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WONDERFUL DUBAI

ดูไบ - อำบูดำบี 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่ มต้น

29,900.บาท/ท่าน

กำหนดกำรเดินทำง : เดือนสิ งหำคม - ธันวำคม 2560

รหัสทัวร์ : THM1-EK-AE-12AUG-2DEC17H
วันแรก
13.30 น.

กรุงเทพฯ – ดูไบ (อำหรับเอมิเรตส์ )
คณะพร้อมกัน ณ ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชั้น 4 ประตู 9 เคำน์ เตอร์ T สำยกำรบิน
เอมิเรตส์ แอร์ ไลน์ (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกให้แก่ท่าน
16.00 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ (อำหรับเอมิเรตส์ ) โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ แอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ EK 377
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง) (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชัว่ โมง 55 นาที)
19.55 น.
เดินทางถึง สนำมบินดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชัว่ โมง)
นครดูไบ ซึ่งเป็ นที่สองในบรรดารัฐทั้งเจ็ดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รองจากกรุ งอาบูดาบี ดูไบนับเป็ นหัวใจ
ของธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวแห่งดินแดนตะวันออกกลาง และดูไบยังเป็ นมากกว่าเมืองสมัยใหม่ที่
มากมายด้วยตึกสู งระฟ้า แต่ดว้ ยภูมิประเทศที่แตกต่าง ความเขียวขจีของ ผืนดิน สนามหญ้า ต้นปาล์ม และต้น
อินทผลัมนานาพันธุ์ที่เรี ยงรายอยูท่ วั่ ไป ฝั่งน้ าอันสดใสของทะเลอาหรับโดยเฉพาะทะเลทรายอันกว้างใหญ่ที่
สร้างความหลากหลายให้แก่เมืองนี้อย่างน่าทึ่ง สัมผัสกับเสน่ห์ที่ผสานกันจากมรดกทางวัฒนธรรมอันมัง่ คัง่ ใน
แบบอาหรับดั้งเดิม และความสะดวกสบายของยุคใหม่ในแบบตะวันตกอันทันสมัย นาท่านผ่านขั้นตอนการ
ตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากร
คำ่
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั โรงแรม JOOD PALACE HOTEL, DUBAI หรื อเทียบเท่ ำ
วันทีส่ อง
ดูไบ – อำบูดำบี – Sheikh Zayed Grand Mosque – Emirate Palace – Heritage Village & Craft Center –
ดูไบ – Mall of Emirate
เช้ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอำบูดำบี (Abu Dhabi) เมืองที่ได้รับสมญานามว่าเป็ น Garden of Gulf เพราะความเขียว
ขจีของตัวเมืองและได้รับการ ยกย่องว่าเป็ นสวรรค์แห่งทะเล ทราย ผ่านชมสถานที่สาคัญๆ ของรัฐ ตลอดจน
การสร้างบ้านเรื อนที่เอาชนะธรรมชาติท่ามกลางทะเลทรายอันแห้งแล้ง นาท่านชม Sheikh Zayed Grand
Mosque ซึ่งใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลกและเป็ นสุ เหร่ าประจาเมือง ของท่านเชคที่ก่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ ที่ท่านสร้างไว้ก่อนท่านจะสวรรคต การก่อสร้างรวมทั้งหมดเป็ นเวลา 10 ปี สุ เหร่ านี้มีพรมผืนที่ใหญ่
