(UAE-DEX6D4N-EK)

➢ ชมงาน WORLD EXPO นิทรรศการโลก
➢ พิเศษเมนู REDLOBSTER
➢ นั ่ง MONORAIL ชมโครงการ THE PALM
➢ ชมพรมผืนใหญ่ที่สุด ณ GRAND MOSQUE
➢ ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดิน

(UAE-DEX6D4N-EK)

วัน
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กรุงเทพฯ-ดูไบ- DUBAI FRAME
ดูไบ-อาบูดาบี- GRAND MOSQUE -FERRARI WORLDCENTRAL MARKET
ดูไบ-World Expo 2020

4

ดูไบ-World Expo 2020 - ทัวร์ทะเลทราย(4WD)

O

-

O Holiday Inn Express
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ดูไบ- JUMEIRAH BEACH-บุรจญ์อลั อาหรับ BURJ AL ARAB
Madinat Jumeirah Souk-นั ่งรถ Monorail-THE PLAM - ขึ้ นตึก
BURJ KHALIFA- DUBAI MALL+น้าพุเต้นระบา
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กรุงเทพฯ

✈ ✈

✈

-

1
2

O

O

O Holiday Inn Express
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Holiday Inn Express

วันแรก

กรุงเทพฯ–ดูไบ-แวะถ่ายรูป DUBAI FRAME-MIRACLE GARDEN

06.30 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร ผูโ้ ดยสารขาออก ประตูที่ 8 เคาน์เตอร์ T
สายการบิน เอมิเรสต์ EK สายการบินชั้นนาหรูหราระดั บโลก โดยมี เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้ก าร
ต้อนรับและอานวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ
เหินฟ้าสู่ ดูไบ โดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบินที่ EK375 AIRBUS A380
(บริการอาหารบนเครื่อง ใช้เวลาบิน 6.30 ชั ่วโมง)

09.30 น.

13.15 น.

(-/-/D)

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดไู บเมื่อเสร็จพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยนาทุกท่านเดินทางสู่เมืองดูไบ
นาท่านขึ้ นตึก DUBAI FRAME” ซึ่งมีขนาดสูง 150 เมตร เชื่อมด้วยสะพานยาว 93 เมตร เริ่มการก่อสร้าง
ตั้งแต่ ปี 2013 ภายในหอชมวิวจะเป็ นพิพิธภัณฑ์เล่าเรื่อ งความเป็ นมาในอดีตของดูไบจนถึงปั จจุบัน โดย
นาเสนอผ่านเทคโนโลยีแสงสีเสียงสามมิติและ VERTUAL REALITY โดยหอชมวิวดังกล่าวเปิ ดเพิ่งเริ่มเปิ ดเมื่อ
วันที่ 01 มกราคม 2561 ท่านจะเห็นวิวโดยรอบๆ ในตัวเมืองดูไบได้อย่างชัดเจน

(UAE-DEX6D4N-EK)

คา่

 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 นาท่านเดินทางสู่ที่พกั HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

ดูไบ-อาบูดาบี - GRAND MOSQUE - FERRARI WORLD – CENTRAL MARKET

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ นครอาบูดาบี ซึ่งห่างจากตัวเมืองดูไบ 180 กิโลเมตร (ประมาณ 2 ชั ่วโมง)
**** หมายเหตุ โปรดแต่งกายสุภาพออกจากโรงแรมเพื่อเข้ามัสยิดชิคซาเญด ****
ผูห้ ญิง : กรุณ าโพกผ้าคลุ มศรีษะด้วยนะค่ะเสื้ อแขนยาว กางเกงขายาว ห้า มใส่ก างเกงเลคกิ้ งหรือ
กางเกงรัดรูป ผูช้ าย: เสื้ อแขนยาวขายาวแต่งกายสุภาพ
นาท่านชม GRAND MOSQUE หรือ SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL และเป็ นสุเหร่าประจาเมือง ของท่าน
เชคที่ก่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ ที่ท่าน สร้างไว้ก่อนท่านจะสวรรคต การก่อสร้างรวมทั้งหมดเป็ น
เวลา 10 ปี สุเหร่านี้ มีพรมผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟChandelier ใหญ่ที่สุด
ในโลก น าเข้าจากประเทศเยอรมันทาด้วยทองค าและทองแดง สามารถรองรับผูม้ าประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาได้สูงถึง 40,000 คน นอกจากนี้ มัสยิดแห่งนี้ เป็ นสุสานหลวงที่ฝังพระบรมศพของ Sheikh Zayed bin
Sultan Al Nahyan อดีตประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเจ้าผูค้ รองรัฐอาบูดาบี้

