วันที่หนึ่ง

15.00 น.

ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่ าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - เมืองอาบู ดาบี
(-/-/-)
ขอเชิญทุกท่านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4
ประตูทางเข้ าหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Etihad Airways โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ อานวย
ความสะดวกตลอดขันตอนการเช็
้
คอิน และ หัวหน้ าทัวร์ ให้ คาแนะนาเพื่อเตรี ยมความพร้ อมก่อนออกเดินทาง

18.25 น.

นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน
Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY405

22.00 น.

** ใช้ เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่ าประเทศไทยประมาณ 3 ชั่วโมง **
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอาบู ดาบี (Abu Dhabi) เป็ นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ ตังอยู
้ ่บนเกาะรูปตัวที ยื่นออกไปบริ เวณอ่าวเปอร์ เซีย ถือเป็ นเมืองที่ มีค่าครองชีพสูงที่สดุ อันดับ 3 ในภูมิภาค และ
อันดับ 26 ของโลก เป็ นเมืองที่ได้ รับสมญานามว่า Garden of Gulf หรื อ อ่าวแห่งความเขียวขจี และมีความอุดมสมบูรณ์ ไป
ด้ วยสวนสวยงามท่ามกลางทะเลทราย
 นาคณะเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก Ramada Corniche Hotel Abu Dhabi , Abu Dhabi , United Arab Emirates หรือเทียบเท่ า

วันที่สอง

เช้ า

เมืองอาบู ดาบี - เมืองดูไบ พิพิธภัณฑ์ ดูไบ - ดูไบ ครี ก - นั่ งเรื อข้ ามฟาก Abra Taxi - ย่ า นตลาดเก่ า ตลาดทอง - ตลาดเครื่องเทศ - ตึก บุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ (ไม่ รวมค่ าขึน้ ตึก ) - ห้ างดูไบ มอลล์ - นา้ พุเต้ นระบา แห่ ง
เมืองดูไบ (B/L/-)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมือ งดูไบ (Dubai) เป็ นเมืองที่ ใหญ่ ที่สดุ ของประเทศสหรั ฐอาหรับเอมิเรตส์ ตัง้ อยู่ทางภาคเหนือ ของ
ประเทศ ถือเป็ นเมืองแห่งความมหัศจรรย์เพราะถูกผันแปรจากดินแดนแห่งทะเลทราย สูด่ ินแดนแห่งโลกอนาคต ความมัง่ คัง่
ทางการค้ า บริการการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และศูนย์กลางธุรกิจ ไม่จากัดเฉพาะการค้ านา้ มันแบบก่อนๆ สู่การเป็ นเมือง
แห่งผู้นาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สดุ ของโลกแห่งหนึ่ง ไม่ มีสิ่งใดบนโลกใบนี ้ ที่เมืองดูไบจะทาไม่ได้ แม้ การสร้ างแผ่นดินและ
จารึ กลงบนแผนที่โลกในอาณาเขตของตนเอง ผ่านถนน Sheikh Zayed Road ถนน 12 เลนส์ สายหลักสาคัญที่สดุ ของ
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่เชื่ อมต่อเมือ งอาบู ดาบี และ เมืองดูไบ เข้ าด้ วยกัน ขนานไปกับแนวชายฝั่ ง ถนนเส้ นนี ม้ ี
โรงแรม ศูนย์การค้ า สานักงานและอพาร์ ตเมนต์ ตังเรี
้ ยงรายมากมาย สถาปั ตยกรรมสมัยเก่า และ สมัยใหม่รวมกันอยู่แสดง
ถึงความมัง่ คัง่ สวยงาม การใช้ ชีวติ อย่างหรูหราของชาวเมือง
นาท่านเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์ ดูไบ (Dubai Museum) เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สดุ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง สร้ างขึ ้นเมื่อ
ศตวรรษที่ 19 บูรณะครัง้ ล่าสุดปี พ.ศ. 2513 เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่ องราวสาคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น การค้ นพบงาน
ศิลป์ ที่ มีอ ายุถึง 4,000 ปี เรื่ อ งราวการค้ าขายมุกในประวัติศาสตร์ ก่อ นการค้ นพบน า้ มัน ท่านจะประทับใจกับการน า
เทคโนโลยีตา่ งๆ มาถ่ายทอดเพื่อบอกเล่าเรื่ องราวประวัตศิ าสตร์ ของอาหรับโบราณ
นาท่านเดินทางสู่ ดูไบ ครี ก (Dubai Creek) เป็ นคลองที่สร้ างขึ ้นโดยการขุดเข้ ามาในชายฝั่ ง เพื่อแบ่ง เมืองดูไบออกเป็ น 2
ส่วน คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีท่าจอดเรื อ 8 ท่า นาท่าน นั่ งเรื อข้ ามฟาก ที่
ชาวเมืองดูไบเรี ยกกันว่า Abra Taxi ซึ่งเป็ นเรื อที่รับใช้ ชาวเมืองดูไบมาช้ านานจวบจนถึงปั จจุบนั ให้ ท่านได้ สมั ผัสวิถีชีวิต
ความเป็ นอยู่ ของชาวเมืองดูไบแบบโบราณ ที่ไม่ว่าเมืองดูไบจะมีความก้ าวล ้าทันสมัยทางเทคโนโลยีระดับโลกมากเพี ยงใด
แต่ก็ยงั มีโอกาสได้ เห็นวัฒนธรรมความเป็ นอยู่ของคนท้ องถิ่นโบราณอยู่จนถึงปัจจุบนั
นาท่านเดินทางสู่ ย่ านตลาดเก่ า (Old Market) ของเมืองดูไบที่เรี ยกว่า Old Dubai Souk ที่อยู่ทางฝั่ ง Bur Dubai สู่ ตลาด
ทอง (Gold Souk) ที่ขึ ้นชื่อว่าเป็ นตลาดทองที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก วางขายเครื่ องประดับที่ทาจากทองคา ขายเครื่ องประดับทุก
ชนิด เช่น มุก อัญมณี ต่างๆ ร้ านเล็กๆ มากมายกว่าร้ อยร้ านค้ า หรื อ ใกล้ กัน จะเป็ น ตลาดเครื่ องเทศ (Spice Souk) ที่ทงั ้
ตลาดตลบอบอวนไปด้ วยกลิน่ เครื่ องเทศ ไม้ หอม อบเชย กระวาน กานหลู และ ถั่ว คุณภาพต่างๆนับร้ อยชนิดจากทั่วทุกมุม
โลก มารวมไว้ ที่ตลาดเครื่ องเทศแห่งนี ้

