


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินดูไบ

พักที่
IBIS
DEIRA
CITY
CENTER
หรือ
เทียบเทา

2 เมืองอาบูดาบี	-	มัสยิดหลวง	-	สวนสนุกเฟอรารี่เวิรด	-	ชิคาโกบีช	-	Mall	of	the
Emirates	-	Ski	Dubai	Complex

พักที่
IBIS
DEIRA
CITY
CENTER
หรือ
เทียบเทา

3 พิพิธภัณฑดูไบ	-	ดูไบครีก	-	Bastakiya	-	อาหรับ	แท็กซี่	-	ตลาดทอง	และ	ตลาด
เครื่องเทศ	-	MonoRail	-	The	Palm	Jumeirah	-	แอทแลนติส	เดอะปาลม	ดูไบ	-
ตะลุยทัวรทะเลทราย	-	ขับรถ	4WD	ในทะเลทราย	-	ระบําหนาทอง

พักที่
IBIS
DEIRA
CITY
CENTER
หรือ
เทียบเทา

4 พระราชวังทานชีค	(Shiekh	Palace)	-	สุเหราจูไมรา	-	ชายหาดจูไมรา	-
โรงแรม	BURJ	AL	ARAB	-	เวนิสแหงดูไบ	-	ดูไบมอลล	-	น้ําพุแหงดูไบ	-	บุรจญ
เคาะลีฟะฮ	หรือ	เบิรจ	คาลิฟา	-	สนามบินดูไบ

5 สนามบินสุวรรณภูมิ

28	ก.ย.	60	-	2	ต.ค.	60 24,900	บาท 24,900	บาท 24,900	บาท 3,900	บาท

20	ต.ค.	60	-	24	ต.ค.	60 24,900	บาท 24,900	บาท 24,900	บาท 3,900	บาท



ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
12.30	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	ประตู	9	เคานเตอร

T	สายการบินเอมิเรตส	โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับ	และอํานวยความสะดวก
15.50	น.	ออกเดินทางสูนครดูไบ	โดยสายการบินเอมิเรตส	เทีย่วบิน	EK	377
19.00	น.	เดินทางถึงสนามบินดูไบ	(เวลาทองถิน่ชากวาประเทศไทย	3	ชัว่โมง)	หลังผานพิธีการตรวจ

คนเขาเมืองและศุลกากร
นําทานสูทีพ่ัก	โรงแรม	IBIS	DEIRA	CITY	CENTER	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

	พักที่	IBIS	DEIRA	CITY	CENTER	หรือเทียบเทา

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูกรุงอาบูดาบี้	(Abu	dhabi)	ที่มีความเขียวขจีทามกลางตัวเมืองที่ทันสมัย	จึงเป็นเมืองที่ได

รับสมญานามวา	Garden	of	Gulf	และไดรับการยองวาเป็นสวรรคแหงทะเลทรายอีกดวย	นําทานผานชมสถานที่
สําคัญ	ๆ	ของเมือง	ตลอดจนการสรางบานเรือนที่มีความสวยงาม	และเห็นถึงความอุดมสมบูรณของเมือง	แมจะ
ตั้งอยูทามกลางทะเลทรายอันแหงแลง	(ระยะทาง	156	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชม.	)
นําทานชม	Sheikh	Zayed	bin	Sultan	al	Nahyan	Grand	Mosque	สุเหราที่งดงามที่สุดของ	U.A.E.	มีความ

ใหญโตเป็นอันดับ	3	ของโลก	และเป็นสุเหราประจําสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	ที่ทาน	Sheikh	สรางไวกอนทานจะ
สวรรคต	ใชระยะเวลากอสรางรวมทั้งหมด	10	ปี	ใหทานไดชมพรมลายดอกไมผืนใหญ	และโคมไฟ	(Chandelier)
ที่ใหญที่สุดในโลก	ราคาราว	30	ลานเหรียญสหรัฐ	นําเขาจากประเทศเยอรมัน	ทําดวยทองคําและทองแดง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ชวงบาย	
นําทานแวะถายรูป	Ferrari	World	และมีเวลาใหทานเลือกซื้อของที่ระลึกที่เป็นแบรนดเฟอรรารี่	จากน้ันแวะ

ถายรูปเป็นที่ระลึก	ณ	จุดชมวิว	ชิคาโกบีช	กับชายทะเลสีเทอรควอยซ	ที่ทาน	Sheikh	Al	Nayan	สรางขึน้มาเป็น



ของขวัญแกชาวเมือง	(ระยะทาง	156	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชม.)
จากน้ันนําทานสู	Mall	of	the	Emirates	เป็นหางขนาดใหญ	มีโรงภาพยนตร	ลานโบวลิ่ง	และรานคาอีก

มากมาย	รวมถึงรานตางๆ	มีเวลาใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาแฟชั้นมากมาย	หรือทานจะเขาเลนที่	Ski	Dubai
หน่ึงในสุดยอดแหลงทองเที่ยวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	สามารถเลือกเลนระหวางสกี	สโนวบอรด	เลื่อนหิมะ
หรือโยนบอลหิมะในสวนหิมะ	

