GO3 DXB-EK003 Dubai Frame and La Perle 5 วัน 3 คืน

หน ้า 1 จาก 12

 ชมเมืองอาบูดาบี เมืองที่ได้ รับการยกย่องว่าเป็ นสวรรค์แห่งทะเลทราย จนได้ รับสมญานามว่าเป็ น
Garden of Gulf
 ชมความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าหินอ่อนสีขาว Grand Mosque
 ชมการแสดง “นำ้ แห่ งดูไบ” เป็ นน ้าพุเต้ นระบาที่สวยงามวิจิตรตระการตา
 นัง่ เรื อ Abra Ride สัมผัสมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรม ที่ผสมผสานกันระหว่างอาหรับดังเดิ
้ มและความทันสมัยในแบบตะวันตก ผ่านวิถี
ชีวิตสองฝั่ งน ้าของแม่น ้าCreek ในเมืองอันมัง่ คัง่
***สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่กบั Sand Dune สนุกสนานกับการนัง่ รถตะลุยทะเลทรายและการขี่อฐู ***
***ดื่มด่ากับบรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตย์ตกดิน และมือ้ ค่ำสุดพิเศษแบบบำร์ บิคิวอำหรับ***
***ขึน้ “เบิร์จคำลิฟำ” Burj Khalifa ชัน้ 124***
กำหนดกำรเดินทำง
วันที่ 28 มิ.ย.-2 ก.ค. 61

32,900.-

วันที่ 27-31 ก.ค. 61

32,900.-

วันที่ 10-14 ส.ค. 61

32,900.-

วันที่ 6-10, 20-24 ก.ย. 61

32,900.-

วันที่ 12-16, 13-17, 20-24 ต.ค. 61

32,900.-

เส้ นทำงกำรเดินทำง
วัน
1

2

โปรแกรมกำรเดินทำง
กรุงเทพฯ – ดูไบ – Mall of the Emirates
ดูไบ – กรุ งอาบูดาบี – Grand Mosque – Ferrari World – ดูไบ – ดูไบเฟรม –
ชมการแสดง La Perle by Dragon show

GO3 DXB-EK003 Dubai Frame and La Perle 5 วัน 3 คืน

เช้ ำ

เที่ยง

ค่ำ
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The Palm Project – ตึกเรื อใบ – ตลาด Medinat Jumeirah

3

Souk – นัง่ รถ 4WD ตะลุยทะเลทราย
พิพิธภัณฑ์ดไู บ – นัง่ เรื อ Abra Ride – ตลาดเครื่ องเทศ และ ตลาดทอง – ห้ าง

4

ดูไบ – ขึน้ “เบิร์จคำลิฟำ” Burj Khalifa ชัน้ 124 – สนามบิน
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IBIS DEIRA CITY
CENTER

โปรแกรมกำรเดินทำง
วันที่ 1:

กรุ งเทพฯ – ดูไบ – Mall of the Emirates

06.30 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9
เคำน์ เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับ และอานวยความสะดวก

09.55 น.

ออกเดินทางสูน่ ครดูไบ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK 375

13.00 น.

เดินทางถึงสนำมบินดูไบ (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 3 ชัว่ โมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร นา
ท่านสู่ Mall of the Emirates เป็ นห้ างขนาดใหญ่ มีโรงภาพยนตร์ ลานโบว์ลงิ่ และร้ านค้ าอีกมากมาย รวมถึงร้ านต่างๆ มี
เวลาให้ ท่านได้ อิสระเลือกซื ้อสินค้ าแฟ่ ชันมากมาย
้
หรื อท่านจะเข้ าเล่นที่ Ski Dubai หนึ่งในสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวใน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สามารถเลือกเล่นระหว่างสกี สโนว์บอร์ ด เลือ่ นหิมะ หรื อโยนบอลหิมะในสวนหิมะ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม IBIS DEIRA CITY CENTER หรือเทียบเท่ ำ

วันที่ 2:

ดูไบ – กรุ งอำบูดำบี – Grand Mosque – Ferrari World – ดูไบ – ดูไบเฟรม –
ชมกำรแสดง La Perle by Dragon show