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ตึก บุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ (Burj Khalifa) หรื อ เดิมชื่อ ตึก บุรจญ์ ดูไบ หนึ่งในสัญลักษณ์ อันสาคัญของ
ประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรตส์ อีก ทัง้ ยังเป็ นฉากเสี่ยงตายสาคัญของพระเอก “ ทอม ครู ซ ” จากภาพยนตร์ เรื่ อง Mission

Impossible 4 ซึ่งตึกมีความสูงถึง 828 เมตร ปั จจุบนั มีทัง้ หมด 160 ชัน้ เป็ นตึกที่ได้ ชื่อว่าสูงที่สดุ ในโลก ตัวตึกได้ ทาสถิติ
กลายมาเป็ นตึกระฟ้าที่สงู ที่สดุ ในโลกมีความสูงถึง 546 เมตร แซงตึกไทเป 101 เรี ยบร้ อย (สูงกว่าตึกไทเป 101 ประมาณ 97
เมตร และสูงกว่าอาคารใบหยก 2 ประมาณ 218 เมตร) ซึ่งได้ มีการเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการ เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2553
และ เปลี่ยนชื่ออาคารจาก " บุรจญ์ ดูไบ " เป็ น " บุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ " เพื่อ เป็ นเกียรติแก่ ท่านชีคค์ อดีตประธานาธิบดีประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตึกบุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ ออกแบบโดย เอสโอเอ็ม ผู้ออกแบบเดียวกันกับเซียร์ ทาวเวอร์ อาคารที่สงู ที่สดุ
ในสหรัฐอเมริ กาใน ปั จจุบนั การตกแต่งภายในจะตกแต่งโดย จอร์ โจ อาร์ มานี (Giorgio Armani) โดยเป็ นโรงแรมอาร์ มานี
สาหรับ 37 ชันล่
้ าง โดยชัน้ 45 ถึง 108 จะเป็ นอพาร์ ตเมนต์ โดยที่เหลือจะเป็ นสานักงาน และ ชัน้ ที่ 123 และ 124 จะเป็ นจุด
ชมวิวของตึกที่สาคัญ ส่วนบนของตึกจะเป็ นเสาอากาศสื่อสาร นอกจากนีช้ นั ้ 78 จะมีสระว่ายนา้ กลางแจ้ งขนาดใหญ่ โดย
ตึกนี ้จะติดตังลิ
้ ฟต์ที่เร็วที่สดุ ในโลก ที่ความเร็ว 18 ม./วินาที (65 ก.ม./ชม. , 40 ไมล์/ชม.) โดยลิฟต์ที่มีความเร็ วสูงสุดอันดับที่
2 ปั จ จุบันอยู่ที่ตึก ไทเป 101 ที่ มีค วามความเร็ ว 16.83 ม./วินาที (ยั งไม่ รวมค่ า บัตรขึน้ ชมวิวบนตึก ท่ า นสามารถ
ตรวจสอบรอบที่ขนึ ้ และ ราคาบัตรกับหัวหน้ าทัวร์ อีกครัง้ ) บริเวณเดียวกันเป็ นที่ตงของ
ั ้ ห้ างดูไบ มอลล์ (Dubai Mall)
ห้ างที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก และมีพิพิธภัณฑ์สตั ว์นา้ ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกอยู่ภายใน ให้ ท่านได้ ถ่ายรูปหน้ าตู้ปลาที่มีขนาดใหญ่กว่า
คนสิบคนยืนเรี ยงกัน อิสระในการเลือกซื ้อของฝาก สินค้ าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายจากยุโรป ไม่ว่าจะเป็ นเสื ้อผ้ าสุภาพบุรุษ
และสุภาพสตรี กระเป๋ าถือ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า เครื่ องกีฬา เป็ นต้ น สินค้ าบางชิน้ ไม่สามารถหาซือ้ ได้ ที่ยุโรป แต่อาจหาซือ้ ได้ ที่นี่
และ ช่วงเวลา 18.00-24.00 น. ของทุกวัน ท่า นจะได้ ช มการแสดง นา้ พุ เ ต้ น ระบา แห่ งเมื อ งดูไ บ (Dubai Dance
Fountain) เป็ นน ้าพุเต้ นระบาอันสวยงามวิจิตร อยู่ในทะเลสาบหน้ า ตึก บุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ ถือเป็ นนา้ พุที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก
โดยรอบถูกรายล้ อมไปด้ วยตึกที่มีชื่อเสียงมากมาย สิง่ พิเศษของน ้าพุแห่งดูไบนี ้ คือ จะใช้ ไฟทัง้ สิ ้น 6,600 ดวง โปรเจคเตอร์ สี
50 ตัว ควบคุมการทางานด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะแสดงประกอบดนตรี ครัง้ ละประมาณ 5 นาที โดยใช้ งบประมาณใน
การก่อสร้ างทังสิ
้ ้นกว่า 7.2 พันล้ านบาท
ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 นาคณะเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก Fortune Grand Hotel , Dubai , United Arab Emirates หรือเทียบเท่ า

