ดูไบ อาบูดาบี
5 วัน 3 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส

ชมเมืองอาบูดาบี เมืองที่ไดรับการยกยองวาเปนสวรรคแหงทะเลทราย จนไดรับสมญานามวาเปน Garden of Gulf
ชมความยิ่งใหญของสุเหราหินออนสีขาว Grand Mosque ชมการแสดง “น้ําแหงดูไบ” เปนน้ําพุเตนระบําที่สวยงาม
วิจิตรตระการตา นั่งเรือ Abra Ride สัมผัสมนตเสนหทางวัฒนธรรม ที่ผสมผสานกันระหวางอาหรับดั้งเดิมและความ
ทันสมัยในแบบตะวันตก ผานวิถีชีวิตสองฝงน้ําของแมน้ําCreek ในเมืองอันมั่งคั่ง สัมผัสประสบการณแปลกใหมกับ
Sand Dune สนุกสนานกับการนั่งรถตะลุยทะเลทรายและการขี่อูฐ ดื่มด่ํากับบรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตย
ตกดิน และมื้อค่ําสุดพิเศษแบบบารบิคิวอาหรับ พิเศษ นําทานขึ้นเบิรจคาลิฟา” Burj Khalifa ตึกที่สูงที่สุดในโลก

กําหนดการเดินทาง

7-11, 22-26 ต.ค., 12-16,18-22,26-29 พ.ย.2559
2-6, 9-13 ธ.ค. 2559

29 ธ.ค.-2 ม.ค.,30 ธ.ค. – 3 ม.ค.,31 ม.ค. – 4 ม.ค.2560
D1: กรุงเทพฯ – ดูไบ – อาบูดาบี้
D2: อาบูดาบี – Grand Mosque – Emirates Palace – Ferrari World –
ดูไบ – ขึ้นตึกเบิรจคาลิฟา
D3: ตึกเรือใบ – ตลาด Medinat Jumeirah Souk – Mall of the Emirates
– นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย
D4: พิพิธภัณฑดูไบ – ลองเรือ Abra Ride – ตลาดทอง – รถไฟ Monorail –
Atlantis the Palm – สนามบิน
D5. กรุงเทพฯ
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วันแรกของการเดินทาง
13.00 น.

กรุงเทพฯ – ดูไบ

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 9
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่ Go Holiday Tour คอย
ตอนรับ และอํานวยความสะดวก

15.50 น.

ออกเดินทางสูนครดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบิน EK377***คณะ
เดินทางเดือน พฤศจิกายนเปนตนไป ออกเดินทางเวลา 16.00 น. และถึง
ดูไบเวลา 19.55 น.***

19.00 น.

เดินทางถึงสนามบินดูไบ (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 3 ชั่วโมง) หลังผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นําทานสูที่พัก โรงแรม IBIS STYLE DUBAI JUMEIRAH หรือเทียบเทา

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงอาบูดาบี้ – Grand Mosque – Emirates Palace –
Ferrari World – ดูไบ – ขึ้นตึก Burj Khalifa

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูกรุงอาบูดาบี้ (Abu dhabi) ที่มีความเขียวขจีทามกลางตัว ระยะทาง 156 ก.ม.
ใชเวลาเดินทาง
เมืองที่ทันสมัย จึงเปนเมืองที่ไดรับสมญานามวา Garden of Gulf และไดรับ
ประมาณ 2 ชม.
การยองวาเปนสวรรคแหงทะเลทรายอีกดวย นําทานผานชมสถานที่สําคัญ ๆ ของ
เมือง ตลอดจนการสรางบานเรือนที่มีความสวยงาม และเห็นถึงความอุดมสมบูรณ
ของเมื อ ง แมจ ะตั้ งอยู ทา มกลางทะเลทรายอั นแห งแล ง นํ า ทา นชม