(B/L/D)

นาท่านแวะถ่ายรูป Ferrari World และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้ อของที่ระลึกที่เป็ นแบรนด์เฟอร์รารี่

กลางวัน

คา่

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่านเข้าชม CENTRAL MARKET เป็ นตลาดกลางชั้นแรกของตลาดกลางแออัดไปด้วยพ่อค้าพรมนับไม่
ถ้วน ที่รอต่อรองราคากับคุณ ภายในมีของให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นของที่ระลึกเสื้ อ แหล่งซื้ อขายพรม
คุณภาพพรีเมียม
เดินทางกลับดูไบใช้เวลาโดยประมาณ 2 ชั ่วโมง
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 นาท่านเดินทางสู่ที่พกั HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ดูไบ – WORLD EXPO 2020

(B/-/-)

เช้า
10.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านเดินทางสู่งานมหกรรมนานาชาติ (WORLD EXPO) เป็ นการจัดแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ของคนบนโลก ซึ่งงานจะถูกจัดขึ้ น ทุกๆ 5 ปี โดยปี 2020 ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็ นเจ้าภาพ โดย
งานจัดขึ้ นที่รฐั ดูไบ หรือ เมืองดูไบ เมืองในฝันของนักท่องเที่ยว

(UAE-DEX6D4N-EK)

กลางวัน
18.00 น.
คา่

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดินทางกลับ
 อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
 นาท่านเดินทางสู่ที่พกั HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ดูไบ- WORLD EXPO 2020 -ทัวร์ทะเลทราย (4WD)

เช้า
10.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านเดินทางสู่งานมหกรรมนานาชาติ (WORLD EXPO) เป็ นการจัดแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ของคนบนโลก ซึ่งงานจะถูกจัดขึ้ น ทุกๆ 5 ปี โดยปี 2020 ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็ นเจ้าภาพ โดย
งานจัดขึ้ นที่รฐั ดูไบ หรือ เมืองดูไบ เมืองในฝันของนักท่องเที่ยว

กลางวัน
14.00 น.

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่านกลับเข้าสู่โรงแรมที่พกั เพื่อเตรียมตัวตะลุยทะเลทรายในช่วงบ่าย
15.00 น.-15.30 น. พร้อมกันที่ล๊อบบี๊ จะมีเจ้าหน้าที่มาคอยรับท่าน ไปแคมป์ /ตะลุยทะเลทราย โดย
บริการนี้ จะอานวยความสะดวกโดยการรับ-ส่งถึงโรงแรม “ ทัวร์ทะเลทราย””ท่านจะสนุ กกับการนัง่ รถตะลุย
ไปเนิ น ทราย ตื่ น เต้น พร้อมชมพระอาทิต ย์ต ก หลัง จากนั้ นนาท่านเข้าสู่ แค้มปิ้ งกลางทะเลทราย โดย
ภายในมีกิจกรรมต่างๆให้ทุกท่านร่วมสนุ ก อาทิเช่น

(B/-/D)

(UAE-DEX6D4N-EK)

Henna Tattoo (ทดลองศิลปะการเพนท์ลวดลายแบบฉบับชาวอาหรับ)
SHI SHA. (เครื่องสูบบารากู่ แบบฉบับของชาวอาหรับกลิ่นผลไม)
 GALA BAYA... ให้ท่านแต่งกายพื้ นเมืองแบบชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไว้ป็นที่ระลึก
 ฟรี ไม่อ้นั ชิมชาอาหรับ, ผลไม้ตามฤดูกาล, กาแฟ, น้าอัดลม, น้าดื่ม
 การขี่อูฐ

คา่
22.00 น.

บริการอาหารคา่ แบบบาร์บีคิว ในท่ามกลางบรรยากาศทะเลทรายสบาย พร้อมโชว์ระบาหน้าท้อง
(Belly Dance) จากสาวสวยชาวอาหรับกลางทะเลทราย
เดินทางออกจากแคมป์ กลับสู่ โรงแรมที่พกั
 นาท่านเดินทางสู่ที่พกั HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า