วันที่สาม

เช้ า

เมืองดูไบ - สุเหร่ า จูไมร่ า - ชายหาด จูไมร่ า - ตึก บุรจญ์ อัล อาหรับ - ตลาดมาดินัท - นั่งรถไฟโมโนเรล สู่
โครงการเดอะ ปาล์ ม - โรงแรมแอตแลนติส - โรงแรมที่พัก - ทะเลทราย - ตะลุยทะเลทรายด้ วยรถยนต์ ขับเคลื่อน
4 ล้ อ (B/L/D)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ผ่ านชม สุเหร่ า จูไมร่ า (Jumeirah Mosque) สุเหร่าคูบ่ ้ านคูเ่ มืองของเมืองดูไบ สร้ างด้ วยหินอ่อนทัง้ หลัง และได้ ชื่อ
ว่าเป็ นสุเหร่าที่สวยงามมากที่สดุ แห่งหนึ่งในเมืองดูไบ นาท่าน ผ่ านชม ชายหาด จูไมร่ า (Jumeirah Beach) สถานที่ตาก
อากาศยอดนิยมของชาวดูไบ นาท่าน ถ่ ายรู ปคู่กับ ตึก บุรจญ์ อัล อาหรั บ (Burj Al Arab) โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว
รูปทรงคล้ ายเรื อใบที่งดงามและหรูหราที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก ตังอยู
้ ่ริมอ่าวอาหรับ เป็ นที่พกั อาศัยของเศรษฐี ที่มีชื่อเสียงชาว
ตะวันออกกลาง
นาท่านเดินทางสู่ ตลาดเมดินัท (Souk Madinat) ตลาดพื ้นเมืองโบราณแต่แฝงไปด้ วยความโรแมนติก ตกแต่งสไตล์อาหรับ
ผสมผสานกับวัฒนธรรมของตะวันออกกลางแบบดังเดิ
้ ม ให้ ความรู้สึกที่ไม่ซา้ กับการเดินตลาดที่อื่น เป็ นแหล่งช็อปปิ ง้ ที่ผ้ คู น
นิยมมาก เพราะบรรยากาศดี มีกลิน่ ของนา้ หอมคละคลุ้ง ล้ อมรอบด้ วยคลองคดเคี ้ยว มี ร้านค้ ามากมายทัง้ แบบรถเข็น แผง
ลอย และบ้ าน มีร้านขายของที่ระลึก เสื ้อผ้ าแฟชัน่ เครื่ องประดับ ร้ านบูติก ร้ านอาหารสุดหรูที่มีความหลากหลาย และขึ ้นชื่อ
จากทัว่ โลก มีตงแต่
ั ้ ร้านกาแฟไปจนถึงภัตตาคาร
นาท่าน นั่ งรถไฟโมโนเรล (Monorail) สู่ โครงการเดอะ ปาล์ ม (The Palm Project) เป็ นสุดยอดโครงการของประเทศ
สหรั ฐ อาหรั บเอมิเรตส์ โดยการถมทะเลให้ เป็ นเกาะเที ยม สร้ างเป็ นรู ป ต้ นปาล์ม จ านวน 3 เกาะ มี ทัง้ โรงแรม รี สอร์ ท
อพาร์ ตเม้ นต์ ร้ านค้ า ภัตตาคาร ผับ บาร์ รวมทัง้ สานักงานต่างๆ นับว่าเป็ นสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่ 8 ของโลก และส่วนของ
โครงการได้ ถกู จารึกให้ เป็ นส่วนหนึ่งในแผนที่โลกเรี ยบร้ อย นาท่าน ผ่ านชม ความหรูหราและยิ่งใหญ่ของ โรงแรมแอตแลน
ติส (Atlantis Hotel) ที่อยู่บริเวณส่วนปลายยอดของโครงการเดอะ ปาล์ม

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้ เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พกั เพื่อเตรี ยมความพร้ อม เปลี่ยนเครื่ องแต่งกายสาหรับตะลุยทะเลทราย
** คาแนะนา **
- ควรเตรียมเสือ้ คลุมกันแดด แว่ นตากันแดด รองเท้ าลาลองที่สวมใส่ สบาย เพื่อตะลุยทะเลทราย
- ท่ านที่เมารถ กรุณาทานยาแก้ เมารถล่ วงหน้ าอย่ างน้ อยครึ่งชั่วโมงก่ อนออกเดินทาง และ ควรแจ้ งให้ หัวหน้ าทัวร์
ทราบ
- กิจกรรมนี ้ ไม่ อนุญาตให้ ผ้ ูท่ เี ป็ นโรคหัวใจขัน้ รุนแรง หรือ ตัง้ ครรภ์ เข้ าร่ วมโดยเด็ดขาด กรณี เกิดความเสียหาย
ไม่ ว่ากรณีใดๆทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
- สาหรับท่ านที่ไม่ ร่วมเดินทางตะลุยทะเลทราย ท่ านจาเป็ นต้ องพักผ่ อนรอคณะอยู่ท่ ีโรงแรมที่พัก โดยทางบริษัท
ไม่ สามารถคืนค่ าใช้ จ่ายในส่ วนนีใ้ ห้ ได้ รวมไปถึงอาหารมือ้ ค่าที่รวมอยู่ในกิจกรรม เพราะเป็ นการชาระแบบเหมา