ที่สุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟ Chandelier ใหญ่ที่สุดในโลก นาเข้าจากประเทศเยอรมันทา
ด้วยทองคาและทองแดง (อย่ ำลืมนำผ้ ำคลุมผมติดตัวไปด้ วย) สามารถรองรับผูม้ าประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ได้สูงถึง 40,000 คน นาท่านถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก โรงแรม Emirate Palace ซึ่งเป็ นโรงแรมระดับ 7 ดาว เทียบได้
กับโรงแรม BURJ AL ARAB หรื อโรงแรมเรื อใบของดูไบ โรงแรม Emirate Palace เป็ นโรงแรมของรัฐบาล
อาบูดาบี บริ หารโดยกลุ่ม KEMPINSKI ซึ่งสร้างสวยงามดุจดัง่ พระราชวังของเจ้าผูค้ รองนคร นาท่านชม
Heritage Village & Craft Center ที่ซ่ ึงรัฐบาลส่ งเสริ มและรวบรวมสิ นค้า พื้นเมือง จาพวก Hand made ทา
โดยชาวบ้านไว้ แสดงและขายให้กบั นักท่องเที่ยว อาทิเช่น รู ปวาด, ชุดอาหรับ, ผ้าทอ, ของที่ระลึก, งาน
หัตถกรรม และพวกสิ่ งประดิษฐ์ต่างๆ ภายในยังมีส่วนจัดแสดงวีถีชีวิต และใช้สตั ว์เลี้ยงมาช่วยในการทา
เกษตรกรรม อื่นๆ ร้านขายของพื้นเมือง และส่ วนแสดงความเป็ นอยูข่ องคนพื้นเมือง
เทีย่ ง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
บ่ ำย
นาท่านเดินทางสู่ YAS Island ชม Ferrari World Abu Dhabi (ด้านนอก) ซึ่งที่นี่เป็ นสวนสนุกในร่ มที่ใหญ่
ที่สุดในโลก เจ้าของฉายา ม้าลาพอง ทีมยักษ์ใหญ่ในวงการรถสู ตรหนึ่ง ตั้งอยูบ่ นเกาะยาสที่สร้างขึ้นใหม่จาก
การถมทะเล สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางกลับสู่ ดูไบ จากนั้นนาท่านสู่ Mall of the Emirates
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ห้างสรรพสิ นค้าชั้นนาขนาดยักษ์ที่ประกอบไปด้วยแหล่งบันเทิง และช้อปปิ้ งคอมเพล็กซ์ เชิญท่านอิสระเลือก
ซื้อสิ นค้าแบรนด์เนมยีห่ อ้ ดังมากมาย อาทิ เช่น Louis Vuitton, Gucci, Fendi, Chirstian Dior และเลือกชม
แฟชัน่ เครื่ องแต่งกาย และเสื้ อผ้าแบรนด์เนมยีห่ อ้ ดัง คุณภาพเยีย่ มจาก Lacos, Mng, Sara, River Island, H&M,
Thame ฯลฯ
คำ่
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั โรงแรม JOOD PALACE HOTEL, DUBAI หรื อเทียบเท่ ำ
วันทีส่ ำม
ดูไบ – สุ เหร่ ำจูไมร่ ำ – Jumeirah Beach – Burj Al Arab – เดอะปำล์ มไอซ์ แลนด์ – ตะลุยทัวร์ ทะเลทรำย
เช้ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านผ่านชม สุ เหร่ ำจูไมร่ ำ (Jumeirah Mosque) สุ เหร่ าคู่บา้ นคู่เมืองดูไบ สร้างด้วยหิ นอ่อนทั้งหลัง ได้ชื่อว่า
เป็ นสุ เหร่ าที่สวยงามมากที่สุดในแถบนี้ ชมชายหาด Jumeirah Beach ซึ่งเป็ นชายหาดตากอากาศที่สวยงาม
ยอดนิยมของดูไบ จากนั้นให้ท่านแวะถ่ายรู ปกับโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุ ดหรู ระดับ 7 ดาว ที่สวย
และหรู หราที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และมีชื่อเสี ยงของตะวันออกกลางที่ทุกคนใฝ่ ฝันที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัส
ตั้งอยูร่ ิ มอ่าวอาหรับ ซึ่งเป็ นที่พกั อาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ นาท่านเดินทางสู่ เดอะปำล์ มไอซ์ แลนด์ (The
Palm Islands) เป็ นโครงการที่อลังการ สุ ดยอดโปรเจคส์ของยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์โดยการถมทะเลให้เป็ น
เกาะเทียม สร้างเป็ นรู ปต้นปาล์ม 3 เกาะ บนเกาะมีที่พกั โรงแรม รี สอร์ทอพาร์ตเม้น ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทั้ง
สานักงานต่าง ๆ นับว่าเป็ นสิ่ งมหัศจรรย์อนั ดับที่ 8 ของโลก ให้ท่านได้ชมกับความยิง่ ใหญ่ของเกาะนี้ สุ ด
ปลายเกาะแห่งนี้ ท่านจะได้พบกับอีกหนึ่งสุ ดยอดโปรเจค สุ ดอลังการ โรงแรม ดิแอตแลนติส (The Atlantis
Hotel) สร้างอยูก่ ลางทะเล
เทีย่ ง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
บ่ ำย
เดินทางกลับสู่ โรงแรมที่พกั เพื่อเตรี ยมตัวตลุยทะเลทรายในช่วงบ่าย
15.00-15.30 น. คณะพร้อมกัน ณ Lobby ของโรงแรม จากนั้นนาท่าน ตะลุยทัวร์ ทะเลทรำย (Dune Safari & BBQ Dinner)
โดยรถ 4 W/D พร้อมคนขับที่มีประสบการณ์ (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) 1 คัน/ 6 ท่าน ท่านจะได้สนุกสนานและ
ตื่นเต้นพร้อมสัมผัสกับประสบการณ์อนั แปลกใหม่กบั การนัง่ รถตะลุยไปบนเนินทรายที่มีท้ งั สู งและต่า
สลับกันไป ที่ทา้ ทายและหวาดเสี ยว แต่ปลอดภัย เชิญท่านอิสระพร้อมให้ท่านได้สนุกสนานกับการขี่อูฐ ชม
พระอาทิตย์ตกดินอันงดงามบนเนินทรายสุ ดแสนโรแมนติก หรื อให้ท่านพักผ่อนในแคมป์ กระโจมแบบ
อาหรับ ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย
หมำยเหตุ
- ท่านที่เมารถ กรุ ณาทานยาแก้เมาล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่ งชัว่ โมง และควรแจ้งหัวหน้าทัวร์ดว้ ย
- ผูท้ ี่เป็ นโรคหัวใจขั้นรุ นแรง ไม่อนุญาตให้นงั่ รถไป Dune Safari โดยเด็ดขาด
คำ่
รับประทำนอำหำรคำ่ สไตล์ Arab Buffet & BBQ ณ ภัตตำคำรกลำงทะเลทรำย (Buffet บริ การตัวเอง) ทดลอง
ชิมอาหารแบบอาหรับแบบบาร์บีคิว จิบชาและกาแฟหอมกรุ่ นสไตล์อาหรับในบรรยากาศที่แสนสบายกับเบาะ
ที่นงั่ บนพื้น พรหม กลางทะเลทรายใกล้เวทีการแสดง ตื่นตาตื่นใจไปกับโชว์การแสดงแบบอาหรับ อาทิ
ชมระบำหน้ ำท้ อง (Belly Dance) ศิลปะจากสาวชาวอาหรับ ระบำกระโปรง ประดับไฟสวยงาม (Tanora)
ศิลปะแห่งการร่ ายราของชายหนุ่ม ซึ่งโชว์ลีลา ศิลปะกำรควงพรมแบบอำหรับ ซึ่งต้องใช้เวลาฝึกฝนอย่างน้อย
3 ปี ระบำอำหรับ (Arabian Dance Show) ซึ่งหาดูได้ยากมีเฉพาะแถบอาหรับเท่านั้น
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ ที่พกั
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั โรงแรม JOOD PALACE HOTEL, DUBAI หรื อเทียบเท่ ำ
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วันทีส่ ี่
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

