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B2B DXB EK005
Dubai Grand Mosque

5 วัน 3 คืน
HILIGHT

· ชมเมอืงอาบูดาบี เมืองที่ไดรับการยกยองวาเปนสวรรค

แหงทะเลทราย จนไดรบัสมญานามวาเปน
Garden of Gulf

· ชมความยิ่ ง ใหญของสุ เห ร าหิ นออนสีขาว Grand
Mosque

· ชมการแสดง “น้ําแหงดูไบ” เปนนํ้าพุเตนระบําทีส่วยงาม
วิจิตรตระการตา

· นั่งเรือ Abra Ride สัมผัสมนตเสนหทางวัฒนธรรม ที่
ผสมผสานกันระหวางอาหรับด้ังเดิมและความทันสมัยใน
แบบตะวันตก ผานวิถีชีวิตสองฝงนํ้าของแมนํ้า Creek ใน
เมืองอันมั่งคั่ง

· สมัผัสประสบการณแปลกใหม สนุกสนานกับการน่ังรถ
ตะลุยทะเลทรายและการขีอู่ฐ

· ด่ืมดํ่ากับบรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตยตกดิน
และม้ือคํ่าสุดพิเศษแบบบารบิคิวอาหรับ

· ข้ึน “เบิรจคาลิฟา” Burj Khalifa ช้ัน 124

เดินทาง : มิถุนายน-ธันวาคม 62

ราคาเริ่มตนเพยีง 24,900.-
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 กําหนดการเดินทาง

     วันท่ี  13-17, 20-24 มิ.ย. 62          24,900.-

     วันท่ี  05-09, 12-16, 26-30 ก.ย. 62 25,900.-

     วันท่ี  03-07, 11-15, 17-21, 23-27 ต.ค. 62 26,900.-

 วันท่ี  31 ต.ค.-04 พ.ย. 62 24,900.-

     วันท่ี  07-11, 14-18, 28 พ.ย.-02 ธ.ค. 62 26,900.-

 วันท่ี  05-09 ธ.ค. 62 26,900.-

โปรแกรมการเดนิทาง

วันท่ี 1 กรุงเทพ

06.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8 เคานเตอร T สายการบินเอ

มิเรตส โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก

09.55 น. ออกเดินทางสู ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเท่ียวบินท่ี EK 375

** คณะเดนิทางต้ังแตวันที่ 31 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 09.30 น. และถึงดูไบ เวลา 13.15 น.

**

13.00 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

เดินทางถึงสนามบินดูไบ (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 3 ช่ัวโมง) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากร นําทานสู Mall of the Emirates เปนหางขนาดใหญ มีโรงภาพยนตร ลานโบวลิ่ง และรานคาอีก

มากมาย รวมถึงรานตางๆ มีเวลาใหทานไดอิสระเลือกซ้ือสินคาแฟช้ันมากมาย หรือทานจะเขาเลนท่ี Ski Dubai

หนึ่งในสุดยอดแหลงทองเที่ยวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส

ค่ํา       รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

ที่พัก           เดินทางเขาสูท่ีพัก HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT หรือเทียบเทา

วันท่ี 2 ดูไบ – กรุงอาบดูาบี – Grand Mosque – Ferrari World – ดูไบ – ดูไบเฟรม

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสูกรุงอาบูดาบี (Abu dhabi)  ที่มีความเขียวขจีทามกลางตัวเมืองท่ีทันสมัย จึงเปนเมืองท่ีไดรับ

สมญานามวา Garden of Gulf และไดรับการยองวาเปนสวรรคแหงทะเลทรายอีกดวย นําทานผานชมสถานท่ี

สําคญั ๆ ของเมือง ตลอดจนการสรางบานเรือนท่ีมีความสวยงาม และเห็นถึงความอุดมสมบูรณของเมือง แมจะ

ต้ังอยูทามกลางทะเลทรายอันแหงแลง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจีน

นําทานแวะถายรูป Ferrari World และมีเวลาใหทานเลือกซ้ือของท่ีระลึกท่ีเปนแบรนดเฟอรรารี่ จากน้ันแวะ

ถายรูปเปนท่ีระลึก ณ จุดชมวิว ชิคาโกบีช กับชายทะเลสีเทอรควอยซ ท่ีทาน Sheikh Al Nayan สรางข้ึนมาเปน

ของขวัญแกชาวเมือง นําทานชม Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque สุเหราที่งดงาม

ที่สุดของ U.A.E. มีความใหญโตเปนอันดับ 3 ของโลก และเปนสุเหราประจําสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ที่ทาน Sheikh