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
นําทานกลับสูทีพ่ัก	โรงแรม	IBIS	DEIRA	CITY	CENTER	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	ใหญเป็นอันดับ	2	รองจาก	เมือ
งดูไบ	ดูไบใหญเป็นอันดับ	1	ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	เมืองอาบูดาบี
เป็นเมืองที่ไดรับสมญานามวา	Garden	of	Gulf	หรือ	อาวแหงความเขียวขจี
และมีความอุดมสมบูรณไปดวยสวนสวยงาม	ทามกลางทะเลทราย

Sheikh	Zayed	Mosque	ซึ่งใหญเป็นอันดับ	3ของโลกและเป็นสุเหราประจํา
เมือง	ของทานเชคที่กอตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต	ที่ทาน	สรางไวกอน
ทานจะสวรรคต	การกอสรางรวมทั้งหมดเป็นเวลา	10	ปี	สุเหราน้ีมีพรมผืนที่
ใหญที่สุดในโลกขนาด	5,627	ตารางเมตร	และโคมไฟ	Chandelier	ใหญที่สุดใน
โลก	นําเขาจากประเทศเยอรมันทําดวยทองคําและทองแดง	(อยาลืมนําผา
คลุมผมติดตัวไปดวยคะ)	สามารถรองรับผูมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได
สูงถึง	40,000	คน	นอกจากน้ีมัสยิดแหงน้ีเป็นสุสานหลวงที่ฝังพระบรมศพของ
Sheikh	Zayed	bin	Sultan	Al	Nahyan	อดีตประธานาธิบดีคนแรกแหงสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตสและเจาผูครองรัฐอาบูดาบี้	จากน้ันใหทานแวะถายรูปเป็นที่
ระลึก	ณ	จุดชมวิวชิคาโกบีช	กับชายทะเลสีเทอรควอยซที่ทาน	Sheikh	Al
Nayan	สรางขึน้มาเป็นของ	ขวัญแกชาวเมือง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

สวนสนุกเฟอรรารี่	เวิลด	มีหลังคาสีแดงสุดโดดเดน	สวนสนุกเฟอรรารี่	เวิลดมี
รถไฟเหาะที่เร็วที่สุดแหงหน่ึงในโลก	และยังมีเครื่องเลนหลากหลายที่เขากับ
ความตองการของคนรักการผจญภัยและชอบความตื่นเตน	สวนสนุกเฟอรรารี่
เวิลดยังเป็นสถานที่สําหรับทุกคนในครอบครัวเด็กๆ	และคนที่ชอบอะไรแบบไม
หวือหวาหรือตื่นเตนมากเกินไปสวนสนุกเฟอรรารี่	เวิลดเป็นสวนสนุกในรมที่มี
ขนาดใหญที่สุดแหงหน่ึงของโลก	ภายในมีความเย็นฉํ่าจากเครื่องปรับอากาศ
จึงเหมาะกับการใชเป็นสถานที่หลบรอนในอาบูดาบี

จุดชมวิว	ชิคาโกบีช	Chicago	Beach	หรือ	Saadiyat	Beach	ที่ทานชีคค	สราง
ขึน้เป็นของขวัญแกชาวเมือง



การเที่ยวชมมัสยิด	ตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอย	หามสวมกางเกงขาสัน้หรือเสื้อกลาม	ทัง้ผูชายและผู
หญิง	โดยเฉพาะผูหญิงตองสวมใสเสื้อผาที่มีความยาวคลุมถึงระดับขอมือและขอเทา	ปกปิดไหลและทรวงอกให
มิดชิด	ผูหญิงจะตองมีผาคลุมผม	และตองถอดรองเทากอนเขามัสยิด

Mall	of	the	Emirates	เป็นหางขนาดใหญ	มีโรงภาพยนตร	ลานโบวลิ่ง	และราน
คาอีกมากมาย	รวมถึงรานตางๆ	มีเวลาใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาแฟชั้น
มากมาย	หรือทานจะเขาเลนที่	Ski	Dubai	หน่ึงในสุดยอดแหลงทองเที่ยวใน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส	สามารถเลือกเลนระหวางสกี	สโนวบอรด	เลื่อนหิมะ
หรือโยนบอลหิมะในสวนหิมะ

Ski	Dubai	หน่ึงในสุดยอดแหลงทองเที่ยวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	สามารถ
เลือกเลนระหวางสกี	สโนวบอรด	เลื่อนหิมะ	หรือโยนบอลหิมะในสวนหิมะ	ฯลฯ
ใหทานไดสัมผัสความสนุกสนาน	ภายในหาง	Mall	of	the	Emirates

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
	พักที่	IBIS	DEIRA	CITY	CENTER	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาชมพิพิธภัณฑดูไบ	(Dubai	Museum)	เป็นพิพิธภัณฑที่ทันสมัยที่สุดในตะวันออกกลาง	สรางเมื่อ