จ่ ายแล้ วทัง้ หมด หรื อเลือกช้ อปปิ ้ งที่ห้างสรรพสินค้ า โดยแจ้ งให้ หัวหน้ าทัวร์ ทราบ หรื อเพื่อประสานงานติดต่ อ
บริการรถรับส่ ง ซึ่งอาจมีค่าใช้ จ่ายเพิ่ม กรุณาตรวจสอบเป็ นกรณีพเิ ศษ
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลทราย (The Desert) เพื่อตะลุยทะเลทราย ด้ วยรถยนต์ ขับเคลื่น 4 ล้ อ (4WD Sand Dune /
Desert Safari) ท่านจะได้ สนุกสนานและตื่นเต้ นไปกับประสบการณ์ อันแปลกใหม่ นั่งรถตะลุยไปบนเนินทรายทัง้ สูงและต่า
สลับกันไป
ค่า

บริการอาหารค่า ในแคมป์ กระโจมสไตล์ อาหรับ พืน้ เมืองเบดูอิน (Bedouin)
อิสระให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่ างๆ ในแคมป์ กระโจมแบบอาหรั บ ดื่มด่าบรรยากาศสุดโรแมนติกของ
พระอาทิตย์ ตกดินที่แสนสวยงาม และสัมผัสชีวิตแบบชาวพืน้ เมืองเบดูอิน (Bedouin) อาทิ การสวมชุดพืน้ เมือง
ชาวอาหรั บเพื่อถ่ ายรู ปเก็บไว้ เป็ นที่ระลึก การเพ้ นท์ มือแบบอาหรั บ (Henna Tattoo) ลองสูบ มารากู กลิ่นผลไม้
(Shi Sha) ชมโชว์ ระบาหน้ าท้ อง (Belly Dance) ซึ่งเป็ นศิลปะการร่ ายราที่เน้ นการเคลื่อนไหวของกล้ ามเนื อ้ ท้ อง
และสะโพก รวมถึงสนุกสนานกับการขี่อูฐ (Camel Ride)
 นาคณะเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก Fortune Grand Hotel , Dubai , United Arab Emirates หรือเทียบเท่ า

