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เช้า

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติ ดูไบ เมือง
ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - เมืองดูไบ
(-/-/-)
ขอเชิ ญ คณะพร้ อ มกั น ณ ท่ า อากาศยานนานาชาติ สุ ว รรณภู มิ กรุ ง เทพฯ ประเทศไทย อาคาร
ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน Emirate Airlines โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์
ให้คาแนะนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสาย
การบิน Emirate Airlines เที่ยวบินที่ EK377
** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 10 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครือ
่ งบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร * เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 3 ชั่วโมง *
นาท่านเดินทางสู่ เมืองดูไบ (Dubai) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตั้งอยู่ทาง
ภาคเหนือของประเทศ ถือเป็นเมืองแห่งความมหัศจรรย์เพราะถูก ผันแปรจากดิ นแดนแห่งทะเลทราย สู่
ดินแดนแห่งโลกอนาคต ความมั่งคั่งทางการค้า บริการการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และศูนย์กลางธุรกิจ ไม่
จากัดเฉพาะการค้าน้ามันแบบก่อนๆ สู่การเป็นเมืองแห่งผู้นาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ไม่
มีสิ่งใดบนโลกใบนี้ที่เมืองดูไบจะทาไม่ได้ แม้การสร้างแผ่นดินและจารึกลงบนแผนที่โลกในอาณาเขตของ
ตนเอง
 นาคณะเข้าสู่ที่พัก Fortune Grand Hotel , Dubai , United Arab Emirates หรือเทียบเท่า

เมืองดูไบ - เมืองอาบู ดาบี - สุเหร่าหลวง - ทาเนียบประธานาธิบดี - โรงแรม เอมิเรตส์ พาเลซ เฟอร์รารี่ เวิลด์ - เมืองดูไบ - ตึก บุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - ห้างดไบ มอลล์ - น้าพุ
เต้นระบา แห่งเมืองดูไบ
(B/L/D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** คาแนะนา โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สาหรับเข้าชมสุเหร่าหลวง **
การเข้าชมสุเหร่าหลวง จาเป็นต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และ ต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชม
สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุ ม ข้ อเท้ า เสื้ อแขนยาวคลุ ม ข้ อมื อ มิ ด ชิ ด ไม่ รัดรู ป และ
เตรียมผ้าสาหรับคลุมศีรษะ
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื้อแขนยาว ไม่รัดรูป
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอาบู ดาบี (Abu Dhabi) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของ
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตั้งอยู่บนเกาะรูปตัวที ยื่นออกไปบริเวณอ่าวเปอร์เซีย ถือเป็นเมืองที่ มีค่า

