelry ทุกประเภท เช่น มุก อัญมณี ต่าง ๆ นาท่านขึน้ รถไฟ Monorail เข้าสู่ The Palm Project
เป็ นสุ ดยอดโครงการของ U.A.E. โดยการถมทะเลให้เป็ นเกาะเทียม สร้างเป็ นรู ปต้นปาล์ม จานวน 3 เกาะ มี
ทั้งโรงแรม รี สอร์ท อพาร์ตเม้นต์ ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทั้งสานักงานต่าง ๆ นับว่าเป็ นสิ่ งมหัศจรรย์อนั ดับที่
8 ของโลก ให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับความความยิง่ ใหญ่ของโรงแรม Atlantis อันหรู หราอลังการ
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เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่ าย

สมควรแก่เวลานาท่ านเดินทางสู่ ทพี่ กั เพื่อเปลีย่ นเครื่ องแต่ งกาย พร้ อมตะลุยทะเลทราย
ท่ านที่เมารถ กรุ ณาทานยาแก้ เมาล่ วงหน้ าอย่ างน้ อยครึ่ งชั่ วโมง หรื อควรแจ้ งหัวหน้ าทัวร์ ให้ ทราบก่ อนไป
ทัวร์ ทะเลทราย ทางทัวร์ จะไม่ รับผิดชอบ และไม่ อนุ ญาตให้ ผู้ที่เป็ นโรคหัวใจขั้นรุ นแรงนั่งรถไป Dune
Safari โดยเด็ดขาด *****สาหรับท่ านที่ไม่ ร่วมเดินทาง Dune Safari ท่ านต้ องรอคณะอยู่ที่โรงแรม โดย
ทางบริษัท ไม่ สามรถคืนค่ าทัวร์ ให้ ได้ รวมทั้งอาหาร มื้อคา่ *****
นาท่านเดินทางไปทัวร์ ทะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner) (อย่ าลืมเสื้ อแจ็คเกต แว่ นตากันแดด
รองเท้ าฟองนา้ ติดตัวไปด้ วย) นาท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) ไปทัวร์ทะเลทราย ท่านจะได้
สนุกสนานและตื่นเต้นไปกับประสบการณ์อนั แปลกใหม่ นั่งรถตะลุยไปบนเนินทรายทั้งสู งและตา่ สลับกัน
ไป (Sand Dune)

คา่

จากนั้นให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่ างๆ ในแคมป์ กระโจมแบบอาหรับ ดื่มด่าบรรยากาศสุ ดโรแมนติ
กของพระอาทิตย์ตกดิ นที่แสนสวยงาม และสัมผัสชี วิตแบบชาวพื้นเมือง (เบดูอิน)

อาทิ การสวมชุ ด

พื้นเมืองชาวอาหรับ ถ่ ายรู ปเก็บไว้ เป็ นที่ระลึก การเพ้ นท์ มือแบบอาหรับ (Henna Tattoo) ลองสู บ มารากู
กลิน่ ผลไม้ (Shi Sha) ชมโชว์ ระบาหน้ าท้ อง (Belly Dance) ซึ่งเป็ นศิลปะการร่ ายราที่เน้นการเคลื่อนไหว
ของกล้ามเนื้อท้องและสะโพก รวมถึงสนุกสนานกับการขี่อูฐ
ที่พกั

