หน ้า 1 จาก 14

เริมเพียง



31,900.-

ชมเมืองอาบูดาบี เมืองทีได ้รับการยกย่องว่าเป็ นสวรรค์แห่งทะเลทราย จนได ้รับสมญานามว่าเป็ น
Garden of Gulf



ชมความยิงใหญ่ของสุเหร่าหินอ่อนสีขาว Grand Mosque



ชมการแสดง “นําแห่งดูไบ” เป็ นนํ าพุเต ้นระบําทีสวยงามวิจต
ิ รตระการตา



นั งเรือ Abra Ride สัมผัสมนต์เสน่หท
์ างวัฒนธรรม ทีผสมผสานกันระหว่างอาหรับดังเดิมและความทันสมัยใน
แบบตะวันตก ผ่านวิถช
ี วี ต
ิ สองฝั งนํ าของแม่นําCreek ในเมืองอันมังคัง

ั ผัสประสบการณ์แปลกใหม่กับ Sand Dune สนุกสนานกับการนั งรถตะลุยทะเลทรายและการขีอูฐ***
***สม
***ดืมดํากับบรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตย์ตกดิน และมือคําสุดพิเศษแบบบาร์บค
ิ วิ อาหร ับ***
ั 124***
***ขึน “เบิรจ
์ คาลิฟา” Burj Khalifa ชน

กําหนดการเดินทาง
ว ันที

28 มิ.ย.-2 ก.ค. 61

31,900.-

ว ันที

26-30, 27-31 ก.ค. 61

31,900.-

ว ันที

10-14, 11-15 ส.ค. 61

31,900.-

ว ันที

6-10, 20-24 ก.ย. 61

31,900.-

ว ันที

12-16, 13-17, 20-24 ต.ค. 61

31,900.-

หน ้า 2 จาก 14

รายละเอียดการเดินทาง
ว ัน

โปรแกรมการเดินทาง

โรงแรมทีพ ัก
หรือ เทียบเท่า

เชา้

เทียง

คํา

✈

✈

O

IBIS DEIRA CITY
CENTER

O

O

O

IBIS DEIRA CITY
CENTER

O

O

O

IBIS DEIRA CITY
CENTER

4

พิพธิ ภัณฑ์ดไู บ – นังเรือ Abra Ride – ตลาดเครืองเทศ และ
ั
ตลาดทอง – ห ้างดูไบ – ขึน “เบิรจ
์ คาลิฟา” Burj Khalifa ชน
124 – สนามบิน

O

X

✈

5

กรุงเทพ

✈

✈

✈

1

กรุงเทพฯ – ดูไบ – Mall of the Emirates
ดูไบ – กรุงอาบูดาบี – Grand Mosque – Ferrari World – ดูไบ

2

– ดูไบเฟรม - ชมการแสดง La Perle by Dragon show
The Palm Project – ตึกเรือใบ – ตลาด Medinat Jumeirah
3

Souk - นังรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย

ว ันแรกของการเดินทาง
06.30 น.

กรุงเทพฯ – ดูไบ – Mall of the Emirates

คณะพร ้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผู ้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9
เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ ้าหน ้าทีคอยต ้อนรับ และอํานวยความ
สะดวก

09.55 น.

่ ครดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์ เทียวบิน EK 375
ออกเดินทางสูน

13.00 น.

เดินทางถึงสนามบินดูไบ (เวลาท ้องถินช ้ากว่าประเทศไทย 3 ชัวโมง) หลังผ่าน
พิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมืองและศุลกากร นํ าท่านสู่ Mall of the Emirates เป็ น
ห ้างขนาดใหญ่ มีโรงภาพยนตร์ ลานโบว์ลงิ และร ้านค ้าอีกมากมาย รวมถึงร ้าน
ต่างๆ มีเวลาให ้ท่านได ้อิสระเลือกซือสินค ้าแฟ่ ชันมากมาย หรือท่านจะเข ้าเล่นที
Ski Dubai หนึงในสุดยอดแหล่งท่องเทียวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สามารถเลือก
เล่นระหว่างสกี สโนว์บอร์ด เลือนหิมะ หรือโยนบอลหิมะในสวนหิมะ

คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
่ พั
เข ้าสูท
ี ก โรงแรม IBIS DEIRA CITY CENTER หรือเทียบเท่า