เช้ ำ

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่กรุ งอำบูดำบี (Abu dhabi) ที่มีความเขียวขจีท่ามกลางตัวเมืองที่ทนั สมัย จึงเป็ นเมืองที่ได้ รับสมญา
นามว่า Garden of Gulf และได้ รับการย่องว่าเป็ นสวรรค์แห่งทะเลทรายอีกด้ วย นาท่านผ่านชมสถานที่สาคัญ ๆ ของเมือง

GO3 DXB-EK003 Dubai Frame and La Perle 5 วัน 3 คืน

หน ้า 3 จาก 12

ตลอดจนการสร้ างบ้ านเรื อนที่มีความสวยงาม และเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมือง แม้ จะตังอยู
้ ่ท่ามกลางทะเลทราย
อันแห้ งแล้ ง
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านแวะถ่ายรูป Ferrari World และมีเวลาให้ ทา่ นเลือกซื ้อของที่ระลึกที่เป็ นแบรนด์เฟอร์ รารี่ จากนันแวะถ่
้
ายรู ปเป็ นที่
ระลึก ณ จุดชมวิว ชิคาโกบีช กับชายทะเลสีเทอร์ ควอยซ์ ที่ท่าน Sheikh Al Nayan สร้ างขึ ้นมาเป็ นของขวัญแก่ชาวเมือง
นาท่านชม Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque สุเหร่าที่งดงามที่สดุ ของ U.A.E. มีความใหญ่โตเป็ น
อันดับ 3 ของโลก และเป็ นสุเหร่ าประจาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่ท่าน Sheikh สร้ างไว้ ก่อนท่านจะสวรรคต ใช้ ระยะเวลา
ก่อสร้ างรวมทังหมด
้
10 ปี ให้ ท่านได้ ชมพรมลายดอกไม้ ผืนใหญ่ และโคมไฟ (Chandelier) ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก ราคาราว
30 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ นาเข้ าจากประเทศเยอรมัน ทาด้ วยทองคาและทองแดง ***การเที่ยวชมมัสยิด ต้ องแต่งกายให้
สุภาพเรี ยบร้ อย ห้ ามสวมกางเกงขาสันหรื
้ อเสื ้อกล้ าม ทังผู
้ ้ ชายและผู้หญิง โดยเฉพาะผู้หญิงต้ องสวมใส่เสื ้อผ้ าที่มีความ
ยาวคลุมถึงระดับข้ อมือและข้ อเท้ า ปกปิ ดไหล่และทรวงอกให้ มิดชิด ผู้หญิงจะต้ องมีผ้าคลุมผม และต้ องถอดรองเท้ าก่อน
เข้ ามัสยิด*** ได้ เวลาอันสมควรนาท่านกลับนครดูไบ นาท่านถ่ายรู ปกับ ดูไบเฟรม (Dubai frame) สัญลักษณ์ใหม่ของ
ดูไบ ซึง่ เป็ นกรอบรูปฉาบทองคาความสูงขนาด 150 เมตร กว้ าง 93 เมตรที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก ใช้ เวลาในการก่อสร้ างมาถึง
10 ปี เต็ม ด้ วยจานวนเงินประมาณ 43.5 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หรื อประมาณ 1.39 พันล้ านบาท หลังจากนันน
้ าท่านชมการ
แสดง La Perle by Dragon show การแสดงกายกรรมผาดโผน สิงโตจีน พร้ อมทังอุ
้ ปกรณ์แสงสี เทคนิคต่างๆ ซึ่งนามา
โชว์กนั อย่างครบครัน

ค่ำ

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ ท์นานาชาติ
เข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม IBIS DEIRA CITY CENTER หรือเทียบเท่ ำ

วันที่ 3:

The Palm Project – ตึกเรื อใบ – ตลำด Medinat Jumeirah

Souk – นั่งรถ

4WD ตะลุยทะเลทรำย
เช้ ำ

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านขึน้ รถไฟ Monorail เข้ าสู่ The Palm Project เป็ นสุดยอดโครงการของ U.A.E. โดยการถมทะเลให้ เป็ นเกาะเทียม
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หน ้า 4 จาก 12