สรางไวกอนทานจะสวรรคต ใชระยะเวลากอสรางรวมทั้งหมด 10 ป ใหทานไดชมพรมลายดอกไมผืนใหญ และโคม

ไฟ (Chandelier) ท่ีใหญท่ีสุดในโลก ราคาราว 30 ลานเหรียญสหรัฐ นําเขาจากประเทศเยอรมัน ทําดวยทองคํา

และทองแดง ***การเท่ียวชมมัสยิด ตองแตงกายใหสุภาพเรยีบรอย หามสวมกางเกงขาส้ันหรือเส้ือกลาม ท้ังผูชาย

และผูหญิง โดยเฉพาะผูหญิงตองสวมใสเส้ือผาท่ีมีความยาวคลุมถึงระดับขอมือและขอเทา ปกปดไหลและทรวงอก
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ใหมิดชิด ผูหญิงจะตองมีผาคลุมผม และตองถอดรองเทากอนเขามัสยิด*** ไดเวลาอันสมควรนําทานกลับนครดูไบ

นําทานถายรูปกับดูไบเฟรม  (Dubai frame) สัญลักษณใหมของดูไบ ซ่ึงเปนกรอบรูปฉาบทองคําความสูงขนาด

150 เมตร กวาง 93 เมตรท่ีใหญท่ีสุดในโลก  ใชเวลาในการกอสรางมาถึง 10 ปเต็ม ดวยจํานวนเงินประมาณ 43.5

ลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.39 พันลานบาท

ค่ํา  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร บุฟเฟทนานาชาติ

ที่พัก        เดินทางเขาสูท่ีพัก HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT หรือเทยีบเทา

วันท่ี 3 The Palm Project – ตึกเรือใบ – ตลาด Medinat Jumeirah Souk

– นัง่รถ 4WD ตะลุยทะเลทราย

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานแวะถายรูปดานนอกกับโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว รูปทรงคลายเรือใบที่งดงาม

และหรหูราท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก ต้ังอยูริมอาวอาหรับ เปนท่ีพักอาศัยของเศรษฐีท่ีมีช่ือเสียงชาวตะวันออกกลาง

ถือเปนสถานท่ีท่ีทุกคนใฝฝนจะมีโอกาสเขาไปสัมผัสสักคร้ังในชีวิต จากน้ันชม Medinat Jumeirah Souk หรอื

เรียกวา เวนสิแหงดูไบ เปนตลาดติดแอร ตั้งอยูในสวนเดียวกับโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Mina Al Salam ของ

ตระกูล Al Maktoum ออกแบบและตกแตงเปนศิลปะพื้นเมืองแบบอาหรับคลาสสิก ภายในมีสินคาระดับ

Premium มากมาย อาทิ ของท่ีระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหราน หัวนํ้าหอม โคมไฟ ของประดับตกแตง

บาน ขนมหวาน และถ่ัวรสช็อกโกแลต เปนตน   จากน้ันนําทานผานชมพระราชวังทานชีค (Shiekh Palace)

ตื่นตาตื่นใจกับพระราชวังสุดอลังการของครอบครัว Shiekh Al Maktoum อันยิ่งใหญ ซึ่งมีความรมรื่น เต็มไปดวย

ตนไมนานาชนิดและบรรดาเหลานกยูง ผานชม New Palace ซึ่งเปนพระราชวังแหงใหมของครอบครัว  Shiekh

Al Maktoum ท่ีกอสรางยังไมแลวเสร็จ นําทานผานชมสุเหราจูไมรา (Jumeirah Mosque) สุเหราคูบานคูเมือง

ของดูไบ สรางดวยหินออนทั้งหลัง และไดชื่อวาเปนสุเหราที่สวยงามมากที่สุดแหงหนึ่งในนครดูไบ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจีน

บาย สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูท่ีพัก เพ่ือเปล่ียนเคร่ืองแตงกายพรอมตะลุยทะเลทราย ระหวางทางแวะนําทาน

ชมโรงงานเครื่องประดับเพชรพลอย

หมายเหตุ ทานที่เมารถ กรุณาทานยาแกเมาลวงหนาอยางนอยครึ่งช่ัวโมง หรือควรแจงหัวหนาทัวรใหทราบ

กอนไปทวัรทะเลทราย ทางทัวรจะไมรับผิดชอบ และไมอนญุาตใหผูท่ีเปนโรคหัวใจข้ันรุนแรงนั่งรถไป Dune