วันที่ส่ ี

เช้ า

เมืองดูไบ - เมืองอาบู ดาบี - สุเหร่ าหลวง - ทาเนียบประธานาธิบดี - โรงแรม เอมิเรตส์ พาเลซ - เฟอร์ รารี่ เวิลด์ ห้ างมาริน่า - ท่ าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรั ฐอาหรั บเอมิเรตส์ - ท่ าอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
(B/L/-)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
** คาแนะนา โปรดแต่ งกายด้ วยชุดสุภาพ สาหรับเข้ าชมสุเหร่ าหลวง **
การเข้ าชมสุเหร่ าหลวง จาเป็ นต้ องแต่ งกายด้ วยชุดสุภาพ และ ต้ องถอดรองเท้ าก่ อนเข้ าชม
สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมข้ อเท้ า เสือ้ แขนยาวคลุมข้ อมื อ มิดชิดไม่ รัดรู ป และเตรี ยมผ้ าสาหรั บ
คลุมศีรษะ
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้ แขนยาว ไม่ รัดรูป
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอาบู ดาบี (Abu Dhabi) เป็ นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ ตังอยู
้ ่บนเกาะรูปตัวที ยื่นออกไปบริ เวณอ่าวเปอร์ เซีย ถือเป็ นเมืองที่ มีค่าครองชีพสูงที่สดุ อันดับ 3 ในภูมิภาค และ
อันดับ 26 ของโลก เป็ นเมืองที่ได้ รับสมญานามว่า Garden of Gulf หรื อ อ่าวแห่งความเขียวขจี และมี ความอุดมสมบูรณ์ ไป
ด้ วยสวนสวยงามท่ามกลางทะเลทราย
นาท่านเดินทางสู่ สุเหร่ าหลวง (Grand Mosque) หรื อ สุเหร่ า ชีคค์ ซายิด บิน สุลตาล อัล นาร์ ยันต์ (Sheikh Zayed Bin
Sultan Al Nahyan Mosque) สุเหร่าประจาเมืองหลวงที่ท่าน Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan หรื อ ท่านชีคค์ บุคคล
สาคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็ นเจ้ าผู้ครองรัฐอาบูดาบี เป็ นผู้ก่อตังประเทศสหรั
้
ฐอาหรับเอมิเรตส์ และ เป็ น
ประธานาธิบดีคนแรกของประเทศสหรั ฐอาหรั บเอมิเรตส์ ผู้เป็ นที่รักและเปรี ยบเสมือนบิดาของชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สร้ างไว้ ก่อนท่านจะสวรรคต การก่อสร้ างใช้ เวลารวมทัง้ หมด 10 ปี ภายในสุเหร่ าแห่งนี ม้ ีพรมทอมือผืนที่ ใหญ่ที่สุดในโลก
ขนาด 5,627 ตารางเมตร ผลงานท้ องถิ่นของชาวอาหรับโบราณ และ โคมไฟ Chandelier ที่ ใหญ่ที่สดุ ในโลก นาเข้ าจาก
ประเทศเยอรมันทาด้ วยทองคาและทองแดงซึ่งถูกสัง่ ทาขึ ้นพิเศษ ซึ่งภายหลังที่ท่ านชีคค์สวรรคต ทางรัฐบาลจึงใช้ สเุ หร่ าแห่ง
นี ้เป็ นสุสานหลวงที่ฝังพระบรมศพของท่าน สุเหร่าแห่งนี ้สามารถรองรับผู้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ สงู ถึง 40,000 คน
นาท่าน ผ่ านชม ทาเนี ยบประธานาธิบดี (Presidential Palace) และ โรงแรม เอมิเรตส์ พาเลซ (Emirates Palace
Hotel) ซึ่งในอดีตใช้ เป็ นที่รับรองผู้นาประเทศในเครื อ GCC หรื อ คณะมนตรี ความร่ วมมือรัฐอ่าวอาหรับ ได้ แก่ บาร์ เรน การ์
ตาร์ คูเวต โอมาน ซาอุดิอารเบีย และสหรัฐ อาหรับเอมิเรตส์ พระราชอาคันตุกะของท่านชี คค์ ปั จ จุบนั เป็ นโรงแรมที่อยู่ใน
ความดูแลของรัฐบาลเมือ งอาบู ดาบี บริ หารโดยกลุ่ม Kempinski เปิ ดให้ บริ การครัง้ แรกเมื่อปี 2548 โดยใช้ งบประมาณ
ก่อสร้ างทัง้ สิ ้นประมาณ 3 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐ อาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งมีความสวยงามดุจ ดัง่ พระราชวังของเจ้ าผู้ครองนคร
โรงแรมแห่งนี ้อยู่บนที่ดนิ ของท่านชีคค์ อดีตประธานาธิบดี อีกเช่นกัน
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นาท่าน ถ่ า ยรู ปเป็ นที่ระลึก กับ เฟอร์ รารี่ เวิลด์ (Ferrari World) เป็ นแหล่งรวมเทคโนโลยี นวัตกรรมทัง้ ยานยนต์
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และสรรพสิง่ ที่เป็ นองค์ความรู้เชิงวิศวกรรม , ศิลปกรรม การออกแบบ วิจัย พัฒนา จากรถยนต์เฟอร์
รารี่ และทุกๆ ศาสตร์ ในโลก เอามารวมกันเพื่อสร้ างเป็ นโครงการนี ้ ที่ เป็ นทัง้ สวนสนุกในร่ มขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลก โชว์รูม
เทคโนโลยี , โชว์รูมวิศวกรรมยานยนต์ , แหล่งรวมเทคนิคความรู้ และความบันเทิงทุกอย่างเอาไว้ ในนี ้ (ยังไม่ รวมค่ า บัตรเข้ า
ชมด้ านใน หรือ ท่ านสามารถเลือกซือ้ ของที่ระลึกจากเฟอร์ รารี่มากมายที่ร้านขายของที่ระลึกด้ านหน้ า )
นาท่านเดินทางสู่ ห้ างมาริน่า (Marina Mall) เป็ นช้ อปปิ ง้ เซ็นเตอร์ ที่ใหญ่ที่สดุ แห่งหนึ่งในอาบูดาบี ตึกมีรูปทรงคล้ ายเต้ นท์เบ
ดูดนิ และมีร้านอาหารแบบหมุนให้ บริการ
** อิสระอาหารค่า เพื่อสะดวกแก่ การเดินทางท่ องเที่ยว **
นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
23.40 น.

นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Etihad Airways
เที่ยวบินที่ EY406

วันที่ห้า
08.55 น.

** ใช้ เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 45 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
วันท
ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

(-/-/-)

อัตราค่ าบริการ

กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
ห้ องละ 2-3 ท่ าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็ก
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
มีเตียง
เด็กไม่ มีเตียง
(เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี ) (เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี )

พักเดี่ยว
เพิ่ม

12 - 16 ตุลาคม 2561
28,999
28,999
28,999
6,500
20 - 24 ตุลาคม 2561
28,999
28,999
28,999
6,500
08 - 12 พฤศจิกายน 2561
26,999
26,999
26,999
6,500
22 – 26 พฤศจิกายน 2561
27,999
27,999
27,999
6,500
05 – 09 ธันวาคม 2561
28,999
28,999
28,999
6,500
07 – 11 ธันวาคม 2561
28,999
28,999
28,999
6,500
14 – 18 ธันวาคม 2561
28,999
28,999
28,999
6,500
** อัตรานี ้ ยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น **
** อัตราค่ าบริการ สาหรับเด็กอายุไม่ ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่ านละ 10,000 บาท **