กลางวัน

ครองชีพสูงที่สุดอันดับ 3 ในภูมิภาค และอันดับ 26 ของโลก เป็นเมืองที่ได้รับสมญานามว่า Garden of
Gulf หรือ อ่าวแห่งความเขียวขจี และมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสวนสวยงามท่ามกลางทะเลทราย
นาท่านเดินทางสู่ สุเหร่าหลวง (Grand Mosque) หรือ สุเหร่า ชีคค์ ซายิด บิน สุลตาล อัล นาร์ยันต์
(Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Mosque) สุเหร่าประจาเมืองหลวงที่ท่าน Sheikh Zayed Bin
Sultan Al Nahyan หรือ ท่านชีคค์ บุคคลสาคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นเจ้าผู้ครองรัฐอาบู
ดาบี เป็นผู้ก่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ เป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ ผู้เป็นที่รักและเปรียบเสมือนบิดาของชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สร้างไว้ก่อนท่านจะสวรรคต การ
ก่อ สร้ างใช้ เวลารวมทั้งหมด 10 ปี ภายในสุ เหร่ าแห่งนี้มี พรมทอมื อ ผืนที่ใ หญ่ ที่สุ ดในโลกขนาด 5,627
ตารางเมตร ผลงานท้องถิ่นของชาวอาหรับโบราณ และ โคมไฟ Chandelier ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนาเข้าจาก
ประเทศเยอรมันทาด้วยทองคาและทองแดงซึ่งถูกสั่งทาขึ้นพิเศษ ซึ่งภายหลังที่ ท่านชีคค์สวรรคต ทาง
รั ฐ บาลจึ ง ใช้ สุ เ หร่ า แห่ ง นี้ เ ป็ น สุ ส านหลวงที่ ฝั ง พระบรมศพของท่ า น สุ เ หร่ า แห่ ง นี้ ส ามารถรองรั บ ผู้ ม า
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้สูงถึง 40,000 คน
นาท่าน ผ่านชม ทาเนียบประธานาธิบดี (Presidential Palace) และ โรงแรม เอมิเรตส์ พาเลซ
(Emirates Palace Hotel) ซึ่งในอดีตใช้เป็นที่รับรองผู้นาประเทศในเครือ GCC หรือ คณะมนตรีความ
ร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ ได้แก่ บาร์เรน การ์ตาร์ คูเวต โอมาน ซาอุดิอารเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พระ
ราชอาคันตุกะของท่านชีคค์ ปัจจุบันเป็นโรงแรมที่อยู่ในความดูแลของรัฐบาลเมืองอาบู ดาบี บริหารโดย
กลุ่ม Kempinski เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปี 2548 โดยใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 3 พันล้าน
เหรียญสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งมีความสวยงามดุจดั่งพระราชวังของเจ้าผู้ครองนคร โรงแรมแห่งนี้อยู่บน
ที่ดินของท่านชีคค์ อดีตประธานาธิบดีอีกเช่นกัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ เฟอร์รารี่ เวิลด์ (Ferrari World) เป็นแหล่งรวมเทคโนโลยี นวัตกรรม
ทั้งยานยนต์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และสรรพสิ่งที่เป็นองค์ความรู้เชิงวิศวกรรม ศิลปกรรม การออกแบบ
วิจัย พัฒนา จากรถยนต์เฟอร์รารี่ และทุกศาสตร์ในโลกเอามารวมกันเพื่อสร้างเป็นโครงการนี้ ที่เป็นทั้งสวน
สนุกในร่มขนาดใหญ่ที่สุ ดในโลก โชว์รูมเทคโนโลยี โชว์ รูมวิศวกรรมยานยนต์ แหล่งรวมเทคนิคความรู้
และความบันเทิงทุกอย่างเอาไว้ในนี้ (ยังไม่รวมค่าบัตรเข้าชมด้านใน หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อของ
ที่ระลึกจากเฟอร์รารี่มากมายที่ร้านขายของที่ระลึกด้านหน้า)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองดูไบ (Dubai) ผ่านถนน Sheikh Zayed Road ถนน 12 เลนส์ สายหลักสาคัญ
ที่สุดของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่เชื่อมต่อเมืองอาบู ดาบี และ เมืองดูไบ เข้าด้วยกัน ขนานไปกับ
แนวชายฝั่ ง ถนนเส้ น นี้ มี โ รงแรม ศู น ย์ ก ารค้ า ส านั ก งานและอพาร์ ต เมนต์ ตั้ ง เรี ย งรายมากมาย