Sheikh

Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque สุเหราที่งดงามที่สุดของ
U.A.E. มีความใหญโตเปนอันดับ 3 ของโลก และเปนสุเหราประจําสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส ที่ทาน Sheikh สรางไวกอนทานจะสวรรคต ใชระยะเวลากอสรางรวม
ทั้งหมด 10 ป ใหทานไดชมพรมลายดอกไมผืนใหญ และโคมไฟ (Chandelier)
ที่ใหญที่สุดในโลก ราคาราว 30 ลานเหรียญสหรัฐ นําเขาจากประเทศเยอรมัน
ทํ า ด ว ยทองคํ า และทองแดง ***การเที่ ย วชมมั ส ยิ ด ต อ งแต ง กายให สุ ภ าพ
เรียบรอย หามสวมกางเกงขาสั้นหรือเสื้อกลาม ทั้งผูชายและผูหญิง โดยเฉพาะ
ผูหญิงตองสวมใสเสื้อผาที่มีความยาวคลุมถึงระดับขอมือและขอเทา ปกปดไหล
และทรวงอกใหมิดชิด ผูหญิงจะตองมีผาคลุมผม และตองถอดรองเทากอนเขา
มัสยิด***
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําทานแวะถายรูป Ferrari World และมีเวลาใหทานเลือกซื้อของที่ระลึกที่เปน
แบรนด เ ฟอร ร ารี่ จากนั้ น แวะถ า ยรู ป เป น ที่ ร ะลึ ก ณ จุ ด ชมวิ ว ชิ ค าโกบี ช กั บ
ชายทะเลสีเทอรควอยซ ที่ทาน Sheikh Al Nayan สรางขึ้นมาเปนของขวัญแก
ชาวเมื อ ง นํ า ท า นเดิ น ทางสู น คร ดู ไ บ (Dubai) ถื อ เป น เมื อ งแห ง ความ ระยะทาง 156 ก.ม.
มหัศจรรย เพราะจากเดิมที่เปนดินแดนทะเลทรายอันแหงแลง ก็ถูกปรับเปลี่ยน

ใชเวลาเดินทาง

กลายมาเปนดินแดนแหงความมั่งคั่ง ทั้งในดานการคา การพัฒนาอสังหาริมทรัพย

ประมาณ 2 ชม.

ศูนย ก ลางธุ รกิจ และการท องเที่ ยวของตะวั นออกกลาง เห็ นได จ ากเหล า ตึ ก สู ง
ระฟาอันทันสมัยที่ผุดขึ้นทั่วนครดูไบ จากนั้นนําทานสูหางดูไบ (Dubai Mall)
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หางที่ใหญที่สุดในโลก และมีพิพิธภัณฑสัตวน้ําที่ใหญที่สุดในโลกอยูภายใน ให
ทานไดถายรูปหนาตูปลา ที่มีขนาดใหญกวาคนสิบคนยืนเรียงกัน อิสระในการ
เลือกซื้อของฝาก สินคาแบรนดเนมชื่อดังมากมายจากยุโรป ไมวาจะเปนเสื้อผา
สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี กระเปาถือ เครื่องใชไฟฟา เครื่องกีฬา เปนตน และใน
เวลา 18.00-24.00 น. ของทุกวัน ทานจะไดชมการแสดง “น้ําพุแหงดูไบ” เปน
น้ําพุเตนระบําอันสวยงามวิจิตร อยูในทะเลสาบเบิรจคาลิฟา ที่เปนศูนยกลางของ
นครดูไบ ถือเปนน้ําพุที่ใหญที่สุดในโลก ณ ปจจุบันนี้ โดยรอบถูกรายลอมไปดวย
ตึกที่มีชื่อเสียงมากมาย สิ่งพิเศษของน้ําพุแหงดูไบนี้ คือ จะใชไฟทั้งสิ้น 6,600
ดวง โปรเจคเตอรสี 50 ตัว ควบคุมการทํางานดวยระบบคอมพิวเตอร โดยจะ
แสดงประกอบดนตรี ครั้งละประมาณ 5 นาที โดยใชงบประมาณในการกอสราง
ทั้งสิ้นกวา 7.2 พันลานบาท
ใหเวลาทานไดถายรูปคูกับ “เบิรจคาลิฟา” Burj Khalifa ตึกที่สูงที่สุดในโลก
มีความสูงถึง 828 เมตร มีทั้งหมด 160 ชั้น ออกแบบโดยนายเอเดรียน สมิ ธ
สถาปนิกจากชิคาโก ซึ่งคณะจะไดมีโอกาสขึ้นลิฟทที่มีความเร็วที่สุดในโลกคือ
18 เมตร ตอวินาที หรือ 65 กิโลเมตร ตอชั่วโมง ไปถึงชั้น 124 เพื่อชมวิวจาก
ของนครดู ไ บได ทั่ ว ทุ ก ทิ ศ ที่ ส วยงาม โดยตึ ก นี้ อ อกแบบตบแต ง ภายในโดย
Giorgio Armani (รอบเวลาขึ้น อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นํากลับสูที่พัก โรงแรม IBIS STYLE DUBAI JUMEIRAH หรือเทียบเทา

