GROUP&GO UNITED ARAB EMIRATES

ดูไบ - อาบูดาบี 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่ มต้น

74,900.บาท/ท่าน

วัน

กาหนดเดินทาง : เดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2563
ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่ านขึน้ ไป โดยมีไกด์ท้องถิ่นให้ บริการ จะไม่ มหี ัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย

โปรแกรม

อาหาร
B

L

D

1

กรุ งเทพฯ – สนามบินดูไบ – ดูไบเฟรม





✓

2

ดูไบ – กรุ งอาบูดาบี – Grand Mosque – Emirate Palace – Heritage Village
& Craft Center – Ferrari World – ดูไบ

✓

✓

✓

3

ดูไบ – สุ เหร่ าจูไมร่ า – Jumeirah Beach – เดอะปาล์มไอซ์แลนด์ – ตะลุยทัวร์
ทะเลทราย

✓

✓

✓

4

ดูไบ – พิพิธภัณฑ์ดูไบ – ล่องเรื อ Abra – ตลาดทองและตลาดเครื่ องเทศ –
ขึ้นชมตึก Burj Khalifa – ห้างดูไบมอลล์ – สนามบินดูไบ – กรุ งเทพฯ

✓

✓



โรงแรม
ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่ า

THE PALACE
DOWNTOWN HOTEL

-

1

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินดูไบ – ดูไบเฟรม

…… น.
…… น.
…… น.

คณะเดินทางเช็คอิน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบินตามที่ท่านเลือก
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ (อาหรับเอมิเรตส์ ) โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านเลือก
เดิ นทางถึ ง สนามบินดูไบ ประเทศสหรั ฐอาหรั บเอมิเรตส์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชัว่ โมง) นคร
ดูไบ นับเป็ นหัวใจของธุ รกิจการค้าและการท่องเที่ยวแห่ งดินแดนตะวันออกกลาง และดูไบยังเป็ นมากกว่า
เมืองสมัยใหม่ที่มากมายด้วยตึกสูงระฟ้ า ทะเลทรายอันกว้างใหญ่ที่สร้างความหลากหลายให้แก่เมืองนี้อย่างน่า
ทึ่ง หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้ว ไกด์ทอ้ งถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) ให้การ
ต้อนรับท่าน นาท่านเช็คอินเข้าพักที่โรงแรม จากนั้นนาท่านชม ดูไบเฟรม (Dubai frame) สัญลักษณ์ใหม่ของ
ดูไบ ซึ่ งเป็ นกรอบรู ปฉาบทองคาความสู งขนาด 150 เมตร กว้าง 93 เมตรที่ ใหญ่ที่สุดในโลก ใช้เวลาในการ
ก่อสร้างมาถึง 10 ปี เต็ม ด้วยจานวนเงินประมาณ 43.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐ หรื อประมาณ 1.39 พันล้านบาท

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม สั มผัสประสบการ์ กับการทานอาหารในบรรยากาศใต้ น้าด้ วย
ยอควาเรียมขนาดใหญ่ ที่ห้องอาหาร AL Mahara Restaurant