ค่า

สถาปัตยกรรมสมัยเก่า และ สมัยใหม่รวมกันอยู่ แสดงถึงความมั่งคั่งสวยงาม การใช้ชีวิตอย่างหรูหราของ
ชาวเมือง
นาท่ านเดินทางสู่ ตึก บุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ (Burj Khalifa) หรื อ เดิม ชื่อ ตึก บุ รจญ์ ดู ไบ หนึ่ งใน
สัญ ลั ก ษณ์ อันส าคั ญ ของประเทศสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ อี ก ทั้ งยังเป็ นฉากเสี่ ยงตายส าคั ญ ของพระเอก
“ทอม ครูซ” จากภาพยนตร์เรื่อง Mission Impossible 4 ซึ่งตึกมีความสูงถึง 828 เมตร ปัจจุบันมีทั้งหมด
160 ชั้น เป็นตึกที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลก ตัวตึกได้ทาสถิติกลายมาเป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกมีความสูง
ถึง 546 เมตร แซงตึกไทเป 101 เรียบร้อย (สูงกว่าตึกไทเป 101 ประมาณ 97 เมตร และสูงกว่าอาคารใบ
หยก 2 ประมาณ 218 เมตร) ซึ่งได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2553 และ
เปลี่ ย นชื่ อ อาคารจาก "บุ ร จญ์ ดู ไ บ" เป็ น "บุ ร จญ์ เคาะลี ฟ ะฮ์ " เพื่ อ เป็ น เกี ย รติ แ ก่ ท่ า นชี ค ค์ อดี ต
ประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตึกบุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ ออกแบบโดย เอสโอเอ็ม ผู้ออกแบบ
เดียวกันกับเซียร์ทาวเวอร์ อาคารที่สูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาใน ปัจจุบันการตกแต่งภายในจะตกแต่งโดย
จอร์โจ อาร์มานี (Giorgio Armani) โดยเป็นโรงแรมอาร์มานี สาหรับ 37 ชั้นล่าง โดยชั้น 45 ถึง 108 จะ
เป็นอพาร์ตเมนต์ โดยที่เหลือจะเป็นสานักงาน และ ชั้นที่ 123 และ 124 จะเป็นจุดชมวิวของตึ ก ส่วนบน
ของตึกจะเป็นเสาอากาศสื่อสาร นอกจากนี้ชั้น 78 จะมีสระว่ายน้า กลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยตึกนี้จะติดตั้ง
ลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก ที่ความเร็ว 18 ม./วินาที (65 ก.ม./ชม. หรือ 40 ไมล์/ชม.) โดยลิฟต์ที่มีความเร็ว
สูงสุดอันดับที่ 2 ปัจจุบันอยู่ที่ตึกไทเป 101 ที่มีความความเร็ว 16.83 ม./วินาที (ยังไม่รวมค่าบัตรขึ้นชม
วิวบนตึก ท่านสามารถตรวจสอบรอบที่ขึ้น และ ราคาบัตรกับหัวหน้าทัวร์อีกครั้ง) บริเวณเดียวกัน
เป็นที่ตั้งของ ห้างดูไบ มอลล์ (Dubai Mall) ห้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าที่ใหญ่
ที่สุด ในโลกอยู่ภายใน ให้ท่ านได้ถ่ ายรูป หน้า ตู้ป ลาที่มีขนาดใหญ่ก ว่า คนสิบคนยื นเรียงกัน อิ สระในการ
เลือกซื้อของฝาก สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายจากยุโรป ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
กระเป๋าถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องกีฬา เป็นต้น สินค้าบางชิ้นไม่สามารถหาซื้อได้ที่ยุโรป แต่อาจหาซื้อได้
ที่นี่ และ ช่วงเวลา 18.00-24.00 น. ของทุกวัน ท่านจะได้ชมการแสดง น้าพุเต้นระบา แห่งเมืองดูไบ
(Dubai Dance Fountain) เป็นน้าพุเต้นระบาอันสวยงามวิจิตร อยู่ในทะเลสาบหน้าตึกบุรจญ์ เคาะ
ลีฟะฮ์ ถือเป็นน้าพุที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยรอบถูกรายล้อมไปด้วยตึกที่มีชื่อเสียงมากมาย สิ่งพิเศษของ
น้ าพุ แ ห่ ง ดู ไ บนี้ คื อ จะใช้ ไ ฟทั้ ง สิ้ น 6,600 ดวง โปรเจคเตอร์ สี 50 ตั ว ควบคุ ม การท างานด้ ว ยระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยจะแสดงประกอบดนตรี ครั้งละประมาณ 5 นาที โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น
กว่า 7.2 พันล้านบาท
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 นาคณะเข้าสู่ที่พัก Fortune Grand Hotel , Dubai , United Arab Emirates หรือเทียบเท่า