วันที่สามของการเดินทาง

ตึกเรือใบ – ตลาด Medinat Jumeirah Souk
– Mall of the Emirates – นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทานผานชมพระราชวังทานชีค (Shiekh Palace) ตื่นตาตื่นใจกับ
พระราชวังสุดอลังการของครอบครัว Shiekh Al Maktoum อันยิ่งใหญ ซึ่งมีความ
รมรื่น เต็มไปดวยตนไมนานาชนิดและบรรดาเหลานกยูง ผานชม New Palace
ซึ่งเปนพระราชวังแหงใหมของครอบครัว Shiekh Al Maktoum ที่กอสรางยังไม
แลวเสร็จ ถายรูปกับสุเหราจูไมรา (Jumeirah Mosque) สุเหราคูบานคูเมือง
ของดู ไบ สรางดวยหิ นออ นทั้งหลัง และไดชื่อว าเป นสุเหราที่ส วยงามมากที่สุ ด
แหงหนึ่งในนครดูไบ นําทานถายรูปบริเวณชายหาด Jumeirah Beach สถานที่
ตากอากาศยอดนิยมของดูไบ แวะถายรูปดานนอกกับโรงแรม Burj Al Arab
โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว รูปทรงคลายเรือใบที่งดงามและหรูหราที่สุดแหง
หนึ่ ง ของโลก ตั้ ง อยู ริม อ า วอาหรั บ เป น ที่ พั ก อาศั ย ของเศรษฐี ที่ มี ชื่ อ เสี ยงชาว
ตะวันออกกลาง ถือเปนสถานที่ที่ทุกคนใฝฝนจะมีโอกาสเขาไปสัมผัสสักครั้งใน
ชีวิต จากนั้นชม Medinat Jumeirah Souk หรือเรียกวา เวนิสแหงดูไบ เปน
ตลาดติดแอร ตั้งอยูในสวนเดียวกับโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Mina Al Salam ของ
ตระกู ล Al

Maktoum

ออกแบบและตกแต งเป นศิ ล ปะพื้ นเมื อ งแบบอาหรั บ

คลาสสิก ภายในมีสินคาระดับ Premium มากมาย อาทิ ของที่ระลึก พวงกุญแจ
ขวดทราย พรมอิหราน หัวน้ําหอม โคมไฟ ของประดับตกแตงบาน ขนมหวาน
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และถั่วรสช็อกโกแลต เปนตน
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
หลังอาหารกลางวัน นําทานสู Mall of the Emirates เปนหางขนาดใหญ มี
โรงภาพยนตร ลานโบวลิ่ง และรานคาอีกมากมาย รวมถึงรานตางๆ มีเวลาใหทาน
ไดอิสระเลือกซื้อสินคาแฟชั้นมากมาย หรือทานจะเขาเลนที่ Ski Dubai หนึ่งใน
สุดยอดแหลงทองเที่ยวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส สามารถเลือกเลนระหวางสกี
สโนวบอรด เลื่อนหิมะ หรือโยนบอลหิมะในสวนหิมะ
สมควรแกเวลานําท านเดินทางสูที่พั ก

เพื่ อเปลี่ยนเครื่องแตงกายพร อมตะลุ ย

ทะเลทราย
16.00 น.