หน ้า 3 จาก 14

ว ันทีสองของการเดินทาง

ดูไบ – กรุงอาบูดาบี – Grand Mosque – Ferrari World – ดูไบ –
ดูไบเฟรม - ชมการแสดง La Perle by Dragon show

เชา้

รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม
่ รุงอาบูดาบี (Abu dhabi) ทีมีความเขียวขจีท่ามกลางตัว
นํ าท่านเดินทางสูก
เมืองทีทันสมัย จึงเป็ นเมืองทีได ้รับสมญานามว่า Garden of Gulf และได ้รับ
การย่องว่าเป็ นสวรรค์แห่งทะเลทรายอีกด ้วย นํ าท่านผ่านชมสถานทีสําคัญ ๆ ของ
เมือง ตลอดจนการสร ้างบ ้านเรือนทีมีความสวยงาม และเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์
ของเมือ ง แม ้จะตั งอยู่ท่ า มกลางทะเลทรายอั น แห ้งแล ้ง นํ า ท่ า นชม Sheikh
Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque สุเหร่าทีงดงามทีสุดของ
U.A.E. มีความใหญ่โตเป็ นอันดับ 3 ของโลก และเป็ นสุเหร่าประจํ าสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ ทีท่าน Sheikh สร ้างไว ้ก่อนท่านจะสวรรคต ใช ้ระยะเวลาก่อสร ้างรวม
ทังหมด 10 ปี ให ้ท่านได ้ชมพรมลายดอกไม ้ผืนใหญ่ และโคมไฟ (Chandelier)
ทีใหญ่ทสุ
ี ดในโลก ราคาราว 30 ล ้านเหรียญสหรัฐ นํ าเข ้าจากประเทศเยอรมัน
ทํ า ด ว้ ยทองคํ า และทองแดง ***การเทียวชมมั ส ยิด ต อ้ งแต่ ง กายให ส
้ ุ ภ าพ
เรียบร ้อย ห ้ามสวมกางเกงขาสันหรือเสือกล ้าม ทังผู ้ชายและผู ้หญิง โดยเฉพาะ
ผู ้หญิงต ้องสวมใส่เสือผ ้าทีมีความยาวคลุมถึงระดับข ้อมือและข ้อเท ้า ปกปิ ดไหล่
และทรวงอกให ้มิดชิด ผู ้หญิงจะต ้องมีผ ้าคลุมผม และต ้องถอดรองเท ้าก่อนเข ้า
มัสยิด***

เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นํ าท่านแวะถ่ายรูป Ferrari World และมีเวลาให ้ท่านเลือกซือของทีระลึกทีเป็ น
แบรนด์เฟอร์รารี จากนันแวะถ่ายรูปเป็ นทีระลึก ณ จุดชมวิว ชิคาโกบีช กับ
ชายทะเลสีเทอร์ควอยซ์ ทีท่าน Sheikh Al Nayan สร ้างขึนมาเป็ นของขวัญแก่
ชาวเมือง ได ้เวลาอันสมควรนํ าท่านกลับนครดูไบ นํ าท่านถ่ายรูปกับดูไบเฟรม
(Dubai frame) สัญลักษณ์ใหม่ของดูไบ ซึงเป็ นกรอบรูปฉาบทองคําความสูง
ขนาด 150 เมตร กว ้าง 93 เมตรทีใหญ่ทสุ
ี ดในโลก ใช ้เวลาในการก่อสร ้างมาถึง
10 ปี เต็ม ด ้วยจํานวนเงินประมาณ 43.5 ล ้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.39
พันล ้านบาท หลังจากนันนํ าท่านชมการแสดง La Perle by Dragon show
การแสดงกายกรรมผาดโผน สิงโตจีน พร ้อมทังอุปกรณ์แสงสี เทคนิคต่างๆ ซึง
นํ ามาโชว์กน
ั อย่างครบครัน

คํา
หน ้า 4 จาก 14

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ ท์นานาชาติ

ระยะทาง 156 ก.ม.
ใช ้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชม.