วันทีส
่ าม

เช้า

กลางวัน

เมืองดูไบ - พระราชวัง ท่านชีค - สุเหร่า จูไมร่า - ชายหาด จูไมร่า - ตึก บุรจญ์ อัล อาหรับ - นั่ง
รถไฟโมโนเรล สู่ โครงการเดอะ ปาล์ม - โรงแรมแอตแลนติส - โรงแรมที่พัก - ทะเลทราย -ตะลุย
ทะเลทรายด้วยรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ
(B/L/D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ผ่านชม พระราชวัง ท่านชีค (Shiekh Palace) ตื่นตาตื่นใจกับการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกหน้า
พระราชวังอันงดงามสุดอลังการของครอบครัวชีคค์ อัล มัคตูม (Shiekh Al Maktoum) ซึ่งมีความร่มรื่นเต็ม
ไปด้ ว ยต้ น ไม้ แ ละพื ช พรรณนานาชนิ ด และบรรดาเหล่ า นกยู ง มากมายนั บ หลายสิ บ ตั ว ที่ ถู ก เนรมิ ต ขึ้ น
ท่ามกลางเมืองแห่งทะเลทราย
นาท่าน ผ่านชม สุเหร่า จูไมร่า (Jumeirah Mosque) สุเหร่าคู่บ้านคู่เมืองของเมืองดูไบ สร้างด้วยหิน
อ่อนทั้งหลัง และได้ชื่อว่าเป็นสุเหร่าที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองดูไบ นาท่าน ผ่านชม ชายหาด
จูไมร่า (Jumeirah Beachฉ) สถานที่ตากอากาศยอดนิยมของชาวดูไบ นาท่าน ถ่ายรูปคู่กับ ตึก
บุรจญ์ อัล อาหรับ (Burj Al Arab) โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว รูปทรงคล้ายเรือใบที่งดงามและหรูหรา
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ริมอ่าวอาหรับ เป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีที่มีชื่อเสียงชาวตะวันออกกลาง นา
ท่าน นั่งรถไฟโมโนเรล (Monorail) สู่ โครงการเดอะ ปาล์ม (The Palm Project) เป็นสุดยอด
โครงการของประเทศสหรั ฐอาหรั บ เอมิ เ รตส์ โดยการถมทะเลให้ เ ป็ นเกาะเที ยม สร้ า งเป็ น รู ป ต้ น ปาล์ ม
จานวน 3 เกาะ มีทั้งโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้นต์ ร้านค้า ภัตตาคาร ผับ บาร์ รวมทั้งสานักงานต่างๆ นับว่า
เป็ นสิ่ งมหั ศ จรรย์ อั น ดั บ ที่ 8 ของโลก และส่ ว นของโครงการได้ ถู ก จารึ ก ให้ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในแผนที่ โ ลก
เรียบร้อย นาท่าน ผ่านชม ความหรูหราและยิ่งใหญ่ของ โรงแรมแอตแลนติส (Atlantis Hotel) ที่อยู่
บริเวณส่วนปลายยอดของโครงการเดอะ ปาล์ม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก เพื่อเตรียมความพร้อม เปลี่ยนเครื่องแต่งกายสาหรับ
ตะลุยทะเลทราย

** คาแนะนา **
- ควรเตรียมเสื้อคลุมกันแดด แว่นตากันแดด รองเท้าลาลองที่สวมใส่สบาย เพื่อตะลุยทะเลทราย
- ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแก้เมารถล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก่อนออกเดินทาง และ ควร
แจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบ
- กิจกรรมนี้ ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรง หรือ ตั้งครรภ์ เข้าร่วมโดยเด็ดขาด กรณี
เกิดความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
- สาหรับท่านที่ไม่ร่วมเดินทางตะลุยทะเลทราย ท่านจาเป็นต้องพักผ่อนรอคณะอยู่ที่โรงแรมที่พัก
โดยทางบริษัท ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้ได้ รวมไปถึงอาหารมื้อค่าที่รวมอยู่ในกิจกรรม
เพราะเป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายแล้ว ทั้งหมด หรือเลื อกช้ อปปิ้ง ที่ห้า งสรรพสินค้า โดยแจ้งให้

ค่า

หั ว หน้ า ทั ว ร์ ท ราบ หรื อ เพื่ อ ประสานงานติ ด ต่ อ บริ ก ารรถรั บ ส่ ง ซึ่ ง อาจมี ค่า ใช้ จ่ า ยเพิ่ ม กรุ ณ า
ตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลทราย (The Desert) เพื่อตะลุยทะเลทราย ด้วยรถยนต์ขับเคลื่น 4 ล้อ (4WD
Sand Dune / Desert Safari) ท่านจะได้สนุกสนานและตื่นเต้นไปกับประสบการณ์อันแปลกใหม่ นั่งรถ
ตะลุยไปบนเนินทรายทั้งสูงและต่าสลับกันไป
บริการอาหารค่า ในแคมป์กระโจมสไตล์อาหรับ พื้นเมืองเบดูอิน (Bedouin)

อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ในแคมป์กระโจมแบบอาหรับ ดื่มด่าบรรยากาศสุดโร
แมนติกของพระอาทิตย์ตกดินที่แสนสวยงาม และสัมผัสชีวิตแบบชาวพื้นเมืองเบดูอิน (Bedouin)
อาทิ การสวมชุ ด พื้ น เมื องชาวอาหรั บ เพื่ อ ถ่ า ยรู ป เก็ บ ไว้ เ ป็ น ที่ ร ะลึ ก การเพ้ น ท์ มื อแบบอาหรั บ
(Henna Tattoo) ลองสูบ มารากู กลิ่นผลไม้ (Shi Sha) ชมโชว์ระบาหน้าท้อง (Belly Dance)
ซึ่งเป็นศิลปะการร่ายราที่เน้นการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อท้องและสะโพก รวมถึงสนุกสนานกับ
การขี่อูฐ (Camel Ride)
 นาคณะเข้าสู่ที่พัก Fortune Grand Hotel , Dubai , United Arab Emirates หรือเทียบเท่า

วันทีส
่ ี่

เช้า

เมืองดูไบ - พิพิธภัณฑ์ดูไบ - ดูไบ ครีก - นั่งเรือข้ามฟาก Abra Taxi – ย่านตลาดเก่า - ตลาด
ทอง - ตลาดเครื่องเทศ - ห้างเอมิเ รตส์ มอลล์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภู มิ กรุงเทพฯ
ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (B/L/-)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ า นเดิ นทางสู่ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ดูไ บ (Dubai Museum) เป็ นพิ พิ ธ ภั ณฑ์ ที่ ทั นสมั ยที่ สุ ด ในภูมิภาค
ตะวันออกกลาง สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครั้งล่าสุดปี พ.ศ. 2513 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราว
ส าคั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร์ เช่ น การค้ น พบงานศิ ล ป์ ที่ มี อ ายุ ถึ ง 4,000
ปี เรื่ อ งราวการค้ า ขายมุ ก ใน