22.35 น.
วันทีห่ ้ ำ
07.35 น.

ดูไบ – พิพธิ ภัณฑ์ ดูไบ – ล่ องเรื อ Abra – ตลำดทองและตลำดเครื่ องเทศ – Burj Khalifa – ห้ ำงดูไบมอลล์ –
สนำมบินดูไบ – กรุงเทพฯ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ ดูไบ (Dubai Museum) พิพิธภัณฑ์ที่ทนั สมัยที่สุดในตะวันออกกลาง สร้างเมื่อศตวรรณที่
19 บูรณะครั้งล่าสุ ดปี 1970 เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่ องราวประวัติศาสตร์ที่สาคัญ เช่น การค้นพบงานศิลป์
ภายในหลุมฝังศพ A1 Qusais ที่มีอายุกว่า 4,000 ปี เรื่ องราวการค้าขายมุกในประวัติศาสตร์ ก่อนการค้นพบ
น้ ามัน ประทับใจกับการนาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาถ่ายทอดบอกเล่าเรื่ องราวประวัติศาสตร์ของชาวอาหรับ
โบราณ นาคณะเดินทางต่อไปยัง Dubai Creek ที่จะแบ่งดูไบ ออกเป็ น 2 ส่ วนคือ Deira Dubai และ Bur Dubai
เป็ นทะเลที่ขดุ เข้ามา มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีให้ท่านได้ชมและถ่ายรู ปกับทัศนียภาพสองฟากฝั่ง
ของ Creek ได้ตามอัธยาศัย นาท่านถ่ายรู ปย่าน Bastakiya แล้วเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งเรื อ Abra Ride สัมผัสวิถี
ชีวิตสองฝั่ง The Creek สู่ ท่ ำเรื อตลำดทอง (Gold Souk) จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งที่ ตลำดทอง และตลำด
เครื่ องเทศ (Gold & Spicy Souk) เป็ นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขายทุกอย่างที่เป็ นจิวเวอร์รี่ ให้ท่านได้
เลือกซื้อหากว่าร้อยล้าน ลวดลายสวยงามแปลกตาหลากหลายดีไซน์
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านขึ้นชม ตึก Burj Khalifa เป็ นตึกที่ได้ชื่อว่าสู งที่สุดในโลก สู งถึง 828 เมตร (ปัจจุบนั ) มีท้ งั หมด 160
ชั้น ออกแบบโดยนายเอเดรี ยน สมิธ สถาปนิกจากชิคาโก ซึ่ งคณะจะได้มีโอกาสขึ้นลิฟท์ที่มีความเร็ วที่สุดใน
โลกคือ 18 เมตร ต่อวินาที หรื อ 65 กิโลเมตร ต่อชัว่ โมง ได้เปลี่ยนชื่อจากเบิร์จดูไบ เป็ นเบิร์จคาลิฟา เพื่อเป็ น
เกียรติแก่ท่านเช็ค คาลิฟาร์ เนื่องจากพระองค์ได้ช่วยเหลือทางการเงินครั้งใหญ่ให้กบั ดูไบ อิสระใหท่านชมวิว
จากของนครดูไบได้ทวั่ ทุกทิศที่สวยงาม จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ห้ ำงดูไบมอลล์ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็ นห้างที่ใหญ่
ที่สุดในโลก และมีพิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ า ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ไม่รวมค่าเข้าชม) ให้ท่านได้ถ่ายรู ปหน้าตูป้ ลาที่มี
ขนาดมากกว่าสิ บคนยืนเรี ยงกัน ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก สิ นค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย ไม่วา่ จะเป็ น
เสื้ อผ้าสุ ภาพบุรุษ และ สตรี จากยุโรป กระเป๋ าถือสตรี เครื่ องไฟฟ้า เครื่ องกีฬา เป็ นต้น
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนำมบินดูไบ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรี ยมตัว
เดินทางกลับ มีเวลาให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้า New Arrival Intrend ราคาพิเศษที่ Abu Dhabi Duty Free
เพลิดเพลินกับสิ นค้าแบรนด์ดงั มากมาย
เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ แอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ EK374
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง) (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชัว่ โมง35 นาที)
เดินทำงถึงกรุงเทพฯ
เดินทางถึง ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
********************** ขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ **********************

ข้ อควรทรำบ
สำหรับท่ ำนทีต่ ้ องออกตั๋วภำยในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณำสอบถำมเจ้ ำหน้ ำทีฝ่ ่ ำยขำยก่ อนทำกำรออกตัว๋
เนื่องจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลีย่ นไฟล์ หรื อเวลำบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
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อัตรำค่ ำบริกำร
เด็ก อำยุ 2-12 ปี

กำหนดกำรดินทำง

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2-3 ท่ ำน

พักกับ 1 ผู้ใหญ่

พักกับ 2
ผู้ใหญ่ มีเตียง

พักกับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่ มีเตียง

12-16 สิ งหำคม 2560
23-27 กันยำยน 2560
03-07 ตุลำคม 2560
18-22 พฤศจิกำยน 2560
02-06 ธันวำคม 2560

29,900.29,900.32,900.32,900.32,900.-

29,900.29,900.32,900.32,900.32,900.-

27,900.27,900.30,900.30,900.30,900.-

25,900.25,900.28,900.28,900.28,900.-

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่ ำนละ

6,500.6,500.8,500.8,500.8,500.-

อัตรำนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น) สายการบินตามระบุในรายการ
ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กก.
ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทางจานวน 1 ท่าน
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริ ษทั MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรำนีไ้ ม่ รวม
ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยืน่ ใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปพนักงานขับรถ มาตรฐานวันละ 3 USD x 4 วัน = 12 USD
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น มาตรฐานวันละ 3 USD x 4 วัน = 12 USD
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ มาตรฐานวันละ 3 USD x 5 วัน = 15 USD

