ทัวร์ ดูไบ : TOUR17956

แถมฟรี !! ขึ้ นตึกเบิรจ์ คาริฟา BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD)
ตึกที่มีความสูงเหยียบ 828 เมตร 160ชั้น
นั ่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Palm

ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ ปิ้ ง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดินดินเนอร์ใต้แสงจันทร์
ชมพรมผืนใหญ่ที่สุด ณ GRAND MOSQUE ซึ่งใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลก
ช้อปปิ้ งจุใจทั้งสินค้าพื้ นเมืองและแบร์นเนม Dubai Mall
เมนูพิเศษ....BBQ+บุฟเฟ่ ต์สไตส์อาหรับ กลางทะเลทราย พร้อมชมโชว์สาวสวยระบาหน้าท้อง

 ราคารวมวีซ่าแล้ว 
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

1
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กรุงเทพฯ
ดูไบ – ขึ้ นตึก DUBAI FRAME - ขึ้ นตึก BURJ KHALIFA-DUBAI MALL
ดูไบ- BURJ AL ARAB - Madinat Jumeirah Souk - นั ่งรถ Monorail
THE PLAM -ทัวร์ทะเลทราย (4WD)
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ดูไบ- DUBAI MUSEUM-ABRA TAXI-GOLD SOUK-SPICE SOUK ABU DHABI- HERITAGE VILLAGE GRAND MOSQUE- แวะถ่ายรูป
ด้านหน้า FERRARI WORLD –MARINA MALL
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กรุงเทพฯ

✈

✈

✈ ----

วันแรก

กรุงเทพฯ–ABU DHABI-DUBAI-GLOBAL VILLAGE

(-/-/D)

23.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร ผูโ้ ดยสารขาออก ประตูที่ 8 เคาน์เตอร์ Q
สายการบิน ETIHAD AIRWAYS(EY) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
เรื่องเอกสารและสัมภาระ

วันที่สอง

DUBAI – ขึ้ นตึก DUBAI FRAME - ขึ้ นตึก BURJ KHALIFA-DUBAI MALL

02.15 น.
05.45 น.

เหินฟ้ าสู่ ดูไบ โดยสายการบิน ETIHAD เที่ยวบินที่ EY407 (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชม.)
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอาบูดาบีเมื่อเสร็จพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยนาทุกท่านเดินทางเข้าสู่
เมืองดูไบซึ่งห่างจากเมืองดูไบ 180 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.
นาท่าน ขึ้ นตึก DUBAI FRAME” ซึ่งมีขนาดสูง 150 เมตร เชื่อมด้วยสะพานยาว 93 เมตร เริ่มการก่อสร้าง
ตั้งแต่ปี 2013 ภายในหอชมวิวจะเป็ นพิพิ ธภัณฑ์เล่าเรื่องความเป็ นมาในอดี ตของดูไบจนถึ งปั จจุบัน โดย
นาเสนอผ่านเทคโนโลยีแสงสีเสียงสามมิติและ VERTUAL REALITY โดยหอชมวิวดังกล่าวเปิ ดเพิ่งเริ่มเปิ ดเมื่อ
วันที่ 01 มกราคม 2561 ท่านจะเห็นวิวโดยรอบๆ ในตัวเมืองดูไบได้อย่างชัดเจน

(B/L/-)