กลางวัน

ประวัติศาสตร์ก่อนการค้นพบน้ามัน ท่านจะประทับใจกับการนาเทคโนโลยีต่างๆ มาถ่ายทอดเพื่อบอกเล่า
เรื่องราวประวัติศาสตร์ของอาหรับโบราณ
นาท่านเดินทางสู่ ดูไบ ครีก (Dubai Creek) เป็นคลองที่สร้างขึ้นโดยการขุ ดเข้ามาในชายฝั่ง เพื่อแบ่ง
เมืองดูไบออกเป็น 2 ส่วน คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีท่าจอด
เรือ 8 ท่า นาท่าน นั่งเรือข้ามฟาก ที่ชาวเมืองดูไบเรียกกันว่า Abra Taxi ซึ่งเป็นเรือที่รับใช้ชาวเมือง
ดูไบมาช้านานจวบจนถึงปัจจุบัน ให้ท่านได้ สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวเมืองดูไบแบบโบราณที่ไม่
ว่ า เมื อ งดู ไ บจะมี ค วามก้ า วล้ าทั น สมั ย ทางเทคโนโลยี ร ะดั บ โลกมากเพี ย งใด แต่ ก็ ยั ง มี โ อกาสได้ เ ห็ น
วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่นโบราณอยู่จนถึงปัจจุบัน
นาท่านเดินทางสู่ ย่านตลาดเก่า (Old Market) ของเมืองดูไบที่เรียกว่า Old Dubai Souk ที่อยู่ทางฝั่ง
Bur Dubai สู่ ตลาดทอง (Gold Souk) ที่ ขึ้นชื่อ ว่า เป็ นตลาดทองที่ ใหญ่ที่ สุด ในโลก วางขาย
เครื่องประดับที่ทาจากทองคา ขายเครื่องประดับทุกชนิด เช่น มุก อัญมณี ต่างๆ ร้านเล็กๆ มากมายกว่าร้อย
ร้า นค้ า หรื อ ใกล้ กั น จะเป็ น ตลาดเครื่ องเทศ (Spice Souk) ที่ ทั้งตลาดตลบอบอวนไปด้ ว ยกลิ่ น
เครื่องเทศ ไม้หอม อบเชย กระวาน กานหลู และ ถั่ว คุณภาพต่างๆ นับร้อยชนิดจากทั่วทุกมุมโลก มารวม
ไว้ที่ตลาดเครื่องเทศแห่งนี้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านเดินทางสู่ ห้างเอมิเรตส์ มอลล์ (Mall of Emirates) เป็นห้างขนาดใหญ่ที่ได้รับความนิยมสูง มี
โรงภาพยนตร์ Cinestar แบบคอมเพล็กซ์ มีอาร์เคดกว้างใหญ่ ติดตั้งตู้เกมส์ ลานโบว์ลิ่ง และร้านค้าอีก
มากมาย รวมถึงร้านต่างๆ ที่ได้รับความนิยมในเมืองดูไบ และ Borders, Debenhams, Zara และแม้แต่
Harvey Nichols สินค้าแบรนด์ดังอย่าง H&M และ Phat Farm สาหรับลูกค้าทั่วไป และ Via Rodeo ที่เต็ม
ไปด้วย Versace, D&G, Ferragamo และอื่นๆ จุดที่โดดเด่นที่สุดของ Mall of the Emirates ก็คือ สกี
ดูไบ (Ski Dubai) ไม่น่าแปลกใจที่ Mall of the Emirates เป็นห้างสรรพสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดใน
เมืองดูไบเพราะ สกี ดูไบ (Ski Dubai) คือหนึ่งในสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สามารถเลือกเล่นระหว่างสกี สโนว์บอร์ด เลื่อนหิมะ หรือโยนบอลหิมะในสวนหิมะ หรือ สามารถเลือกดื่มชา
กาแฟ รับประทานอาหารใน Mall of the Emirates มีร้านอาหารให้คุณเลือกแบบนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว เช่น
Apres ร้านมีสไตล์ที่พักสาหรับนักเล่นสกี มีเครื่องดื่มบริการทันใจหรือเลือกทานฟองดูก็ได้ ใกล้ Ski Dubai
เป็นที่ตั้งร้าน Sezzam ซึ่งมีเมนูอาหารนานาชาติให้เลือกมากมาย The Butcher’s Shop รวมอาหารสุดยอด
ที่นาเข้าจากแอฟริกาใต้ ที่ที่คุณต้องแวะทาน biltong (เนื้อตากแห้ง) หรือสเต็กรสเลิศ
** อิสระอาหารค่า เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว **

22.30 น.

วันที่ห้า
08.00 น.

นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ สุ ว รรณภู มิ กรุ ง เทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิ น
Emirate Airlines เที่ยวบินที่ EK374
** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครือ
่ งบิน **ท
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
(-/-/-)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง
12 - 16 กรกฎาคม 2561
23 - 27 สิงหาคม 2561
13 - 17 กันยายน 2561
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2561
12 - 16 ตุลาคม 2561
18 – 22 ตุลาคม 2561
20 – 24 ตุลาคม 2561
1 – 5 พฤศจิกายน 2561

ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมี
เตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว

29,888
29,888
26,888
26,888
29,888
28,888
29,888
28,888

29,888
29,888
26,888
26,888
29,888
28,888
29,888
28,888

29,888
29,888
26,888
26,888
29,888
28,888
29,888
28,888

6,500
6,500
6,500
6,500
7,500
7,500
7,500
8,000

15,888
15,888
15,888
15,888
17,888
17,888
17,888
17,888

** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น **
** อัตราค่าบริการ สาหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **
** หากท่านที่ต้องออกตัว
๋ ภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีท
่ ุกครั้งก่อนทาการออก
ตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

** สาหรับอัตราค่าบริการนี้ จาเป็นต้องมีผเู้ ดินทางจานวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีทม
ี่ ีผู้เดินทางไม่ถึง
ตามจานวนที่กาหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับ
ราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการของผู้เดินทาง) **

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรณีต้องการ Upgrade เป็น ชั้นธุรกิจ
(Business Class) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 ค่าภาษีน้ามัน และ ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Emirate Airlines อนุญาตให้โหลด
กระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 1 ชิ้น โดยมีน้าหนักไม่เกิน 23 กก.
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน ตามรายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่านต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน
Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทาให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม
โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน
 ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงประโยชน์
ของลูกค้าเป็นสาคัญ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่ม
เพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ว นตั ว นอกเหนื อ จากรายการที่ ร ะบุ เช่ น ค่ า ท าหนั ง สื อ เดิ น ทาง ค่ า โทรศั พ ท์ ค่ า โทรศั พ ท์ ท างไกล ค่ า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิ บาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่
ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ รวมทั้ง 3 ท่าน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม 1,500
บาท รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถ
ให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน

เงื่อนไขการจอง และ การชาระค่าบริการ
1.

