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วันที่หน่ึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส - เมืองดูไบ - ข้ึนชมวิวบน อาคารบุรจญเคาะลีฟะฮ - หางดูไบ มอลล - นํ้าพุ
เตนระบํา แหงเมืองดูไบ (-/-/-)

06.30 น. ขอเชิญคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออก
ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 8-9 เคานเตอร T สายการบิน Emirate Airlines โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ
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คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดข้ันตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความ
พรอมกอนออกเดินทาง

09.55 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบิน
Emirate Airlines เที่ยวบินที่ EK375

** ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 55 นาที บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน **
13.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส

นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมอืงและศุลกากร ** เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทยประมาณ 3 ช่ัวโมง **
นําทานเดินทางสู เมืองดูไบ (Dubai) เปนเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ต้ังอยูทาง
ภาคเหนือของประเทศ ถือเปน
เมือ งแห ง ความมหั ศจรรย
เพราะถูกผันแปรจากดินแดน
แหงทะเลทราย สูดินแดนแหง
โลกอนาคต ความมั่งค่ังทาง
การค า  บ ริการการ พัฒนา
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย  แ ล ะ
ศูนย กลาง ธุร กิ จ  ไม จํ ากั ด
เฉพาะการคานํ้ามันแบบกอนๆ
สู ก า ร เ ป น เ มื อ ง แ ห ง ผู นํ า
เทคโนโลยีสมัยใหมที่สุดของ
โลกแหงหนึ่ง ไมมีสิ่งใดบนโลก
ใบน้ี ท่ีเมืองดูไบจะทาํไมได แม
การสรางแผนดินและจารกึลงบนแผนท่ีโลกในอาณาเขตของตนเอง
นําทาน ข้ึนชมวิวบน อาคารบุรจญเคาะลีฟะฮ (Burj Khalifa) หรือ เดิมชื่อ ตึก บุรจญดูไบ ที่ชั้น 124 หนึ่งใน
สญัลักษณอันสาํคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส อีกทั้งยังเปนฉากเสี่ยงตายสําคัญของพระเอก “ ทอม
ครซู ” จากภาพยนตรเรื่อง Mission Impossible 4 ซึ่งตึกมีความสูงถึง 828 เมตร ปจจุบันมีทั้งหมด 160 ชั้น
เปนตึกที่ไดชื่อวาสูงที่สุดในโลก ตัวตึกไดทําสถิติกลายมาเปนตึกระฟาที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 546 เมตร
แซงตึกไทเป 101 เรยีบรอย (สูงกวาตึกไทเป 101 ประมาณ 97 เมตร และสงูกวาอาคารใบหยก 2 ประมาณ 218
เมตร) ซ่ึงไดมีการเปดตัวอยางเปนทางการ เมือ่วันท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2553 และ เปล่ียนช่ืออาคารจาก " บุรจญ
ดูไบ " เปน " บุรจญ เคาะลีฟะฮ " เพื่อ เปนเกียรติแก ทานชีคค อดีตประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส ตึกบุรจญ เคาะลีฟะฮ ออกแบบโดย เอสโอเอ็ม ผูออกแบบเดียวกันกับเซียรทาวเวอร อาคารที่สูงที่สุดใน
สหรัฐอเมริกาใน ปจจุบันการตกแตงภายในจะตกแตงโดย จอรโจ อารมานี (Giorgio Armani) โดยเปนโรงแรม
อารมานี สาํหรับ 37 ชัน้ลาง โดยชั้น 45 ถึง 108 จะเปนอพารตเมนต โดยที่เหลือจะเปนสํานักงาน และ ชั้นที่
123 และ 124 จะเปนจุดชมวิวของตึกที่สําคัญ สวนบนของตึกจะเปนเสาอากาศสื่อสาร นอกจากนี้ชั้น 78 จะมี
สระวายนํ้า กลางแจงขนาดใหญ โดยตึกน้ีจะติดต้ังลฟิตท่ีเร็วท่ีสดุในโลก ท่ีความเรว็ 18 ม./วินาที (65 ก.ม./ชม. ,
40 ไมล/ชม.) โดยลิฟตที่มีความเร็วสูงสุดอันดับที่ 2 ปจจุบันอยูที่ตึกไทเป 101 ที่มีความความเร็ว 16.83 ม./
วินาที ** รอบของการข้ึนชมวิวบนอาคาร บุรจญ เคาะลีฟะฮ อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยู
กับชวงเวลา และ อัตราคาบริการของบัตรขึ้นชม ตามอัตราที่คณะกําหนดเทานั้น ** บริเวณเดียวกันเปนที่ต้ัง
ของ หางดูไบ มอลล (Dubai Mall) หางที่ใหญที่สุดในโลก และมีพิพิธภัณฑสัตวน้ําที่ใหญที่สุดในโลกอยูภายใน
ใหทานไดถายรูปหนาตูปลาท่ีมีขนาดใหญกวาคนสิบคนยืนเรียงกัน อิสระในการเลือกซ้ือของฝาก สินคาแบรนด
เนมช่ือดังมากมายจากยุโรป ไมวาจะเปนเส้ือผาสุภาพบุรุษและสุภาพสตร ีกระเปาถือ เคร่ืองใชไฟฟา เครื่องกีฬา
เปนตน สินคาบางช้ิน ไมสามารถหาซือ้ไดท่ียุโรป แตอาจหาซือ้ไดท่ีน่ี และ ชวงเวลา 18.00-24.00 น. ของทุกวัน
ทานจะไดชมการแสดง นํ้าพุเตนระบํา แหงเมืองดูไบ (Dubai Dance Fountain) เปนน้ําพุเตนระบําอัน
สวยงามวิจิตร อยูในทะเลสาบหนา ตึก บุรจญ เคาะลีฟะฮ ถือเปนนํ้าพุท่ีใหญท่ีสดุในโลก โดยรอบถูกรายลอมไป
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ดวยตึกที่มีชื่อเสียงมากมาย สิ่งพิเศษของน้ําพุแหงดูไบนี้ คือ จะใชไฟทั้งสิ้น 6,600 ดวง โปรเจคเตอรสี 50 ตัว
ควบคุมการทํางานดวยระบบคอมพิวเตอร โดยจะแสดงประกอบดนตรี ครั้งละประมาณ 5 นาที โดยใช
งบประมาณในการกอสรางท้ังส้ินกวา 7.2 พันลานบาท

** อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว **
พิเศษ !! นําทานสัมผัสกับประสบการณใหม น่ังรถลีมูซีนสุดหรู ชมความสวยงามโดยรอบของเมืองดูไบ **

รอบของการน่ังรถลีมูซีน อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ข้ึนอยูกับชวงเวลา และ อัตราคาบริการ ตามอัตรา
ที่คณะกําหนดเทาน้ัน **

ã นําคณะเขาสูที่พัก Novotel Barsha หรือ Golden Tulip, Dubai, United Arab Emirates หรือ
เทียบเทา

วันท่ีสอง เมืองดูไบ - พระราชวังทานชีค - ศูนยรวมสินคาพ้ืนเมือง - สุเหรา จูไมรา - ชายหาด จูไมรา - ตลาดเมดินัท
จูไมรา -อาคารบุรจญอัลอาหรับ - น่ังรถไฟโมโนเรล สู โครงการเดอะ ปาลม - โรงแรมแอตแลนติส - ชิงชา
สวรรค ดูไบอาย - ตะลุยทะเลทราย ดวยรถยนตขับเคล่ือน 4 ลอ - ทะเลทราย  (B/-/D)

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทาน ผานชม พระราชวังทานชีค (Shiekh Palace) ต่ืนตาต่ืนใจกบัการถายภาพเปนท่ีระลึกหนาพระราชวัง
อนังดงามสุดอลังการของครอบครัวชีคค อัล มัคตูม (Shiekh Al Maktoum) ซึ่งมีความรมรื่นเต็มไปดวยตนไม
และพืชพรรณนานาชนิด และบรรดาเหลานกยูงมากมายนับหลายสิบตัวที่ถูกเนรมิตข้ึนทามกลางเมืองแหง
ทะเลทราย
นําทานเดินทางสู ศูนยรวมสินคาพ้ืนเมือง (Local Product Shop) จาํหนายของฝาก ของท่ีระลึกทองถ่ินของ
เมืองดูไบ เชน พรม เคร่ืองประดับ ชุดพ้ืนเมือง รูปติดผนัง เปนตน
นําทาน ผานชม สุเหรา จูไมรา (Jumeirah Mosque) สุเหราคูบานคูเมืองของเมืองดูไบ สรางดวยหินออนทั้ง
หลัง และไดชื่อวาเปนสุเหราที่สวยงามมากที่สุดแหงหนึ่งในเมืองดูไบ ผานชม ชายหาด จูไมรา (Jumeirah
Beachฉ) สถานท่ีตากอากาศยอดนิยมของชาวดูไบ
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นําทานเดินทางสู ตลาดเมดินัท จูไมรา (Medinat Jumeirah Souk) ตลาดพื้นเมืองโบราณแตแฝงไปดวย
ความโรแมนติก ตกแตงสไตล
อาหรับผสมผสานกับวัฒนธรรม
ของตะวันออกกลางแบบด้ังเดิม มี
ทั้งรานแบบรถเข็นแผงลอยและ
บานมีรานขายของท่ีระลึก เส้ือผา
แฟช่ัน เครื่องประดับ รานบูติก
ร า น อ า ห า ร สุ ด ห รู ที่ มี ค ว า ม
หลากหลายและข้ึนช่ือจากท่ัวโลก
ต้ังแตรานกาแฟไปจนถึงภัตตาคาร
ทามกลางวิวทิวทัศนที่สวยงาม
ของสถาปตยกรรมเมืองเกาและ
โอบลอมดวยลาํคลองสวยงาม
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ อาคารบุรจญอัลอาหรับ (Burj Al Arab) โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว รูปทรง
คลายเรือใบท่ีงดงามและหรหูราทีสุ่ดแหงหน่ึงของโลก ต้ังอยูรมิอาวอาหรับ เปนท่ีพักอาศัยของเศรษฐีท่ีมีช่ือเสยีง
ชาวตะวันออกกลาง
นําทาน น่ังรถไฟโมโนเรล (Monorail) สู โครงการเดอะ ปาลม (The Palm Project) เปนสุดยอดโครงการ
ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยการถมทะเลใหเปนเกาะเทียม สรางเปนรูปตนปาลม จํานวน 3 เกาะ มีทัง้
โรงแรม รีสอรท อพารตเมนท รานคา ภัตตาคาร ผับ บาร รวมท้ังสํานักงานตางๆ นับวาเปนส่ิงมหัศจรรยอันดับท่ี
8 ของโลก และสวนของโครงการไดถูกจารึกใหเปนสวนหน่ึงในแผนท่ีโลกเรียบรอย นําทาน ผานชม ความหรูหรา
และยิ่งใหญของ โรงแรมแอตแลนติส (Atlantis Hotel) ที่อยูบริเวณสวนปลาย หรือ ยอดของโครงการเดอะ
ปาลม ** รอบของการน่ังรถไฟโมโนเรล อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับชวงเวลา และ
อัตราคาบริการ ตามอัตราที่คณะกําหนดเทานั้น **
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ ชิงชาสวรรค ดูไบอาย (Dubai Eye) ต้ังอยูในเขตบลู วอเตอร (Blue Waters)
สัญลักษณใหมตอจากดูไบ เฟรม ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ที่จะเปดใหบริการในป 2563 ที่จะถึงนี้

** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว **
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู โรงแรมท่ีพัก เพ่ือเตรียมความพรอม เปล่ียนเคร่ืองแตงกายสาํหรับตะลุย
ทะเลทราย
** คําแนะนํา **
- ควรเตรียมเสือ้คลุมกันแดด แวนตากันแดด รองเทาลําลองท่ีสวมใสสบาย เพ่ือตะลยุทะเลทราย
- ทานท่ีเมารถ กรุณาทานยาแกเมารถลวงหนาอยางนอยคร่ึงช่ัวโมงกอนออกเดินทาง และ ควรแจงให
หัวหนาทัวรทราบ
- กิจกรรมนี้ ไมอนุญาตใหผูท่ีเปนโรคหัวใจขั้นรุนแรง หรือ ตั้งครรภ เขารวมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความ
เสียหายไมวากรณีใดๆทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมสามารถรับผิดชอบไดทุกกรณี
- สาํหรับทานทีไ่มรวมเดินทางตะลุยทะเลทราย ทานจําเปนตองพักผอนรอคณะอยูท่ีโรงแรมที่พัก โดยทาง
บริษัท ไมสามารถคืนคาใชจายในสวนน้ี หรือ สวนใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี รวมไปถึงอาหารม้ือคํ่าท่ี
รวมอยูในกิจกรรม เพราะเปนการชําระแบบเหมาจายชวงหนาแลวทั้งหมด ทานสามารถเลือกชอปปงที่
หางสรรพสินคา โดยแจงใหหัวหนาทัวรทราบ หรือเพ่ือประสานงานติดตอบริการรถรับสง ซึ่งอาจมีคาใชจาย
เพ่ิม กรุณาตรวจสอบเปนกรณีพิเศษ
นําทาน ตะลุยทะเลทราย ดวยรถยนตขับเคล่ือน 4 ลอ (4WD Sand Dune / Desert Safari) เพื่อเดินทางสู
ทะเลทราย (The Desert) ทานจะไดสนุกสนานและต่ืนเตนไปกับประสบการณอันแปลกใหม น่ังรถตะลุยไปบน
เนินทรายท้ังสงูและตํ่าสลับกนั

คํ่า บริการอาหารคํ่า ในแคมปกระโจมสไตลอาหรับ พ้ืนเมืองเบดูอิน (Bedouin)
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อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ ในแคมปกระโจมแบบอาหรับ ดื่มด่ําบรรยากาศสุดโรแมนติ
กของพระอาทิตยตกดินที่แสนสวยงาม และสัมผัสชีวิตแบบชาวพื้นเมืองเบดูอิน (Bedouin) อาทิ การสวม
ชดุพืน้เมืองชาวอาหรับเพ่ือถายรูปเก็บไวเปนท่ีระลึก การเพนทมือแบบอาหรับ (Henna Tattoo) ลองสูบ
มารากู กลิ่นผลไม (Shi Sha) ชมโชวระบําหนาทอง (Belly Dance) ซึ่งเปนศิลปะการรายรําที่เนนการ
เคลื่อนไหวของกลามเนื้อทองและสะโพก รวมถึงสนุกสนานกับการขี่อูฐ (Camel Ride) ** ชวงเวลาของ
การนั่งรถตะลุยทะเลทราย อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับชวงเวลา และ อัตราคาบริการ
ตามอัตราที่คณะกําหนดเทานั้น **
ã นําคณะเขาสูที่พัก Novotel Barsha หรือ Golden Tulip, Dubai, United Arab Emirates หรือ
เทียบเทา

วันที่สาม เมืองดูไบ - เมืองอาบูดาบ ี- สุเหราหลวงแหงเมืองอาบูดาบี - โรงแรมเอมิเรตสพาเลซ - อาคารเอทิฮัดทาว
เวอร - เฟอรราร่ี เวิลด - ทําเนียบประธานาธิบดี แหงเมืองอาบูดาบี - เมืองดูไบ - หางเอมิเรตส มอลล
            (B/L/-)