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านขึ้ นชมตึกบุ รจญ์เคาะลีฟะฮ์ BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) หรือเดิ มชื่อ
บุรจญ์ดูไบหนึ่ งในสัญ ลักษณ์อัน สาคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ อีกทั้งยังเป็ นฉากเสี่ยงตาย
สาคัญของพระเอก “ ทอมครูซ” จากภาพยนตร์เรื่อง Mission Impossible 4 ซึ่งตึก มีความสูงถึง 828 เมตร
ปั จจุบนั มีท้งั หมด160 ชั้นเป็ นตึกที่ได้ชื่อ ว่าสูงที่สุดในโลกตัวตึกได้ทาสถิติกลายมาเป็ นตึกระฟ้ าที่สูงที่สุดใน
โลกมีความสูงถึง546 เมตรแซงตึกไทเป101 เรียบร้อย(สูงกว่าตึกไทเป101 ประมาณ 97 เมตร และสูงกว่า
อาคารใบหยก2 ประมาณ 218 เมตร) ซึ่งได้มีการเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการ เมื่อวันที่4 มกราคม พ.ศ.2553
และ เปลี่ ย นชื่ อ อาคารจาก "บุ ร จญ์ ดู ไบ" เป็ น "บุ ร จญ์ เคาะลี ฟ ะฮ์" เพื่ อ เป็ นเกี ย รติ แ ก่ ท่ า นชี ค ค์อ ดี ต
ประธานาธิ บ ดี ป ระเทศสหรัฐ อาหรับ เอมิเรตส์ ตึ ก บุ รจญ์เคาะลี ฟ ะฮ์อ อกแบบโดยเอสโอเอ็ ม ผู ้ออกแบบ
เดียวกันกับเซียร์ทาวเวอร์ อาคารที่สูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาในปั จจุบนั การตกแต่งภายในจะตกแต่งโดยจอร์โจ
อาร์มานี Giorgio Armaniโดยเป็ นโรงแรมอาร์มานี สาหรับ37 ชั้นล่างโดยชั้น45 ถึง108 จะเป็ นอพาร์ตเมนต์
โดยที่เหลือจะเป็ นสานักงานและชั้นที่123 และ 124 จะเป็ นจุดชมวิวของตึกที่สาคัญ ส่วนบนของตึกจะเป็ น
เสาอากาศสื่อสารนอกจากนี้ ชั้น 78 จะมีสระว่ายน้ า กลางแจ้งขนาดใหญ่โดยตึกนี้ จะติดตั้งลิฟต์ที่เร็วที่สุดใน
โลกที่ความเร็ว18 ม./วินาที (65 ก.ม./ชม.,40 ไมล์/ชม.)โดยลิฟต์ที่มีความเร็วสูงสุดอันดับที่ 2 ปั จจุบนั อยู่
ที่ตึกไทเป101ที่มีความความเร็ว 16.83 ม./วินาที

นาท่านช้อปปิ้ งห้างดูไบมอลล์(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 (Burj Khalifa)แบบเต็มตัวตึกอีกด้วย

คา่

อิสระอาหารคา่ เพื่อสะดวกในการเลือกซื้ อของภายในห้าง
 นาท่านเดินทางสู่ที่พกั IBIS DRAGON MART หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

DUBAI- BURJ AL ARAB - Madinat Jumeirah Souk – นั ่งรถ Monorail THE PLAM –
ทัวร์ทะเลทราย (4WD)
(B/L/D)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านถ่ายรูปกับโรงแรม ตึกบุ รจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB โรงแรมสุดหรู ระดับ 7ดาว ที่ สวยและ
หรูหราที่สุด แห่งหนึ่ งของโลก และมีชชื่อเสียงของตะวันออกกลาง ที่ ทุกคนใฝ่ ฝั นที่ จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัส
ตั้งอยู่ริ ม อ่ า วอาหรับ เป็ นที่ พัก อาศัย ของเศรษฐี ช าวอาหรับ บุ ร จญ์อัล อาหรับ (Burj Al Arab)หนึ่ ง ใน
สัญลักษณ์อนั สาคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตึกบุรจญ์อลั อาหรับ ปั จจุบนั เป็ นโรงแรมรูปทรงเรือใบ
ที่สวยและหรูหราที่สุดระดับโลกและมีชื่อเสียงของตะวันออกกลางมีความสูง321 เมตรหรือ 1,050 ฟุตตั้งอยู่
บนเกาะเทียมที่ถูกถมขึ้ นห่างจากแถบชายหาดจูเมร่าห์ 280 เมตรริมอ่าวเปอร์เซียที่ทุกคนใฝ่ ฝั นที่จะมีโอกาส
เข้าไปสัมผัสซึ่งเป็ นที่พกั อาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับการก่อสร้างของตึกเริ่มต้นก่อสร้างใน พ.ศ. 2537 แล้ว
เสร็จและเริ่มเปิ ดใช้งานครั้งแรกเมื่อ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542รูปทรงของตึกถูกสร้างให้เหมือนกับใบเรือของ
เรือใบแบบชาวอาหรับ ซึ่งตัวตึกมีเสา 2 เสาแยกออกมาเป็ นรูปตัว V ในขณะที่ช่องว่างระหว่างตัว V ส่วนหนึ่ ง
ก็ปิดให้เป็ นห้องใหญ่ๆ และแบ่งออกเป็ นชั้นๆ สถาปนิ กได้กล่าวว่า "สิ่งก่อสร้างนี้ จะเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง
ดูไบซึ่ งก็เหมือนกับ โอเปร่าเฮาส์ที่เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองซิ ดนี ย ์ หรือหอไอเฟลที่ เป็ นสัญ ลักษณ์ของเมือง
ปารีสและตึ กบุรจญ์อลั อาหรับก็ตอ้ งการกลายเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เช่นกัน"