วันที่หา้

ดูไบ- JUMEIRAH BEACH-บุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB- Madinat Jumeirah Souk
นั ่งรถ Monorail-THE PLAM ตึก BURJ KHALIFA -DUBAI MALL+น้าพุเต้นระบา (B/L/-)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมชายหาด JUMEIRAH BEACH ซึ่งเป็ นชายหาดตากอากาศที่สวยงามยอดนิ ยมของดูไบ จากนั้นนา
ท่านถ่ายรูปกับโรงแรม ตึกบุรจญ์อลั อาหรับ BURJ AL ARAB โรงแรมสุดหรู ระดับ 7ดาว ทีส่ วยและหรูหรา
ที่สุด แห่งหนึ่ งของโลก และมี ชื่อเสียงของตะวันออกกลาง ที่ทุกคนใฝ่ ฝั นที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัส ตั้งอยู่ริม
อ่าวอาหรับ เป็ นที่พักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ บุรจญ์อัล อาหรับ (Burj Al Arab)หนึ่ งในสัญลักษณ์อัน
สาคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตึกบุรจญ์อัล อาหรับ ปั จจุบันเป็ นโรงแรมรูปทรงเรือใบที่สวยและ
หรูหราที่สุดระดับโลกและมีชื่อเสียงของตะวันออกกลางมีความสูง 321 เมตรหรือ 1,050 ฟุตตั้งอยู่บนเกาะ
เทียมที่ถูกถมขึ้ นห่างจากแถบชายหาดจูเมร่าห์ 280 เมตรริมอ่าวเปอร์เซียที่ทุกคนใฝ่ ฝั นที่จะมีโอกาสเข้าไป
สัมผัสซึ่งเป็ นที่พักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับการก่อสร้างของตึกเริ่มต้นก่อสร้างใน พ.ศ. 2537 แล้วเสร็จ
และเริ่มเปิ ดใช้งานครั้งแรกเมื่อ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542รูปทรงของตึกถูกสร้างให้เหมือนกับใบเรือของเรือใบ
แบบชาวอาหรับ ซึ่งตัวตึกมีเสา 2 เสาแยกออกมาเป็ นรูปตัว V ในขณะที่ช่องว่างระหว่างตัว V ส่วนหนึ่ งก็ปิด
ให้เป็ นห้องใหญ่ๆ และแบ่งออกเป็ นชั้นๆ สถาปนิ กได้กล่าวว่า "สิ่งก่อสร้างนี้ จะเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบซึ่ง
ก็เหมือนกับ โอเปร่าเฮาส์ที่เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองซิดนี ย์ หรือหอไอเฟลที่เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองปารีสและ
ตึกบุรจญ์อลั อาหรับก็ตอ้ งการกลายเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เช่นกัน"

จากนั้นนาท่านสู่ เมดิแนท จูไมร่า ซุค (Madinat Jumeirah Souk) ศูนย์การค้ารูปทรงอาหรับโบราณตั้งอยู่
ติดริมทะเล หรือเรียกว่า เวนิ สแห่งดูไบ เป็ นตลาดติดแอร์ ตั้งอยู่ในส่วนเดียวกับโรงแรมหรูระดั บ 5 ดาว Mina
Al Salam ของตระกูล Al Maktoum ออกแบบและตกแต่งเป็ นศิลปะพื้ นเมืองแบบอาหรับคลาสสิก ภายในมี

(UAE-DEX6D4N-EK)

สินค้าระดับ Premium มากมาย อาทิ ของที่ระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหร่าน หัวน้ าหอม โคมไฟ ของ
ประดับตกแต่งบ้าน ขนมหวาน และถัว่ รสช็อกโกแลต เป็ นต้น

นาท่าน นั ่งรถ Monorail > เดินทางสู่โครงการเดอะปาล์ม THE PALM ซึ่งเป็ นโครงการที่อลังการ สุดยอด
โปรเจคส์โดยการถมทะเล ให้เป็ นเกาะเทียมสร้างเป็ นรูปต้นปาล์ม 3 เกาะ บนเกาะมีที่พักโรงแรม รีสอร์ท
อพาร์ตเม้น ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทั้งสานักงาน ต่างๆนับว่าเป็ นสิ่งมหัศจรรย์อันดั บ 8 ของโลก นาท่านชื่น
ชมความสวยงามของภูมิ ประเทศ และบรรยากาศรอบๆ โรงแรมนี้ Palm Island เป็ นโครงการมหัศจรรย์ที่
คิดค้นสาหรับรองรับการอยู่อาศัยในอนาคต สร้างโดยการนาทรายมาถมทะเลเป็ นเกาะเล็กๆ รวม 301 เกาะ
รูปร่างหากมองจากด้านบนรูปต้นอินทผลัม (The Palm) และ โครงการ The World จะเห็นเป็ นรูปแผนที่โลก