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
** คําแนะนํา โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ สําหรับเขาชมสุเหราหลวง และ ทําเนียบประธานาธิบดีฯ **
การเขาชมสุเหราหลวง และ ทําเนียบประธานาธิบดีฯ จําเปนตองแตงกายดวยชุดสุภาพ และ ถอดรองเทา
กอนเขาชม
สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอเทา เสื้อแขนยาวคลุมขอมือ มิดชิดไมรัดรูป และเตรียมผา
สําหรับคลุมศีรษะ
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไมรัดรูป
นําทานเดินทางสู เมืองอาบูดาบี (Abu Dhabi) เปนเมืองหลวงและเมืองที่ใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส ต้ังอยูบนเกาะรปูตัวที ย่ืนออกไปบรเิวณอาวเปอรเซีย ถือเปนเมอืงท่ีมคีาครองชีพสูงท่ีสุดอันดับ
3 ในภูมิภาค และอนัดบั 26 ของโลก เปนเมืองทีไ่ดรับสมญานามวา Garden of Gulf หรือ อาวแหงความเขียว
ขจี และมีความอุดมสมบรูณไปดวยสวนสวยงามทามกลางทะเลทราย
นําทาน เขาชม สุเหราหลวงแหงเมืองอาบูดาบี (Grand Mosque of Abu Dhabi) หรือ สุเหรา ชีคค ซายิด
บิน สุลตาล อัล นารยันต (Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Mosque) สุเหราประจําเมืองหลวงท่ีทาน
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Sheikh Zayed Bin Sultan
Al Nahyan หรือ ทานชีคค
บุคคลสําคัญของประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิ เรตส  เปนเจาผู
ครองรัฐอาบูดาบี เปนผูกอต้ัง
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
และ เปนประธานาธิบดีคน
แรกของประเทศสหรัฐอาหรับ
เอมิ เ ร ตส  ผู เ ป นที่ รั ก แล ะ
เปรียบเสมือนบิดาของชาว
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส สรางไว
ก อนท านจะสวรรคต การ
กอสรางใชเวลารวมทัง้หมด 10
ป ภายในสุเหราแหงน้ีมพีรมทอมือผนืท่ีใหญท่ีสดุในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร ผลงานทองถ่ินของชาวอาหรับ
โบราณ และ โคมไฟ Chandelier ท่ีใหญท่ีสดุในโลก นําเขาจากประเทศเยอรมันทําดวยทองคําและทองแดงซ่ึง
ถูกส่ังทาํข้ึนพิเศษ ซ่ึงภายหลังท่ีทานชีคคสวรรคต ทางรัฐบาลจงึใชสุเหราแหงน้ีเปนสุสานหลวงท่ีฝงพระบรมศพ
ของทาน สุเหราแหงน้ีสามารถรองรับผูมาประกอบพธีิกรรมทางศาสนาไดสูงถึง 40,000 คน ** รอบของการเขา
ชม สุเหราหลวงแหงเมืองอาบูดาบี อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับชวงเวลา และ อัตรา
คาบริการของบัตรขึ้นชม ตามอัตราที่คณะกําหนดเทานั้น **
นําทาน ผานชม โรงแรมเอมิเรตสพาเลซ (Emirates Palace Hotel) ซ่ึงในอดีตใชเปนท่ีรับรองผูนําประเทศ
ในเครอื GCC หรอื คณะมนตรคีวามรวมมือรฐัอาวอาหรบั ไดแก บารเรน การตาร คูเวต โอมาน ซาอุดิอารเบีย
และสหรัฐอาหรับเอมเิรตส พระราชอาคันตุกะของทานชีคค ปจจุบันเปนโรงแรมที่อยูในความดูแลของรัฐบาล
เมืองอาบู ดาบี บริหารโดยกลุม Kempinski เปดใหบริการครั้งแรกเมื่อป 2548 โดยใชงบประมาณกอสรางทั้งสิ้น
ประมาณ 3 พันลานเหรียญสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซ่ึงมีความสวยงามดุจดั่งพระราชวังของเจาผูครองนคร
โรงแรมแหงนี้อยูบนที่ดินของทานชีคค อดีตประธานาธิบดี อีกเชนกัน อาคารเอทิฮัดทาวเวอร(Etihad Tower)
แวะถายรปูกับตึกเอทิฮัดทาวเวอร(Etihad Tower)คือกลุมอาคารที่ใชในการถายทําฉาก‘จัมปนําทาน ถายรูป
เปนที่ระลึก กับ อาคารเอทิฮัดทาวเวอร (Etihad Tower) คือกลุมอาคารหรูหรา งดงามทามกลางบรรดาตึก
ระฟาในเมืองอาบู ดาบี ตัวอาคารสํานักงานสรางจากหินออนและประกอบไปดวยการตกแตงรายละเอียดอยางใส
ใจและระบบไฟทีทั่นสมยัท่ัวท้ังอาคารต้ังแตทางเขาอาคารผูท่ีแวะเวียนมาท่ีตึกเอทิฮัดทาวเวอรจะตองประทับใจ
กับบรรยากาศและสภาพแวดลอม และใชในการถายทําฉาก “จัมปรถ” ขามตึกของโดมินิกทอเรตโต ใน
ภาพยนตรเรื่อง ฟาส แอนด ฟเรียด 7 (ในป ค.ศ. 2015)

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บุฟเฟตนานาชาติ
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ เฟอรราร่ี เวิลด (Ferrari World) เปนแหลงรวมเทคโนโลยี นวัตกรรมทั้งยาน
ยนต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส และสรรพสิ่งที่เปนองคความรูเชิงวิศวกรรม, ศิลปกรรม การออกแบบ วิจัย พัฒนา
จากรถยนตเฟอรรารี่ และทุกๆ ศาสตรในโลก เอามารวมกันเพื่อสรางเปนโครงการนี้ ที่เปนทั้งสวนสนุกในรม
ขนาดใหญท่ีสดุในโลก โชวรูมเทคโนโลยี, โชวรูมวิศวกรรมยานยนต, แหลงรวมเทคนิคความรู และความบันเทิง
ทุกอยางเอาไวในน้ี ** คาบัตรเขาชม เฟอรราร่ี เวิลด ทานละ ประมาณ 80-100 ยูเอสดอลลาหสหรัฐอเมริกา
(USD.) ข้ึนอยูกับชวงเวลา และ ชวงฤดูกาล ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงได หรือ ทานสามารถเลือกซ้ือของ
ฝากของท่ีระลึกจากเฟอรราร่ี เวิลด มากมายท่ีรานขายของท่ีระลึก **
นําทาน เขาชม ทําเนียบประธานาธิบดี แหงเมืองอาบูดาบี (Presidential Palace of Abu Dhabi / Qasr
Al Wattan) สถานที่ทางวัฒนธรรมที่สําคัญแหงใหมที่เพิ่งเปดใหนักทองเที่ยวเขาชมความงดงามของ
สถาปตยกรรมตะวันออกกลาง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ที่ผานมา เริ่มจากโถงกลาง (The Great Hall) มี
ลกัษณะเปนโดมทองขนาดใหญมีความสูงกวา 37 เมตร กลางอาคาร ผานทางเชื่อมเขาสูหองตางๆ ภายในถูก
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ประดับประดาดวยกระเบื้องโมเสควิจิตรบรรจงดวยศิลปะรวมสมัยไดอยางสวยงามหรูหรา ทุกหองลวนมีความ
สวยงามเปนเอกลกัษณแตกตางกันออกไป ตลอดจนเรียนรูมรดกทางวัฒนธรรมและขนบประเพณีของประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตสไดจากที่นี่ ** รอบของการเขาชม ทําเนียบประธานาธิบดี แหงเมืองอาบูดาบี อาจ
เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึน้อยูกับชวงเวลา และ อัตราคาบริการของบัตรข้ึนชม ตามอัตราท่ีคณะ
กําหนดเทาน้ัน **
นําทานเดินทางสู เมืองดไูบ (Dubai) ผานถนน Sheikh Zayed Road ถนน 12 เลนส สายหลักสําคัญที่สุดของ
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ที่เชื่อมตอเมืองอาบู ดาบี และ เมืองดูไบ เขาดวยกัน ขนานไปกับแนวชายฝง