รหัสทัวร์ : THM1-EK-AE-12AUG-2DEC17H
เงื่อนไขกำรเดินทำง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณี มีผเู ้ ดินทางต่ากว่า 25 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
เดินทาง 21 วัน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่องมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยจะคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ ง
เท่านั้น เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยนื่ วีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
กำรสำรองทีน่ ั่งและชำระเงิน
ยืนยันกำรสำรองทีน่ ั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสำเนำหนังสื อเดินทำง
ชาระเงินมัดจาภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจาถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
ยุโรป อเมริ กา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ท่านละ 25,000 บาท
ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรี ลงั กา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท
จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิ งคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชาระล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง
หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และ
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
หลังจากสารองที่นงั่ เรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสื อเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม
เพื่อดาเนินการยืน่ ขอวีซ่า (สาหรับประเทศที่ตอ้ งทาวีซ่า)
กำรยกเลิก
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 31 วัน
คืนเงินมัดจาทั้งหมด
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 15 วัน
หักเงินค่าทัวร์ 50%
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน
หักเงินค่าทัวร์ 75%
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วันเดินทาง
หักเงินค่าทัวร์ 100%
กรณี ยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากเป็ นตัว๋ ที่สามารถทา Refund ได้ ผูเ้ ดินทางต้องรอเงินค่า Refund ตาม
ระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)
หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยืน่ ขอวีซ่าได้ทนั ตาม
กาหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น ทั้งนี้ตอ้ งไม่อยูใ่ นเงื่อนไขตัว๋ ที่ไม่
อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ ด้วยเหตุผลใด
ๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็ นการยกเลิกตาม
เงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น
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ตั๋วเครื่ องบิน
ตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชาระค่าใช้จ่ายที่สายการ
บินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินกาหนด ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนที่เพิ่ม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยก
เก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก
 ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยูก่ บั การวางรู ปแบบของแต่ละ
โรงแรม กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทาให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
 โดยทัว่ ไป โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมีจานวนจากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิ่ม
เตียงเสริ มให้ (Extra Bed)
 หากโรงแรมไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อไม่มีเตียงเสริ มให้ ท่านจาเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ยว และต้อง
ชาระค่าห้องพักเดี่ยวเพิม่ ด้วย
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่างๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคา
ต้นทุนที่คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม
กระเป๋ำและสั มภำระเดินทำง
น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสาร
ชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มได้
 กระเป๋ าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สู ง ไม่เกิน
115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
*******************************

รหัสทัวร์ : THM1-EK-AE-12AUG-2DEC17H
เอกสำรประกอบกำรยื่นวีซ่ำท่ องเทีย่ วประเทศสำธำรณรัฐอำหรับเอมิเรตส์
ใช้เวลาดาเนินการ 7-10 วัน
หนังสื อเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างสาหรับติดหน้าวีซ่าเป็ นอย่างน้อย 2 หน้า หากมี หนังสื อ
เดินทางเล่มเก่า โปรดแนบมาด้วยเพื่อประโยชน์ในการอนุมตั ิวีซ่าจากสถานทูตฯ
 รู ปถ่ายสี ขนาด 2x2 นิ้ว จานวน 2 รู ป พื้นหลังสี ขาว หน้าตรงไม่ใส่ แว่น ไม่ยมิ้ ไม่มีรอยขูดขีด รอยแม๊ก เย็บกระดาษ หรื อ
เปื้ อนน้ าหมึกปากกา (ถ่ ำยไม่ เกิน 6 เดือน) เป็ นรู ปที่ถ่ายจากร้านเท่านั้น
 กรณีทเี่ ด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 20 ปี ไม่ ได้ เดินทำงพร้ อมบิดำมำรดำหรื อคนใดคนหนึ่ง ต้ องทำหนังสื อยินยอมให้ เดินทำงไป
ต่ ำงประเทศ จำกอำเภอหรื อเขตทีท่ ่ ำนอยู่