กลางวัน

พิเศษบริการอาหารกลางวัน RESLOBSTER
นาท่านเดินทางกลับสู่เมืองดูไบเพื่อขึ้ นชมตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN
THE WORLD) หรือเดิมชื่อ บุรจญ์ดูไบหนึ่งในสัญลักษณ์อนั สาคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อีก
ทั้งยังเป็ นฉากเสี่ยงตายสาคัญของพระเอก “ ทอมครูซ” จากภาพยนตร์เรื่อง Mission Impossible 4 ซึ่งตึก มี
ความสูงถึง 828 เมตร ปั จจุบันมีทั้งหมด160 ชั้นเป็ นตึกที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลกตัวตึกได้ทาสถิติกลายมา
เป็ นตึ ก ระฟ้ าที่ สูง ที่สุด ในโลกมี ค วามสูง ถึ ง 546 เมตรแซงตึ ก ไทเป101 เรีย บร้อ ย(สูง กว่าตึ ก ไทเป101
ประมาณ 97 เมตร และสูงกว่าอาคารใบหยก2 ประมาณ 218 เมตร) ซึ่งได้มีการเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการ
เมื่อวันที่4 มกราคม พ.ศ.2553 และ เปลี่ยนชื่ออาคารจาก "บุรจญ์ดูไบ" เป็ น "บุรจญ์เคาะลีฟะฮ์" เพื่อ เป็ น
เกียรติแก่ ท่านชีคค์อดีตประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ออกแบบโดยเอส
โอเอ็ม ผูอ้ อกแบบเดียวกันกับเซียร์ทาวเวอร์ อาคารที่สูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาในปั จจุบนั การตกแต่งภายในจะ
ตกแต่งโดยจอร์โจอาร์มานี Giorgio Armaniโดยเป็ นโรงแรมอาร์มานี สาหรับ37 ชั้นล่างโดยชั้น45 ถึง108 จะ
เป็ นอพาร์ต เมนต์ โดยที่เหลือ จะเป็ นสานั ก งานและชั้นที่ 123 และ 124 จะเป็ นจุด ชมวิวของตึ ก ที่ส าคัญ
ส่วนบนของตึกจะเป็ นเสาอากาศสื่อสารนอกจากนี้ ชั้น 78 จะมีสระว่ายน้ า กลางแจ้งขนาดใหญ่โดยตึกนี้ จะ
ติดตั้งลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลกที่ความเร็ว18 ม./วินาที (65 ก.ม./ชม.,40 ไมล์/ชม.)โดยลิฟต์ที่มีความเร็วสูงสุด
อันดับที่ 2 ปั จจุบนั อยู่ที่ตึกไทเป101ที่มีความความเร็ว 16.83 ม./วินาที
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นาท่านช้อปปิ้ ง ห้างดูไบมอลล์(Dubai Mall)เป็ นศูนย์การค้าแห่งใหม่ล่าสุดของเมืองดูไบ โดยจาลองอาทิเช่น
ห้าง Gallaria Lafayette ห้างชื่อดังของฝรัง่ เศส ห้าง Bloomingdales อันยิ่งใหญ่จากอเมริกาเป็ นศูนย์รวมแบ
รนด์เนมชั้นนาแนวหน้าจากทัว่ ทุกมุมโลก ท่านสามารถเลือกชมเทคโนโลยีล้าสมัยของน้ าพุเต้นระบาที่ขนาด
ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีการจัดแสดงที่บริเวณหน้าห้างดูไบมอลล์ เริ่มตั้งแต่ 17.30-24.00น.โดยการแสดงจะ
เริ่มทุกๆ30นาทีจากจุดนี้ ถ่ายสามารถถ่ายรูปคู่กบั ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ (BurjKhalifa) แบบเต็มตัวตึกอีกด้วย

คา่
22.35 น.

อิสระอาหารค ่าเพื่อสะดวกในการเลือกซื้ อของภายในห้าง
ได้เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินดูไบ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
เหิ รฟ้ าสู่ ท่า อากาศยานสุ วรรณภู มิ โดยสายการบิน EMIRATES เที่ ย วบิน EK374 AIRBUS A380
(บริการอาหารบนเครื่อง ใช้เวลาบิน 6.30 ชั ่วโมง)

วันที่หก

กรุงเทพฯ

(-/-/-)

07.35 น.

คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ด้วยความประทับใจ

**รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ**
**ก่อนทาการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุ ณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
22 – 27 ต.ค. 63
29 ต.ค. – 03 พ.ย. 63
13 – 18 พ.ย. 63

(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม

39,999 บาท

39,999 บาท

9,500 บาท

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็กเสริมเตียง

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

39,999 บาท

UPDATE 07/02/20
**ราคานี้ สงวนสิทธิ์การเดินทาง จานวน 20 ท่านขึน้ ไป**
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หมายเหตุ
1. ราคานี้ สาหรับผูโ้ ดยสาร 20 ท่านขึ้ นไป หากผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าวบริษัทฯ
ขอเก็บค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 2,500 บาท
2. ไม่มีราคาเด็กเนื่องจากเป็ นราคาพิเศษแล้ว
เงื่อนไขในการจองทัวร์
งวดที่ 1 : สารองที่นั ่งจ่าย 15,000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้อมส่งสาเนาหนังสือเดินทาง
งวดที่ 2 :ชาระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั ๋ว
เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทาเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน
โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่า
สามารถคืนเงินได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้ นอยู่กบั การพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ
บริการอื่นๆเป็ นสาคัญ

เอกสารทีใ่ ช้ประกอบในการยืน่ วีซา่
พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบกรณี
 ในการทาวีซ่าประเทศดูไบ 10 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง
 พาสปอร์ตมีอายุนานกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
 รูปถ่ายพื้ นหลังสีขาว ขนาด 2นิ้ ว 1 รูป หน้าตรง ไม่ยมิ้ ไม่เห็นฟัน
 สแกนหน้าพาสปอร์ต กลางเต็ม2 หน้า (ต้องเป็ นสแกนสีไม่สามารถใช้สาเนาได้)
 สแกนบัตรประชาชน (ต้องเป็ นสแกนสีไม่สามารถใช้สาเนาได้)
 กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์ และไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดา คนใดคนหนึ่ ง ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไป
ต่างประเทศ จากบิดา/มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอาเภอ โดยระบุประเทศและวันเดินทาง (ตัวจริง)
 สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด ของบิดามารดา (กรณีที่มีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปด้วย)
 สาเนาสูติบตั ร 1 ชุด (กรณีอายุต ่ากว่า 20 ปี )
 สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (กรณีอายุต ่ากว่า 20 ปี )
 สาเนาทะเบียนสมรส หรือสาเนาทะเบียนหย่า 1 ชุด (กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทาง)
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ตัวอย่างเอกสารยื่นวีซ่า

ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
 สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้
ท่านเปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
กรณีเดินทางเป็ นตั ๋วกรุป๊ หากออกตั ๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ให้ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋ าถือขึ้ นเครื่อง (Hand carry)
น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินเอมิเรสต์ ( EK )
 ค่ารถโค้ชท่องเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุในรายการ
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรสต์
 ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าเข้าชมตามสถานที่ทุกแห่ง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
วงเงินคุม้ ครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็ นพิษเท่านั้น”)
(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบติ ิเหตุสาหรับเด็กที่มีอายุตา่ กว่า 6 เดือน และ ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 75 ปี
ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่ งของสัญญาฯ)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าหนังสือหนังสือเดินทาง
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารสัง่ พิเศษ, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
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 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรทิปแก่มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และ
คนขับรถที่คอยบริการเราโดยประมาณ ประมาณ 37 USD ต่อทริป
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 5วัน เท่ากับ 15 USD)
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 4วัน เท่ากับ 12 USD)
 พนักงานขับรถในประเทศดูไบ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 4วัน เท่ากับ 8 USD)
 พนักงานขับรถท่องทะเลทราย ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 1 วัน เท่ากับ 2 USD)

กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั ๋ว
เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)

ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
***หมายเหตุ***
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน ซึ่งใน
กรณีนี้ทาง บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ
 ในกรณีที่คณะออกเดินทางตา่ กว่า 20 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของ
พาหนะที่ใช้ในการนาเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่คณะออกเดินทางตา่ กว่า 20 ท่าน หรือตา่ กว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจ้ ดั รายการ ขอพิจารณา
ยกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้และจะ
ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั
บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า
หรือ อุบตั ิเหตุต่าง ๆ
ราคานี้ คิดตามราคาบัตรโดยสารเครือ่ งบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้ น ตามอัตราค่าน้ ามัน หรือ
ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดังกล่าว
เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
หากลูกค้าท่านใด ยื่นวีซา่ แล้วไม่ได้รบั การอนุมัติ ลูกค้าต้องชาระค่ามัดจาที่ 15,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถาน
ฑูตฯ เรียกเก็บ

(UAE-DEX6D4N-EK)

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **
**ในกรณีที่ผโู ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่
ท่านได้ทาการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาระเงินค่าตั ๋วดังกล่าว
ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี**