ราคา
ไม่ รวม
ตั๋ว
16,999
16,999
15,999
16,999
17,999
17,999
17,999

** หากท่ านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครัง้ ก่ อนทาการออกตั๋วเนื่องจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า **
** สาหรับอัตราค่ าบริการนี ้ จาเป็ นต้ องมีผ้ ูเดินทางจานวน 20 ท่าน ขึน้ ไป ในแต่ ละคณะ กรณีท่ มี ีผ้ ูเดินทางไม่ ถึงตามจานวนที่
กาหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราค่ าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน้ เพื่อให้ คณะได้
ออกเดินทาง ตามความต้ องการของผู้เดินทาง) **
อัตราค่ าบริการนี ร้ วม
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่ องบินไป-กลับ พร้ อมคณะ ชันประหยั
้
ด (Economy Class) กรณีต้องการ Upgrade เป็ น ชัน้ ธุรกิจ (Business Class)
กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่เป็ นกรณีพเิ ศษ
 ค่าภาษีน ้ามัน และ ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ ท้อ งเครื่ องบิน โดยสายการบิน Etihad Airlines อนุญาตให้ โหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ ท้อง
เครื่ องบินได้ ท่านละ 1 ชิ ้น โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 23 กก.
 ค่ารถโค้ ชปรับอากาศตลอดเส้ นทาง ตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักห้ องละ 2 ท่าน หรื อ 3 ท่าน ต่อห้ อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณี
มีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรื อ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทาให้ โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พกั
ไปเป็ นเมืองใกล้ เคียงแทนโดยอ้ างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ
 ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี ้แจงไว้ ในโปรแกรมชัดเจน
 ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ น
สาคัญ
 ค่าจ้ างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื ้อประกันเพิม่ เพื่อคุ้มครองสุขภาพ
กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่เป็ นกรณีพเิ ศษ
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด มินิบาร์
ในห้ อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่ องดื่มที่สงั่ เพิม่ นอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริ การ
จากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริการทุกครัง้ )

 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 ค่ าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น และ หัวหน้ าทัวร์ รวมทัง้ 3 ท่ าน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนี ยม 1,500 บาท รวมไปถึง
เด็กอายุมากกว่ า 2 ปี ยกเว้ น เด็กอายุไม่ ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี ท้ ่ านสามารถให้ มากกว่ านี ไ้ ด้ ตามความเหมาะสม
และความพึงพอใจของท่ าน
เงื่อนไขการจอง และ การชาระค่ าบริการ
1.
นักท่องเที่ยวหรื อเอเย่นต์ กรุ ณาทาการจองล่ วงหน้ าก่ อนเดินทางอย่ างน้ อย 45 วัน พร้ อมชาระเงินมัดจา ท่ านละ 10,000 บาท
ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทาจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจา ส่วนนีภ้ ายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้ รับยอดเงินมัดจาตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรี ยดเดิม ท่าน
จาเป็ นต้ องเช็คที่วา่ งและทาจองเข้ ามาใหม่อีกครัง้ กรณีที่คณะเต็ม มีควิ รอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้ สิทธิ์ลกู ค้ าราย
ถัดไป เป็ นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทารายการจองเข้ ามาตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรี ยดทางบริษัทมีที่นงั่ ราคาพิเศษจานวนจากัด
2.

นักท่องเที่ยวหรื อเอเย่นต์ กรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือทัง้ หมด ครบ 100% ก่ อนวันเดินทางอย่ างน้ อย 21 วัน กรณี นักท่องเที่ยวหรื อ
เอเย่นต์ไม่ชาระเงิน หรื อ ชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ า
กรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมตั ิวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์ วีซ่า ที่ทาให้ ทางบริ ษัทไม่ได้ รับเงินตามเวลาที่กาหนดไม่ ว่า
กรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้ อย 30 วัน ให้ ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์ นนๆทั
ั ้ นที

3.

การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อ จดหมายฯ ต้ องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00
น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นนั ้ ๆถือว่าเป็ น
วันหยุดทาการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.
กรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อ เลื่อน หรื อ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อเอเย่นต์ (ผู้มี
รายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อ เดินทางมาที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจ้ งยืนยันยกเลิกการ
จองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้ ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆทังสิ
้ ้น
2.

กรณีนกั ท่องเที่ยวหรื อเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรื อเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์
หรื อ เดินทางมาที่ บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อ ลงนามดาเนินการขอรั บเงินค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสือ มอบอานาจประกอบ (กรณี
ดาเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้ อมหลักฐาน ได้ แก่ ใบเรี ยกเก็บเงิน หลักฐานการชาระเงินค่าบริ การต่างๆทัง้ หมด พาสปอร์ ตหน้ าแรกของผู้
เดินทาง สาเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอานาจ และหน้ าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้ นาเงินเข้ าให้ ครบถ้ วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
ค่าบริการดังนี ้

2.1 แจ้ งยกเลิก 30 วัน ขึน้ ไป ก่ อนการเดินทาง คืนค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่ วงวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ไม่ ว่าวันใด
วันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 45 วัน **

2.2 แจ้ งยกเลิก 16-29 วัน ก่ อนการเดินทาง เก็บค่ าใช้ จ่ายท่ านละ 20,000 บาท ** กรณีท่ ีมีค่าใช้ จ่ายตามจริงมากกว่ ากาหนด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึน้ จริงทัง้ หมด **
2.3 แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่ า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่ คืนค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด
** ทังนี
้ ้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้ จ่ายที่ได้ จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้ วเนื่องจากการจัดเตรี ยม การจัดการนาเที่ยวให้ แก่นักท่องเที่ ยว เช่น
การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั เป็ นต้ น **
3.

การเดินทางที่ต้องการันตีมดั จาหรื อซื ้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสายการบิน หรื อผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าบริการทังหมดไม่
้
วา่ กรณีใดๆก็ตาม

4.

สาหรับอัตราค่าบริการนี ้ จาเป็ นต้ องมี ผ้ เู ดินทางจานวน 20 ท่าน ขึ ้นไป ในแต่ละคณะ กรณี ที่มีผ้ เู ดินทางไม่ถึงตามจานวนที่กาหนด ทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรื อ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริ การ (ปรับราคาเพิ่มขึ ้น เพื่อให้ คณะได้ ออกเดินทาง ตามความ
ต้ องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ กบั นักท่องเที่ยวหรื อเอเย่นต์ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 10 วัน ก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า
และ อย่างน้ อย 21 วัน ก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรื อเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่ม

5.