สร้ างเป็ นรูปต้ นปาล์ม จานวน 3 เกาะ มีทงโรงแรม
ั้
รี สอร์ ท อพาร์ ตเม้ นต์ ร้ านค้ า ภัตตาคาร รวมทังส
้ านักงานต่าง ๆ นับว่า
เป็ นสิง่ มหัศจรรย์อนั ดับที่ 8 ของโลก ให้ ทา่ นตื่นตาตื่นใจกับความความยิ่งใหญ่ของโรงแรม Atlantis อันหรู หราอลังการนา
ท่านถ่ายรูปบริ เวณชายหาด Jumeirah Beach สถานที่ตากอากาศยอดนิยมของดูไบ แวะถ่ายรูปด้ านนอกกับโรงแรม Burj
Al Arab โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดำว รู ปทรงคล้ ายเรื อใบที่งดงามและหรู หราที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก ตังอยู
้ ่ริมอ่าวอาหรับ
เป็ นที่พกั อาศัยของเศรษฐี ที่มีชื่อเสียงชาวตะวันออกกลาง ถือเป็ นสถานที่ที่ทกุ คนใฝ่ ฝั นจะมีโอกาสเข้ าไปสัมผัสสัก ครัง้ ใน
ชีวิต จากนันชม
้ Medinat Jumeirah Souk หรื อเรี ยกว่า เวนิสแห่ งดูไบ เป็ นตลาดติดแอร์ ตังอยู
้ ใ่ นส่วนเดียวกับโรงแรมหรู
ระดับ 5 ดาว Mina Al Salam ของตระกูล Al Maktoum ออกแบบและตกแต่งเป็ นศิลปะพื ้นเมืองแบบอาหรับคลาสสิก
ภายในมีสินค้ าระดับ Premium มากมาย อาทิ ของที่ระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหร่ าน หัวน ้าหอม โคมไฟ ของ
ประดับตกแต่งบ้ าน ขนมหวาน และถั่วรสช็ อกโกแลต เป็ นต้ น จากนัน้ นาท่านผ่านชมพระรำชวังท่ ำนชีค (Shiekh
Palace) ตื่นตาตื่นใจกับพระราชวังสุดอลังการของครอบครัว Shiekh Al Maktoum อันยิ่งใหญ่ ซึง่ มีความร่มรื่ น เต็มไปด้ วย
ต้ นไม้ นานาชนิดและบรรดาเหล่านกยูง ผ่านชม New Palace ซึ่งเป็ นพระราชวังแห่งใหม่ของครอบครัว Shiekh Al
Maktoum ที่ก่อสร้ างยังไม่แล้ วเสร็ จ ถ่ายรูปกับสุเหร่ ำจูไมร่ ำ (Jumeirah Mosque) สุเหร่าคูบ่ ้ านคูเ่ มืองของดูไบ สร้ างด้ วย
หินอ่อนทังหลั
้ ง และได้ ชื่อว่าเป็ นสุเหร่าที่สวยงามมากที่สดุ แห่งหนึง่ ในนครดูไบ
เที่ยง
บ่ ำย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูท่ ี่พกั เพื่อเปลีย่ นเครื่ องแต่งกายพร้ อมตะลุยทะเลทราย ระหว่างทางแวะนาท่านชมโรงงาน
เครื่ องประดับเพชรพลอย
หมำยเหตุ ท่ ำนที่เมำรถ กรุ ณำทำนยำแก้ เมำล่ วงหน้ ำอย่ ำงน้ อยครึ่ งชั่วโมง หรื อควรแจ้ งหัวหน้ ำทัวร์ ให้ ทรำบ
ก่ อนไปทัวร์ ทะเลทรำย ทำงทัวร์ จะไม่ รับผิดชอบ และไม่ อนุ ญำตให้ ผ้ ูท่ ีเป็ นโรคหัวใจขัน้ รุ นแรงนั่งรถไป Dune
Safari โดยเด็ดขำด *****สำหรับท่ ำนที่ไม่ ร่วมเดินทำง Dune Safari ท่ ำนต้ องรอคณะอยู่ท่ โี รงแรม โดยทำงบริษัท
ไม่ สำมำรถคืนค่ ำทัวร์ ให้ ได้ รวมทัง้ อำหำรมือ้ ค่ำ*****
นาท่านเดินทางไปทัวร์ ทะเลทรำย (Dune Safari & BBQ Dinner)
(อย่ ำลืมเสือ้ แจ็คเกต แว่ นตำกันแดด รองเท้ ำฟองนำ้ ติดตัวไปด้ วย) นาท่านขึ ้นรถ 4WD