ศตวรรษที่	19	บูรณะครั้งลาสุดปี	1970	เป็นพิพิธภัณฑที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตรที่สําคัญ	เชน	การคนพบ
งานศิลปะภายในหลุมฝังศพที่	Al	Qusais	ซึ่งมีอายุมากกวา	4,000	ปี	ประทับใจกับการบอกเลาเรื่องราว
ประวัติศาสตรของชาวอาหรับโบราณผานเทคโนโลยีสมัยใหม
จากน้ันนําทานเดินทางไปยัง	Dubai	Creek	เป็นทะเลที่สรางขึน้โดยการขุดเขามาในชายฝ่ัง	ซึ่งแบงนครดูไบ

ออกเป็น	2	สวน	คือ	Deira	Dubai	และ	Bur	Dubai	มีความยาวประมาณ	14	กิโลเมตร	มีทาจอดเรือ	8	ทา	ใหทาน
ไดชมและถายรูปกับทัศนียภาพสองฟากฝ่ังของแมน้ํา	Creek	ตามอัธยาศัย
ใหทานไดถายรูปในยาน	Bastakiya	และนําทานน่ังเรือ	Abra	Ride	สัมผัสมนตเสนหทางวัฒนธรรมผานวิถี

ชีวิตสองฝ่ังน้ําของแมน้ํา	Creek
จากน้ันเดินสูตลาดเครื่องเทศ	(Gold	&	Spicy	Souk)และตลาดทอง	(Gold	Souk)	เป็นตลาดทองที่ใหญ

ที่สุดในโลก	จําหนายผลิตภัณฑ	Jewelry	ทุกประเภท	เชน	มุก	อัญมณีตาง	ๆ
นําทานขึน้รถไฟ	Monorail	เขาสู	The	Palm	Project	เป็นสุดยอดโครงการของ	U.A.E.	โดยการถมทะเลให

เป็นเกาะเทียม	สรางเป็นรูปตนปาลม	จํานวน	3	เกาะ	มีทั้งโรงแรม	รีสอรท	อพารตเมนต	รานคา	ภัตตาคาร	รวม
ทั้งสํานักงานตาง	ๆ	นับวาเป็นสิ่งมหัศจรรยอันดับที่	8	ของโลก	ใหทานตื่นตาตื่นใจกับความความยิ่งใหญของ
โรงแรม	Atlantis	อันหรูหราอลังการ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย	
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูที่พัก	เพื่อเปลีย่นเครื่องแตงกายพรอมตะลุยทะเลทราย	
นําทานเดินทางไปทัวรทะเลทราย	(Dune	Safari	&	BBQ	Dinner)	(อยาลืมเสื้อแจ็คเกต	แวนตา

กันแดด	รองเทาฟองน้ํา	ติดตัวไปดวย)
นําทานขึน้รถ	4WD	(รถขับเคลื่อน	4	ลอ)	ไปทัวรทะเลทราย	ทานจะไดสนุกสนานและตื่นเตนไปกับ



ประสบการณอันแปลกใหม	นัง่รถตะลุยไปบนเนินทรายทัง้สูงและตํ่าสลับกันไป	(Sand	Dune)

ชวงคํ่า	
จากน้ันใหทานไดเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ	ในแคมปกระโจมแบบอาหรับ	ดื่มดํ่ าบรรยากาศสุดโรแมน

ติกของพระอาทิตยตกดินที่แสนสวยงาม	และสัมผัสชีวิตแบบชาวพื้นเมือง	(เบดูอิน)	อาทิ	การสวมชุดพื้นเมืองชาว
อาหรับ	ถายรูปเก็บไวเป็นที่ระลึก	การเพนทมือแบบอาหรับ	(Henna	Tattoo)	ลองสูบ	มารากู	กลิ่นผลไม	(Shi
Sha)	

ชมโชวระบําหนาทอง	(Belly	Dance)	ซึ่งเป็นศิลปะการรายรําที่เนนการเคลื่อนไหวของกลามเน้ือทองและ
สะโพก	รวมถึงสนุกสนานกับการขี่อูฐ
นําทานกลับสูทีพ่ัก	โรงแรม	IBIS	DEIRA	CITY	CENTER	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

พิพิธภัณฑ	ดูไบ	(DUBAI	MUSEUM)	เป็นพิพิธภัณฑที่ทันสมัยที่สุดใน
ตะวันออกกลาง	สรางขึน้เมื่อศตวรรษที่	19	บูรณะครั้งลาสุดปี	ค.ศ.1970	เป็น
พิพิธภัณฑที่รวบรวมเรื่องราวสําคัญทางประวัติศาสตร	เชน	การคนพบ	งาน
ศิลป	ในหลุมฝังศพที่	AL	QUSAIS	ที่มีอายุถึง	4,000	ปีและเรื่องราวการคาขาย
มุก	ในประวัติศาสตรกอนการคนพบน้ํามัน	และทานจะประทับใจกับการนํา
เทคโนโลยีตาง	ๆ	มาถายทอดเพื่อบอกเลาเรื่องราวประวัติศาสตรของอาหรับ
โบราณ