2.

3.

กรุณาทาการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมชาระเงินมัดจา ท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3
วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทาจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจา ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น.
เท่ า นั้น โดยระบบจะยกเลิ ก อั ตโนมัติ ทั นที หากยังไม่ ไ ด้ รับ ยอดเงินมั ด จาตามเวลาที่ ก าหนด และหากท่ า นมีค วาม
ประสงค์ จะเดินทางในพีเ รี ยดเดิ ม ท่ านจาเป็นต้อ งเช็ คที่ ว่ างและทาจองเข้ ามาใหม่อี กครั้ ง กรณีที่ ค ณะเต็ ม มีคิว รอ
(Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทา
รายการจองเข้ามาตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจานวนจากัด
กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีที่ท่านไม่ชาระเงิน หรือ
ชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
ก็ตาม รวมทั้งกรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ทาให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาที่
กาหนดไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์ การเดินทางในทัวร์
นั้นๆ ทันที
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมาย ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึง เสาร์ เวลา 8.00 น.–18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ
ถือว่าเป็นวันหยุดทาการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.

กรณีที่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง ขอให้ท่านผู้ที่มีชื่อในเอกสารการจอง
แฟกซ์ อี เมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิ กที่ บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่ อลงนามในเอกสารแจ้งยืนยัน

ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น
2. กรณีต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน ขอให้ท่านผู้ที่มีชื่อในเอกสารการจองแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสาร
การขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดาเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจ
ประกอบ (กรณีดาเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ
ทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง สาเนาบัต รประชาชนของผู้รับ มอบอานาจ และหน้ าสมุด บัญชีธนาคารที่
ต้องการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 แจ้งยกเลิก 30 วั น ขึ้นไป ก่ อนการเดินทาง คื นค่าใช้จ่ ายทั้งหมด ** กรณีวั นเดินทางตรงกับ ช่ วงวันหยุด
นักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน **
2.2 แจ้งยกเลิก 16-29 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริง
มากกว่ากาหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด **
2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริ การที่ชาระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนาเที่ยว
ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น **
3. การเดินทางที่ตอ
้ งการันตีมัดจาหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ
ก็ตาม
4. สาหรั บอั ต ราค่ า บริก ารนี้ จาเป็ นต้ องมีผู้เ ดินทางจ านวน 20 ท่ า น ขึ้ นไปในแต่ล ะคณะ กรณี ที่ มี ผู้เ ดิ นทางไม่ถึ งตาม
จานวนที่กาหนด ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่ อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น
เพื่อ ให้ ค ณะได้ อ อกเดิ นทาง ตามความต้ อ งการ) โดยทางบริ ษั ท จะแจ้ ง ทราบล่ ว งหน้ า อย่า งน้ อ ย 10 วั น ก่ อ นการ
เดิ น ทางส าหรั บ ประเทศที่ ไ ม่มี วี ซ่ า และ อย่า งน้ อ ย 21 วั น ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรั บ ประเทศที่ มี วี ซ่า แต่ ห ากทาง
นักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนด
เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและดาเนินการต่อไป
5. ในกรณีที่ลูกค้าดาเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าชาระมาแล้วไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ
การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมาย ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วั น
จันทร์ ถึง เสาร์ เวลา 8.00 น.–18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ
ถือว่าเป็นวันหยุดทาการของทางบริษัท

ข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก ที่ท่านควรทราบ
1.

2.

เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ห้องพักคู่
แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่
ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะต้อง
เป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจาเป็นต้องแยกห้องพักเป็นห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ
ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจาก
นักท่องเที่ยว
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

ข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับ การยื่นคาร้องขอวีซ่า ที่ท่านควรทราบ
1.

2.

3.