่ พั
เข ้าสูท
ี ก โรงแรม IBIS DEIRA CITY CENTER หรือเทียบเท่า

ว ันทีสามของการเดินทาง

The Palm Project – ตึกเรือใบ – ตลาด Medinat Jumeirah
Souk – นงรถ
ั
4WD ตะลุยทะเลทราย

เชา้

รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านขึนรถไฟ Monorail เข ้าสู่ The Palm Project เป็ นสุดยอดโครงการ

ระยะทาง 75 ก.ม.
ของ U.A.E. โดยการถมทะเลให ้เป็ นเกาะเทียม สร ้างเป็ นรูปต ้นปาล์ม จํ านวน 3 ใช ้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชม.
เกาะ มีทังโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม ้นต์ ร ้านค ้า ภัตตาคาร รวมทังสํานักงานต่าง ๆ
นั บว่า เป็ นสิงมหัศ จรรย์อันดับ ที 8

ของโลก ให ้ท่านตืนตาตืนใจกับความความ

ยิงใหญ่ของโรงแรม Atlantis อันหรูหราอลังการนํ าท่านถ่ายรูปบริเวณชายหาด
Jumeirah Beach สถานทีตากอากาศยอดนิยมของดูไบ แวะถ่ายรูปด ้านนอก
กับโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหรูระด ับ 7 ดาว รูปทรงคล ้ายเรือใบที
งดงามและหรูหราทีสุดแห่งหนึงของโลก ตังอยูร่ ม
ิ อ่าวอาหรับ เป็ นทีพักอาศัยของ
ื
เศรษฐีทมี
ี ชอเสี
ยงชาวตะวันออกกลาง ถือเป็ นสถานทีทีทุกคนใฝ่ ฝั นจะมีโอกาส
เข ้าไปสัมผัสสักครังในชีวต
ิ จากนันชม Medinat Jumeirah Souk หรือเรียกว่า
เวนิสแห่งดูไบ เป็ นตลาดติดแอร์ ตังอยูใ่ นส่วนเดียวกับโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว
Mina Al Salam ของตระกูล Al Maktoum ออกแบบและตกแต่งเป็ นศิลปะ
ิ ค ้าระดับ Premium มากมาย อาทิ ของ
พืนเมืองแบบอาหรับคลาสสิก ภายในมีสน
ทีระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหร่าน หัวนํ าหอม โคมไฟ ของประดับตกแต่ง
บ า้ น ขนมหวาน และถั วรสช็ อ กโกแลต เป็ นต น
้

จากนั นนํ าท่ า นผ่ า นชม

ี (Shiekh Palace) ตืนตาตืนใจกับพระราชวังสุดอลังการ
พระราชว ังท่านชค
ของครอบครัว Shiekh Al Maktoum อันยิงใหญ่ ซึงมีความร่มรืน เต็มไปด ้วย
หน ้า 5 จาก 14

ต ้นไม ้นานาชนิดและบรรดาเหล่านกยูง ผ่านชม New Palace ซึงเป็ นพระราชวัง
แห่งใหม่ของครอบครัว Shiekh Al Maktoum ทีก่อสร ้างยังไม่แล ้วเสร็จ ถ่ายรูป
กับสุเหร่าจูไมร่า (Jumeirah Mosque) สุเหร่าคู่บ ้านคู่เมืองของดูไบ สร ้าง
ด ้วยหินอ่อนทังหลัง และได ้ชือว่าเป็ นสุเหร่าทีสวยงามมากทีสุดแห่งหนึงในนคร
ดูไบ
เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่าย

สมควรแก่เ วลานํ า ท่า นเดิน ทางสู่ท ีพั ก เพือเปลียนเครืองแต่ง กายพร ้อมตะลุ ย
ทะเลทราย ระหว่างทางแวะนํ าท่านชมโรงงานเครืองประดับเพชรพลอย
ั
ท่านทีเมารถ กรุณาทานยาแก้เมาล่วงหน้าอย่างน้อยครึงชวโมง
หรือควร
แจ้งห ัวหน้าท ัวร์ให้ทราบก่อนไปท ัวร์ทะเลทราย ทางท ัวร์จะไม่ร ับผิดชอบ
และไม่อนุญาตให้ผท
ู ้ เป
ี ็ นโรคห ัวใจขนรุ
ั นแรงนงรถไป
ั
Dune Safari โดย
เด็ ดขาด *****สําหร ับท่านทีไม่รว
่ มเดินทาง Dune Safari ท่านต้องรอ
คณะอยู่ท โรงแรม
ี
โดยทางบริษ ท
ั ไม่ส ามารถคืน ค่า ท วั ร์ใ ห้ไ ด้ รวมท งั
อาหารมือคํา*****