จากการที่มีนกั ท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้ อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้ คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้ บริการและดาเนินการต่อไป
ในกรณีที่ลกู ค้ าดาเนินการยื่นวีซ่าเรี ยบร้ อยแล้ ว ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ที่ลกู ค้ าชาระมาแล้ วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ยกเว้ นใน
กรณีที่วีซ่าไม่ผา่ นการอนุมตั จิ ากทางสถานทูต กรณี นี ้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึ ้นจริ งทัง้ หมด โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้ า
เป็ นสาคัญ

6.

การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00
น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นนั ้ ๆถือว่าเป็ น
วันหยุดทาการของทางบริษัท

ข้ อมูลสาคัญเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก ที่ท่านควรทราบ
1. เนื่ องจากการวางแผนผังห้ อ งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ อ งเดี่ยว (Single) , ห้ อ งพักคู่แบบ 2 ท่าน
(Twin/Double) และ ห้ องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรื อ อยู่คนละชัน้ กัน และบาง
โรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้ าต้ องการเข้ าพัก 3 ท่าน อาจจะต้ องเป็ น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริ ม หรื อ อาจมีความ
จาเป็ นต้ องแยกห้ องพัก เป็ น ห้ องคู่ 1 ห้ อง (Twin/Double) และ ห้ องเดี่ยว 1 ห้ อง (Single) ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรี ยกเก็บค่าบริการเพิม่ ตามจริงที่เกิดขึ ้นจากนักท่องเที่ยวหรื อเอเย่นต์
2. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ อ งพักในเมือ งเต็ม บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม

ข้ อมูลสาคัญเกี่ยวกับ การยื่นคาร้ องขอวีซ่า ที่ท่านควรทราบ
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะเท่านัน้ กรณี ที่ท่านไม่สามารถยื่นวีซ่ าพร้ อมคณะได้ จะต้ องยื่นก่อน หรื อ หลัง คณะ
และหากเกิดค่าใช้ จ่ายไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม ท่านจาเป็ นจะต้ องชาระค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นตามจริ งทัง้ หมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่ องบิ น
(ตัว๋ ) จะต้ องออกก่อนแต่วีซ่ายังไม่ออก เนื่องจากท่านยื่นหลังคณะ
2.

มาตราฐานการพิจารณาวีซ่ าแบบปกติทั่วไปคือ 10 วันทาการ (เป็ นอย่างน้ อย ไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์ ) ทัง้ นี ้ ขึ ้นอยู่กับจานวนผู้สมัคร
ในช่วงนันๆ
้ ซึ่งหากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ที่มีผ้ สู มัครเป็ นจานวนมาก อาจต้ องใช้ ระยะเวลามากกว่าปกติ

3.

การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรั ฐอาหรับเอมิเรตส์แ บบหมู่คณะ ไม่จาเป็ นต้ องใช้ หนังสือเดินทางฉบับจริ ง หากท่านส่ง สาเนาหน้ า
หนังสือเดินทาง (หน้ าแรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟล์ เป็ นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. มาให้ กบั ทางบริษัทเรี ยบร้ อยแล้ ว

การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แบบหมู่คณะ
สาหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย
1. สาเนาหน้ าหนังสือเดินทาง (หน้ าแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟล์ เป็ นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. (รูปถ่ายจากมือถือไม่สามารถใช้ ได้ ) มี
อายุการใช้ งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน้ าว่างไม่ต่ากว่า 2 หน้ า
2. รูปถ่ายสี หน้ าตรง ขนาด 2 x 2 นิ ้ว (เท่ากันทุกด้ านเป็ นสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส) จานวน 2 รูป ฉากหลังต้ องเป็ นพื ้นสีขาว ถ่ายมาแล้ วไม่เกิน 3 เดือน
ไม่ซ ้ากับวีซ่าประเทศอื่นๆที่เคยได้ รับ เท่านัน้
2.1. กรณีผ้ เู ดินทางอายุไม่ถึง 18 ปี บริบรู ณ์ จาเป็ นต้ องใช้ สูตบิ ตั ร โดยสแกนไฟล์ เป็ นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. (รูปถ่ายจากมือถือไม่สามารถ
ใช้ ได้ ) พร้ อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- กรณีเด็ก ไม่ ได้ เดินทางกับ บิดาและมารดา จาเป็นต้ องมี หนังสือยินยอมให้ บุตรเดินทาง ไปต่ างประเทศ ที่ออกโดยสานักงาน
เขตหรื ออาเภอ ตามสาเนาทะเบียนบ้ าน ทังภาษาไทย
้
และ ภาษาอังกฤษ , สาเนาหน้ าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือ
รับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พร้ อมลงนามสาเนาถูกต้ อง
- กรณีเด็ก ไม่ ได้ เดินทางกับ บิดา จาเป็ นต้ องมี หนังสือยินยอมให้ บุตรเดินทาง ไปต่ างประเทศ (ของมารดา) ให้ บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศ ที่ออกโดยสานักงานเขตหรื ออาเภอ ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สาเนาหน้ าหนังสือเดินทาง ของบิดา
และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
- กรณีเด็ก ไม่ ได้ เดินทางกับ มารดา จาเป็ นต้ องมี หนังสือยินยอมให้ บุตรเดินทาง ไปต่ างประเทศ (ของบิดา) ให้ บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศ ที่ออกโดยสานักงานเขตหรื ออาเภอ ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สาเนาหน้ าหนังสือเดินทาง ของบิดา
และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้ กล่ าวมานี ้ เป็ นเพียงข้ อมูลเบือ้ งต้ นที่ทางบริษัทฯ ได้ จัดทาขึน้ จากประสบการณ์ และ
ระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่ สถานการณ์ และคุณสมบัตขิ องลูกค้ าในแต่ ละราย โดยอยู่ท่ ดี ุลยพินิจ
ของประเทศปลายทางเป็ นผู้ดาเนินการ **
** หมายเหตุ : ทางด่ านตรวจคนเข้ าเมืองประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอียดเพิ่มเติม จากที่ได้ แจ้ งไว้ ขึน้ อยู่กับการพิจารณาของ
เจ้ าหน้ าที่ และเอกสาร ของแต่ ละท่ าน (เป็ นการพิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุมัตวิ ีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัท
ไม่ มีส่วนเกี่ยวข้ องใดๆทัง้ สิน้ ทัง้ นีบ้ ริษัทเป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้ แก่ ผ้ ูเดินทางเท่ านัน้ อัตรา
ค่ าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็ นผู้เรียกเก็บ หากท่ านโดนปฏิเสธการขออนุมัตวิ ีซ่า ทางสถานทูตไม่ คืนอัตราค่ าธรรมเนียมในการ
ยื่นวีซ่า และมีสทิ ธิ์ไม่ แจ้ งสาเหตุการปฏิเสธวีซ่า **
เงื่อนไข และ ข้ อควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ
1. ทัวร์ นี ้สาหรับผู้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
2. ทัวร์ นี ้ขอสงวนสิทธิ์สาหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้ าปกสีนา้ ตาล / เลือดหมู) เท่านัน้ กรณี ที่ท่านถือหนังสือเดินทาง
ราชการ (หน้ าปกสีน ้าเงินเข้ ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้ าปกสีแดงสด) และต้ องการเดินทางไปพร้ อมคณะทัวร์ อันมีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
ท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรื อ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้ หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมตั ิ
ของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้ าเมือง ทังฝั
้ ่งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเข้ าไม่วา่ กรณีใดก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ ้นในส่วนนี ้ และ ทัวร์ นี ้เป็ นทัวร์ แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริ การตามที่
ระบุไว้ ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมด
้
หรื อถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกเมือง หรื อด้ วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริ ษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมดให้
้
แก่ท่านไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม
3.

ทัวร์ นี ้เป็ นทัวร์ แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริการตามที่ระบุไว้ ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรื อทัง้ หมด หรื อถูกปฏิเสธการ
เข้ า-ออกเมือง หรื อด้ วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริ การไม่ว่าบางส่วนหรื อทัง้ หมดให้ แก่ท่านไม่ว่ากรณี ใดๆก็
ตาม

4.

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้ าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วี
ซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่นักท่องเที่ยวหรื อเอเย่นต์ไม่ได้ ส่งหน้ าหนังสือเดิน และ หน้ าวีซ่ามาให้ กับทางบริ ษัท

5.

พร้ อมการชาระเงินมัดจาหรื อส่วนที่เหลือทังหมด
้
ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และ

6.

เวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทังนี
้ ้ ทางบริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เพิม่ ขึ ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ เกิดจากความผิดของทางบริ ษัท
เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้ า
เปลี่ยนแปลง หรื อการบริการของสายการบิน เหตุสดุ วิสยั อื่น เป็ นต้ น

7.

อัตราค่าบริการนี ้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ
ราคาค่าบริการเพิม่ ขึ ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าภาษี นา้ มัน ค่าภาษี สนามบิ น
ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทาให้ ต้นทุนสูงขึ ้น

8.

มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษั ท ไม่มีอานาจในการให้ คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษัท เว้ นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจ
ของบริษัทกากับเท่านัน้

9.

นักท่องเที่ยวต้ องมีความพร้ อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสดุ วิสยั ใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่เกี่ยวข้ องกับทาง
บริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผา่ น เกิดอุบตั ภิ ยั ที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริ ษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์
เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ ชาระแก่ทางคูค่ ้ าของทางบริษัท หรื อจะต้ องชาระตามข้ อตกลงแก่คคู่ ้ าตามหลักปฏิบตั เิ ท่านัน้

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ ้นเครื่ องบิน ต้ องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ ไม่เกิน
1,000 มิลลิลติ ร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนาออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์
อนุญาตให้ ถือได้ ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้ าสิง่ ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่
โหลดใต้ ท้องเครื่ องบินเท่านัน้
11. สิง่ ของที่มีลกั ษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์ กีฬาฯ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้
ท้ องเครื่ องบินเท่านัน้
12. คณะทัวร์ นี ้ เป็ นการชาระค่าใช้ จ่ายทังหมดแบบผู
้
กขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้ รับการรับรองอย่างถูกต้ อง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางส่วน
ของโปรแกรมอาจจาเป็ นต้ องท่องเที่ยวอันเป็ นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนันๆ
้ กรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้ บริ การส่วนใดส่วนหนึ่ง
ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายให้ ได้ และ อาจมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมขึ ้นตามมาเป็ นบางกรณี ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริงทังหมดกั
้
บผู้เดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณ์นี ้ขึ ้น ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม

