บินตรงสู่ ดูไบ BKK–DXB-BKK พักดูไบ 2 คืน /พักอบูดาบี 1 คืน
ชมตึกเบิร์จคาริ ฟาBURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD)ตึกที่มีความสูงเหยียบ 828 เมตร
160ชัน้
ชมโครงการสุดอลังการ The Plam
ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้ อมกิจกรรมแคมป์ ปิ ้ ง ขี่อูฐ , ดินเนอร์ ใต้ แสงจันทร์
ชมพรมผืนใหญ่ ท่ สี ุด ณ GRAND MOSQUE ซึ่งใหญ่ เป็ นอันดับ 3 ของโลก
ช้ อปปิ ้ งจุใจทัง้ สินค้ าพืน้ เมืองและแบร์ นเนมDubai Mall และ Emirates Mall
เดินทางสะดวกสบาย อาหารอร่ อยและบริการสุดประทับใจ...
ปล. ไม่ มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ // ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,700 บาท/ท่ าน/ทริป
วันแรก กรุ งเทพฯ–ABU DHABI-DUBAI- ทัวร์ ทะเลทราย (4WD)
05.30 น.
คณะเดินทางพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร ผู้โดยสารขาออก ประตูท่ ี 6
เคาน์ เตอร์ Q Etihad Airways (EY) สายการบินประจาชาติ โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอย
ให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกเรื่ องเอกสารและสัมภาระ
08.35 น.
เหินฟ้าสู่ ดูไบ โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY403 (ใช้ เวลาเดินทาง 6
ชั่วโมง)
12.30 น.
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอาบูดาบี ้ เมื่อเสร็ จพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง
เรี ยบร้ อยนาทุกท่านเดินทางสูเ่ มืองดูไบ(ใช้ เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง)เมืองดูไบ
จะมีเจ้ าหน้ าที่มาคอยรับท่าน ไปแคมป์ /ตะลุ ยทะเลทราย โดยบริ การนีจ้ ะอานวยความ
สะดวกโดยการรับ-ส่งถึงโรงแรม“ทัวร์ ทะเลทราย””ท่านจะสนุกกับการนัง่ รถตะลุยไปเนินทราย
ตื่นเต้ นพร้ อมชมพระอาทิต ย์ ตก หลังจากนัน้ นาท่านเข้ าสู่ แค้ มปิ ้ ง กลางทะเลทราย โดย
ภายในมีกิจกรรมต่างๆให้ ทกุ ท่านร่วมสนุก อาทิเช่น
Henna Tattoo (ทดลองศิลปะการเพนท์ ลวดลายแบบฉบับชาวอาหรับ)
SHI SHA. (เครื่องสูบบารากู่ แบบฉบับของชาวอาหรับกลิ่นผลไม)
GALA BAYA... ให้ ท่านแต่ งกายพืน้ เมืองแบบชาวอาหรับ ถ่ ายรูปเก็บไว้ ป็นที่ระลึก
ฟรี ไม่ อัน้ ชิมชาอาหรับ, ผลไม้ ตามฤดูกาล, กาแฟ, นา้ อัดลม, นา้ ดื่ม
การขี่อูฐ

ค่า

บริการอาหารค่า แบบบาร์ บีคิว ในท่ ามกลางบรรยากาศทะเลทราย
สบาย พร้ อมโชว์ ระบาหน้ าท้ อง(BellyDance) จากสาวสวยชาวอาหรับกลางทะเลทราย
เดินทางออกจากแคมป์ กลับสู่ โรงแรมที่พัก
นาท่ านเดินทางสู่ท่ พ
ี ัก Hotel ibis Styles Dragon Mart (Dubai) หรือเทียบเท่ า 3***
วันที่สองDUBAI–Dubai Museum-Gold Souk–Spice Souk- Burj Khalifa-Dubai Mall
เช้ า
บริการอาหารเช้ าณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันน
้ าคณะเข้ าเยี่ยม ชมพิพิธภัณฑ์ ดูไบ (DUBAI MUSEUM) เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ทนั สมัย
ที่สดุ ในตะวันออกกลาง สร้ างขึ ้นเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครัง้ ล่าสุดปี ค.ศ.1970 เป็ นพิพิธภัณฑ์
ที่รวบรวมเรื่ องราวสาคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น การค้ น พบ งานศิลป์ ในหลุมฝั งศพที่ AL
QUSAIS ที่มีอายุถึง 4,000 ปี และเรื่ องราวการค้ าขายมุก ในประวัติศาสตร์ ก่อนการค้ นพบ
น ้ามัน และท่านจะประทับใจกับการนาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาถ่า ยทอดเพื่อบอกเล่าเรื่ องราว
ประวัติศาสตร์ ของอาหรับโบราณ จากนันน
้ าทุกท่านนัง่ เรื อข้ ามฝาก ABRA ซึ่งเป็ นพาหนะที่
ชาวดูไบใช้ กนั มาแต่โบราณและยังคงอนุรักษ์ ไว้ ข้ ามฝั่งพาทุกท่านไปช้ อปปิ ง้ ที่ตลาดทอง
นาท่ านเดินช้ อปปิ ้ ง ตลาดทอง (GOLD SOUK) เป็ นที่1ของตลาดทองที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก
ขายทุกอย่างที่เป็ น JEWELRY เช่น มุก อัญมณี ต่างๆร้ านเล็กๆมากมายกว่าร้ อยร้ านค้ าให้ ทา่ น
ได้ เลือกซื ้อของที่ ตลาดเครื่ องเทศ (SPICE SOUK) คือ ตลาดเครื่ องเทศทังตลาดตลบอบ
้
อวนไปด้ วยกลิ่นเครื่ อ งเทศหลากหลายชนิด จากทั่วทุก มุม โลก จาพวกไม้ หอม อบเชย ถั่ว
กระวาน กานหลู และถัว่ ร้ อยแปดชนิดจากทุกที่ในตะวันออกกลาง
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางกลับ สู่เมือ งดูไบเพื่อขึน้ ชมตึ ก บุ รจญ์ เ คาะลี ฟ ะฮ์ BURJ KHALIFA (THE
TALLEST TOWER IN THE WORLD) หรื อ เดิ ม ชื่ อ บุ ร จญ์ ดู ไ บหนึ่ งในสั ญ ลั ก ษณ์ อั น
สาคัญของประเทศสหรั ฐอาหรั บเอมิเรตส์ อีกทังยั
้ งเป็ นฉากเสี่ยงตายสาคัญของพระเอก “
ทอมครู ซ” จากภาพยนตร์ เรื่ อง Mission Impossible 4 ซึ่งตึก มีความสูงถึง 828 เมตร ปั จจุบนั
มีทงหมด160
ั้
ชัน้ เป็ นตึกที่ได้ ชื่อว่าสูงที่สดุ ในโลกตัวตึกได้ ทาสถิ ติกลายมาเป็ นตึกระฟ้าที่สงู
ที่สดุ ในโลกมีความสูงถึง546 เมตรแซงตึกไทเป101 เรี ยบร้ อย(สูงกว่าตึกไทเป101 ประมาณ 97
เมตร และสูงกว่าอาคารใบหยก2 ประมาณ 218 เมตร) ซึ่งได้ มีการเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการ
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เมื่อวันที่4 มกราคม พ.ศ.2553 และ เปลีย่ นชื่ออาคารจาก "บุรจญ์ดไู บ" เป็ น "บุรจญ์เคาะลีฟะฮ์"
เพื่อ เป็ นเกียรติแก่ ท่านชีคค์อดีตประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตึกบุรจญ์เคาะ
ลีฟ ะฮ์ อ อกแบบโดยเอสโอเอ็ ม ผู้อ อกแบบเดี ย วกัน กับ เซี ย ร์ ท าวเวอร์ อาคารที่ สูง ที่ สุด ใน
สหรัฐอเมริ กาในปั จจุบนั การตกแต่งภายในจะตกแต่งโดยจอร์ โจอาร์ มานี Giorgio Armaniโดย
เป็ นโรงแรมอาร์ มานีสาหรับ37 ชันล่
้ างโดยชัน45
้ ถึง108 จะเป็ นอพาร์ ตเมนต์โดยที่เหลือจะเป็ น
สานักงานและชันที
้ ่123 และ 124 จะเป็ นจุดชมวิวของตึกที่สาคัญ ส่วนบนของตึกจะเป็ นเสา
อากาศสือ่ สารนอกจากนี ้ชัน้ 78 จะมีสระว่ายน ้า กลางแจ้ งขนาดใหญ่โดยตึกนี ้จะติดตังลิ
้ ฟต์ที่
เร็ วที่สดุ ในโลกที่ความเร็ ว18 ม./วินาที (65 ก.ม./ชม.,40 ไมล์/ชม.)โดยลิฟต์ที่มีความเร็ วสูงสุด
อันดับที่ 2 ปั จจุบนั อยูท่ ี่ตกึ ไทเป101ที่มีความความเร็ ว 16.83 ม./วินาที
นาท่านช้ อปปิ ง้ ห้ างดูไบมอลล์ (Dubai Mall)เป็ นศูนย์การค้ าแห่งใหม่ลา่ สุดของเมืองดูไบ โดย
จ าลองอาทิ เ ช่ น ห้ า ง Gallaria Lafayette ห้ า งชื่ อ ดัง ของฝรั่ ง เศส ห้ า ง Bloomingdales อัน
ยิ่งใหญ่จากอเมริ กาเป็ นศูนย์รวมแบรนด์เนมชันน
้ าแนวหน้ าจากทัว่ ทุกมุมโลกภายในห้ างจะมี
ส่วนของ พิพิธภัณฑ์ สัตว์ นา้ สร้ างโดยการใช้ แผ่นอะคริ ลิค ในการประกอบตู้ปลาขึ ้นที่ใหญ่
ที่สดุ ในโลกได้ ถูกบันทึกลงในกิสเนสส์เวิลล์เรคคอร์ ดสเรี ยบร้ อยแล้ ว ท่านสามารถชมสัตว์น ้า
นานาชนิดได้ อย่างตระการตา(ไม่ รวมค่ าเข้ าชมในส่ วนของพิพิธภัณฑ์ สัตว์ นา้ ) หรื อท่าน
สามารถเลือกชมเทคโนโลยีล ้าสมัยของน ้าพุเต้ นระบาที่ขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลกโดยมีการจัด
แสดงที่บริ เวณหน้ าห้ างดูไบมอลล์ เริ่ มตังแต่
้ 17.30-24.00น.โดยการแสดงจะเริ่ มทุกๆ30นาที
จากจุดนี ้ ถ่ายสามารถถ่ายรูปคูก่ บั ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์(BurjKhalifa)แบบเต็มตัวตึกอีกด้ วย
18.00 น.-21.30 *** HI-LIGHT ***นาท่ านชมการแสดงนา้ พุเต้ นระบาอันสวยงามวิจิตร
โดยมีฉายหลังเป็ นรูปตึก BURJ KHALIFA ซึ่งเป็ นตึกที่สูงที่สุดในโลกในขณะนีการ
แสดงจะเริ่มตังแต่ 6 โมงเป็ นต้ นไปจะเล่ นทุกๆ 20 นาทีโดยจะมีเพลงประกอบไปด้ วย
(**หมายเหตุ ** รายการนีไ้ ม่ รวมค่ าขึน้ ตึก BURJ KHALIFA ท่ านที่สนใจจะขึน้ ชม
สามารถติดต่ อได้ ท่ เี จ้ าหน้ าฝ่ ายขายก่ อนวันที่กรุ๊ ปเดินทาง ค่ าขึน้ ชมท่ านละ 85 USD)
นาท่ านขึน้ ชมตึก BURJ KHALIFA หนึ่งในฉากเสี่ยงตายของพระเอก ทอม ครูซ ”จาก
ภาพยนต์ เรื่อ (Mission Impossible 4) ซึง่ สูงถึง 828 เมตร (ณ
ปั จจุบนั นี ้) มีทงหมด
ั้
162 ชัน้ โดยลิฟท์ที่มีความเร็ ว 10 เมตร ต่อ 1 วินาที ภายในตึก
ประกอบด้ วย อพาร์ ทเมนต์ โรงแรม สานักงาน ภัตตาคารหรู
อิสระอาหารค่าเพื่อสะดวกอิสระช้ อปปิ ้ ง

นาท่ านเดินทางสู่ท่ พ
ี ัก Hotel ibis Styles Dragon Mart (Dubai) หรือเทียบเท่ า 3***
วันที่สาม
เช้ า

ดูไบ–JUMEIRAH BEACH-Burj Al Arab- MADINAT JUMEIRAH SOUK-The PalmABU DHABI-Grand Mosque-HERITAGE VILLAGE
บริการอาหารเช้ าณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมชายหาด JUMEIRAH BEACHซึ่งเป็ นชายหาดตากอากาศที่สวยงามยอดนิยมของ
ดูไบ จากนันน
้ าท่านถ่ายรูปกับโรงแรม ตึกบุรจญ์ อัลอาหรับ BURJ AL ARABโรงแรมสุดหรู
ระดับ 7ดาว ที่สวยและหรู หราที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก และมีชชื่อเสียงของตะวันออกกลาง ที่
ทุกคนใฝ่ ฝั นที่จะมีโอกาสเข้ าไปสัมผัส ตัง้ อยู่ริมอ่าวอาหรับ เป็ นที่พักอาศัยของเศรษฐี ชาว
อาหรั บ บุ รจญ์ อัล อาหรั บ (Burj Al Arab)หนึ่งในสัญลักษณ์ อนั สาคัญของประเทศสหรั ฐ
อาหรับเอมิเรตส์ตึกบุรจญ์ อลั อาหรับ ปั จจุบนั เป็ นโรงแรมรู ปทรงเรื อใบที่สวยและหรู หราที่สดุ
ระดับโลกและมีชื่อเสียงของตะวันออกกลางมีความสูง321 เมตรหรื อ 1,050 ฟุตตังอยู
้ บ่ นเกาะ
เทียมที่ถกู ถมขึ ้นห่างจากแถบชายหาดจูเมร่ าห์ 280 เมตรริ มอ่าวเปอร์ เซียที่ทกุ คนใฝ่ ฝันที่จะมี
โอกาสเข้ าไปสัมผัสซึ่งเป็ นที่พกั อาศัยของเศรษฐี ชาวอาหรับการก่อสร้ างของตึกเริ่ มต้ นก่อสร้ าง
ใน พ.ศ. 2537 แล้ วเสร็ จและเริ่ มเปิ ดใช้ งานครัง้ แรกเมื่อ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542รู ปทรงของตึก
ถูกสร้ างให้ เหมือนกับใบเรื อของเรื อใบแบบชาวอาหรับ ซึง่ ตัวตึกมีเสา 2 เสาแยกออกมาเป็ นรู ป
ตัว V ในขณะที่ช่องว่างระหว่างตัว V ส่วนหนึ่งก็ปิดให้ เป็ นห้ องใหญ่ๆ และแบ่งออกเป็ นชัน้ ๆ
สถาปนิกได้ กล่าวว่า "สิง่ ก่อสร้ างนี ้จะเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบซึง่ ก็เหมือนกับ โอเปร่าเฮาส์ที่
เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์ หรื อหอไอเฟลที่เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองปารี สและตึกบุรจญ์อลั
อาหรับก็ต้องการกลายเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เช่นกัน"
จากนันน
้ าท่าน MADINAT JUMEIRAH SOUK ศูนย์ การค้ าสไตล์ อาหรับโบราณ ตังอยู
้ ต่ ิด
ริ มทะเล ภายในตกแต่งสวยงามแบบอาหรับ และมีร้านค้ าทันสมัยมากมายให้ ท่านจับจ่ายซื ้อ
ของ บริ เวณรอบสร้ างเป็ นสระน ้ามีเรื อท่องเที่ยวแบบเรื อ GONDOLA ของอิตาลี จะนาท่านชื่น
ชมความสวยงามของภูมิประเทศ และบรรยากาศรอบๆ อิสระให้ ทา่ นเดินเล่นในบริ เวณพลาซ่า
น าท่า นนั่ งรถผ่ า นชม เดิ น ทางสู่ โ ครงการเดอะปาล์ ม THE PALM ซึ่ ง เป็ น โครงการที่
อลังการ สุดยอดโปรเจคส์โดยการถมทะเล ให้ เป็ นเกาะเทียมสร้ างเป็ นรู ปต้ นปาล์ม 3 เกาะ บน
เกาะมีที่พกั โรงแรม รี สอร์ ทอพาร์ ตเม้ น ร้ านค้ า ภัตตาคาร รวมทังส
้ านักงาน ต่างๆนับว่าเป็ นสิ่ง
มหัศจรรย์อนั ดับ 8 ของโลก นาท่านชื่นชมความสวยงามของภูมิประเทศ และบรรยากาศรอบๆ

กลางวัน

ค่า
วันที่ส่ ี
10.30 น.

โรงแรมนีP้ alm Islandเป็ นโครงการมหัศจรรย์ที่คิ ดค้ นสาหรับรองรับการอยู่อาศัยในอนาคต
สร้ างโดยการนาทรายมาถมทะเลเป็ นเกาะเล็กๆ รวม 301 เกาะรู ปร่ างหากมองจากด้ านบนรู ป
ต้ นอินทผลัม (The Palm) และ โครงการ The World จะเห็นเป็ นรูปแผนที่โลก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาคณะเดินทางสู่ นครอาบูดาบี ซึง่ ห่างจากตัวเมืองดูไบ 180 กิโลเมตร (ประมาณ 2
ชั่วโมง) เมือง อาบูดาบีได้ รับสมญานามว่าเป็ น “Garden Of Gulf“เพราะความเขียวขจีของ
ต้ นไม้ นานาชนิดที่ปกคุมทัว่ ทังบริ
้ เวณเมือง อาบูดาบี จนได้ รับการยกย่องให้ เป็ น “สวรรค์ แห่ ง
ทะเลทราย”
**** หมายเหตุ โปรดแต่ งกายสุภาพออกจากโรงแรมเพื่อเข้ ามัสยิดชิคซาเญด ****
ผู้หญิง: กรุ ณาโพกผ้ าคลุมศรี ษะด้ วยน่ ะค่ ะเสือ้ แขนยาว กางเกงขายาว ห้ ามใส่ กางเกง
เลคกิง้ หรือกางเกงรัดรูป
ผู้ชาย: เสือ้ แขนยาวขายาวแต่ งกายสุภาพ
จากนันน
้ าท่านชม GRAND MOSQUEหรื อ SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL และเป็ น
สุเหร่าประจาเมือง ของท่านเชคที่ก่อตังประเทศสหรั
้
ฐอาหรับเอมิเรตต์ที่ท่าน สร้ างไว้ ก่อนท่าน
จะสวรรคต การก่อสร้ างรวมทังหมดเป็
้
นเวลา 10 ปี สเุ หร่ านี ้มีพรมผืนที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกขนาด
5,627 ตารางเมตร และโคมไฟChandelierใหญ่ที่สดุ ในโลก นาเข้ าจากประเทศเยอรมันทา
ด้ วยทองคาและทองแดง สามารถรองรับผู้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ สงู ถึง 40,000 คน
นอกจากนี ม้ ัสยิด แห่ง นีเ้ ป็ น สุสานหลวงที่ฝังพระบรมศพของ Sheikh Zayed bin Sultan Al
Nahyanอดีตประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเจ้ าผู้ครองรัฐอาบูดาบี ้นันน
้ า
ท่านชม HERRITAGE VILLGE ซึง่ เป็ นหมูบ่ ้ านพื ้นเมืองจาลองความเป็ นอยูข่ องชาวเบดูอิน ที่
เคยเร่ ร่อนอยู่ในทะเลทราย ให้ ท่านอิสระกับการถ่ายภาพและเลือกซื ้อของเป็ นที่ระลึกได้ จาก
หมูบ่ ้ าน
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางสู่ท่ พ
ี ัก Centro Al Manhal (Abu Dhabi) หรือเทียบเท่ า 3***
ท่ าอากาศสุวรรณภูมิ
เหินสู่ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบิน EY404
(ใช้ เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง)

08.40 น.

เหินสู่ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบิน EY408
เฉพาะวันที่ 28 เม.ย.- 01 พ.ค. 60 (ใช้ เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง)
19.40 น.
คณะเดินทางถึง ท่ าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ด้ วยความประทับใจ
18.25 น.
คณะเดินทางถึง ท่ าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ด้ วยความประทับใจ เฉพาะวันที่
28 เม.ย.-01 พ.ค. 60
**รายการท่ องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นีโ้ ดยคานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ**
**ก่ อนทาการจองทัวร์ ทุกครัง้ กรุ ณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก

อัตราค่ าบริการ
ราคาเด็กเสริมเตียง ราคาเด็กไม่ เสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน) (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

กาหนดการเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่
(พักห้ องละ 2-3 ท่ าน)

17-20 ก.พ. 60

19,999 บาท

19,999 บาท

18,999 บาท

7,500 บาท

19,999 บาท

19,999 บาท

18,999 บาท

7,500 บาท

20,888 บาท

20,888 บาท

19,888 บาท

7,500 บาท

21-24 เม.ย. 60

19,999 บาท

19,999 บาท

18,999 บาท

7,500 บาท

28 เม.ย.-1 พ.ค. 60

20,888 บาท

20,888 บาท

19,888 บาท

7,500 บาท

03-06 มี.ค. 60
17-20 มี.ค. 60
31 มี.ค. - 03 เม.ย. 60
07-10 เม.ย. 60

พักเดี่ยวเพิ่ม

UPDATE 31/01/17
**ราคานี ้ สงวนการเดินทาง จานวน 20 ท่ านขึน้ ไป**
เงื่อนไขในการจองทัวร์
งวดที่ 1 : สารองที่นั ่งจ่าย 15,000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน)พร้อมส่งสาเนาหนังสือ
เดินทาง
งวดที่ 2 :ชาระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต

กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิดค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง ณ วันนัน้ ที่ไม่ สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่ างเช่ น
ค่ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ าวีซ่า, ค่ ามัดจาห้ องพัก เป็ นต้ น)
ยกเลิกหลังจากจ่ ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้ หมดในทุกกรณี
เอกสารที่ใช้ ประกอบในการยื่นวีซ่า
 ในการทาวีซา่ ประเทศดูไบ 10วัน ล่วงหน้ าก่อนเดินทาง
 พาสปอร์ ตมีอายุนานกว่า 6 เดือน และมีหน้ าว่างอย่างน้ อย 2 หน้ า
 รูปถ่ายพื ้นหลังสีขาว ขนาด 2นิ ้ว 1 รูป หน้ าตรง ไม่ยิ ้ม ไม่เห็นฟั น
 สแกนหน้ าพาสปอร์ ต กลางเต็ม2 หน้ า (ต้ องเป็ นสแกนสีไม่ สามารถใช้ สาเนาได้ )
 กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี บริ บรู ณ์ และไม่ได้ เดินทางกับบิดา/มารดา คนใดคนหนึง่ ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ เดินทางไป
ต่างประเทศ จากบิดา/มารดา ซึง่ จดหมายต้ องออกโดยที่วา่ การอาเภอ โดยระบุประเทศและวันเดินทาง (ตัวจริง)
 สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด ของบิดามารดา (กรณีท่ มี ีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี เดินทางไปด้ วย)
 สาเนาสูติบตั ร 1 ชุด (กรณีอายุต่ากว่ า 20 ปี )
 สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุด (กรณีอายุต่ากว่ า 20 ปี )
 สาเนาทะเบียนสมรส หรื อสาเนาทะเบียนหย่า 1 ชุด (กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี เดินทาง)
พาสปอร์ ต ควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนัน้ บริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี
ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่ าน
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
 สาหรับห้ องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดินทางเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนาให้
ท่านเปิ ดห้ องพัก เป็ น 2 ห้ องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
กรณีเดินทางเป็ นตั๋วกรุ๊ ป หากออกตั๋วแล้ วไม่ สามารถขอคืนเงินได้ และไม่ สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ให้ ทา่ นละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋ าถือขึ ้นเครื่ อง (Hand carry)
น ้าหนักต้ องไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ด Etihad Airways (EY)

 ค่ารถโค้ ชท่องเทีย่ วตามรายการ
 ค่าที่พกั โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้ องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารทุกมื ้อตามระบุในรายการ
 ค่าวีซา่ เข้ าประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรสต์
 ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าเข้ าชมตามสถานที่ทกุ แห่ง
 มัคคุเทศก์นาเที่ยวที่ชานาญเส้ นทางบริ การท่านเป็ นอย่างดี
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
วงเงินคุ้มครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้ องระบุในใบรับรองแพทย์วา่ ”อาหารเป็ นพิษเท่านัน”)
้
(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิตเิ หตุสาหรับเด็กที่มอี ายุต่ากว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปี
ทางบริ ษัทประกันฯจะชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึง่ ของสัญญาฯ)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าหนังสือหนังสือเดินทาง
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเี่ กินกว่าสายการบินกาหนด (23 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารสัง่ พิเศษ, ค่ามินิบาร์ ในห้ องพัก
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิในการท่ องเที่ยว นักท่ องเที่ยวควรทิปแก่ มัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและ
 บังคับค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและคนขับรถ 1,700 บาท/ท่ าน/ทริป
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ไทย ท่ านละ 3 USD / ท่ าน / วัน (คิดเป็ น 4 วัน เท่ ากับ 12 USD /ท่ าน/ทริป)
 พนักงานขับรถท่ องทะเลทราย ท่ านละ 2 USD / ท่ าน / วัน (คิดเป็ น 1 วัน เท่ ากับ 2 USD)
กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิดค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง ณ วันนัน้ ที่ไม่ สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่ างเช่ น
ค่ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ าวีซ่า, ค่ ามัดจาห้ องพัก เป็ นต้ น)
ยกเลิกหลังจากจ่ ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้ หมดในทุกกรณี
***หมายเหตุ***

บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุ๊ปได้ อย่างน้ อย 15 ท่าน ซึง่ ในกรณีนี ้
ทาง บริ ษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ ทงหมด
ั้
หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้าต้ องการ
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ และจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุสดุ วิสยั บาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเี่ กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริ ษัทฯ หรื อ ค่าใช้ จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ ้นทางตรง หรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้ าย การสูญหาย ความล่าช้ า
หรื อ อุบตั ิเหตุตา่ ง ๆ
ราคานี ้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่ องบิน ณ ปั จจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ ้น ตามอัตราค่าน ้ามัน หรื อ ค่าเงิน
แลกเปลีย่ น ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
เนื่องจากรายการทัวร์ นีเ้ ป็ นแบบเหมาจ่ ายเบ็ดเสร็จ หากท่ านสละสิทธิ์การใช้ บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเข้ าประเทศไม่ ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ คนื เงินในทุกกรณี
หากลูกค้ าท่ านใด ยื่นวีซ่าแล้ วไม่ ได้ รับการอนุมตั ิ ลูกค้ าต้ องชาระค่ ามัดจาที่ 10,000 บาท และค่ าวีซ่าตามที่สถาน
ฑูตฯ เรียกเก็บ
หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้ าที่เหลือไว้ ประทับตราไม่ น้อยกว่ า 2 หน้ า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่ างชาติ โปรดสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม **
**ในกรณีท่ ผี ้ โู ดยสาร มีไฟล์ ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่ างประเทศ ที่เกี่ยวข้ องกับวันเดินทางที่ท่านได้ ทาการ
จองไว้ กับทางบริษัทฯ กรุ ณาแจ้ งให้ กบั ทางเจ้ าหน้ าที่ทราบ ก่ อนการชาระเงินค่ าตั๋วดังกล่ าว ถ้ าเกิดข้ อผิดพลาด ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี**