นํา ทา นเดิ นทางไปทั วร ท ะเลทราย (Dune
(อย า ลื ม เสื้ อ แจ็ ค เกต

Safari

&

BBQ

Dinner)

แว นตากั น แดด รองเท า ฟองน้ํ า ติ ด ตั ว ไปด ว ย)

นําทานขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ลอ) ไปทัวรทะเลทราย ทานจะได
สนุกสนานและตื่นเตนไปกับประสบการณอันแปลกใหม นั่งรถตะลุยไปบนเนิน
ทรายทั้งสูงและต่ําสลับกันไป (Sand Dune)
หมายเหตุ

ทานที่เมารถ กรุณาทานยาแกเมาลวงหนาอยางนอยครึ่งชั่วโมง หรือควร
แจงหัวหนาทัวรใหทราบกอนไปทัวรทะเลทราย ทางทัวรจะไมรับผิดชอบ
และไมอนุญาตใหผูที่เปนโรคหัวใจขั้นรุนแรงนั่งรถไป Dune Safari โดย
เด็ดขาด *****สําหรับทานที่ไมรวมเดินทาง Dune Safari ทานตองรอ
คณะอยูที่โรงแรม โดยทางบริษัท ไมสามรถคืนคาทัวรใหได รวมทั้งอาหาร
มื้อค่ํา*****

ค่ํา

จากนั้ นให ทานไดเ พลิด เพลิ นกับ กิจกรรมตางๆ ในแคมปก ระโจมแบบอาหรั บ

บารบีคิว

ดื่มด่ําบรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตย ตกดินที่แสนสวยงาม และสัมผั ส
ชีวิตแบบชาวพื้นเมือง (เบดูอิน) อาทิ การสวมชุดพื้นเมืองชาวอาหรับ ถายรูปเก็บ
ไวเปนที่ระลึก การเพนทมือแบบอาหรับ (Henna Tattoo) ลองสูบ มารากู กลิ่น
ผลไม (Shi Sha) ชมโชวระบําหนาทอง (Belly Dance) ซึ่งเปนศิลปะการรายรําที่
เนนการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อทองและสะโพก รวมถึงสนุกสนานกับการขี่อูฐ
นํากลับสูที่พัก โรงแรม IBIS STYLE DUBAI JUMEIRAH หรือเทียบเทา

วันที่สี่ของการเดินทาง

พิพิธภัณฑดูไบ – ลองเรือ Abra Ride – ตลาดทอง –
รถไฟ Monorail – Atlantis The Palm – สนามบิน

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาชมพิพิธภัณฑดูไบ (Dubai Museum) เปนพิพิธภัณฑที่ทันสมัย
ที่สุดในตะวันออกกลาง สรางเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครั้งลาสุดป 1970 เปน
พิ พิ ธ ภั ณฑ ที่ รวบรวมเรื่ อ งราวประวั ติ ศ าสตร ที่ สํ า คั ญ เช น การค นพบงานศิ ล ปะ
ภายในหลุมฝงศพที่ Al Qusais ซึ่งมีอายุมากกวา 4,000 ป ประทับใจกับการบอก
เล า เรื่ อ งราวประวั ติ ศ าสตร ข องชาวอาหรั บ โบราณผ า นเทคโนโลยี ส มั ย ใหม
จากนั้นนําทานเดินทางไปยัง Dubai Creek เปนทะเลที่สรางขึ้นโดยการขุดเขา
มาในชายฝง ซึ่งแบงนครดูไบออกเปน 2 สวน คือ Deira Dubai และ Bur Dubai
มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีทาจอดเรือ 8 ทา ใหทานไดชมและถายรูป

GO3: DUBAI - ABU DHABI 5D 3N (EK)

หนา 4 จาก 10
www.goholidaytour.com

กับทัศนียภาพสองฟากฝงของแมน้ํา Creek ตามอัธยาศัย ใหทานไดถายรูปใน
ย า น Bastakiya

และนํ า ท า นนั่ ง เรื อ Abra

Ride

สั ม ผั ส มนต เ สน ห ท าง

วัฒนธรรมผานวิถีชีวิตสองฝงน้ําของแมน้ํา Creek จากนั้นเดินสูตลาดเครื่องเทศ
(Gold & Spicy Souk)และตลาดทอง (Gold Souk) เปนตลาดทองที่ใหญ
ที่สุดในโลก จําหนายผลิตภัณฑ Jewelry ทุกประเภท เชน มุก อัญมณีตาง ๆ
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําทานขึ้นรถไฟ Monorail เขาสู The Palm Project เปนสุดยอดโครงการ
ของ U.A.E. โดยการถมทะเลใหเปนเกาะเทียม สรางเปนรูปตนปาลม จํานวน 3
เกาะ มีทั้งโรงแรม รีสอรท อพารตเมนต รานคา ภัตตาคาร รวมทั้งสํานักงานตาง ๆ
นับวาเปนสิ่งมหัศจรรยอั นดับที่ 8

ของโลก ใหทานตื่ นตาตื่ นใจกั บความความ

ยิ่งใหญของโรงแรม Atlantis อันหรูหราอลังการ
18.00 น.

เดินทางสูสนามบินดูไบ อิสระใหทานชอปปงใน Duty Free เพลิดเพลินกับ
สินคาแบรนดเนม และน้ําหอมยี่หอดังมากมาย

22.30 น.

ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ EK374

วันที่หาของการเดินทาง
08.00 น.

กรุงเทพฯ

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิ์ภาพ

****ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส หางสรรพสินคาและรานคาขนาดใหญจะปดใหบริการทุกวันศุกร****

กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ
หมายเหตุ

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง
บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน ทรัพยสินสวนตัวหาย, การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือ
ยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา
เมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลม
สีน้ําเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ
จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง

5. เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ
ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ
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โปรแกรม : ดูไบ อาบูดาบี
5 วัน 3 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส
กําหนดการเดินทาง

7-11, 22-26 ต.ค., 12-16,18-22,26-29 พ.ย.2559
2-6, 9-13 ธ.ค. 2559

อัตราคาบริการ
ผูใหญ พักหองคู (หองละ 2 ทาน) ราคาทานละ

35,900.-

ผูใหญ พักหองคู (หองละ 3 ทาน : เตียงใหญ 2 เตียงเทานั้น) ราคาทานละ

35,900.-

เด็กอายุ 4-11 ป 1 ทาน พักกับผูใหญ 1 ทาน

35,900.-

เด็กอายุ 4-11 ป 1 ทาน พักกับผูใหญ 2 ทาน (ไมมีเสริมเตียง)

35,900.-

พักหองเดี่ยว เพิ่มทานละ

5,300.-

ในกรณีไมใชตั๋วเครื่องบิน EK ลดทานละ

12,000.-

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ
60,000.-

(ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเมื่อที่นั่ง confirm เทานั้น)

กําหนดการเดินทาง

29 ธ.ค.-2 ม.ค.,30 ธ.ค. – 3 ม.ค.,31 ม.ค. – 4 ม.ค.2560

อัตราคาบริการ
ผูใหญ พักหองคู (หองละ 2 ทาน) ราคาทานละ

41,900.-

ผูใหญ พักหองคู (หองละ 3 ทาน : เตียงใหญ 2 เตียงเทานั้น) ราคาทานละ

41,900.-

เด็กอายุ 4-11 ป 1 ทาน พักกับผูใหญ 1 ทาน

41,900.-

เด็กอายุ 4-11 ป 1 ทาน พักกับผูใหญ 2 ทาน (ไมมีเสริมเตียง)

41,900.-

พักหองเดี่ยว เพิ่มทานละ

7,300.-

ในกรณีไมใชตั๋วเครื่องบิน EK ลดทานละ

13,000.-

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ
(ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเมื่อที่นั่ง confirm เทานั้น)

60,000.-

อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ
จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
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4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
9. คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศดูไบ
10. คาทิปพนักงานขับรถและไกดทองถิ่น ตลอดรายการเดินทาง
11. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไมรวม
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน

คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,

คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 20 ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย
(โดยมาตรฐาน 3 ดอลลาหสหรัฐ ตอคน ตอวัน : 5x3= 15 ดอลลาหสหรัฐ)
5. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

เงื่อนไขการจอง
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับ
เงินมัดจําแลวเทานั้น
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา ภายใน
3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ
คาใชจายที่เกิดขึ้น
5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่
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6. หากในคณะของท านมี ผูต อ งการดู แลพิ เ ศษ นั่งรถเข็ น (Wheelchair), เด็ ก, ผูสู งอายุ , มี โรคประจํา ตั ว หรือ ไม
สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอ กัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะ
ทัวรทั้งหมด