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะเท่านั้น กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้ จะต้องยื่นก่อน
หรือ หลัง คณะ และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ท่านจาเป็นจะต้องชาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด
เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะต้องออกก่อนแต่วีซ่ายังไม่ออก เนื่องจากท่านยื่นหลังคณะ
มาตรฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติทั่วไปคือ 10 วันทาการ (เป็นอย่างน้อย ไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
จานวนผู้สมัครในช่วงนั้นๆ ซึ่งหากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ที่มีผู้สมัครเป็นจานวนมาก อาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่า
ปกติ
การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แบบหมู่คณะ ไม่จาเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางฉบับจริง หาก
ท่านส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. มาให้กับทาง
บริษัทเรียบร้อยแล้ว

การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แบบหมู่คณะ
สาหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย
1. สาเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF (รูปถ่ายจากมือถือ
ไม่สามารถใช้ได้) มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน้าว่างไม่ต่ากว่า 2 หน้า
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 x 2 นิ้ว (เท่ากันทุกด้านเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส) จานวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นพื้นสีขาว ถ่าย
มาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ไม่ซ้ากับวีซ่าประเทศอื่นๆ ที่เคยได้รับ เท่านั้น
2.1กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ จาเป็นต้องใช้ สูติบัตร โดยสแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF (รูป
ถ่ายจากมือถือไม่สามารถใช้ได้) พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดาและมารดา จาเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ ที่
ออกโดยส านั ก งานเขตหรื อ อ าเภอ ตามส าเนาทะเบี ย นบ้ า น ทั้ ง ภาษาไทย และ ภาษาอั งกฤษ ส าเนาหน้ า หนั งสื อ
เดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พร้อมลงนามสาเนาถูกต้อง
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดา จาเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสานักงานเขตหรืออาเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
สาเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ มารดา จาเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา)
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสานักงานเขตหรืออาเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
สาเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ทางบริษท
ั ได้จัดทาขึ้นจาก
ประสบการณ์และระเบียบของสถานทูต ซึง
่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของ
ลูกค้าในแต่ละราย โดยอยู่ที่ดุลยพินิจของประเทศปลายทางเป็นผู้ดาเนินการ **
** หมายเหตุ : ทางด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอียดเพิ่มเติม จากที่ได้แจ้งไว้ ขึ้นอยู่
กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ และเอกสาร ของแต่ละท่าน (เป็นการพิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุมัติวีซ่า
เป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอย
บริการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ หากท่าน
โดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า และมีสิทธิ์ไม่แจ้งสาเหตุการ
ปฏิเสธวีซ่า **

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ
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ทัวร์นี้สาหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สาหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่าน
ถือหนังสือเดินทางราชการ (หน้าปกสีน้าเงินเข้ม) หนังสื อเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไป
พร้อมคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขอ
อนุญาตการใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาน์เตอร์เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่ง
ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบความ
ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในส่วนนี้
ทั ว ร์ นี้เ ป็ นทั ว ร์ แบบเหมาจ่า ย หากท่ า นไม่ไ ด้ ร่ว มเดิ นทางหรื อ ใช้ บ ริ ก ารตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นรายการไม่ ว่ า บางส่ ว นหรื อ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่ าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่
หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่ นๆ เพื่อ ใช้ใ นการจองตั๋ วเครื่องบิน ในกรณีที่ นัก ท่องเที่ยวไม่ ได้ส่ งหน้ าหนั งสื อ
เดินทาง และ หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจาหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภูมิอ ากาศ และเวลา ณ วั นที่ เ ดิ นทางจริ งของประเทศที่ เ ดิ นทาง ทั้ งนี้ ทางบริ ษัท จะค านึ งถึ งความปลอดภัย และ
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ
หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น

7.

อัตราค่าบริการนี้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว
เครื่องบิน ค่าภาษีน้ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ที่ทาให้ต้นทุนสูงขึ้น
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่
เหตุที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและ
คาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ชาระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้อง
ชาระตามข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น
10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ
รวมกั นทุ ก ชิ้ นไม่เ กิ น 1,000 มิล ลิ ลิ ต ร โดยแยกใส่ ถุ ง พลาสติ ก ใสซึ่ ง มี ซิป ล็ อ คปิ ด สนิ ท และสามารถนาออกมาให้
เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
11. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬา จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น