Dubai	Creek	เป็นทะเลที่สรางขึน้โดยการขุดเขามาในชายฝ่ัง	เพื่อแบงนครดู
ไบออกเป็น	2	สวน	คือ	Deira	Dubai	และ	Bur	Dubai	มีความยาวประมาณ	14
กิโลเมตร

ยาน	Bastakiya	เป็นยานที่เรียกไดวาเป็นยานเมืองเกาถือไดวาเป็นศูนยกลาง
ของวัฒนธรรม	และ	แกลอรี่ศิลปะ	ของที่น่ีเลยทีเดียว	บริเวณดังกลาวน้ีเป็น
เพียงทางแคบๆ	โดยมีหอกังหันลมตั้งตระหงานเป็นฉากหลัง	ทําใหนึกยอนไป
ในอดีตที่บริเวณ	Bastakiya	น้ีมักจะเต็มไปดวยหอกังหันลม	ตั้งเรียงรายอยู
บริเวณที่เรียกวา	The	Creek	ซึ่งหอกังหันลมเหลาน้ีไมเพียงแตชวยประดับ
ประดาตกแตงยาน	Bastakiya	ใหสวยงามนาชมแลว	ยังชวยใหบรรเทาความ
รอนใหกับบานเรือนที่ตั้งอยูแถวน้ัน	กอนที่จะมีไฟฟาใชอีกดวย

อับรา	(ABRA)	เรือทองถิ่น	ซึ่งเป็นพาหนะที่ชาวดูไบใชกันมาแตโบราณและยัง
คงอนุรักษไวในปัจจุบัน

ตลาดทอง	(GOLD	SOUK)	เป็นที่1ของตลาดทองที่ใหญที่สุดในโลกขายทุก
อยางที่เป็น	JEWELRY	เชน	มุก	อัญมณี	ตางๆรานเล็กๆมากมายกวารอยราน
คาใหทานไดเลือกซื้อของที่	ตลาดเครื่องเทศ	(SPICE	SOUK)	คือ	ตลาดเครื่อง
เทศทั้งตลาดตลบอบอวนไปดวยกลิ่นเครื่องเทศหลากหลายชนิดจากทั่วทุกมุม
โลก	จําพวกไมหอม	อบเชย	ถั่ว	กระวาน	กานหลู	และถั่วรอยแปดชนิดจากทุกที่
ในตะวันออก



Mono	Rail	หรือรถไฟฟารางเดี่ยวสีเหลืองสดใส	เขาสูหุบเขาศิลปะแหงเมืองโป
ชอน	POCHEON	ART	VALLEY	เป็นระบบขนสงทางรางชนิดหน่ึง	ตางจาก
ระบบเดิมแทนที่จะมีราวเหล็กสองราวประกอบเป็นราง	กลับมีลักษณะเป็นราว
เหล็กเสนเดียวใหรถวิ่งผาน	คําวาโมโนเรลมีมาตั้งแต	โดยออยเกน	ลังเกน
(Eugen	Langen)	วิศวกรชาวเยอรมัน	โดยสมาสคําวา	mono-เดี่ยว	และ	rail-
ราวเหล็กสําหรับประกอบรางรถไฟ	เขาดวยกัน

THE	PALM	ซึ่งเป็นโครงการที่อลังการ	สุดยอดโปรเจคสโดยการถมทะเล	ให
เป็นเกาะเทียมสรางเป็นรูปตนปาลม	3	เกาะ	บนเกาะมีที่พักโรงแรม	รีสอรท	อ
พารตเมน	รานคา	ภัตตาคาร	รวมทั้งสํานักงาน	ตางๆนับวาเป็นสิ่งมหัศจรรย
อันดับ	8	ของโลก

โรงแรมแอตแลนติส	ซึ่งรูจักกันอยางเป็นทางการวาโรงแรมแอตแลนติส	เดอะ
ปาลม	(Atlantis	the	Palm	Hotel)	มีทุกอยางสมกับชื่อที่ฟังดูเป็นนิยาย	โรงแรม
แหงน้ีเป็นรีสอรทบนเกาะธีมทะเลที่ตกแตงอยางหรูหรา	ผสมผสานระหวาง
ความหรูหรากับสถานที่ทองเที่ยวที่นาตื่นตาตื่นใจและเป็นเอกลักษณไม
เหมือนใคร	โรงแรมแอตแลนติส	เป็นจุดศูนยกลางที่หรูหราโออาของ	Palm
Jumeirah	เกาะอันนาตระการตาที่มนุษยสรางขึน้	หองพักขนาดกวางใหญ
จํานวน	1,373	หองรวมถึงหองสวีทจํานวน	166	หองของโรงแรม	Atlantis	ทุก
หองออกแบบตกแตงตามอิทธิพลอาหรับและมหาสมุทรอันลึกลับ	มีทิวทัศนอัน
สวยงามของแนวชายฝ่ังทะเลดูไบหรือตัวเกาะ	Palm	Jumeirah	เอง	หนาตางที่
สูงจากพื้นถึงเพดานเผยใหเห็นทิวทัศนอันนาตระการตาของ	Ambassador
Lagoon	รวมถึงสัตวน้ําแปลกๆ	ที่มีอยูเกลื่อนกลาด