หมายเหตุ

นํ า ท่านเดิน ทางไปท วั ร์ท ะเลทราย (Dune

Safari

&

BBQ

Dinner)

(อย่ า ลืม เส ือแจ็ ค เกต แว่ น ตาก น
ั แดด รองเท้า ฟองนํ า ติด ต วั ไปด้ว ย)
นํ า ท่านขึนรถ 4WD

(รถข ับเคลือน 4

ล้อ ) ไปทัว ร์ท ะเลทราย ท่า นจะได ้

สนุ กสนานและตืนเต ้นไปกับประสบการณ์อันแปลกใหม่ นงรถตะลุ
ั
ยไปบนเนิน
ทรายทงสู
ั งและตําสล ับก ันไป (Sand Dune)
คํา

จากนันให ้ท่านได ้เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ในแคมป์ กระโจมแบบอาหรับ ดืม
ดําบรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตย์ตกดินทีแสนสวยงาม และสัมผัสชีวต
ิ
แบบชาวพืนเมือง (เบดูอน
ิ ) อาทิ การสวมชุดพืนเมืองชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไว ้
เป็ นทีระลึก การเพ ้นท์มอ
ื แบบอาหรับ (Henna Tattoo) ลองสูบ มารากู กลิน
ผลไม ้ (Shi Sha) ชมโชว์ระบําหน ้าท ้อง (Belly Dance) ซึงเป็ นศิลปะการร่ายรําที
เน ้นการเคลือนไหวของกล ้ามเนือท ้องและสะโพก รวมถึงสนุกสนานกับการขีอูฐ
่ พั
เข ้าสูท
ี ก โรงแรม IBIS DEIRA CITY CENTER หรือเทียบเท่า

หน ้า 6 จาก 14

ี
ว ันทีสของการเดิ
นทาง

พิพธ
ิ ภ ัณฑ์ดไ
ู บ – นงเรื
ั อ Abra Ride – ตลาดเครืองเทศ และ
ั 124 –
ตลาดทอง – ห้างดูไบ – ขึน “เบิรจ
์ คาลิฟา” Burj Khalifa ชน

สนามบิน
เชา้

รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเข้าชมพิพธ
ิ ภ ัณฑ์ดไ
ู บ (Dubai Museum) เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ททั
ี นสมัย
ทีสุดในตะวันออกกลาง สร ้างเมือศตวรรษที 19 บูรณะครังล่าสุดปี 1970 เป็ น
พิพ ธ
ิ ภัณ ฑ์ท ีรวบรวมเรืองราวประวั ต ศ
ิ าสตร์ท ีสํ า คั ญ เช่น การค ้นพบงานศิล ปะ
ภายในหลุมฝั งศพที Al Qusais ซึงมีอายุมากกว่า 4,000 ปี ประทับใจกับการบอก
เล่าเรืองราวประวัตศ
ิ าสตร์ของชาวอาหรับโบราณผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ จากนัน
นํ าท่านเดินทางไปยัง Dubai Creek เป็ นทะเลทีสร ้างขึนโดยการขุดเข ้ามาใน
ชายฝั ง ซึงแบ่งนครดูไบออกเป็ น 2 ส่วน คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มี
ความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีท่าจอดเรือ 8 ท่า ให ้ท่านได ้ชมและถ่ายรูปกับ
ทัศนียภาพสองฟากฝั งของแม่นํา Creek ตามอัธยาศัย ให ้ท่านได ้ถ่ายรูปในย่าน
Bastakiya และนํ าท่านนงเรื
ั อ Abra Ride สัมผัสมนต์เสน่หท
์ างวัฒนธรรมผ่าน
่ ลาดเครืองเทศ (Gold
วิถช
ี วี ต
ิ สองฝั งนํ าของแม่นํ า Creek จากนั นเดิน สูต