จากนั้นนาท่านสู่ เมดิแนท จูไมร่า ซุค (Madinat Jumeirah Souk) ศูนย์การค้ารูปทรงอาหรับโบราณตั้งอยู่
ติดริมทะเล หรือเรียกว่า เวนิ สแห่งดูไบ เป็ นตลาดติดแอร์ ตั้งอยูใ่ นส่วนเดียวกับโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Mina
Al Salam ของตระกูล Al Maktoum ออกแบบและตกแต่งเป็ นศิลปะพื้ นเมืองแบบอาหรับคลาสสิก ภายในมี
สินค้าระดับ Premium มากมาย อาทิ ของที่ระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหร่าน หัวน้ า หอม 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 รีสอร์ ท
อพาร์ตเม้น ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทั้งสานักงาน ต่างๆนับว่าเป็ นสิ่งมหัศจรรย์อนั ดับ 8 ของโลก นาท่านชื่น
ชมความสวยงามของภูมิประเทศ และบรรยากาศรอบๆ โรงแรมนี้ Palm Island เป็ นโครงการมหัศจรรย์ที่
คิดค้นสาหรับรองรับการอยูอ่ าศัยในอนาคต สร้างโดยการนาทรายมาถมทะเลเป็ นเกาะเล็กๆ รวม 301 เกาะ
รูปร่างหากมองจากด้านบนรูปต้นอินทผลัม (The Palm) และ โครงการ The World จะเห็นเป็ นรูปแผนที่โลก

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางกลับสู่ โรงแรมที่พกั
หลังอาหารนาท่านกลับเข้าสู่โรงแรมที่พกั เพื่อเตรียมตัวตลุยทะเลทรายในช่วงบ่าย
15.00 น.-15.30 น. พร้อมกันที่ล๊อบบี๊ จะมีเจ้าหน้าที่มาคอยรับท่าน ไปแคมป์ /ตะลุยทะเลทราย โดย
บริการนี้ จะอานวยความสะดวกโดยการรับ-ส่งถึงโรงแรม “ ทัวร์ทะเลทราย””ท่านจะสนุ กกับการนัง่ รถตะลุย
ไปเนิ นทราย ตื่ นเต้น พร้อมชมพระอาทิ ต ย์ตก หลังจากนั้ น นาท่ านเข้าสู่ แค้ม ปิ้ งกลางทะเลทราย โดย
ภายในมีกิจกรรมต่างๆให้ทุกท่านร่วมสนุ ก อาทิเช่น
Henna Tattoo (ทดลองศิลปะการเพนท์ลวดลายแบบฉบับชาวอาหรับ)
SHI SHA. (เครื่องสูบบารากู่ แบบฉบับของชาวอาหรับกลิ่นผลไม)
 GALA BAYA... ให้ท่านแต่งกายพื้ นเมืองแบบชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไว้ป็นที่ระลึก
 ฟรี ไม่อ้นั ชิมชาอาหรับ, ผลไม้ตามฤดูกาล, กาแฟ, น้ าอัดลม, น้ าดื่ม
 การขี่อูฐ

คา่

บริการอาหารคา่ แบบบาร์บีคิว ในท่ามกลางบรรยากาศทะเลทรายสบาย พร้อมโชว์ระบาหน้าท้อง
(Belly Dance) จากสาวสวยชาวอาหรับกลางทะเลทราย
เดินทางออกจากแคมป์ กลับสู่ โรงแรมที่พกั
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 นาท่านเดินทางสู่ที่พกั IBIS DRAGON MART หรือเทียบเท่า

22.00 น.
คา่

วันที่สี่
DUBAI- DUBAI MUSEUM-ABRA TAXI-GOLD SOUK-SPICE SOUK -ABU DHABI- HERITAGE
VILLAGE GRAND MOSQUE- แวะถ่ายรูปด้านหน้า FERRARI WORLD –MARINA MALL
(B/L/-)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุ ก ท่านเข้าเยี่ยม ชมพิพิธภัณ ฑ์ ดูไบ (DUBAI MUSEUM) เป็ นพิ พิ ธภัณ ฑ์ที่ ทันสมัย ที่ สุดในตะวันออก
กลาง สร้างขึ้ นเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครั้งล่าสุดปี ค.ศ.1970 เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ เช่น การค้นพบ งานศิลป์ ในหลุมฝั งศพที่ AL QUSAIS ที่มีอายุถึง 4,000 ปี และเรื่องราวการ
ค้าขายมุก ในประวัติศาสตร์ก่ อนการค้นพบน้ ามัน และท่ านจะประทับใจกับการนาเทคโนโลยี ต่าง ๆ มา
ถ่ายทอดเพื่อบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของอาหรับโบราณ

น าทุ ก ท่ า นนั ่ง เรื อ ข้า มฝาก ABRA ซึ่ ง เป็ นพาหนะที่ ช าวดู ไ บใช้กัน มาแต่ โ บราณและยังคงอนุ รัก ษ์ ไ ว้
ข้ามฝั ่งพาทุกท่านไปช้อปปิ้ งที่ตลาดทอง

นาท่านเดินช้อปปิ้ ง ตลาดทอง (GOLD SOUK) เป็ นที่1ของตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกขายทุ กอย่างที่เป็ น
JEWELRY เช่ น มุ ก อัญ มณี ต่ า งๆร้า นเล็ ก ๆมากมายกว่ า ร้อ ยร้า นค้า ให้ท่ า นได้เลื อ กซื้ อของที่ ตลาด
เครื่องเทศ (SPICE SOUK) คือ ตลาดเครื่องเทศทั้งตลาดตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นเครื่องเทศหลากหลายชนิ ด
จากทัว่ ทุ กมุมโลกจาพวกไม้หอม อบเชย ถัว่ กระวาน กานหลู และถัว่ ร้อยแปดชนิ ดจากทุ กที่ ในตะวันออก
กลาง

นาคณะเดินทางสู่ นครอาบูดาบี ซึ่งห่างจากตัวเมืองดูไบ 180 กิโลเมตร (ประมาณ 2 ชั ่วโมง) เมือง อาบู
ดาบีได้รบั สมญานามว่าเป็ น “Garden Of Gulf“เพราะความเขียวขจีของ ต้นไม้นานาชนิ ดที่ปกคุมทัว่ ทั้งบริเวณ
เมือง อาบูดาบี จนได้รบั การยกย่องให้เป็ น “สวรรค์แห่งทะเลทราย”
จากนั้ นนาท่ านชม HERITAGE VILLAGE ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ นพื้ นเมืองจาลองความเป็ นอยู่ของชาวเบดูอิน ที่ เคย
เร่ร่อนอยูใ่ นทะเลทราย ให้ท่านอิสระกับการถ่ายภาพและเลือกซื้ อของเป็ นที่ระลึกได้จากหมูบ่ า้ น

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
**** หมายเหตุ โปรดแต่งกายสุภาพออกจากโรงแรมเพื่อเข้ามัสยิดชิคซาเญด ****
ผูห้ ญิ ง : กรุ ณ าโพกผ้าคลุ ม ศรี ษ ะด้วยน่ ะ ค่ ะเสื้ อแขนยาว กางเกงขายาว ห้ามใส่ กางเกงเลคกิ้ งหรื อ
กางเกงรัดรูป ผูช้ าย: เสื้ อแขนยาวขายาวแต่งกายสุภาพ
จากนั้นนาท่านชม GRAND MOSQUE หรือ SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL และเป็ นสุเหร่าประจาเมือง ของ
ท่านเชคที่ก่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ ที่ท่าน สร้างไว้ก่อนท่านจะสวรรคต การก่อสร้างรวมทั้งหมด
เป็ นเวลา 10 ปี สุเหร่านี้ มีพรมผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟChandelier ใหญ่
ที่สุดในโลก นาเข้าจากประเทศเยอรมันทาด้วยทองคาและทองแดง สามารถรองรับผูม้ าประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาได้สูงถึง 40,000 คน นอกจากนี้ มัสยิดแห่งนี้ เป็ นสุสานหลวงที่ฝังพระบรมศพของ Sheikh Zayed bin
Sultan Al Nahyan อดีตประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเจ้าผูค้ รองรัฐอาบูดาบี้

นาท่านแวะถ่ายรูป Ferrari World และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้ อของที่ระลึกที่เป็ นแบรนด์เฟอร์รารี่

21.35 น.

นาท่านช้อปปิ้ ง MARINA MALL อิสระให้ทุกท่านเลือกช้อปปิ้ งสินค้าต่างๆภายในห้างแห่งนี้
อิสระอาหารคา่ เพื่อสะดวกในการเลือกซื้ อของภายในห้าง
ได้เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
เหิรฟ้ าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ETIHAD เที่ยวบิน EY402

วันที่หา้
07.10 น.