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ตะลุยทัวรทะเลทราย	ทานจะสนุกกับการน่ังรถตะลุยไปเนินทราย	ตื่นเตน
ระทึกใจ	พรอมชมพระอาทิตยตก	มีกิจกรรมมากมายใหทานไดสัมผัส	อาทิ	ให
ทานแตงกายพื้นเมืองแบบชาวอาหรับ	แคมป้ิงกลางทะเลทราย	ถายรูปเก็บไว
ป็นที่ระลึก	การขี่อูฐ	ฯลฯ	และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

ทานจะไดสนุกและตื่นเตนไปกับกิจกรรมอันแปลกใหม	น่ังรถตะลุยไปบนเนิน
ทรายทั้งสูงและตํ่าสลับกันไป	ที่ชาวพื้นเมืองเรียกวา	Desert	Safari	หรือ	Sand
Dunes	ดื่มดํ่ าความโรแมนติกของบรรยากาศพระอาทิตยอัสดงทามกลางทะเล
ทราย



ตะลุยทะเลทราย	
-	ทานที่เมารถ	กรุณาทานยาแกเมาลวงหนาอยางนอยครึ่งชั่วโมง	หรือควรแจงหัวหนาทัวรใหทราบกอนไปทัวร
ทะเลทราย	ทางทัวรจะไมรับผิดชอบ	และไมอนุญาตใหผูทีเ่ป็นโรคหัวใจขัน้รุนแรงนัง่รถไป	Dune
Safari	โดยเด็ดขาด	
-	สําหรับทานที่ไมรวมเดินทาง	Dune	Safari	ทานตองรอคณะอยูที่โรงแรม	โดยทางบริษทั	ไมสามารถคืนคา
ทัวรใหได	รวมทัง้อาหารม้ือคํ่า
อยาลืมเสื้อแจ็คเกต	แวนตากันแดด	รองเทาฟองน้ํา	ติดตัวไปดวย

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	แคมปกระโจมแบบอาหรับ	BBQ	Dinner
	พักที่	IBIS	DEIRA	CITY	CENTER	หรือเทียบเทา

ระบําหนาทอง	Belly	Dance	เป็นศิลปะการรายรําที่เนนการเคลื่อนไหวของ
กลามเน้ือทองและสะโพก	จากสาวสวยสุดเซ็กซี่ชาวอาหรับ

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานผานชมพระราชวังทานชีค	(Shiekh	Palace)	ตื่นตาตื่นใจกับพระราชวังสุดอลังการของ

ครอบครัว	Shiekh	Al	Maktoum	อันยิ่งใหญ	ซึ่งมีความรมรื่น	เต็มไปดวยตนไมนานาชนิดและบรรดาเหลานกยูง
ผานชม	New	Palace	ซึ่งเป็นพระราชวังแหงใหมของครอบครัว	Shiekh	Al	Maktoum	ที่กอสรางยังไมแลวเสร็จ

ถายรูปกับ	สุเหราจูไมรา	(Jumeirah	Mosque)	สุเหราคูบานคูเมืองของดูไบ	สรางดวยหินออนทั้งหลัง	และได
ชื่อวาเป็นสุเหราที่สวยงามมากที่สุดแหงหน่ึงในนครดูไบ
นําทานถายรูปบริเวณชายหาด	Jumeirah	Beach	สถานที่ตากอากาศยอดนิยมของดูไบแวะถายรูปดาน

นอกกับโรงแรม	Burj	Al	Arabโรงแรมสุดหรูระดับ	7	ดาว	รูปทรงคลายเรือใบที่งดงามและหรูหราที่สุดแหง
หน่ึงของโลก	ตั้งอยูริมอาวอาหรับ	เป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีที่มีชื่อเสียงชาวตะวันออกกลาง	ถือเป็นสถานที่ที่ทุก
คนใฝ ฝันจะมีโอกาสเขาไปสัมผัสสักครั้งในชีวิต
จากน้ันชม	Medinat	Jumeirah	Souk	หรือเรียกวา	เวนิสแหงดูไบ	เป็นตลาดติดแอร	ตั้งอยูในสวนเดียวกับ

โรงแรมหรูระดับ	5	ดาว	Mina	Al	Salam	ของตระกูล	Al	Maktoum	ออกแบบและตกแตงเป็นศิลปะพื้นเมืองแบบ
อาหรับคลาสสิก	ภายในมีสินคาระดับ	Premium	มากมาย	อาทิ	ของที่ระลึก	พวงกุญแจ	ขวดทราย	พรมอิหราน
หัวน้ําหอม	โคมไฟ	ของประดับตกแตงบาน	ขนมหวาน	และถั่วรสช็อกโกแลต	เป็นตน
จากน้ันนําทานสูหางดูไบ	(Dubai	Mall)	หางที่ใหญที่สุดในโลก	และมีพิพิธภัณฑสัตวน้ําที่ใหญที่สุดในโลกอยู