(รถขับเคลื่อน 4

ล้ อ) ไปทัวร์ ทะเลทราย ท่านจะได้ สนุกสนานและตื่นเต้ นไปกับประสบการณ์อนั แปลกใหม่ นั่งรถตะลุยไปบนเนินทรำย
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ทัง้ สูงและต่ำสลับกันไป (Sand Dune)
ค่ำ

จากนันให้
้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ในแคมป์กระโจมแบบอาหรับ ดื่มด่าบรรยากาศสุดโรแมนติกของพระ
อาทิตย์ตกดินที่แสนสวยงาม และสัมผัสชีวิตแบบชาวพื ้นเมือง (เบดูอิน) อาทิ การสวมชุดพื ้นเมืองชาวอาหรับ ถ่ายรู ปเก็บ
ไว้ เป็ นที่ระลึก การเพ้ นท์มือแบบอาหรับ (Henna Tattoo) ลองสูบ มารากู กลิน่ ผลไม้ (Shi Sha)
ชมโชว์ระบาหน้ าท้ อง (Belly Dance) ซึ่งเป็ นศิลปะการร่ ายราที่เน้ นการเคลื่อนไหวของกล้ ามเนื ้อท้ องและสะโพก รวมถึง
สนุกสนานกับการขี่อฐู
เข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม IBIS DEIRA CITY CENTER หรือเทียบเท่ ำ

วันที่ 4:

พิพิธภัณฑ์ ดูไบ – นั่งเรื อ Abra Ride – ตลำดเครื่ องเทศ และ ตลำดทอง – ห้ ำงดูไบ – ขึน้ “เบิร์จคำลิฟำ” Burj
Khalifa ชัน้ 124 – สนำมบิน