วันที่สอง
เช้ า

นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั THE PALACE DOWNTOWN HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว
ดูไบ – กรุงอาบูดาบี – Grand Mosque – Emirate Palace – Heritage Village & Craft Center – Ferrari
World – ดูไบ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ไกด์ ท้องถิ่นรอรับท่ านที่ล็อบบี้ เที่ยวชมเมืองอาบูดาบี
เดิ น ทางสู่ เมื อ งอาบู ดาบี ที่ มีค วามเขี ยวขจี ท่ามกลางตัวเมื องที่ ทันสมัย จึ งเป็ นเมื องที่ ไ ด้รับ สมญานามว่า
Garden of Gulf และได้รับการย่องว่าเป็ น สวรรค์แห่ งทะเลทรายอีกด้วย นาท่านผ่านชมสถานที่สาคัญ ๆ ของ
เมื อง ตลอดจนการสร้ างบ้านเรื อนที่ มีค วามสวยงาม และเห็ นถึ งความอุด มสมบู ร ณ์ ข องเมื อง แม้จะตั้งอยู่
ท่ามกลางทะเลทรายอันแห้งแล้ง
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นาท่านเข้าชม Sheikh Zayed Grand Mosque ซึ่ งใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลกและเป็ นสุ เหร่ าประจาเมือง ของ
ท่านเชคที่ก่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่ท่านสร้างไว้ก่อนท่านจะสวรรคต การก่อสร้างรวมทั้งหมด
เป็ นเวลา 10 ปี สุ เหร่ านี้ มีพรมผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟ Chandelier ใหญ่
ที่ สุ ดในโลก นาเข้าจากประเทศเยอรมันทาด้วยทองค าและทองแดง (อย่ าลืมนาผ้ าคลุมผมติ ดตั วไปด้ วย)
สามารถรองรั บผูม้ าประกอบพิ ธีกรรมทางศาสนาได้สู งถึ ง 40,000 คน นาท่านถ่ายรู ปเป็ นที่ ระลึ ก โรงแรม
Emirate Palace ซึ่ งเป็ นโรงแรมระดับ 7 ดาว เทียบได้กบั โรงแรม BURJ AL ARAB หรื อโรงแรมเรื อใบของ
ดู ไ บ โรงแรม Emirate Palace เป็ นโรงแรมของรั ฐ บาลอาบู ด าบี บริ ห ารโดยกลุ่ ม KEMPINSKI ซึ่ งสร้ า ง
สวยงามดุจดัง่ พระราชวังของเจ้าผูค้ รองนคร

เที่ยง
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร @La Vendome โรงแรมเอมิเรสต์ พาเลซ
นาท่านเดินทางสู่ Heritage Village ซึ่ งรัฐบาลส่ งเสริ มและรวบรวมสิ นค้าพื้นเมืองจานวนแฮนด์เมด ซึ่ งผลิต
และจัดทาขึ้นโดยชาวบ้าน เพื่อไว้แสดงและขายให้แก่นกั ท่องเที่ยว อาทิ รู ปวาด ชุดอาหรับ ผ้าทอ ของที่ระลึก
งานหัตถกรรม และพวกสิ่ งประดิษฐ์ต่างๆ ภายในหมู่บา้ นยังมีส่วนการจัดแสดงวิถีชีวิต และความเป็ นอยู่ของ
คนพื้นเมือง เดิ นทางสู่ YAS Island นาท่านเข้าชม Ferrari World Abu Dhabi ซึ่ งที่ นี่เป็ นสวนสนุ กในร่ มที่
ใหญ่ที่สุดในโลก เจ้าของฉายา ม้าลาพอง ทีมยักษ์ใหญ่ในวงการรถสูตรหนึ่ง ตั้งอยูบ่ นเกาะยาสที่สร้างขึ้นใหม่
จากการถมทะเล สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ ดูไบ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีนสุ ดหรู Hakkasan Restaurant in Atlantis The palm Hotel
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั THE PALACE DOWNTOWN HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว
ดูไบ – สุ เหร่ าจูไมร่ า – Jumeirah Beach – Burj Al Arab – เดอะปาล์มไอซ์ แลนด์ – ตะลุยทัวร์ ทะเลทราย
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านผ่านชม สุ เหร่ าจูไมร่ า (Jumeirah Mosque) สุ เหร่ าคู่บา้ นคู่เมืองดูไบ สร้างด้วยหิ นอ่อนทั้งหลัง ได้ชื่อว่า
เป็ นสุ เหร่ าที่สวยงามมากที่สุดในแถบนี้ ชมชายหาด Jumeirah Beach ซึ่ งเป็ นชายหาดตากอากาศที่สวยงาม

วันที่สาม
เช้ า
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ยอดนิ ยมของดูไบ ถ่ายรู ปกับ โรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุ ดหรู ระดับ 7 ดาว ที่สวยและหรู หราที่สุดแห่ ง
หนึ่ งของโลก และมีชื่อเสี ยงของตะวันออกกลางที่ทุกคนใฝ่ ฝันที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัส ตั้งอยู่ริมอ่าวอาหรับ
ซึ่ งเป็ นที่พกั อาศัยของเศรษฐี ชาวอาหรับ นาท่านเดินทางสู่ เดอะปาล์ มไอซ์ แลนด์ (The Palm Islands) โดยรถ
Monorail (One Way) เป็ นโครงการที่อลังการ สุ ดยอดโปรเจคส์ของยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์โดยการถมทะเล
ให้เป็ นเกาะเทียม สร้างเป็ นรู ปต้นปาล์ม 3 เกาะ บนเกาะมีที่พกั โรงแรม รี สอร์ ทอพาร์ ตเม้น ร้านค้า ภัตตาคาร
รวมทั้งสานักงานต่างๆ นับว่าเป็ นสิ่ งมหัศจรรย์อนั ดับที่ 8 ของโลก ให้ท่านได้ชมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะนี้
สุ ดปลายเกาะแห่งนี้ ท่านจะได้พบกับอีกหนึ่งสุ ดยอดโปรเจค สุ ดอลังการ โรงแรม ดิแอตแลนติส (The Atlantis
Hotel) สร้างอยูก่ ลางทะเล