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงเหต

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1. การพิจ ารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใ ชบ ริษัททั วร การเตรี ยมเอกสารที่ดี และถูก ตอ งจะช วยให การ
พิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทาง
บริ ษั ท ฯ ทราบล ว งหน า เพื่ อ วางแผนในการขอวี ซ า ของท า น ซึ่ ง บางสถานทู ต ใช เ วลาในการพิ จ ารณาวี ซ า ที่
คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได
3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ตน
พํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น
4. หนั งสื อ เดิ นทางต อ งมี อ ายุ ไ ม ต่ํ า กว า 6 เดื อ น โดยนั บ วั นเริ่ ม เดิ นทางออกนอกประเทศ หากนั บ แล ว ต่ํ า กว า 6
เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับ
ทางบริ ษัท ด ว ย เนื่ อ งจากประวั ติ ก ารเดิ นทางของท า นจะเป นประโยชน อ ย า งยิ่ งในการยื่ นคํ า ร อ งขอวี ซา และ
จํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา
5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทาง
นั้นๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ
ในเลม
6. กรณีที่เด็กอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ ไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทางบริษัท อาจมีการเรียกขอเอกสาร
(ของบิดาหรือมารดา) และคาใชจายเพิ่มเติมแลวแตกรณี

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวย
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 –
5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย
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กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ
เดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัท
และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ
คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํา
มาแล ว ทางบริ ษั ท ฯ ขอเก็ บ เฉพาะค า ใช จ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง เช น ค า วี ซ า และค า บริ ก ารยื่ น วี ซ า / ค า มั ด จํ า ตั๋ ว
เครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) / คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตาม
จํานวน
8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวร
ทั้งหมด
9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผล
ใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.

เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน

จึงอาจทําให

หองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3
ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละ
ชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทาน
อาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเนื่องจาก
โรงแรมนั้นไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการ
แยกหองพัก
2.

โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา

3.

กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

4.

โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และ
ไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

5.

หากมีงานเทศกาลโรงแรมอาจจะไดพักในเมืองอื่นแทน
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ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1. สําเนาสีหนังสือเดินทางที่ชัดเจน ไมใชถายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือมากกวา 6
เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
2. รูปถาย : รูปสี ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเทานั้น (ถายไมเกิน 6 เดือน) 2 รูป
- กรุณากรอกชื่อของบิดา-มารดาของผูที่เดินทาง และชื่อคูสมรส (กรณีผูหญิงที่แตงงานแลว)
3.

กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ
3.1. เด็ก ไมไดเดินทาง กับบิดาและมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศจากเขตหรือ
อําเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หนาพาสปอรตของบิดาและ มารดา + หนังสือรับรองคาใชจาย
(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่ทางบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นจาก
ประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติของ
ลูกคาในแตละราย
3.2. เด็ก ไมไดเดินทาง กับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง(ของมารดา) ไปตางประเทศจากเขตหรือ
อําเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หนาพาสปอรตของบิดาและ มารดา
3.3. เด็ก ไมไดเดินทาง กับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง(ของบิดา) ไปตางประเทศจากเขตหรือ
อําเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หนาพาสปอรตของบิดาและ มารดา

ระยะเวลาในการยื่นวีซา 14 วันทําการ ไมรวมเสาร-อาทิตย
หมายเหตุ : ทาง UAE Immigration อาจมีการ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม จากที่ไดแจงไว
ขึ้ น อยู กั บ

การพิ จ ารณาของเจ า หน า ที่ และเอกสาร ของแต ล ะท า น การอนุ มั ติ วี ซ า เป น

ดุ ล พิ นิ จ ของทางสถานทู ต ทางบริ ษั ท ไม มี ส ว นเกี่ ย วข อ งใดๆทั้ ง สิ้ น ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท เป น เพี ย ง
ตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผู เดิน ทางเทานั้น อัตราคาธรรมเนีย มวีซา
ทางสถานทูตเปนผูเรียกเก็บ หากทานโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซา ทางสถานทูตไมคืนอัตรา
คาธรรมเนียมในการยื่นวีซา และมีสิทธิ์ไมแจงสาเหตุการปฏิเสธวีซา
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