เช้ ำ

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้ ำชมพิพิธภัณฑ์ ดูไบ (Dubai Museum) เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ทนั สมัยที่สดุ ในตะวันออกกลาง สร้ างเมื่อศตวรรษที่
19 บูรณะครัง้ ล่าสุดปี 1970 เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่ องราวประวัติศาสตร์ ที่สาคัญ เช่น การค้ นพบงานศิลปะภายใน
หลุมฝั งศพที่ Al Qusais ซึ่งมีอายุมากกว่า 4,000 ปี ประทับใจกับการบอกเล่าเรื่ องราวประวัติศาสตร์ ของชาวอาหรับ
โบราณผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ จากนันน
้ าท่านเดินทางไปยัง Dubai Creek เป็ นทะเลที่สร้ างขึ ้นโดยการขุดเข้ ามาใน
ชายฝั่ ง ซึ่งแบ่งนครดูไบออกเป็ น 2 ส่วน คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีท่าจอด
เรื อ 8 ท่า ให้ ท่านได้ ชมและถ่ายรู ปกับทัศนียภาพสองฟากฝั่ งของแม่น ้า Creek ตามอัธยาศัย ให้ ท่านได้ ถ่ายรู ปในย่าน
Bastakiya และนาท่านนั่งเรื อ Abra Ride สัมผัสมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรมผ่านวิถีชีวิตสองฝั่ งน ้าของแม่น ้า Creek
จากนันเดิ
้ นสู่ตลำดเครื่ องเทศ (Gold & Spicy Souk)และตลำดทอง (Gold Souk) เป็ นตลาดทองที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ Jewelry ทุกประเภท เช่น มุก อัญมณีตา่ ง นาท่านชมโรงงานเครื่ องหนังชันดี
้ ของดูไบ จากนันน
้ าท่าน
สูห่ ้ ำงดูไบ (Dubai Mall) ห้ างที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก และมีพิพิธภัณฑ์สตั ว์น ้าที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกอยู่ภายใน ให้ ท่านได้ ถ่ายรู ป
หน้ าตู้ปลา ที่มีขนาดใหญ่ กว่าคนสิบคนยืนเรี ยงกัน อิสระในห้ างให้ ท่านได้ เลือกซือ้ ของฝาก สินค้ า แบรนด์ เนมชื่ อดัง
มากมายจากยุโรป ไม่ว่าจะเป็ นเสื ้อผ้ าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี กระเป๋ าถือ เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า เครื่ องกีฬา เป็ นต้ น และใน
เวลา 18.00-24.00 น. ของทุกวัน ท่านจะได้ ชมการแสดง “น ้าพุแห่งดูไบ” เป็ นน ้าพุเต้ นระบาอันสวยงามวิจิตร อยู่ใน
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ทะเลสาบเบิร์จคาลิฟา ที่เป็ นศูนย์กลางของนครดูไบ ถือเป็ นน ้าพุที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก ณ ปั จจุบนั นี ้ โดยรอบถูกรายล้ อมไป
ด้ วยตึกที่มีชื่อเสียงมากมาย สิง่ พิเศษของน ้าพุแห่งดูไบนี ้ คือ จะใช้ ไฟทังสิ
้ ้น 6,600 ดวง โปรเจคเตอร์ สี 50 ตัว ควบคุมการ
ทางานด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะแสดงประกอบดนตรี ครั ง้ ละประมาณ 5 นาที โดยใช้ งบประมาณในการก่อสร้ าง
ทังสิ
้ ้นกว่า 7.2 พันล้ านบาท
เที่ยง
บ่ ำย

อิสระอาหารกลางวัน
นำท่ ำนขึน้ “เบิร์จคำลิฟำ” Burj Khalifa ชัน้ 124 ตึกที่สงู ที่สดุ ในโลก มีความสูงถึง 828 เมตร มีทงหมด
ั้
160 ชัน้
ออกแบบโดยนายเอเดรี ยน สมิธ สถาปนิกจากชิคาโก ซึ่งคณะจะได้ มีโอกาสขึ ้นลิฟท์ที่มีความเร็ วที่สดุ ในโลกคือ 18 เมตร
ต่อวินาที หรื อ 65 กิโลเมตร ต่อชัว่ โมง ไปถึงชัน้ 124 เพื่อชมวิวจากของนครดูไบได้ ทวั่ ทุกทิ ศที่สวยงาม โดยตึกนี ้ออกแบบ
ตบแต่งภายในโดย Giorgio Armani

19.00 น.

เดินทางสู่สนำมบินดูไบ อิสระให้ ท่านช้ อปปิ ้งใน Duty Free เพลิดเพลินกับสินค้ าแบรนด์เนม และน ้าหอมยี่ห้อดัง
มากมาย

22.30 น.

ออกเดินทางสูป่ ระเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ EK 374

วันที่ 5:

กรุ งเทพฯ

08.00 น.

ถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้ วยความสวัสดิภาพ

***ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ห้ ำงสรรพสินค้ ำและร้ ำนค้ ำขนำดใหญ่ จะปิ ดให้ บริกำรทุกวันศุกร์ ***
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กรุ ณำอ่ ำนหมำยเหตุให้ ละเอียดทุกข้ อ
หมำยเหตุ 1. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั ที่ทาง บริ ษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้ าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมือง
ไม่อนุญาตให้ เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้ าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้ เข้ าเมือง รวมทังในกรณี
้
ที่ท่านจะใช้
หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง
หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้ าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่
2. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
3. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ
ล่วงหน้ า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่ ำนทำกำรซือ้ โปรแกรมทัวร์ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ ำท่ ำนรับทรำบและยอมรับเงื่อนไขของหมำยเหตุทุกข้ อ
แล้ ว
ในกรณีท่ ลี ูกค้ ำต้ องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ
กรุ ณำติดต่ อเจ้ ำหน้ ำที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทำงบริษัทฯจะไม่ ขอรับผิดชอบค่ ำใช้ จ่ำยใดๆ ทัง้ สิน้
โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับสภำวะอำกำศ
และเหตุสุดวิสัยต่ ำง ๆ ที่ไม่ สำมำรถคำดกำรณ์ ล่วงหน้ ำโดยทำงบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และ
ควำมปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทำงเป็ นสำคัญ
โปรแกรม : Dubai Frame and La Perle Show 5 วัน 3 คืน
โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ (EK)
กำหนดวันเดินทำง:

28 มิ.ย.-2 ก.ค. 61
27-31 ก.ค. 61
10-14 ส.ค. 61
6-10, 20-24 ก.ย. 61
12-16, 13-17, 20-24 ต.ค. 61
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อัตรำค่ ำบริกำร
ผู้ใหญ่พกั คู่ 1 ห้ อง ท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้ อง ท่านละ (ห้ องพักจะมี 2 เตียงเท่ ำนัน้ ไม่ มีเตียงเสริม)
*กรุ ณำอ่ ำนข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก*
พักห้ องเดี่ยว เพิ่มท่ ำนละ
เด็กมีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ
(ห้ องพักจะมี 2 เตียงเท่ ำนัน้ ไม่ มีเตียงเสริม)
*กรุ ณำอ่ ำนข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก*
รำคำทัวร์ ไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน

รำคำ
32,900.32,900.3,500.32,900.32,900.22,900.-

***รำคำไม่ รวมวีซ่ำ UAE ค่ ำธรรมเนียมวีซ่ำท่ ำนละ 3,000 บำท***
ชัน้ ธุรกิจเพิ่มเงินจำกรำคำทัวร์ เริ่มต้ นที่ท่ำนละ
(รำคำสำมำรถยืนยันได้ ก็ต่อเมื่อที่น่ ัง confirm เท่ ำนัน้ )

60,000.-

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้ เด็กอายุต่ากว่า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม **

อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชันประหยั
้
ด ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้ องไม่เกิน
จานวนวัน และอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หำกต้ องกำรเงื่อนไขกรมธรรม์ สอบถำมได้ จำกเจ้ ำหน้ ำที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม์)
** ลูกค้ ำท่ ำนใดสนใจ...ซือ้ ประกันกำรเดินทำงสำหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภำพสำมำรถสอบถำมข้ อมูล เพิ่มเติมกับทำงบริ ษัท
ได้ **
เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วัน]
**ควำมครอบคลุมผู้เอำประกันที่มีอำยุตงั ้ แต่ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษำพยำบำล 2 ล้ ำน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจำกอุบัติเหตุ 1.5 ล้ ำนบำท]
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ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่ รวมทิปมัคคุเทศก์ )
ค่ ำภำษีมูลค่ ำเพิ่ม 7%
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน ้าหนักเกินจากทางสายการ
บินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมี
ค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้
ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าบริ การยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
ค่ ำทิปพนักงำนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่น (20 ดอลล่ ำร์ สหรัฐฯ)
ค่ ำทิปมัคคุเทศก์ จำกเมืองไทย (โดยมำตรฐำน 3 ยูเอสดอลล่ ำร์ ต่ อคน ต่ อวัน : 5 x 3 = 15 ดอลล่ ำร์ สหรัฐฯ)
ค่ ำธรรมเนียมวีซ่ำเข้ ำ UAE ท่ ำนละ 3,000 บำท (ชำระพร้ อมมัดจำ)
เงื่อนไขกำรจอง
1. ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่น่ ังจะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจำแล้ วเท่ ำนัน้
2. ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซา่ ภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หำกไม่ ส่งสำเนำหน้ ำพำสปอร์ ตทำงบริษัทขออนุญำติยกเลิกกำรจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซา่ ได้ ทนั ที
4. หำกท่ ำนที่ต้องกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลูกค้ ำอยู่ต่ำงจังหวัด) ให้ ทา่ นติดต่อเจ้ าหน้ าที่
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
5. การยื่นวีซา่ ในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั้
่นวีซา่ ไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู
้
ค่ ณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที่
6. หากในคณะของท่านมีผ้ ูต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้
เงื่อนไขกำรชำระค่ ำทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทำงบริษัทขอเก็บค่ ำทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนกำรเดินทำง
หำกท่ ำนไม่ ผ่ำนกำรอนุมัติวีซ่ำหรือยกเลิกกำรเดินทำงโดยเหตุจำเป็ น
ทำงบริษัทขอเก็บเฉพำะค่ ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึน้ จริงเหต
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในกำรเตรียมเอกสำรยื่นวีซ่ำและกำรยื่นขอวีซ่ำ
1. การพิจารณาวีซา่ เป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริ ษัททัวร์ การเตรี ยมเอกสารที่ดีและถูกต้ องจะช่วยให้ การพิจารณา ของสถานทูตง่าย
ขึ ้น
2. กรณีทา่ นใดต้ องใช้ พาสปอร์ ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซา่ หรื อ ก่อนเดินทางกับทางบริ ษัท ท่านต้ องแจ้ งให้ ทางบริ ษัทฯ ทราบล่วงหน้ า
เพื่อวางแผนในการขอวีซา่ ของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซา่ ที่คอ่ นข้ างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่าง
การพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ ได้
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3. สาหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรื อทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้ องดาเนินเรื่ องการขอวีซ่าด้ วยตนเองในประเทศที่ตนพานักหรื อศึกษาอยู่
เท่านัน้
4. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่ มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้ วต่ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้ องไปยื่น
คาร้ องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรี ยมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้ กบั ทางบริ ษัทด้ วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของ
ท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้ องขอวีซา่ และจานวนหน้ าหนังสือเดินทาง ต้ องเหลือว่างสาหรับติดวีซา่ ไม่ต่ากว่า 3 หน้ า
5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนันๆ
้ และพาสปอร์ ต ถือ
เป็ นหนังสือของทางราชการ ต้ องไม่มีรอยฉีกขาด หรื อ การขีดเขียน หรื อ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ังบนเครื่องบิน
1. ทางบริ ษัทได้ สารองที่นงั่ พร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์
การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึง่ มีคา่ ใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตัว๋ เครื่ องบินทาการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึ ้นจริ ง และรอ
Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
3. นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนัง่ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มี
ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณีที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (น ้าหนักประมาณ 20
กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยูก่ บั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน
ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้
กรณียกเลิกกำรเดินทำง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในกำรเก็บค่ ำใช้ จ่ำยทัง้ หมดกรณี ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลทำให้ คณะเดินทำงไม่ ครบตำม
จำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่ ำนขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บริ ษัทต้ องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทาการเลื่อนการเดินทางของ
ท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
กรณีย่ นื วีซ่ำแล้ วไม่ ได้ รับกำรอนุ มัติวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ ผ่ำน) และท่านได้ ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ ว ทางบริ ษัทฯ
ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริ การยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน (กรณีออกตัว๋
เครื่ องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่ำผ่ ำนแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่ อนหรือหลังออกตั๋วโดยสำร บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่ คืนค่ ำทัวร์ ทงั ้ หมด
กรณีผ้ เู ดินทำงไม่ สำมำรถเข้ ำ-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทางบริ ษัทของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่ คืนค่ ำทัวร์ ทงั ้ หมด
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ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่ องจำกกำรวำงแปลนห้ องพักของแต่ ละโรงแรมแตกต่ ำงกัน จึงอำจทำให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single), ห้ องคู่
(Twin/Double) ต่ ำงประเภทอำจจะไม่ ติดกัน หรือ อยู่คนละชัน้ กัน และโรงแรมในรัสเซียไม่ มีห้องพักแบบ 3 ท่ ำน ซึ่งถ้ ำเข้ ำ
พัก 3 ท่ ำน ผู้เดินทำง จะได้ ห้องพักประเภท ห้ องคู่แบบไม่ มีเตียงเสริม
2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ ม บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลีย่ นหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอา่ งอาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยู่
กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในกำรเตรียมเอกสำรยื่นวีซ่ำและกำรยื่นขอวีซ่ำ
1.

สำเนำสีหนังสือเดินทำงที่ชัดเจน ไม่ ใช่ ถ่ำยจำกมือถือ และวันหมดอำยุหนังสือเดินทำงต้ องมีอำยุเหลือมำกกว่ ำ 6 เดือน
นับจำกวันเดินทำงกลับถึงประเทศไทย
2. รูปถ่ ำย : รูปสี ขนำด 2 นิว้ พืน้ หลังสีขำวเท่ ำนัน้ (ถ่ ำยไม่ เกิน 6 เดือน) 2 รูป
- กรุ ณำกรอกชื่อของบิดำ-มำรดำของผู้ท่ เี ดินทำง และชื่อคู่สมรส (กรณีผ้ หู ญิงที่แต่ งงำนแล้ ว)
3. กรณีผ้ ูเดินทำงอำยุไม่ ถงึ 20 ปี บริบูรณ์
3.1. เด็ก ไม่ได้ เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้ องมีหนังสือยินยอมให้ บุตรเดินทำง ไปต่ ำงประเทศจำกเขตหรืออำเภอ (ภาษาไทย
และภาษาอัง กฤษ) + หน้ าพาสปอร์ ต ของบิ ด าและ มารดา + หนัง สื อ รั บ รองค่ า ใช่ จ่ า ย (ภาษาไทย และภาษาอัง กฤษ)
รำยละเอียดเอกสำรกำรยื่นขอวีซ่ำที่ได้ กล่ ำวมำนี ้ เป็ นเพียงข้ อมูลเบือ้ งต้ นที่ทำงบริ ษัทฯ ได้ จัดทำขึน้ จำกประสบกำรณ์
และระเบียบของสถำนทูตฯ ซึ่งอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ตำมแต่ สถำนกำรณ์ และคุณสมบัติของลูกค้ ำในแต่ ละรำย
3.2. เด็ ก ไม่ได้ เ ดิน ทาง กับ บิ ด า จะต้ องมี ห นั งสื อ ยิน ยอมให้ บุต รเดิน ทำง(ของมำรดำ) ไปต่ ำ งประเทศจำกเขตหรื ออ ำเภอ
(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้ าพาสปอร์ ตของบิดาและ มารดา
3.3. เด็ ก ไม่ได้ เ ดิ น ทาง กับ มารดา จะต้ อ งมี ห นั ง สื อ ยิน ยอมให้ บุ ต รเดิน ทำง(ของบิ ด ำ) ไปต่ ำ งประเทศจำกเขตหรื อ อ ำเภอ
(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้ าพาสปอร์ ตของบิดาและ มารดา
ระยะเวลำในกำรยื่นวีซ่ำ 14 วันทำกำร ไม่ รวมเสำร์ -อำทิตย์
หมำยเหตุ : ทำง UAE Immigration อำจมีกำร ขอรำยละเอียดเพิ่มเติม จำกที่ได้ แจ้ งไว้ ขึน้ อยู่กับ กำรพิจำรณำของ
เจ้ ำหน้ ำที่ และเอกสำร ของแต่ ละท่ ำน กำรอนุ มัติวีซ่ำเป็ นดุลพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริ ษัทไม่ มีส่วนเกี่ยวข้ องใดๆ
ทัง้ สิน้ ทัง้ นีบ้ ริ ษัทเป็ นเพียงตัวกลำงและคอยบริ กำรอำนวยควำมสะดวกให้ แก่ ผ้ ูเดินทำงเท่ ำนัน้ อัตรำค่ ำธรรมเนียมวีซ่ำ
ทำงสถำนทูตเป็ นผู้เรียกเก็บ หำกท่ ำนโดนปฏิเสธกำรขออนุมัติวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่ คืนอัตรำค่ ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำ
และมีสิทธิ์ไม่ แจ้ งสำเหตุกำรปฏิเสธวีซ่ำ
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