&

Spicy Souk)และตลาดทอง (Gold Souk) เป็ นตลาดทองทีใหญ่ทสุ
ี ดในโลก
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ Jewelry ทุกประเภท เช่น มุก อัญมณีตา่ ง นํ าท่านชมโรงงาน
่ า้ งดูไบ (Dubai Mall) ห ้างทีใหญ่
เครืองหนั งชันดีของดูไบ จากนั นนํ าท่านสูห
ทีสุด ในโลก และมีพ พ
ิ ธ
ิ ภัณ ฑ์สั ต ว์นํ าทีใหญ่ท ีสุด ในโลกอยู่ภ ายใน ให ้ท่ า นได ้
ถ่ายรูปหน ้าตู ้ปลา ทีมีขนาดใหญ่กว่าคนสิบคนยืนเรียงกัน อิสระในห ้างให ้ท่านได ้
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เลือกซือของฝาก สินค ้าแบรนด์เนมชือดังมากมายจากยุโรป ไม่ว่าจะเป็ นเสือผ ้า
สุภาพบุรษ
ุ และสุภาพสตรี กระเป๋ าถือ เครืองใช ้ไฟฟ้ า เครืองกีฬา เป็ นต ้น และใน
เวลา 18.00-24.00 น. ของทุกวัน ท่านจะได ้ชมการแสดง “นํ าพุแห่งดูไบ” เป็ น
นํ าพุเต ้นระบําอันสวยงามวิจต
ิ ร อยูใ่ นทะเลสาบเบิรจ
์ คาลิฟา ทีเป็ นศูนย์กลางของ
นครดูไบ ถือเป็ นนํ าพุทใหญ่
ี
ทสุ
ี ดในโลก ณ ปั จจุบน
ั นี โดยรอบถูกรายล ้อมไปด ้วย
ื
ตึกทีมีชอเสี
ยงมากมาย สิงพิเศษของนํ าพุแห่งดูไบนี คือ จะใช ้ไฟทังสิน 6,600
ดวง โปรเจคเตอร์ส ี 50 ตัว ควบคุมการทํางานด ้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะแสดง
ประกอบดนตรี ครังละประมาณ 5 นาที โดยใช ้งบประมาณในการก่อสร ้างทังสิน
กว่า 7.2 พันล ้านบาท
เทียง

อิสระอาหารกลางวัน

บ่าย

นําท่านขึน “เบิรจ
์ คาลิฟา” Burj Khalifa ชัน 124 ตึกทีสูงทีสุดในโลก มีความ
สูงถึง 828 เมตร มีทังหมด 160 ชัน ออกแบบโดยนายเอเดรียน สมิธ สถาปนิก
จากชิคาโก ซึงคณะจะได ้มีโอกาสขึนลิฟท์ทมี
ี ความเร็ วทีสุดในโลกคือ 18 เมตร
ต่อวินาที หรือ 65 กิโลเมตร ต่อชัวโมง ไปถึงชัน 124 เพือชมวิวจากของนครดูไบ
ได ้ทัวทุกทิศทีสวยงาม โดยตึกนีออกแบบตบแต่งภายในโดย Giorgio Armani

19.00 น.

่ นามบินดูไบ อิสระให ้ท่านช ้อปปิ งใน Duty Free เพลิดเพลินกับสินค ้าแบรนด์เนม และ
เดินทางสูส
นํ าหอมยีห ้อดังมากมาย

22.30 น.

่ ระเทศไทย โดยเทียวบินที EK 374
ออกเดินทางสูป

ว ันทีห้าของการเดินทาง
08.00 น.
หน ้า 8 จาก 14

กรุงเทพฯ

ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพมหานคร ด ้วยความสวัสดิภาพ

ิ ค ้าและร ้านค ้าขนาดใหญ่จะปิ ดให ้บริการทุกวันศุกร์***
***ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ ห ้างสรรพสน

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
หมายเหตุ

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสัยทีทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้ เช่น การนั ดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช ้าหรือยกเลิกของเทียวบิน รวมถึง
กรณีทกองตรวจคนเข
ี
้าเมืองไม่อนุญาตให ้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละประเทศไม่
อนุ ญาตให ้เข ้าเมือง รวมทังในกรณีทท่
ี านจะใช ้หนั งสือเดินทางราชการ (เล่มสีนําเงิน) เดินทาง หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข ้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
4. กรณีทคณะไม่
ี
ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ
จะแจ ้งให ้ท่านทราบล่วงหน ้า 14 วันก่อนการเดินทาง
ื
5.เมือท่านทําการซอโปรแกรมท
ัวร์ ทางบริษ ัทฯ จะถือว่าท่านร ับทราบและยอมร ับเงือนไขของ
หมายเหตุทก
ุ ข้อแล้ว