Safari โดยเดด็ขาด *** สําหรับทานที่ไมรวมเดินทาง Dune Safari ทานตองรอคณะอยูที่โรงแรม โดยทาง

บริษัท ไมสามารถคืนคาทัวรใหได รวมทั้งอาหารมื้อค่ํา ***

นําทานเดินทางไปทัวรทะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner) (อยาลืมเส้ือแจ็คเกต แวนตากันแดด

รองเทาฟองน้ํา ติดตัวไปดวย) นําทานข้ึนรถ 4WD (รถขับเคล่ือน 4 ลอ) ไปทัวรทะเลทราย ทานจะได

สนุกสนานและตื่นเตนไปกับประสบการณอันแปลกใหม นั่งรถตะลุยไปบนเนินทรายทั้งสูงและต่ําสลับกันไป

(Sand Dune)

ค่ํา       จากน้ันใหทานไดเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ ในแคมปกระโจมแบบอาหรับ ดื่มด่ําบรรยากาศสุดโรแมนติ

กของพระอาทิตยตกดินที่แสนสวยงาม และสัมผัสชีวิตแบบชาวพื้นเมือง (เบดูอิน) อาทิ การสวมชุดพื้นเมืองชาว

อาหรับ ถายรูปเก็บไวเปนที่ระลึก การเพนทมือแบบอาหรับ (Henna Tattoo) ลองสูบ มารากู กลิ่นผลไม (Shi

Sha)

ชมโชวระบําหนาทอง (Belly Dance) ซึ่งเปนศิลปะการรายรําที่เนนการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อทองและสะโพก

รวมถึงสนุกสนานกับการข่ีอูฐ

ที่พัก         เดินทางเขาสูท่ีพัก HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT หรือเทียบเทา

วันท่ี 4  พิพิธภัณฑดไูบ – นัง่เรือ Abra Ride – ตลาดเคร่ืองเทศ และ ตลาดทอง – หางดูไบ – ข้ึน “เบิรจคาลิฟา”

Burj Khalifa ชั้น 124 – สนามบิน

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเขาชมพิพิธภัณฑดูไบ (Dubai Museum) เปนพิพิธภัณฑที่ทันสมัยที่สุดในตะวันออกกลาง สรางเม่ือ

ศตวรรษที ่19 บูรณะครั้งลาสุดป 1970 เปนพิพิธภัณฑที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตรที่สําคัญ เชน การคนพบ
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***ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส หางสรรพสินคาและรานคาขนาดใหญจะปดใหบริการทุกวันศุกร***

**************************************************************************************************

โปรแกรม : Dubai Grand Mosque 5 วัน 3 คืน
โดยการบนิเอมิเรตส (EK)

งานศิลปะภายในหลุมฝงศพท่ี Al Qusais ซ่ึงมีอายุมากกวา 4,000 ป ประทับใจกับการบอกเลาเรื่องราว

ประวัติศาสตรของชาวอาหรับโบราณผานเทคโนโลยีสมัยใหม จากนั้นนําทานเดินทางไปยัง Dubai Creek เปน

ทะเลทีส่รางข้ึนโดยการขุดเขามาในชายฝง ซ่ึงแบงนครดูไบออกเปน 2 สวน คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มี

ความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีทาจอดเรือ 8 ทา ใหทานไดชมและถายรูปกับทัศนียภาพสองฟากฝงของแมน้ํา

Creek ตามอัธยาศัย ใหทานไดถายรูปในยาน Bastakiya และนําทานนั่งเรือ Abra Ride สัมผัสมนตเสนหทาง

วัฒนธรรมผานวิถีชีวิตสองฝงนํ้าของแมนํ้า Creek จากน้ันเดินสูตลาดเคร่ืองเทศ (Gold & Spicy Souk)และ

ตลาดทอง (Gold Souk) เปนตลาดทองท่ีใหญท่ีสุดในโลก จําหนายผลิตภัณฑ Jewelry ทุกประเภท เชน มุก

อัญมณีตาง  นําทานชมโรงงานเคร่ืองหนังช้ันดีของดูไบ  จากน้ันนําทานสูหางดูไบ (Dubai Mall) หางท่ีใหญที่สุด

ในโลก และมีพิพิธภัณฑสัตวนํ้าท่ีใหญท่ีสุดในโลกอยูภายใน ใหทานไดถายรูปหนาตูปลา ท่ีมีขนาดใหญกวาคนสิบ

คนยืนเรียงกัน อิสระในหางใหทานไดเลือกซ้ือของฝาก สินคาแบรนดเนมช่ือดังมากมายจากยุโรป ไมวาจะเปน

เส้ือผาสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี กระเปาถือ เครื่องใชไฟฟา เครื่องกีฬา เปนตน และในเวลา 18.00-24.00 น.