ภายใน	ใหทานไดถายรูปหนาตูปลา	ที่มีขนาดใหญกวาคนสิบคนยืนเรียงกัน
อิสระอาหารกลางวัน

ชวงบาย
อิสระในหางใหทานไดเลือกซื้อของฝาก	สินคาแบรนดเนมชื่อดังมากมายจากยุโรป	ไมวาจะเป็นเสื้อผาสุภาพ

บุรุษและสุภาพสตรี	กระเปาถือ	เครื่องใชไฟฟา	เครื่องกีฬา	เป็นตน	และในเวลา	18.00-24.00	น.	ของทุกวัน
ทานจะไดชมการแสดง	“น้ําพุแหงดูไบ”	เป็นน้ําพุเตนระบําอันสวยงามวิจิตร	อยูในทะเลสาบเบิรจคาลิฟา	ที่

เป็นศูนยกลางของนครดูไบ	ถือเป็นน้ําพุที่ใหญที่สุดในโลก	ณ	ปัจจุบันน้ี	โดยรอบถูกรายลอมไปดวยตึกที่มีชื่อ
เสียงมากมาย	สิ่งพิเศษของน้ําพุแหงดูไบน้ี	คือ	จะใชไฟทั้งสิ้น	6,600	ดวง	โปรเจคเตอรสี	50	ตัว	ควบคุมการ
ทํางานดวยระบบคอมพิวเตอร	โดยจะแสดงประกอบดนตรี	ครั้งละประมาณ	5	นาที	โดยใชงบประมาณในการ
กอสรางทั้งสิ้นกวา	7.2	พันลานบาท
นําทานขึน้	“เบิรจคาลิฟา”	Burj	Khalifa	ชัน้	124	ตึกที่สูงที่สุดในโลก	มีความสูงถึง	828	เมตร	มีทั้งหมด	160

ชั้น	ออกแบบโดยนายเอเดรียน	สมิธ	สถาปนิกจากชิคาโก	ซึ่งคณะจะไดมีโอกาสขึน้ลิฟทที่มีความเร็วที่สุดในโลก
คือ	18	เมตร	ตอวินาที	หรือ	65	กิโลเมตร	ตอชั่วโมง	ไปถึงชั้น	124	เพื่อชมวิวจากของนครดูไบไดทั่วทุกทิศที่
สวยงาม	โดยตึกน้ีออกแบบตบแตงภายในโดย	Giorgio	Armani



ชวงคํ่า
19.00	น.	เดินทางสูสนามบินดูไบ	อิสระใหทานชอปป้ิงใน	Duty	Free	เพลิดเพลินกับสินคาแบรนดเนม	และ

น้ําหอมยี่หอดังมากมาย
22.30	น.	ออกเดินทางสูประเทศไทย	โดยเทีย่วบินที	่EK374

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

พระราชวังทานชีค	(Shiekh	Palace)	พระราชวังที่งดงามสุดอลังการ	ยิ่งใหญซึ่ง
มีความรมรื่นเต็มไปดวยตนไมนานาชนิด	และมีบรรดาฝูงนกยูงหลายสิบตัว
บริเวณโดยรอบ

เป็นสุเหราคูบานคูเมืองของดูไบ	ที่ไดชื่อวาเป็นสุเหราที่มีสถาปัตยกรรม
อิสลามที่ทันสมัยสวยงามมากที่สุดในตะวันออกกลางสรางดวยหินออนทั้งหลัง
มีความงดงามในรูปแบบฟาติมิดยุคกลาง	มีหออาซานคูตั้งตระหงานสวยงาม
แตไมอนุญาตใหผูที่ไมใชมุสลิมเขาไปในมัสยิดได	ยกเวนหากเป็นนักทองเที่ยว
ที่เดินทางมากับกลุมทัวรเทาน้ัน

ชายหาดตากอากาศที่สวยงามยอดนิยมของดูไบ	ตั้งอยูที่เกาะเทียมอลังการ
เดอะปาลม	ไอรแลนด	สุดยอดโปรเจคการถมทะเล	และที่พลาดไมได	คือ	การ
น่ังรถผจญภัยตะลุย	เนินทะเลเลทรายและขี่อูฐชมวิวและพระอาทิตยตกดินสุด
โรแมนติก

เป็นหน่ึงในสัญลักษณอันสําคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	ตึกบุรจญ
อัล	อาหรับ	ปัจจุบันเป็นโรงแรมรูปทรงเรือใบที่สวย	และหรูหราที่สุดระดับโลก
ที่มีชื่อเสียงของตะวันออกกลาง	มีความสูง	321	เมตร	หรือ	1,050	ฟุต	ตั้งอยูบน
เกาะเทียมที่ถูกถมขึน้หางจากแถบชายหาดจูเมราห	280	เมตร	ริมอาว
เปอรเซีย	ที่ทุกคนใฝ ฝันที่จะมีโอกาสเขาไปสัมผัส	ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของเศรษฐี
ชาวอาหรับ	การกอสรางของตึกเริ่มตนกอสรางใน	พ.ศ.2537	แลวเสร็จและเริ่ม
เปิดใชงานครั้งแรกเมื่อ	1	ธันวาคม	พ.ศ.2542	รูปทรงของตึกถูกสรางใหเหมือน
กับใบเรือของเรือใบแบบชาวอาหรับ	ซึ่งตัวตึกมีเสา	2	เสาแยกออกมาเป็นรูป
ตัว	V	ในขณะที่ชองวางระหวางตัว	สวนหน่ึงก็ปิดใหเป็นหองใหญๆ	และแบง
ออกเป็นชั้นๆ	สถาปนิกไดกลาววา	สิ่งกอสรางน้ีจะเป็นสัญลักษณของเมืองดูไบ