โรงแรม Holiday Inn Express หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ าม ตึกเรื อใบ–ตลาด Medinat Jumeirah Souk-Mall of the Emirates-ห้ างดูไบ-ขึน้ ตึก เบิร์จคาลิฟา- สนามบิน
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านผ่านชมพระราชวังท่ านชี ค (Shiekh Palace) ตื่นตาตื่นใจกับพระราชวังสุ ดอลังการของ
ครอบครัว Shiekh Al Maktoum อันยิง่ ใหญ่ ซึ่งมีความร่ มรื่ น เต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิดและบรรดาเหล่า
นกยูง ผ่านชม New Palace ซึ่งเป็ นพระราชวังแห่ งใหม่ของครอบครัว Shiekh Al Maktoum ที่ก่อสร้างยัง
ไม่แล้วเสร็ จ ถ่ายรู ปกับสุ เหร่ าจูไมร่ า (Jumeirah Mosque) สุ เหร่ าคู่บา้ นคู่เมืองของดูไบ สร้างด้วยหิ นอ่อน
ทั้งหลัง และได้ชื่อว่าเป็ นสุ เหร่ าที่สวยงามมากที่สุดแห่ งหนึ่ งในนครดูไบ นาท่านถ่ายรู ปบริ เวณชายหาด
Jumeirah Beach สถานที่ตากอากาศยอดนิ ยมของดูไบ แวะถ่ายรู ปด้านนอกกับโรงแรม Burj Al Arab
โรงแรมสุ ดหรู ระดับ 7 ดาว รู ปทรงคล้ายเรื อใบที่งดงามและหรู หราที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลก ตั้งอยู่ริมอ่าว
อาหรับ เป็ นที่พกั อาศัยของเศรษฐีที่มีชื่อเสี ยงชาวตะวันออกกลาง ถือเป็ นสถานที่ที่ทุกคนใฝ่ ฝันจะมีโอกาส
เข้าไปสัมผัสสักครั้งในชีวิต จากนั้นชม Medinat Jumeirah Souk หรื อเรี ยกว่า เวนิสแห่ งดูไบ เป็ นตลาดติด
แอร์ ตั้งอยูใ่ นส่ วนเดียวกับโรงแรมหรู ระดับ 5 ดาว Mina Al Salam ของตระกูล Al Maktoum ออกแบบและ
ตกแต่งเป็ นศิลปะพื้นเมืองแบบอาหรับคลาสสิ ก ภายในมีสินค้าระดับ Premium มากมาย อาทิ ของที่ระลึก
พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหร่ าน หัวน้ าหอม โคมไฟ ของประดับตกแต่งบ้าน ขนมหวาน และถัว่ รส
ช็อกโกแลต เป็ นต้น จากนั้นนาท่านสู่ Mall of the Emirates เป็ นห้างขนาดใหญ่ มีโรงภาพยนตร์ ลาน
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โบว์ลิ่ง และร้านค้าอีกมากมาย รวมถึงร้านต่างๆ มีเวลาให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสิ นค้าแฟ่ ชั้นมากมาย หรื อ
ท่านจะเข้าเล่นที่ Ski Dubai หนึ่ งในสุ ดยอดแหล่งท่องเที่ยวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สามารถเลือกเล่น
ระหว่างสกี สโนว์บอร์ด เลื่อนหิ มะ หรื อโยนบอลหิ มะในสวนหิ มะ
เทีย่ ง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่ าย

จากนั้นนาท่านสู่ ห้างดูไบ (Dubai Mall) ห้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีพิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าที่ใหญ่ที่สุดในโลก
อยู่ภายใน ให้ท่านได้ถ่ายรู ปหน้าตูป้ ลา ที่มีขนาดใหญ่กว่าคนสิ บคนยืนเรี ยงกัน อิสระภายในห้างดูไบ ให้
ท่านได้เลือกซื้ อของฝาก สิ นค้าแบรนด์เนมชื่ อดังมากมายจากยุโรป ไม่ว่าจะเป็ นเสื้ อผ้าสุ ภาพบุรุษและ
สุ ภาพสตรี กระเป๋ าถือ เครื่ องใช้ไฟฟ้า เครื่ องกีฬา เป็ นต้น และในเวลา 18.00-24.00 น. ของทุกวัน ท่านจะ
ได้ชมการแสดง “น้ าพุแห่ งดูไบ” เป็ นน้ าพุเต้นระบาอันสวยงามวิจิตร อยูใ่ นทะเลสาบเบิร์จคาลิฟา ที่เป็ น
ศูนย์กลางของนครดูไบ ถือเป็ นน้ าพุที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ ปั จจุบนั นี้ โดยรอบถูกรายล้อมไปด้วยตึกที่มี
ชื่อเสี ยงมากมาย สิ่ งพิเศษของน้ าพุแห่ งดูไบนี้ คือ จะใช้ไฟทั้งสิ้ น 6,600 ดวง โปรเจคเตอร์สี 50 ตัว ควบคุม
การทางานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะแสดงประกอบดนตรี ครั้งละประมาณ 5 นาที โดยใช้งบประมาณ
ในการก่อสร้างทั้งสิ้ นกว่า 7.2 พันล้านบาท นาท่ านสู่ “เบิร์จคาลิฟา” Burj Khalifa ตึกที่สูงที่สุดในโลก มี
ความสู งถึง 828 เมตร มีท้ งั หมด 160 ชั้น ออกแบบโดยนายเอเดรี ยน สมิธ สถาปนิ กจากชิคาโก ซึ่ งคณะจะ
ได้มีโอกาสขึ้นลิฟท์ที่มีความเร็ วที่สุดในโลกคือ 18 เมตร ต่อวินาที หรื อ 65 กิโลเมตร ต่อชัว่ โมง ไปถึงชั้น
124 เพื่อชมวิว จากของนครดู ไ บได้ทวั่ ทุก ทิ ศที่ สวยงาม โดยตึ ก นี้ ออกแบบตบแต่ งภายในโดย Giorgio
Armani (รอบเวลาขึน้ อาจมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม)
****ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ห้ างสรรพสิ นค้ าและร้ านค้ า ส่ วนใหญ่ จะปิ ดให้ บริการทุกวันศุกร์ ****

23.40 น.

เดินทางสู่ สนามบินดูไบ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งใน Duty Free เพลิดเพลินกับสิ นค้าแบรนด์เนม และน้ าหอม
ยีห่ อ้ ดังมากมาย
ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK350

วันทีส่ ี่

กรุงเทพฯ

09.00 น.

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ

19.00 น.

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั สภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไ่ ม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ ละเอียดทุกข้ อ
หมายเหตุ

1.บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ที่ทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ทรัพย์สินส่ วนตัวหาย, การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรื อยกเลิก
ของเที่ยวบิน รวมถึงกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของ
แต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน)
เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
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2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณี ที่คณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริ ษทั ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุ
ทุกข้อแล้ว
**ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น

อัตราค่ าบริการ
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ
ผูใ้ หญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง
*กรุณาอ่านข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมทีพ่ กั *
เด็ก (อายุ 2 - 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็ก (อายุ 2 - 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
*กรุณาอ่านข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมทีพ่ กั *

ราคา
21,999.กรุณาสอบถาม
21,999.กรุณาสอบถาม

พักห้ องเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ

ในกรณีไม่ ใช้ ตั๋วเครื่ องบิน EK ราคาท่ านละ
ชั้นธุรกิจเพิม่ เงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นทีท่ ่ านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ กต็ ่ อเมื่อที่นั่ง confirm เท่ านั้น)

3,900.13,999.60,000.-

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณี มีความ
ประสงค์อยูต่ ่อ จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศดูไบ
8. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์ สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที)่
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณี เกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
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9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่ รวมทิปมัคคุเทศก์)
10. ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นและค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสื อเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสื อ
เดินทาง,