กรุงเทพฯ
(-/-/-)
คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ด้วยความประทับใจ

คา่

**รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ**
**ก่อนทาการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษทั ฯ
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก
อัตราค่าบริการ
ราคาเด็กเสริมเตียง ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
ราคาผูใ้ หญ่
กาหนดการเดินทาง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน) พักเดี่ยวเพิ่ม
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ท่าน)
13 - 17เม.ย.
29,999 บาท
29,999 บาท
29,999 บาท
5,500 บาท
22 – 26 เม.ย.
08 - 12 พ.ค.
27,999 บาท
27,999 บาท
27,999 บาท
5,500 บาท
05 - 09 มิ.ย.
26,999 บาท
26,999 บาท
26,999 บาท
5,500 บาท
UPDATE 20/02/19
**ราคานี้ สงวนการเดินทาง จานวน 20 ท่านขึ้ นไป**

หมายเหตุ
1. ราคานี้ สาหรับผูโ้ ดยสาร 20 ท่านขึ้ นไป หากผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าวบริษทั ฯ
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 ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่ สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่ น
ค่าตั ๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทาเรื่องยื่นเอกสารไปยัง
สายการบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริก าร เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นการ ซึ่งไม่
สามารถแจ้งได้ว่าสามารถคืนเงินได้ท้งั หมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้ นอยู่กบั การพิจารณาและตัดสินใจของสายการ
บิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็ นสาคัญ
พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบกรณี
เอกสารที่ใช้ประกอบในการยืน่ วีซ่า
ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
 ในการทาวีซ่าประเทศดูไบ 10 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง
 พาสปอร์ตมีอายุนานกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 รูปถ่ายพื้ นหลังสีขาว ขนาด 2นิ้ ว 1 รูป หน้าตรง ไม่ยิ้ม ไม่เห็นฟั น
 สแกนหน้าพาสปอร์ต กลางเต็ม2 หน้า (ต้องเป็ นสแกนสีไม่สามารถใช้สาเนาได้)
 กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี บริบรู ณ์ และไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดา คนใดคนหนึ่ ง ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไป
ต่างประเทศ จากบิดา/มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอาเภอ โดยระบุประเทศและวันเดินทาง (ตัวจริง)
 สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด ของบิดามารดา (กรณีที่มีเด็กอายุตา่ กว่า 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)

ตัวอย่างเอกสารยืน่ วีซ่า

ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
 ไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 เตียง (TRP) กรณีเดินทาง 3 ท่าน ต้องเปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้องเท่านั้น
กรณีเดินทางเป็ นตั ๋วกรุป๊ หากออกตั ๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ให้ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้ 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
 ค่าธรรมเนี ยมต่างๆ และค่าเข้าชมตามสถานที่ทุกแห่ง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
วงเงินคุม้ ครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์วา่ ”อาหารเป็ นพิษเท่านั้น”)
(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบตั ิเหตุสาหรับเด็กที่มีอายุตา่ กว่า 6 เดือน และ ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 75 ปี
ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่ งของสัญญาฯ)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าหนังสือหนังสือเดินทาง
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารสัง่ พิเศษ, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%

เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรทิปแก่มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและ
คนขับรถที่คอยบริการเราโดยประมาณ ประมาณ 32 USD ต่อทริป
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 5 วัน เท่ากับ 15 USD)
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 3 วัน เท่ากับ 9 USD)
 พนักงานขับรถในประเทศดูไบ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 3 วัน เท่ากับ 6 USD)
 พนักงานขับรถท่องทะเลทราย ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 1 วัน เท่ากับ 2 USD)
กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่ สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่ น
ค่าตั ๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี

***หมายเหตุ***
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุป๊ ได้อย่างน้อย 20 ท่าน ซึ่งใน
กรณีนี้ทาง บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้งั หมด 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 ที่นอกเหนื อการควบคุม
ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า
หรือ อุบตั ิเหตุต่าง ๆ
ราคานี้ คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปั จจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้ น ตามอัตราค่าน้ ามัน หรือ
ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
หากลูกค้าท่านใด ยืน่ วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ลูกค้าต้องชาระค่ามัดจาที่ 15,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถาน
ฑูตฯ เรียกเก็บ

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **
**ในกรณีที่ผโู ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทาการ
จองไว้กบั ทางบริษทั ฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาระเงินค่าตั ๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี**

เมื่อท่านได้ ทาการจอง ทัวร์ ดูไบ กับ ไทยฟลาย ทราเวล จากัด จากนั้น เจ้ าหน้ าทีจ่ ะติดต่ อกลับ
เพื่อแจ้ งรายละเอียดการชาระเงินโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์ จองได้ ตลอดเวลาทาการค่ ะ