เวนิสแหงดูไบ	เป็นตลาดติดแอร	ตั้งอยูในสวนซึ่งเป็นเจาของเดียวกับ	โรงแรม
หรูระดับ	5	ดาว	คือ	Mina	Al	Salam	ของตระกูล	Al	Maktoum	ซึ่งออกแบบและ
ตกแตงเป็นศิลปะคลาสสิคในแบบอาหรับ	ดูคลาสสิคแบบพื้นเมือง	ภายในมี
สินคา	ระดับPremiumมากมาย	อาทิ	ของที่ระลึก	พวงกุญแจ,	ขวดทราย,	พรม
อีหราน,	หัวน้ําหอม	อาหรับ,	โคมไฟ	และของประดับตกแตงบาน,	ขนมหวาน
อาหรับ,	ถั่วรสช็อกโกแลต	รสชาติตางๆ	สวนดานหลังจะมี	คลองแบบเวนิส	ซึ่ง
อยูตรงขามกับ	โรงแรม	Mina	Al	Salam	น่ันเอง



อิสระอาหารกลางวัน

เป็นหางขนาดใหญ	มีโรงภาพยนตร	Cinestar	แบบคอมเพล็กซ	มีอารเคดกวาง
ใหญ	ติดตั้งตูเกมส	ลานโบวลิ่ง	และรานคาอีกมากมาย	รวมถึงรานตางๆ	ที่ได
รับความนิยมในดูไบ	และ	Borders,	Debenhams,	Zara	และแมแต	Harvey
Nichols	สินคาแบรนดดังอยาง	H&M	และ	Phat	Farm	สําหรับลูกคาทั่วไป	และ
Via	Rodeo	ที่เต็มไปดวย	Versace,	D&G,	Ferragamo	และอื่นๆ

น้ําพุแหง	ดูไบ	หรือ	น้ําพุเตนระบํา	ตั้งอยูในทะเลสาบเบิรจคาลิฟา	ทะเลสาบที่
เป็นศูนยกลางของเมืองดูไบ	ถูกรายลอมไปดวยตึกที่มีชื่อเสียง	ไดแก	ดูไบ
มอลล	เบิรจคาลิฟา	หรือ	หอคอยคาลิฟา	เดิมชื่อ	เบิรจดูไบ	เป็นตึกระฟาสูง
ยวดยิ่ง	ถือวาเป็นอีกหน่ึงไฮไลทที่มีความสําคัญมากแหงหน่ึง	ของโครงการ
พัฒนาขนาดยักษของ	ดูไบ

ตึกบุรจญ	เคาะลีฟะฮ	Burj	Khalifa	หรือ	เดิมชื่อ	บุรจญ	ดูไบ	หน่ึงในสัญลักษณ
อันสําคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	อีกทั้งยังเป็นฉากเสี่ยงตายสําคัญ
ของพระเอก	ทอม	ครูซ	จากภาพยนตรเรื่อง	Mission	Impossible	4	ซึ่งตึก	มี
ความสูงถึง	828	เมตร	ปัจจุบันมีทั้งหมด	160	ชั้น	เป็นตึกที่ไดชื่อวาสูงที่สุดใน
โลก	ตัวตึกไดทําสถิติกลายมาเป็นตึกระฟาที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง	546
เมตร	แซงตึกไทเป	101	เรียบรอย	สูงกวาตึกไทเป	101	ประมาณ	97	เมตร	และ
สูงกวาอาคารใบหยก	2	ประมาณ	218	เมตร	ซึ่งไดมีการเปิดตัวอยางเป็น
ทางการ	เมื่อวันที่	4	มกราคม	พ.ศ.	2553	และ	เปลี่ยนชื่ออาคารจาก	บุรจญ
ดูไบ	เป็น	บุรจญ	เคาะลีฟะฮ	เพื่อเป็นเกียรติแก	ทานชีคค	อดีตประธานาธิบดี
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	ตึกบุรจญ	เคาะลีฟะฮ	ออกแบบโดย	เอสโอเอ็ม
ผูออกแบบเดียวกันกับเซียรทาวเวอร	อาคารที่สูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาใน
ปัจจุบันการตกแตงภายในจะตกแตงโดย	จอรโจ	อารมานี	Giorgio	Armani	โดย
เป็นโรงแรมอารมานี	สําหรับ	37	ชั้นลาง	โดยชั้น	45	ถึง	108	จะเป็น
อพารตเมนต	โดยที่เหลือจะเป็นสํานักงาน	และ	ชั้นที่	123	และ	124	จะเป็นจุด
ชมวิวของตึกที่สําคัญ	สวนบนของตึกจะเป็นเสาอากาศสื่อสาร	นอกจากน้ีชั้น
78	จะมีสระวายน้ํา	กลางแจงขนาดใหญ	โดยตึกน้ีจะติดตั้งลิฟตที่เร็วที่สุดใน
โลก	ที่ความเร็ว	18	ม./วินาที	65	ก.ม./ชม.	,	40	ไมล/ชม.	โดยลิฟตที่มีความเร็ว
สูงสุดอันดับที่	2	ปัจจุบันอยูที่ตึกไทเป	101	ที่มีความความเร็ว	16.83	ม./วินาที