ถนนเสนน้ีมีโรงแรม ศูนยการคา สํานักงานและอพารตเมนท ต้ังเรียงรายมากมาย
สถาปตยกรรมสมัยเกา และ สมัยใหมรวมกันอยูแสดงถึงความมั่งคั่งสวยงามทางอารย
ธรรมและวัฒนธรรม
นําทานเดินทางสู หางเอมิเรตส มอลล (Emirates Mall) เปนหางขนาดใหญที่ไดรับ
ความนิยมสูง มีโรงภาพยนตร Cinestar แบบคอมเพล็กซ มีอารเคดกวางใหญ ติดต้ังตู
เกมส ลานโบวลิง่ และรานคาอกีมากมาย รวมถึงรานตางๆ ที่ไดรับความนิยมในเมือง
ดูไบ และ Borders, Debenhams, Zara และแมแต Harvey Nichols สินคาแบรนด
ดังอยาง H&M และ Phat Farm สําหรับลูกคาทั่วไป และ Via Rodeo ที่เต็มไปดวย
Versace, D&G, Ferragamo และอ่ืนๆ จุดท่ีโดดเดนท่ีสดุของ Mall of the Emirates
ก็คือ สกี ดูไบ (Ski Dubai) ไมนาแปลกใจท่ี Mall of the Emirates เปน
หางสรรพสินคาที่ไดรับความนิยมสูงสุดในเมืองดูไบเพราะ สกี ดูไบ (Ski Dubai) คือ
หน่ึงในสุดยอดแหลงทองเที่ยวในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส สามารถเลือกเลน
ระหวางสกี สโนวบอรด เลื่อนหิมะ หรือโยนบอลหิมะในสวนหิมะ หรือ สามารถเลือก
ด่ืมชา กาแฟ รับประทานอาหารใน Mall of the Emirates มีรานอาหารใหคุณเลือก
แบบนับไมถวนเลยทเีดียว เชน Apres รานมีสไตลที่พักสําหรับนักเลนสกี มีเครื่องดื่ม
บริการทันใจหรือเลือกทานฟองดูก็ได, ใกล Ski Dubai เปนที่ต้ังราน Sezzam ซึ่งมี
เมนูอาหารนานาชาติใหเลือกมากมาย, The Butcher’s Shop รวมอาหารสุดยอดที่

นําเขาจากแอฟรกิาใต ท่ีท่ีคุณตองแวะทาน Biltong (เน้ือตากแหง) หรือสเต็กรสเลศิ
** อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว **

ã นําคณะเขาสูที่พัก Novotel Barsha หรือ Golden Tulip, Dubai, United Arab Emirates หรือ
เทียบเทา

วันท่ีส่ี เมืองดูไบ - รานเคร่ืองหนัง - ข้ึนชมวิวบน อาคารดูไบเฟรม - พิพิธภัณฑแหงชาติดูไบ - ดูไบ ครีก - น่ังเรือ
ขามฟาก - ยานตลาดเกา - ตลาดทอง - ตลาดเคร่ืองเทศ - ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส - ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
            (B/-/D)