ในกรณีทลู
ี กค้าต้องออกตวโดยสารภายในประเทศกรุ
ั
ณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษ ัทฯ ก่อนทุกครงั
้ า่ ยใดๆ ทงส
ิ
มิฉะนนทางบริ
ั
ษ ัทฯจะไม่ขอร ับผิดชอบค่าใชจ
ั น

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้
ั าง ๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
ทงนี
ั ขึนอยูก
่ ับสภาวะอากาศและเหตุสด
ุ วิสยต่
ํ ค ัญ
โดยทางบริษ ัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภ ัยของผูร้ ว่ มเดินทางเป็นสา
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โปรแกรม : Dubai Frame and La Perle Show 5 ว ัน 3 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส ์ (EK)
กําหนดว ันเดินทาง:

28 มิ.ย.-2 ก.ค. 61
26-30, 27-31 ก.ค. 61
10-14, 11-15 ส.ค. 61
6-10, 20-24 ก.ย. 61
12-16, 13-17, 20-24 ต.ค. 61
อ ัตราค่าบริการ

ผู ้ใหญ่พักคู่ 1 ห ้อง ท่านละ

ราคา
31,900.-

ผู ้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห ้อง ท่านละ (ห้องพ ักจะมี 2 เตียงเท่านน
ั ไม่มเี ตียงเสริม)
*กรุณาอ่านข้อมูลเพิมเติมเรืองโรงแรมทีพ ัก*
พ ักห้องเดียว เพิมท่านละ

31,900.3,500.-

เด็กมีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับผู ้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ

31,900.-

เด็กไม่มเี ตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับผู ้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ
(ห้องพ ักจะมี 2 เตียงเท่านน
ั ไม่มเี ตียงเสริม)

31,900.-

*กรุณาอ่านข้อมูลเพิมเติมเรืองโรงแรมทีพ ัก*
้ วเครื
ในกรณีไม่ใชต
ั
องบิน ลดท่านละ

10,000.-

ั รกิจเพิมเงินจากราคาท ัวร์ เริมต้นทีท่านละ
ชนธุ
(ราคาสามารถยืนย ันได้ก็ตอ
่ เมือทีนงั confirm เท่านน)
ั

60,000.-

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให ้เด็กอายุตํากว่า 7 ปี เข ้าพักแบบไม่มเี ตียงเสริม **

อ ัตราค่าบริการนีรวม
1. ค่าตัวเครืองบิน ชันประหยัด ( Economy Class) ทีระบุวันเดินทางไปกลับพร ้อมคณะ (ในกรณีมค
ี วามประสงค์อยู่ตอ
่ จะต ้องไม่
เกินจํานวนวัน และอยูภ
่ ายใต ้เงือนไขของสายการบิน)
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2. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค ้ชปรับอากาศนํ าเทียวตามรายการ
4. ค่าห ้องพักในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
6. ค่าเข ้าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล
(หากต้องการเงือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)
ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบต
ั เิ หตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงืนไขกรมธรรม์)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือประก ันการเดินทางสําหร ับครอบคลุมเรืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อ มูล เพิมเติมก ับ
ทางบริษ ัทได้ **
- เบียประก ันเริมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 ว ัน]
- เบียประก ันเริมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 ว ัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประก ันทีมีอายุตงแต่
ั
แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[ร ักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอว ัยวะจากอุบ ัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. มัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)

อ ัตราค่าบริการนีไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครืองดืมทีสังพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนั งสือเดินทาง, ค่านํ าหนั กเกินจาก
ทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว,
ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ทีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต ้น
3. ค่าธรรมเนียมนําม ันและภาษีสนามบิน ในกรณีทสายการบิ
ี
นมีการปร ับขึนราคา
ิ ด้วยต ัวท่านเอง
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทร ัพย์สน

5. ค่าทิปม ัคคุเทศก์จากเมืองไทย
(โดยมาตรฐาน 3 ยูเอสดอลล่าร์ ต่อคน ต่อว ัน : 5 x 3 = 15 ยูเอสดอลล่าร์)
6. ค่าทิปพน ักงานข ับรถ และ ม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน ตลอดรายการเดินทาง (20 ยูเอสดอลล่าร์)

่ เข้า UAE ***ราคาไม่รวมวีซา
่ UAE ค่าธรรมเนียมวีซา
่ ท่านละ 3,000 บาท***
7. ค่าธรรมเนียมวีซา
8. ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม 7%
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เงือนไขการจอง