ของทุกวัน ทานจะไดชมการแสดง “นํ้าพุแหงดูไบ” เปนนํ้าพุเตนระบําอันสวยงามวิจิตร อยูในทะเลสาบเบิรจคา

ลิฟา ท่ีเปนศูนยกลางของนครดไูบ ถือเปนนํ้าพุท่ีใหญท่ีสุดในโลก ณ ปจจุบันน้ี โดยรอบถูกรายลอมไปดวยตึกท่ีมี

ช่ือเสียงมากมาย ส่ิงพิเศษของนํ้าพุแหงดูไบน้ี คือ จะใชไฟท้ังส้ิน 6,600 ดวง โปรเจคเตอรสี 50 ตัว ควบคุมการ

ทํางานดวยระบบคอมพิวเตอร โดยจะแสดงประกอบดนตรี ครั้งละประมาณ 5 นาที โดยใชงบประมาณในการ

กอสรางท้ังส้ินกวา 7.2 พันลานบาท

กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน

บาย นําทานข้ึน “เบิรจคาลิฟา” Burj Khalifa ช้ัน 124 ตึกที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 828 เมตร มีทั้งหมด 160

ช้ัน ออกแบบโดยนายเอเดรียน สมิธ สถาปนิกจากชิคาโก ซ่ึงคณะจะไดมีโอกาสข้ึนลิฟทท่ีมีความเร็วท่ีสุดในโลกคือ

18 เมตร ตอวินาที หรือ 65 กิโลเมตร ตอช่ัวโมง ไปถึงช้ัน 124 เพ่ือชมวิวจากของนครดูไบไดท่ัวทุกทิศท่ีสวยงาม

โดยตึกนี้ออกแบบตบแตงภายในโดย Giorgio Armani

19.00 น. เดินทางสู สนามบินดูไบ อิสระใหทานชอปปงใน Duty Free เพลิดเพลินกับสินคาแบรนดเนม และน้ําหอมย่ีหอ

ดังมากมาย

22.30 น. ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ EK 374

***คณะเดินทางต้ังแตวันท่ี 31 มี.ค. 62 เปนตนไป ออกเดนิทางเวลา 22.35 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 07.35

น.***

วันท่ี 5 กรุงเทพฯ

08.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ
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กําหนดวันเดนิทาง:

อัตราคาบริการ

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญ

พักหองละ 2-

3 ทาน

ทานละ

เด็กอายุ2ป

แตไมถึง12ป

 [มีเตียง]

พักกับผูใหญ

 1 ทาน

ทานละ

เด็กอายุ2ป

แตไมถึง12ป

[มีเตียง]

พักกับผูใหญ

2 ทาน

ทานละ

เด็กอายุ2ป

แตไมถึง7ป

[ไมมีเตียง]

พักกับผูใหญ

2 ทาน

ทานละ

ราคา

ไมรวมตั๋ว

ทานละ

พักเดี่ยวเพิ่ม

ทานละ

13-17 มิ.ย. 62 24,900.- 24,900.- 24,900.- 24,900.- 12,900.- 3,500.-

20-24 มิ.ย. 62 24,900.- 24,900.- 24,900.- 24,900.- 12,900.- 3,500.-

05-09 ก.ย. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 25,900.- 13,900.- 3,900.-

12-16 ก.ย. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 25,900.- 13,900.- 3,900.-

26-30 ก.ย. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 25,900.- 13,900.- 3,900.-

03-07 ต.ค. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 14,900.- 3,900.-

11-15 ต.ค. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 14,900.- 3,900.-

17-21 ต.ค. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 14,900.- 3,900.-

23-27 ต.ค. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 14,900.- 3,900.-

31 ต.ค.-04 พ.ย. 62 24,900.- 24,900.- 24,900.- 24,900.- 12,900.- 3,900.-

07-11 พ.ย. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 12,900.- 3,900.-

14-18 พ.ย. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 12,900.- 3,900.-

28 พ.ย.-02 ธ.ค. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 12,900.- 3,900.-

05-09 ธ.ค. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 12,900.- 3,900.-

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล**

เง่ือนไขการใหบริการ

1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีนัง่จะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจองควิย่ืนวีซา

           ภายใน  3 วันนบัจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนญุาติยกเลิกการจองทัวรโดย

           อัตโนมัติ

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดนิทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทนัที

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่

           กอนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม

           รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดข้ึน

5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ท้ังแบบหมูคณะและ

           ย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทาง

          เจาหนาท่ี

6.      หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจาํตัว หรือไม

          สะดวกในการเดินทางทองเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั ทานและครอบครัวตองใหการดูแล



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

          สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแล

            คณะทวัรทัง้หมด

อัตราคาบริการน้ีรวม

1 คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน

และอยูภายใตเง่ือนไขของสายการบิน)

2. คาภาษีสนามบนิทุกแหงตามรายการ

3. คารถโคชปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ

4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว)

5. คาอาหารตามทีร่ะบุในรายการ

6. คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท

        คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)

         ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล

         เพิ่มเตมิกับทางบรษัิทได **

         เบีย้ประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

         เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]

         **ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **

         [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)

9. คาธรรมเนียมวีซา UAE

10. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 %

อัตราคาบริการน้ีไมรวม

1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบิน

กําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหาย

ในระหวางการเดินทาง เปนตน

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะ

ตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

5. คาทิปพนกังานขับรถ และไกดทองถ่ิน (20 ดอลลารสหรัฐฯ)

6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย  (15 ดอลลารสหรัฐฯ)

เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง

ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา
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1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินจิของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือ

วางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติ

วีซาได

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวซีาดวยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน

5. ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ

เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิง่ในการยืน่คํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา

6. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปน

หนังสอืของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน

1. ทางบริษทัไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลกิทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียก

เก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง

2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง และรอ Refund

จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย

3. น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกาย

แข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมี

ปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหทีน่ั่ง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน

กรณยีกเลิกการเดินทาง

1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายท้ังหมด

2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท

4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายท้ังหมด

5.     บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯ

กําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกดิความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆ

ท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน

6.    กรณเีจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยัง

คณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียก

เก็บ

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะ

คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาตั๋วเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว)   คาสวนตางใน

กรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

9. กรณผูีเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ

ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
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ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมทีพั่ก

1. เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single), หองคู (Twin/Double) ตาง

ประเภทอาจจะไมติดกนั หรือ อยูคนละช้ันกัน และโรงแรมไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาเขาพัก 3 ทาน ผูเดินทาง จะไดหองพักประเภท หองคู

1 หอง และ หองพักเด่ียว 1 หอง และมีคาใชจายเพ่ิมเติม

2. กรณทีี่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน

หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ

โรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนขอวีซา

1. สําเนาสีหนงัสือเดินทางท่ีชัดเจน ไมใชถายจากมือถือ และวันหมดอายุหนงัสือเดินทางตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

กลับถงึประเทศไทย

2. รูปถาย  : รูปสี ขนาด 2 นิว้ พ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน (ถายไมเกิน 6 เดือน) 2 รูป

             -  กรุณากรอกช่ือของบิดา-มารดาของผูทีเ่ดินทาง และช่ือคูสมรส (กรณผูีหญงิท่ีแตงงานแลว)

3.  กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ

3.1. เด็ก ไมไดเดินทาง กับบิดาและมารดา จะตองมีหนงัสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศจากเขตหรืออาํเภอ (ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ) + หนาพาสปอรตของบิดาและ มารดา + หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซาทีไ่ดกลาวมานี ้เปนเพียงขอมูลเบ้ืองตนท่ีทางบริษัทฯ ไดจดัทาํข้ึนจากประสบการณและระเบียบของสถานทูต

ฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย

3.2. เด็ก ไมไดเดินทาง กบับิดา จะตองมีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง(ของมารดา) ไปตางประเทศจากเขตหรืออาํเภอ (ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ) + หนาพาสปอรตของบิดาและ มารดา

3.3. เด็ก ไมไดเดินทาง กับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง(ของบิดา) ไปตางประเทศจากเขตหรืออาํเภอ (ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ) + หนาพาสปอรตของบิดาและ มารดา

ระยะเวลาในการย่ืนวีซา 14 วันทําการ ไมรวมเสาร-อาทิตย

หมายเหต ุ: ทาง UAE Immigration อาจมีการ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม จากที่ไดแจงไว ขึ้นอยูกับ การพิจารณาของเจาหนาที่ และเอกสาร

ของแตละทาน  การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งส้ิน ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอย

บริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น อัตราคาธรรมเนียมวีซาทางสถานทูตเปนผูเรียกเก็บ  หากทานโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซา

ทางสถานทตูไมคืนอัตราคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซา และมีสิทธ์ิไมแจงสาเหตุการปฏิเสธวีซา