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ ต์ สุดหรู @Kaleidoscope in Atlantis The palm Hotel
บ่ าย
เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พกั เพื่อเตรี ยมตัวตลุยทะเลทรายในช่วงบ่าย
15.00-15.30 น. คณะพร้ อมกัน ณ Lobby ของโรงแรม จากนั้นนาท่ าน ตะลุยทัวร์ ทะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner)
โดยรถ 4 W/D พร้อมคนขับที่มีประสบการณ์ (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) 1 คัน/ 6 ท่าน ท่านจะได้สนุ กสนานและ
ตื่ นเต้น พร้ อมสั ม ผัส กับ ประสบการณ์ อัน แปลกใหม่ กับ การนั่งรถตะลุ ยไปบนเนิ นทรายที่ มี ท้ งั สู งและต่ า
สลับกันไป ที่ทา้ ทายและหวาดเสี ยว แต่ปลอดภัย เชิ ญท่านอิสระพร้อมให้ท่านได้สนุ กสนานกับการขี่อูฐ ชม
พระอาทิ ตย์ตกดิ นอันงดงามบนเนิ นทรายสุ ดแสนโรแมนติ ก หรื อให้ท่านพักผ่อนในแคมป์ กระโจมแบบ
อาหรับ ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย
หมายเหตุ
- ท่านที่เมารถ กรุ ณาทานยาแก้เมาล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่ งชัว่ โมง และควรแจ้งหัวหน้าทัวร์ดว้ ย
- ผูท้ ี่เป็ นโรคหัวใจขั้นรุ นแรง ไม่อนุญาตให้นงั่ รถไป Dune Safari โดยเด็ดขาด

ค่า

รับประทานอาหารค่าสไตล์ Arab Buffet & BBQ ณ ภัตตาคารกลางทะเลทราย @AL Hadheera Restaurant
iin Bad AL Shams Hotel ชิ ม อาหารอาหรั บ แบบบาร์ บี คิ ว จิ บ ชาและกาแฟหอมกรุ่ น สไตล์ อ าหรั บ ใน
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บรรยากาศที่แสนสบายกับเบาะที่นั่งบนพื้นพรหม กลางทะเลทรายใกล้เวทีการแสดง ตื่นตาตื่นใจไปกับโชว์
การแสดงแบบอาหรั บ อาทิ ชมระบ าหน้ าท้ อ ง (Belly Dance) ศิ ล ปะจากสาวชาวอาหรั บ ระบ ากระโปรง
ประดับไฟสวยงาม (Tanora) ศิลปะแห่ งการร่ ายราของชายหนุ่ ม ซึ่ งโชว์ลีลา ศิลปะการควงพรมแบบอาหรั บ
ซึ่ งต้องใช้เวลาฝึ กฝนอย่างน้อย 3 ปี ระบาอาหรับ (Arabian Dance Show) ซึ่ งหาดูได้ยากมีเฉพาะแถบอาหรับ
เท่านั้น สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ที่พกั

นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั THE PALACE DOWNTOWN HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว
วันที่สี่
เช้ า

เที่ยง

ดูไบ – พิพธิ ภัณฑ์ ดูไบ – ล่องเรือ Abra – ตลาดทองและตลาดเครื่องเทศ – Burj Khalifa – ห้ างดูไบมอลล์ –
สนามบินดูไบ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
น าท่ านเข้า ชม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ดู ไบ (Dubai Museum) พิ พิ ธภัณ ฑ์ ที่ ทัน สมัยที่ สุ ด ในตะวัน ออกกลาง สร้ า งเมื่ อ
ศตวรรษที่ 19 บูรณะครั้ งล่ าสุ ดปี 1970 เป็ นพิ พิธภัณ ฑ์ที่รวบรวมเรื่ องราวประวัติศาสตร์ ที่ส าคัญ เช่ น การ
ค้นพบงานศิ ลป์ ภายในหลุมฝั งศพ A1 Qusais ที่ มีอายุกว่า 4,000 ปี เรื่ องราวการค้าขายมุกในประวัติศาสตร์
ก่อนการค้นพบน้ ามัน ประทับใจกับการนาเทคโนโลยีต่างๆ มาถ่ายทอดบอกเล่าเรื่ องราวประวัติศาสตร์ ของ
ชาวอาหรับโบราณ นาคณะเดิ นทางต่อไปยัง Dubai Creek ที่ จะแบ่งดูไบ ออกเป็ น 2 ส่ วนคือ Deira Dubai
และ Bur Dubai เป็ นทะเลที่ขุดเข้ามา มีความยาวประมาณ 14 กิ โลเมตร มี เวลาให้ท่านได้ชมและถ่ายรู ปกับ
ทัศนียภาพสองฟากฝั่ง ของ Creek ได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งเรือ Abra Ride สัมผัส
วิถีชีวิตสองฝั่ง The Creek ให้อิสระท่านช้อปปิ้ งที่ ตลาดเครื่องเทศ (Spice Souk) เป็ นตลาดอาหรับที่คล้ายคลึง
กับตลาดขายของชาวเปอร์ เซี ย ภายในตลาดมีสินค้าให้เลือกมากมาย ทั้งน้ าหอม ผ้าไหม และเครื่ องเทศนานา
ชนิด และ ตลาดทอง เป็ นตลาดทองคาปลอดภาษี คุณภาพดี ราคาดี และเป็ นตลาดทองรู ปพรรณที่ใหญ่ที่สุดใน
ตะวันออกกลาง มีร้านซื้อ ขาย ทองคาและจิวเวอรี่ ในตลาดนี้กว่า 300 ร้าน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Red Lobster
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บ่ าย

......... น.

นาท่านขึ้นชม ตึก Burj Khalifa (รวมค่ าขึ้นชม) ซึ่ งเป็ นที่สุดของที่ สุดแห่ งดูไบ ตั้งสู งตระหง่านเฉี ยดฟ้ าอยู่
กลางเมืองดูไบ มีท้ งั หมด 163 ชั้น ความสู ง 828 เมตร เป็ นตึกที่ได้ชื่อว่าสู งที่สุดในโลก ออกแบบโดยนายเอเด
รี ยน สมิ ธ สถาปนิ กจากชิ คาโก ภายในตึ กมี ท้ งั ส านักงาน, ภัตตาคาร, คอนโด, สระว่ายน้ าแบบเอาท์ดอร์ ,
สุ เหร่ า, หอดูดาวกลางแจ้งและไม่ได้มีชื่อเสี ยงแค่เป็ นตึกที่สูงที่สุดในโลกเท่านั้น ยังมีจุดชมวิวสู งที่สุดในโลก
และยังลิ ฟ ท์ที่นี่ มีค วามเร็ วที่ สุ ด ในโลก โดยลิ ฟ ต์มีค วามเร็ ว 10 เมตรต่ อวิน าที จากนั้น นาท่ านเช้อ ปปิ้ งที่
ห้ างดูไบมอลล์ ซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ นห้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ไม่รวมค่า
เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า) ให้ท่านได้ถ่ายรู ปหน้าตู้ปลาที่ มีขนาดมากกว่าสิ บคนยืนเรี ยงกัน อิสระให้ท่านได้
เลือกซื้ อของฝาก สิ นค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อผ้าสุ ภาพบุรุษ และ สตรี จากยุโรป กระเป๋ า
ถือสตรี เครื่ องไฟฟ้ า เครื่ องกีฬา เป็ นต้น

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินดูไบ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรี ยมตัว
เดิ น ทางกลับ มี เวลาให้ ท่ า นได้ ช้ อ ปปิ้ งสิ น ค้า New Arrival Intrend ราคาพิ เศษที่ Abu Dhabi Duty Free
เพลิดเพลินกับสิ นค้าแบรนด์ดงั มากมาย
เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านเลือก
***********************

อัตราค่าบริการ เป็ นราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

กาหนดการดินทาง

คณะ 4 ท่าน
ท่ านละ

คณะ 6 ท่าน
ท่ านละ

คณะ 8 ท่าน พักเดี่ยว
ท่ านละ
เพิม่ ท่ านละ

มิถุนายน - กันยายน 2563

81,900.-

77,900.-

74,900.-

19,500.-

ตุลาคม - ธันวาคม 2563

87,900.-

80,900

77,900.-

25,500.-

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิม่ กรณีเดินทางช่ วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาลของดูไบ และช่ วงที่มีงานแฟร์
**Black out Period : Christmas & New Year (24DEC 2020-02JAN 2021

อัตรานีร้ วม
 ค่ารถนาเที่ยวแบบส่ วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
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ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ไกด์ทอ้ งถิ่นพูดภาษาไทยให้บริ การตลอดการเดินทาง 1 ท่าน (ไม่มีหวั หน้าทัวร์จากเมืองไทย)
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ
ค่าประกัน สุ ข ภาพระหว่างการเดิ นทาง คุ ้มครองวงเงิ น ท่านละ 1 ล้านบาท ของบริ ษัท MSIG ประกัน ภัย (เงื่ อนไขตาม
กรมธรรม์)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ กรุ งเทพฯ-ดูไบ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ ามัน / ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ
 ค่าประกันสุ ขภาพระหว่างการเดินทาง (กรณี ที่สนใจซื้อประกันเพิ่ม กรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยืน่ ใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม และร้านอาหาร
 ค่าทิปพนักงานขับรถ มาตรฐานวันละ 15 USD x 4 วัน = 60 USD
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น มาตรฐานวันละ 20 USD x 4 วัน = 60 USD
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ข้ อควรทราบ :
➢ กรุ ณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่ อท่านทาการซื้ อโปรแกรมทัวร์ แล้ว
ทางบริ ษทั ถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั
➢ บริ การ Private Tour โดยมีไกด์ทอ้ งถิ่นให้บริ การ จะไม่มีหวั หน้าทัวร์จากเมืองไทย, คนขับรถพูดภาษาอังกฤษเท่านั้น
➢ ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver) เรื่ องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชดั เจน เพื่อป้ องกันการคลาดเคลื่อนกับคนขับรถ
ของท่านและทีมฯ
➢ ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยีห่ อ้ รถ, ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
➢ วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบิน ไกด์ทอ้ งถิ่นจะถือป้ ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านตรงประตูทางออก
➢ เนื่องจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็ นประเทศที่นบั ถือศาสนาอิสลาม ควรหลีกเลี่ยงการแต่งกายแบบเปิ ดเผย โดยหลัก
แล้วควรใส่ เสื้ อคลุมหัวไหล่ และกางเกงหรื อกระโปรงยาวคลุมเข่า (สุ ภาพสตรี สามารถใส่ กางเกงได้หากไม่รัดรู ปเกินไป และ
ไม่ตอ้ งมีผา้ คลุมศีรษะ) และควรหลีกเลี่ยงการแสดงออกถึงความใกล้ชิดในที่สาธารณะ เช่น การโอบกอด ซึ่ งมีความผิดทาง
กฎหมายเช่นกันหากมีผพู ้ บเห็นและร้องเรี ยน
➢ สาหรับท่านที่ ตอ้ งออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ ายขายก่อนทาการออกตัว๋
ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรื อ
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการเดินทาง
➢ อัตราค่าบริ การที่แสดงข้างต้น ต้องมีผูเ้ ดินทาง 4 ท่านขึ้นไป กรณี จานวนผูเ้ ดินทางมากกว่าที่กาหนด กรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่
เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง
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➢ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่ องมาจากการ
ล่ าช้าของสายการบิ น , การนัด หยุด งาน, ภัย ธรรมชาติ , การก่ อวิ น าศภัย, การก่ อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึ งถึ ง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
➢ บริ ษ ัทฯ จะไม่ รับผิด ชอบค่ าใช้จ่า ยที่ เกิ ดขึ้ น หากท่ านถูกปฏิ เสธการเข้าเมื อง อันเนื่ องจากการกระท าที่ ส่ อไปในทางผิ ด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว
➢ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนื อจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็ บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ ง
เท่านั้น เช่น, ค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
การสารองที่นั่งและชาระเงิน
➢ ยืนยันการสารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง
➢ ชาระเงินยอดเต็มภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันการสารอง
➢ กรณี ราคารวมตัว๋ เครื่ องบินชาระเงิน 70 % หลังจากยืนยันการจอง และค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาระล่วงหน้า 21 วันก่อน
เดินทาง
➢ หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดิน ทางโดยไม่มีเงื่อนไข
และขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน
➢ หลังจากส ารองที่ นั่งเรี ย บร้ อ ยแล้ว เจ้าหน้ าที่ ฝ่ ายขายจะนัด วัน -เวลา ไปรั บ หนัง สื อเดิ น ทางและเอกสารอื่ น ที่ แ จ้งไว้ใน
โปรแกรม เพื่อดาเนินการยืน่ ขอวีซ่า (สาหรับประเทศที่ตอ้ งทาวีซ่า)
เงือ่ นไขการยกเลิกทัวร์
❖ หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลังจากได้ชาระเงินมัดจาในครั้งแรกไปแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
❖ อนึ่ งเมื่อท่านได้ยืนยันให้ทางบริ ษทั ฯ กระทาการออกบัตรโดยสารแล้ว หรื อยืนยันการสารองห้องพักให้กับโรงแรมแล้วหาก
มีการเปลี่ยนแปลง หรื อยกเลิกการเดินทางในภายหลังบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ และค่าตัว๋ เครื่ องบินไม่ว่า
กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น ในกรณี ตวั๋ ที่สามารถทารี ฟันด์ได้ผเู ้ ดินทางต้องรอเงินค่ารี ฟันด์ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น
(ประมาณ 90 วัน) ทางสายการบินจะมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมการยกเลิกทุกครั้ง จานวนเงินขึ้นอยู่กบั เงื่อนไขของแต่ละ
สายการบิน
❖ หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทนั ตาม
กาหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น ทั้งนี้ ตอ้ งไม่อยู่ในเงื่อนไขตัว๋ ที่
ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
❖ หากเป็ นกรุ๊ ปราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นราคาแบบซื้ อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น เมื่อท่านตกลง
จองทัวร์ โดยจ่ายเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้ งั หมดแล้ว ขอสงวนสิ ทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรื อ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการคืนเงินไม่ว่ากรณี ใดทั้งสิ้ น เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็
ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
โรงแรมและห้ องพัก
❖ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรู ปแบบของแต่ละ
โรงแรม กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่น ๆ อาจทาให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
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❖โดยทัว่ ไป โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
❖โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมีจานวนจากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียง
เสริ มให้ (Extra Bed)
❖หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อไม่มีเตียงเสริ มให้ ท่า นจาเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ยว และต้อง
ชาระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
❖ในกรณี ที่มีการจัดประชุ มนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่าง ๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคา
ต้นทุนที่คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ใช้ เวลาดาเนินการ 10-15 วัน
• หนังสื อเดิ นทาง (Passport) ที่ มีอายุเหลื อมากกว่า 6 เดื อน และมี หน้าว่างส าหรั บติ ดหน้าวีซ่ าเป็ นอย่างน้อย 2 หน้า หากมี
หนังสื อเดินทางเล่มเก่า โปรดแนบมาด้วยเพื่อประโยชน์ในการอนุมตั ิวีซ่าจากสถานทูตฯ
• รู ปถ่ายสี ขนาด 2x2 นิ้ ว จานวน 2 รู ป พื้นหลังสี ขาว หน้าตรงไม่ใส่ แว่น ไม่ยิ้ม ไม่มีรอยขูดขีด รอยแม๊ก เย็บกระดาษ หรื อ
เปื้ อนน้ าหมึกปากกา (ถ่ ายไม่ เกิน 6 เดือน) เป็ นรูปที่ถ่ายจากร้ านเท่ านั้น
• กรณี ที่ เด็ ก อายุ ต่ ากว่ า 20 ปี ไม่ ได้ เดิ น ทางพร้ อ มบิ ด ามารดาหรื อ คนใดคนหนึ่ ง ต้ อ งท าหนั ง สื อ ยิ น ยอมให้ เดิ น ทางไป
ต่ างประเทศ จากอาเภอหรือเขตที่ท่านอยู่
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