ั
นย ันเมือได้ร ับเงินม ัดจํา
1. ชําระเงินมัดจํ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชัวโมงหลังการจอง โดยโอนเข ้าบัญชี ทีนงจะยื
แล้วเท่านน
ั

2. ส่งสําเนาหน ้าพาสปอร์ตของผู ้ทีเดินทาง ทีมีอายุการใช ้งานไม่น ้อยกว่า 6 เดือน เพือทําการจองคิวยืนวีซา่ ภายใน
่ สําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษ ัทขออนุญาติยกเลิกการจองท ัวร์โดยอ ัตโนม ัติ
3 วันนับจากวันจอง หากไม่สง

3. เมือได ้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ ลูกค ้าจัดเตรียมเอกสารให ้การขอวีซา่ ได ้ทันที
4. หากท่านทีต้องการออกตวโดยสารภายในประเทศ
ั
(กรณีลูกค้าอยูต
่ า
่ งจ ังหว ัด) ให ้ท่านติดต่อเจ ้าหน ้าที ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ ้งเจ ้าหน ้าที ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึน

5. การยืนวีซ่าในแต่ละสถานทูต มีก ารเตรียมเอกสาร และมีขันตอนการยืนวีซ่า ไม่เหมือ นกัน ทังแบบหมู่คณะและยืน รายบุคคล
(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข ้อมูลเพือประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได ้จากทางเจ ้าหน ้าที

6. หากในคณะของท่านมีผู ้ต ้องการดูแลพิเศษ นั งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู ้สูงอายุ, มีโรคประจํ าตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต ้องให ้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะ หัวหน ้าทัวร์มค
ี วามจําเป็ นต ้องดูแลคณะทัวร์ทงหมด
ั

่ นทีเหลือ
เงือนไขการชําระค่าท ัวร์สว
่ นทีเหลือ 20 ว ันก่อนการเดินทาง
ทางบริษ ัทขอเก็บค่าท ัวร์สว
่ หรือ ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุ
หากท่านไม่ผา่ นการอนุม ัติวซ
ี า
้ า่ ยทีเกิดขึนจริง
จําเป็นทางบริษ ัทขอเก็บเฉพาะค่าใชจ

ข้อมูลเพิมเติมเรืองตวเครื
ั
องบินและทีนงบนเครื
ั
องบิน
1. ทางบริษัทได ้สํารองทีนังพร ้อมชําระเงินมัดจําค่าตัวเครืองบินแล ้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด ้วยสาเหตุใด ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิการเรียกเก็บค่ามัดจําตัวเครืองบิน ซึงมีคา่ ใช ้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล ้วแต่สายการบินและ
ช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตัวเครืองบินทําการออกแล ้ว แต่ทา่ นไม่สารถออกเดินทางได ้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าใช ้จ่ายตามทีเกิดขึน
จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช ้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน ้อย
3. นังที Long Leg โดยปกติอยูบ
่ ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู ้ทีจะนังต ้องมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามทีสายการบินกําหนด เช่น
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ต ้องเป็ นผู ้ทีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู ้อืนได ้อย่างรวดเร็วในกรณีทเครื
ี องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตู
ฉุกเฉินได ้ (นํ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู ้ทีมีปัญหาทางด ้านสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการให ้ทีนัง Long
leg ขึนอยูก
่ บ
ั ทางเจ ้าหน ้าทีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเช็คอินเท่านัน

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ ้งยกเลิก 45 วัน ขึนไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช ้จ่ายทังหมด
2. แจ ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช ้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. แจ ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช ้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
4. แจ ้งยกเลิกน ้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บค่าใช ้จ่ายทังหมด
้ า
5. บริษท
ั ขอสงวนสิทธิในการเก็ บค่าใช จ
่ ยทงหมดกรณี
ั
ทา
่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจํานวนทีบริษท
ั ฯกําหนดไว้ (30ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู ้เดินทางอืนทีเดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทต ้องนํ าไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็ บ ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซึงจะต ้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลือนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทังนีท่านจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายทีไม่สามารถเรียกคืนได ้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว
และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามทีสถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณี ยนวี
ื ซ่า แล้ว ไม่ไ ด้ร บ
ั การอนุ มต
ั วิ ซ
ี ่า จากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ ่า น) และท่า นได ้ชํา ระค่าทัวร์ห รือมั ดจํ ามาแล ้ว
ทางบริษั ทฯ ขอเก็ บ เฉพาะค่า ใช ้จ่ า ยทีเกิด ขึนจริง เช่น ค่า วีซ่า และค่า บริก ารยืนวีซ่า / ค่า มั ด จํ า ตั วเครืองบิน หรือ ค่า ตั ว
เครืองบิน (กรณีออกตัวเครืองบินแล ้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีทกรุ
ี ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
่ ผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหล ังออกตวโดยสาร
8. กรณีวซ
ี า
ั
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ ไม่คน
ื ค่าท ัวร์ทงหมด
ั
9. กรณีผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนืองจากปลอมแปลงหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าที ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิในการ ไม่คน
ื ค่าท ัวร์ทงหมด
ั

ข้อมูลเพิมเติมเรืองโรงแรมทีพ ัก
1. เนืองจากการวางแปลนห้อ งพ ก
ั ของแต่ล ะโรงแรมแตกต่า งก น
ั จึง อาจทํ า ให้ห อ
้ งพ ก
ั แบบห้อ งเดียว
ั ัน และโรงแรมใน
(Single), ห้องคู่ (Twin/Double) ต่างประเภทอาจจะไม่ตด
ิ ก ัน หรือ อยูค
่ นละชนก
ี ไม่มห
ึ าเข้าพ ัก 3 ท่าน ผูเ้ ดินทาง จะได้หอ
ร ัสเซย
ี อ
้ งพ ักแบบ 3 ท่าน ซงถ้
้ งพ ักประเภท ห้องคูแ
่ บบไม่ม ี
เตียงเสริม
2. โรงแรมในรัสเซียส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่ นแถบทีมีอณ
ุ หภูมต
ิ ํา
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3. กรณีทมี
ี งานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให ้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห ้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนหรือย ้ายเมืองเพือให ้เกิดความเหมาะสม

ห ้องทีเป็ นห ้องเดียวอาจเป็ นห ้องทีมี

ขนาดกะทัดรัต และไม่มอ
ี า่ งอาบนํ า ซึงขึนอยูก
่ บ
ั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห ้องแต่ละห ้องอาจมี
ลักษณะแตกต่างกัน

ํ หร ับท่านผูม
ึ อเป็นสาระสา
ึ วมเดินทาง
ข้อความซงถื
้ เี กียรติซงร่
ทางบริษั ทฯ เป็ นตั ว แทนในการจั ด นํ าสั ม มนา และการเดิน ทางทีมีค วามชํ า นาญ โดยจั ด หาโรงแรมทีพั ก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานทีท่องเทียวพร ้อมทังการสัมมนา ดูงาน เพือความสะดวกสบาย และเกิด ประโยชน์สูงสุดในการ
เดินทาง ทังนีทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัตเิ หตุหรือความเสียหายทีเกิดจากโรงแรมทีพัก ยานพาหนะ, อัน
เนืองจากอุบต
ั เิ หตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภย
ั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การ
ผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช ้าของเทียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ,
พาหนะท ้องถิน, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซา่ จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเกียวข ้องกับสถานเอกอัครราชทูต
รวมถึงผู ้มีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําต ้องแสดงเหตุผล เนืองจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต) ซึงอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเทียวทังใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มี
ความคุ ้มครอง และประกันอุบัตเิ หตุ ตามเงือนไขทีบริษัทฯ ทีรับประกันในกรณีทผู
ี ้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ ้าหน ้าที
ตรวจคนเข ้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให ้เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศ เนืองมาจากความประพฤติ
พฤติกรรมของผู ้เดินทาง ไม่ปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบด ้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืนทีมีการปลอมแปลงเอกสารเพือ
ิ ดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คน
การเดินทาง รวมถึงมีสงผิ
ื ค่าใช ้จ่ายใดๆ รายละเอียดด ้านการเดินทาง อาจมีการเปลียนแปลง
ได ้ตามความจําเป็ น หรือเพือความเหมาะสมทังปวง โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
ิ ธิด ังกล่าว บริษ ัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภ ัยของท่านผูม
ทงนี
ั การขอสงวนสท
้ ี
ึ วมเดินทางเป็นสําค ัญ
เกียรติ ซงร่
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