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู รานเคร่ืองหนัง (Leather Shop) จําหนายเสื้อหนัง และ เสื้อขนสัตว (ขนเฟอร) ที่ชาว
พ้ืนเมืองดูไบ นิยมใช แนนอนวาจะตองเปนสนิคาท่ีมีคุณภาพ ผลิตจากวัตถุดิบท่ีดีสดุจากท่ัวทุกมุมโลก
นําทาน ขึ้นชมวิวบน อาคารดูไบเฟรม (Dubai Frame) สัญลักษณใหมของเมืองดูไบ อาคารหนาตาคลาย
กรอบรูป ท่ีใหญทีสุ่ดในโลก ซ่ึงเปนกรอบรปูฉาบทองคําความสูงขนาด 150 เมตร กวาง 93 เมตร ใชเวลาในการ
กอสรางมาถึง 10 ปเต็ม ดวยจํานวนเงินประมาณ 43.5 ลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.39 พันลานบาท คือ
การแสดงภาพใหผูเขาชมไดเห็นถึงสภาพแวดลอมของประเทศดูไบ ท้ังในอดีต ปจจุบัน และอนาคต เพราะท่ีต้ัง
ของดูไบเฟรม นั้นอยูบริเวณสวนสาธารณะ Zabeel Park ซึ่งเปนเขตแบงระหวางเมืองเกาและเมืองใหมอยางพอ
ดิบพอดี ** รอบของการข้ึนชมวิวบนอาคาร ดูไบเฟรม อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับ
ชวงเวลา และ อัตราคาบริการของบัตรขึ้นชม ตามอัตราที่คณะกําหนดเทานั้น **
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** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว **
นําทาน เขาชม พิพิธภัณฑแหงชาติดูไบ (Dubai Museum) เปนพิพิธภัณฑท่ีทันสมัยท่ีสดุในภูมิภาคตะวันออก
กลาง สรางขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครั้งลาสุดป พ.ศ. 2513 เปนพิพิธภัณฑที่รวบรวมเรื่องราวสําคัญทาง
ประวัติศาสตร เชน การคนพบงานศิลป ที่มีอายุถึง 4,000 ป เรื่องราวการคาขายมุกในประวัติศาสตรกอนการ
คนพบน้ํามัน ทานจะประทับใจกับการนําเทคโนโลยีตางๆ มาถายทอดเพื่อบอกเลาเรื่องราวประวัติศาสตรของ
อาหรบัโบราณ ** รอบของการเขาชมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไม
วากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี
เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวท้ังหมด **
นําทานเดินทางสู ดูไบ ครีก (Dubai Creek) เปน
คลองที่สรางขึ้นโดยการขุดเขามาในชายฝง เพื่อแบง
เมืองดูไบออกเปน 2 สวน คือ Deira Dubai และ Bur
Dubai มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีทาจอด
เรือ 8 ทา นําทาน น่ังเรือขามฟาก ที่ชาวเมืองดูไบ
เรียกกันวา Abra Taxi ซึ่งเปนเรือที่รับใชชาวเมือง
ดูไบมาชานานจวบจนถึงปจจุบัน ใหทานไดสัมผัสวิถี
ชีวิตความเปนอยู ของชาวเมืองดูไบแบบโบราณ ท่ีไม
วาเมืองดูไบจะมีความกาวล้ําทันสมัยทางเทคโนโลยี
ระดับโลกมากเพียงใด แตก็ ยั งมี โอกาสได เห็น
วัฒนธรรมความเปนอยูของคนทองถิน่โบราณอยูจนถึงปจจุบัน
นําทานเดินทางสู ยานตลาดเกา (Old Market) ของเมืองดูไบท่ีเรียกวา Old Dubai Souk ที่อยูทางฝง Bur
Dubai สู ตลาดทอง (Gold Souk) ที่ขึ้นชื่อวาเปน
ตลาดทองที่ใหญที่สุดในโลก วางขายเครื่องประดับที่
ทําจากทองคํา ขายเคร่ืองประดับทุกชนิด เชน มุก อัญ
มณี ตางๆ รานเล็กๆ มากมายกวารอยรานคา หรือ
ใกลกันจะเปน ตลาดเคร่ืองเทศ (Spice Souk) ที่ทั้ง
ตลาดตลบอบอวนไปดวยกลิ่นเครื่องเทศ ไมหอม
อบเชย กระวาน กานหลู และ ถั่ว คุณภาพตางๆนับ
รอยชนิดจากทั่วทุกมุมโลก มารวมไวที่ตลาดเครื่องเทศ
แหงน้ี

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! อาหารจีน
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส

22.30 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสายการบิน Emirate
Airlines เที่ยวบินที่ EK374

** ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน **
วันท

วันท่ีหา  ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                 (-/-
/-)
08.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
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อัตราคาบริการ

กําหนดการเดินทาง รายละเอียดเท่ียวบิน

ผูใหญ
หองละ

2-3
ทาน

1 เด็ก 2
ผูใหญ เด็กมี

เตียง
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป)

1 เด็ก 2
ผูใหญ

เด็กไมมีเตียง
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป)

พักเดี่ยว
เพ่ิม

ราคา
ไมรวม

ต๋ัว

14 - 18 มิถุนายน 2562

14JUN EK375 BKK-DXB
09.55-13.00
17JUN EK374 DXB-BKK
22.30-08.00+1

24,999 24,999 24,999 7,999 17,999

06 - 10 กันยายน 2562

06SEP EK375 BKK-DXB
09.55-13.00
09SEP EK374 DXB-BKK
22.30-08.00+1

25,999 25,999 25,999 7,999 18,999

13 - 17 กันยายน 2562

13SEP EK375 BKK-DXB
09.55-13.00
16SEP EK374 DXB-BKK
22.30-08.00+1

25,999 25,999 25,999 7,999 18,999

20 - 24 กันยายน 2562

20SEP EK375 BKK-DXB
09.55-13.00
23SEP EK374 DXB-BKK
22.30-08.00+1

26,999 26,999 26,999 7,999 19,999

27 ก.ย. - 01 ต.ค. 2562

27SEP EK375 BKK-DXB
09.55-13.00
30SEP EK374 DXB-BKK
22.30-08.00+1

26,999 26,999 26,999 7,999 19,999

04 - 08 ตุลาคม 2562

04OCT EK375 BKK-DXB
09.55-13.00
07OCT EK374 DXB-BKK
22.30-08.00+1

27,999 27,999 27,999 9,999 20,999

11 - 15 ตุลาคม 2562
(13 ต.ค. คลายวนั

สวรรคต ร. 9 และ วัน
ออกพรรษ / 14 ต.ค.