ค่าน้ าหนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่า

รักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีค่าที่สูญหายใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณี ที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
5. ค่ าทิปพนักงานขับรถ (12 USD)
6. ค่ าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (12 USD )
7. ค่ าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่ านจะต้ องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้ วยตัวท่ านเอง
เงื่อนไขการจอง
1. ชาระเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชัว่ โมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อ
ได้ รับเงินมัดจาแล้วเท่ านั้น
2. ส่ งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพือ่ ทาการจองคิวยืน่ วีซ่า
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษทั ขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์ โดย
อัตโนมัติ
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรี ยมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
4. หากท่ านทีต่ ้ องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
5. การยืน่ วีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีข้นั ตอนการยืน่ วีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่
คณะและยืน่ รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสิ นใจก่อนการจองได้
จากทางเจ้าหน้าที่
6. หากในคณะของท่านมีผตู ้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ู งอายุ, มีโรคประจาตัว
หรื อไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้อง
ให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความ
จาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ งั หมด
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เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมัติวซี ่ าหรื อยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงเหต
ข้ อมูลเบื้องต้ นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า
1. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริ ษทั ทัวร์ การเตรี ยมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะ
ช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น
2. กรณี ท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยืน่ วีซ่า หรื อ ก่อนเดินทางกับทางบริ ษทั ท่าน
ต้องแจ้งให้ทางบริ ษทั ฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลา
ในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่า
ได้
3. สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรื อทางานอยูต่ ่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่ องการขอวีซ่าด้วยตนเองใน
ประเทศที่ตนพานักหรื อศึกษาอยูเ่ ท่านั้น
4. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่ มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่า
กว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทางต้องไปยืน่ คาร้องขอทาหนังสื อเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรี ยมหนังสื อ
เดินทางเล่มเก่า ให้กบั ทางบริ ษทั ด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่
ในการยืน่ คาร้องขอวีซ่า และจานวนหน้าหนังสื อเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3
หน้า
5. ท่านที่ใส่ ปกหนังสื อเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสู ญหาย บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปก
หนังสื อเดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสื อของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรื อ
การขีดเขียน หรื อ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม
6. กรณี ที่เด็กอายุไม่ถึง 20 ปี บริ บูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทางบริ ษทั อาจมีการเรี ยก
ขอเอกสาร(ของบิดาหรื อมารดา) และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี
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ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องตั๋วเครื่ องบิน
1.ทางบริ ษทั ได้สารองที่นงั่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้วย
สาเหตุใด ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 –5,000
บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2.หากตัว๋ เครื่ องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์เรี ยกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะ
เดินทางไม่ ครบตามจานวนที่บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่ านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่อทาง
บริ ษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริ ษทั ต้องนาไปชาระค่าเสี ยหายต่างๆที่เกิดจากการ
ยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ
จะทาการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ
เรี ยกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ ได้ รับการอนุมัติวซี ่ าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรื อ
มัดจามาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริ การยืน่ วีซ่า / ค่า
มัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน (กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว) / ค่าส่ วนต่างในกรณี ที่กรุ๊ ปออก
เดินทางไม่ครบตามจานวน
8. กรณีวีซ่าผ่ านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่ อนหรื อหลังออกตั๋วโดยสาร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ า
ทัวร์ ท้งั หมด
9. กรณีผู้เดินทางไม่ สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากปลอมแปลงหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่า
เหตุผลใดๆตามทางบริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด
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ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมทีพ่ กั
1. เนื่ องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ ละโรงแรมแตกต่ างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว
(Single) ,ห้ องคู่ (Twin/Double) ห้ องพักต่ างประเภทอาจจะไม่ ติดกัน หรื อ อยู่คนละชั้นกัน
2. โรงแรมส่ วนใหญ่ ไม่ มีห้องพักแบบ 3 ท่ าน ซึ่งถ้ าเข้ าพัก 3 ท่ าน อาจมีความจาเป็ นต้ องแยกห้ องพัก
เนื่องจากโรงแรมนั้นไม่ สามารถจัดหาได้ และทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิม่ เติมใน
กรณีที่อาจมีการแยกห้ องพัก 3,900 บาท
3. โรงแรมในยุโรปส่ วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า
4. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมือง
เต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
5. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะ
ทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้อง
อาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
6. หากมีงานเทศกาลโรงแรมอาจจะได้พกั ในเมืองอื่นแทน
ข้ อมูลเบื้องต้ นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า
1. สาเนาสี หนังสื อเดินทางที่ชัดเจน ไม่ ใช่ ถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือ
มากกว่ า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
2. รูปถ่ าย : รูปสี ขนาด 2 นิว้ พืน้ หลังสี ขาวเท่ านั้น (ถ่ ายไม่ เกิน 6 เดือน) 2 รูป
- กรุณากรอกชื่ อของบิดา-มารดาของผู้ทเี่ ดินทาง และชื่ อคู่สมรส (กรณีผู้หญิงทีแ่ ต่ งงานแล้ว)
3. กรณีผู้เดินทางอายุไม่ ถงึ 20 ปี บริบูรณ์
3.1. เด็ก ไม่ได้เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้ องมีหนังสื อยินยอมให้ บุตรเดินทาง ไปต่ างประเทศจาก
เขตหรื ออาเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา + หนังสื อ
รับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าทีไ่ ด้ กล่าวมานี้ เป็ นเพียงข้ อมูลเบื้องต้ นทีท่ างบริษัทฯ ได้ จัดทา
ขึน้ จากประสบการณ์ และระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามแต่ สถานการณ์
และคุณสมบัตขิ องลูกค้ าในแต่ ละราย
3.2. เด็ก ไม่ได้เดินทาง กับบิดา จะต้ องมีหนังสื อยินยอมให้ บุตรเดินทาง(ของมารดา) ไปต่ างประเทศ
จากเขตหรื ออาเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา
3.3. เด็ก ไม่ได้เดินทาง กับมารดา จะต้ องมีหนังสื อยินยอมให้ บุตรเดินทาง(ของบิดา) ไปต่ างประเทศ
จากเขตหรื ออาเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา
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4. ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 14 วันทาการ ไม่ รวมเสาร์ -อาทิตย์
5. หมายเหตุ : ทาง UAE Immigration อาจมีการ ขอรายละเอียดเพิม่ เติม จากที่ได้ แจ้ งไว้ ขึน้ อยู่กบั การ
พิจารณาของเจ้ าหน้ าที่ และเอกสาร ของแต่ ละท่ าน การอนุมัติวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทาง
บริ ษัทไม่ มีส่วนเกี่ยวข้ องใดๆทั้งสิ้ น ทั้งนี้บริ ษัทเป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริ การอานวยความสะดวก
ให้ แก่ผู้เดินทางเท่ านั้น อัตราค่ าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็ นผู้เรียกเก็บ หากท่ านโดนปฏิเสธการขอ
อนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตไม่ คืนอัตราค่ าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า และมีสิทธิ์ไม่ แจ้ งสาเหตุการปฏิเสธวี
ซ่ า