วันหยุดชดเชย)

11OCT EK375 BKK-DXB
09.55-13.00
14OCT EK374 DXB-BKK
22.30-08.00+1

29,999 29,999 29,999 9,999 22,999

18 - 22 ตุลาคม 2562
(23 ต.ค. วันปยมหาราช)

18OCT EK375 BKK-DXB
09.55-13.00
21OCT EK374 DXB-BKK
22.30-08.00+1

28,999 28,999 28,999 9,999 21,999

** อัตราคาบริการน้ี รวม คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเท่ียวหมูคณะ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แบบหมูคณะ
เรียบรอยแลว **
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** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท **

** หากทานท่ีตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **

** สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึงตามจํานวน
ท่ีกําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือ่นการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให

คณะไดออกเดินทาง ตามความตองการของผูเดินทาง) **

** กรณีผูเดินทางเปนอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด ไมวาเหตุผลใดเหตุผลหน่ึง และ ไม
วาม้ือใดม้ือหน่ึง ทางบริษัทขอใหทานผูเดินทางกรุณาเตรียมอาหารสวนตัวของทานมาเพ่ิมเติมขณะม้ืออาหาร เน่ืองจาก

รานอาหารแตละรานจะมีขอจํากัดเร่ืองของวัตถุดิบ โดยสวนมาก รานอาหารจะจัดใหเปนไขดาว หรือ ไขเจียว ผัดผัก ขาวผัด
และ บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป เทาน้ัน กรณีท่ีทานมีความประสงคท่ีจะส่ังเมนูนอกเหนือขางตน ผูเดินทางจะตองชําระคาใชจาย

เพ่ิมเติมในสวนน้ีดวยตนเอง **

อัตราคาบริการน้ีรวม
R คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลบั พรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class)
R คาภาษีนํ้ามัน และ ภาษีสนามบนิทุกแหงท่ีมี
R คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Emirate Airlines อนุญาตใหโหลดกระเปา
สัมภาระลงใตทองเครือ่งบนิได ทานละ 1 ช้ิน โดยมีนํ้าหนักไมเกิน 23 กก.
R คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ)
R คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน
Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ
R คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงไวในโปรแกรมชัดเจน
R คาอาหาร ตามรายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของ
ลูกคาเปนสําคัญ
R คาจางมัคคุเทศกคอยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
R คาประกันอุบติัเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม) กรณีตองการซ้ือประกันเพ่ิมเพ่ือ
คุมครองสขุภาพกรุณาติดตอเจาหนาทีเ่ปนกรณีพิเศษ
T คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยว ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แบบหมูคณะ ทานละ ประมาณ 4,500-
5,000 บาท ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

อัตราคาบริการน้ีไมรวม
T คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสอืเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คา
ซักรดี มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการระบุ และ คาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุไวในรายการ
(กรณุาสอบถามอัตราคาบริการจากหวัหนาทัวรกอนการใชบรกิารทุกคร้ัง)
T คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบรษัิท
T คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน และ หัวหนาทัวร รวมท้ัง 3 ทาน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม 1,700 บาท
(THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวา
น้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน
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เง่ือนไขการจอง และ การชําระคาบริการ
1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 45 วัน กอนการเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ

20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลงัจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนนี้ภายในวันที่ 3 กอน
เวลา 14.00 น. เทานัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมติัทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมี
ความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ
(Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการใหสทิธ์ิลูกคารายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ท่ีทํารายการจอง
เขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีทีน่ั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 31 วัน กรณี
นักทองเท่ียวหรอืเอเยนตไมชําระเงนิ หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทาน
ถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีท่ีอยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําใหทาง
บริษัทไมไดรับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละ
สิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันที

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง
ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่
รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบรษัิท

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลือ่น หรือ เปลีย่นแปลง การเดินทาง นักทองเท่ียวหรือ

เอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามใน
เอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพท
ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง)
จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลกัฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุดบัญชี
ธนาคารท่ีตองการใหนําเงนิเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคาบรกิารดังน้ี

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวา
วันใดวันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการเดินทางไมนอยกวา 55 วัน **

2.2 แจงยกเลิก 31-35 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ ** กรณีท่ีมีคาใชจายตามจริง
มากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายเพ่ิม ท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด **

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 31 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาใชจายท้ังหมด
** ทั้งนี ้ทางบรษัิทจะหกัคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวใหแก
นักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองท่ีพัก เปนตน **

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจาํหรือซ้ือขาดแบบมเีง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบนิ หรือผานตัวแทนในประเทศหรอืตางประเทศ  จะไมมกีารคืนเงินมัดจาํหรือคาบริการท้ังหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมผูีเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ี
กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะได
ออกเดินทาง ตามความตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอน
การเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา แตหากทาง
นักทองเที่ยวหรือเอเยนตทกุทานยินดีทีจ่ะชําระคาบริการเพิม่จากการทีม่ีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาทีท่างบริษัท
กําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีทีจ่ะใหบริการและดําเนินการตอไป



HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes

5. ในกรณีท่ีลกูคาดําเนินการย่ืนวีซาเรียบรอยแลว ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรท่ีลูกคาชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง
ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดย
คํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ
การติดตอใดๆ กบัทางบรษัิทเชน แฟกซ อเีมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง
ศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่
รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบรษัิท

ขอมูลสาํคัญเก่ียวกับ โรงแรมท่ีพัก ท่ีทานควรทราบ
1. เนื่องจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) , หองพักคูแบบ 2

ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยู
คนละช้ันกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 เตียงใหญ กับ 1
เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง (Twin/Double) และ หองเดี่ยว 1 หอง (Single)
ไมวากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเรยีกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงทีเ่กิดข้ึนจากนักทองเท่ียวหรือเอเยนต

2. กรณีท่ีมงีานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสงูข้ึนมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

ขอมูลสาํคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ท่ีทานควรทราบ
1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซาแบบหมูคณะเทาน้ัน กรณีท่ีทานไมสามารถย่ืนวีซาพรอมคณะได จะตองย่ืนกอน หรือ

หลงั คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายท่ีเกิดข้ึนตามจรงิท้ังหมด เชน คาบัตร
โดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เน่ืองจากทานย่ืนหลังคณะ

2. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทั่วไปคือ 10 วันทําการ (เปนอยางนอย ไมรวมวันเสาร - อาทิตย) ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ
จํานวนผูสมัครในชวงน้ันๆ ซ่ึงหากอยูในชวงฤดูกาลทองเท่ียว ท่ีมีผูสมัครเปนจํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ

3. กรณีทานไมสามารถย่ืนวีซาพรอมคณะไดตามท่ีกําหนดการหลังจากท่ีคณะคอนเฟรมออกเดินทาง จําเปนตองเสียคาสวน
ตาง กรณียื่นวีซาเดี่ยว ทานละประมาณ 3,000-4,500 บาท จากคาทัวร

การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวีซาทองเท่ียวประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แบบหมูคณะ
สําหรับผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางไทย

1. สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกท่ีมีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ ไฟล PDF. (รูปถายจากมอืถือไม
สามารถใชได) มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ  และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา

2. รูปถายส ีหนาตรง ขนาด 2 x 2 น้ิว (เทากันทุกดานเปนส่ีเหล่ียมจตุัรัส) จํานวน 2 รูป ฉากหลังตองเปนพ้ืนสีขาว ถายมาแลว
ไมเกิน 3 เดือน ไมซํ้ากับวีซาประเทศอ่ืนๆท่ีเคยไดรับ เทาน้ัน

2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ จําเปนตองใช สูติบัตร โดยสแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ ไฟล PDF. (รูปถายจากมือถือ
ไมสามารถใชได) พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ
 - กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ ที่ออกโดย
สํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ท้ังภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา
และ มารดา , หนังสอืรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา
หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา
หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
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** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซาท่ีไดกลาวมาน้ี เปนเพียงขอมูลเบ้ืองตนท่ีทางบริษัทฯ ไดจัดทําข้ึนจากประสบการณและ
ระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูทีดุ่ลย

พินิจของประเทศปลายทางเปนผูดําเนินการ **

** หมายเหตุ : ทางดานตรวจคนเขาเมืองประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอียดเพ่ิมเติม จากท่ีไดแจงไว ข้ึนอยูกับการ
พิจารณาของเจาหนาที่ และเอกสาร ของแตละทาน (เปนการพิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทาง
สถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของใดๆท้ังส้ิน ท้ังน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผู

เดินทางเทาน้ัน อัตราคาธรรมเนียมวีซาทางสถานทูตเปนผูเรียกเก็บ หากทานโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซา ทางสถานทูตไมคืน
อัตราคาธรรมเนียมในการยื่นวีซา และมีสิทธิ์ไมแจงสาเหตุการปฏิเสธวีซา **

เง่ือนไข และ ขอควรทราบอ่ืนๆ ท่ัวไป ท่ีทานควรทราบ
1. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธ์ิสาํหรับผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสนํ้ีาตาล / เลอืดหมู) เทาน้ัน กรณีท่ีทานถือหนังสือ

เดินทางราชการ  (หนาปกสีนํ้าเงินเขม) หนังสอืเดินทางทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมี
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง
พิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ท้ังฝงประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศ
ขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการไมรบัผดิชอบความผิดพลาดทีจ่ะเกิดข้ึนในสวนน้ี และ ทัวรน้ีเปนทัวร
แบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรอืใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการ
เขา-ออกเมอืง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทานไมวา
กรณีใดๆกต็าม

2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรอืท้ังหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรอืดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบรกิารไมวาบางสวนหรือท้ังหมด
ใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม

3. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือ
เดินทาง เลขท่ีวีซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบนิ ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรอืเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ
หนาวีซามาใหกับทางบรษัิทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนท่ีเหลอืท้ังหมด

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน
ของลกูคาเปนสําคัญ

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจบ็ปวย ความสูญหายหรือเสยีหาย
ของสัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุวิสัยอ่ืน เปนตน

6. อัตราคาบรกิารน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเครื่องบิน คา
ภาษีนํ้ามัน คาภาษีสนามบิน คาประกันภัยสายการบนิ การเปล่ียนแปลงเทีย่วบิน ฯลฯ ท่ีทําใหตนทุนสงูข้ึน

7. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผู
มีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน

8. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่
เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไมสามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง
บริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนท่ีบริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบรษัิท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคู
คาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน

9. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบนิ ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกัน
ทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลลิิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยาง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใส
กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน
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10. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝาก
เจาหนาท่ีโหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน

11. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายท้ังหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีไดรบัการรับรองอยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง
ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอันเปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ทานไมตองการ
ใชบริการสวนใดสวนหน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมคีาใชจายเพ่ิมเติมข้ึนตามมาเปนบาง
กรณี ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจรงิท้ังหมดกับผูเดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณน้ีข้ึน ไมวากรณี
ใดก็ตาม

12. กรณีลูกคาท่ีจองเฉพาะทัวรไมรวมบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยดแลนดทัวร ซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินแยกเอง) ในวันเร่ิมทัวร (วันท่ี
หน่ึง) ทานจําเปนจะตองมารอคณะเทาน้ัน ทางบริษัทไมสามารถใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดก็ตาม กรณีทีไ่ฟลทของทาน
ถึงชากวาคณะ และ ยืนยันเดินทาง ทานจําเปนจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ทองเท่ียวท่ีคณะอยูในเวลา
น้ันๆ กรณีน้ี จะมคีาใชจายเพ่ิม ทานจาํเปนจะตองชําระคาใชจายท่ีใชในการเดินทางดวยตนเองทัง้หมดเทาน้ัน ไมวากรณีใดก็
ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไมสามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากทานไมไดทองเท่ียวเมือง หรือ สถานที่ทองเท่ียวใดๆ
สถานท่ีหน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวท้ังหมด