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

08.00	น.	ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพมหานคร	ดวยความสวัสดิภาพ



เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	ทรัพยสินสวนตัวหาย,	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึง
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขา
เมือง	รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขา
หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง
2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา

นทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง
5.	เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได	ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที
6.	เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว

1.	ชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	ภายใน	36	ชั่วโมงหลังการจอง	โดยโอนเขาบัญชี	ทีน่ัง่จะยืนยันเม่ือไดรับ
เงินมัดจําแลวเทานัน้
2.	ทางบริษทัขอเก็บคาทัวรสวนทีเ่หลือ	20	วันกอนการเดินทางหากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือ

ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจริง

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	ชั้นประหยัด	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความประสงคอยู
ตอ	จะตองไมเกินจํานวนวัน	และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7.	คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล	(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที)่	

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ	1,000,000	บาท	
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ	500,000	บาท	(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
8.	คามัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง	(ไมรวมทิปมัคคุเทศก)

1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ํา

หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา	30	ก.ก.และมากกวา	1	ชิ้น,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วย
จากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน
3.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา
4.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%
5.	คาบริการยกกระเป าในโรงแรม	ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
6.	คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย	(โดยมาตรฐาน	3	ดอลลาหสหรัฐ	ตอคน	ตอวัน	:	5x3=	15	ดอลลาห

สหรัฐ)
7.	คาทิปพนักงานขับรถและไกดทองถิน่	ตลอดรายการเดินทาง	(17	ดอลลาหสหรัฐ)
8.	คาธรรมเนียมวีซาเขา	UAE	***ราคาไมรวมวีซา	UAE	คาธรรมเนียมวีซาทานละ	3,000	บาท***

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**	
เบี้ยประกันเริ่มตน	341	บาท	[ระยะเวลา	4-6	วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน	395	บาท	[ระยะเวลา	7-10	วัน]



**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุตัง้แตแรกเกิด	ถึง	85	ปี	**
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1.	การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต	มิใชบริษทัทัวร	การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการ

พิจารณา	ของสถานทูตงายขึน้
2.	สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ	จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ตน

พํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน
3.	หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน	โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ
4.	กรณีที่เด็กอายุไมถึง	20	ปีบริบูรณ	ไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา	ทางบริษทั	อาจมีการเรียกขอ

เอกสาร(ของบิดาหรือมารดา)	และคาใชจายเพิ่มเติมแลวแตกรณี
5.	ส่งสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง	ทีมี่อายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา

ภายใน	3	วันนับจากวันจอง	หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดย
อัตโนมัติ

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1.	สําเนาสีหนังสือเดินทางทีช่ัดเจน	ไมใชถายจากมือถือ	และวันหมดอายุหนังสือเดินทางตองมีอายุ

เหลือมากกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
2.	รูปถาย	:	รูปสี	ขนาด	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทานัน้(ถายไมเกิน	6	เดือน)	2	รูป

-	กรุณากรอกชื่อของบิดา-มารดาของผูทีเ่ดินทาง	และชื่อคูสมรส	(กรณีผูหญิงทีแ่ตงงานแลว)
3.	กรณีผูเดินทางอายุไมถึง	20	ปีบริบูรณ

3.1	เด็ก	ไมไดเดินทาง	กับบิดาและมารดา	จะตองมีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง	ไปตางประเทศจากเขต
หรืออําเภอ	(ภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ)	+	หนาพาสปอรตของบิดาและ	มารดา	+	หนังสือรับรองคาใชจาย	(ภาษา
ไทย	และภาษาอังกฤษ)	รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาทีไ่ดกลาวมาน้ี	เป็นเพียงขอมูลเบื้องตนทีท่างบ
ริษทัฯ	ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ	ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงได	ตามแต
สถานการณ	และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย
3.2	เด็ก	ไมไดเดินทาง	กับบิดา	จะตองมีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง(ของมารดา)	ไปตางประเทศจากเขต
หรืออําเภอ	(ภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ)	+	หนาพาสปอรตของบิดาและ	มารดา
3.3	เด็ก	ไมไดเดินทาง	กับมารดา	จะตองมีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง(ของบิดา)	ไปตางประเทศจากเขต
หรืออําเภอ	(ภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ)	+	หนาพาสปอรตของบิดาและ	มารดา

ระยะเวลาในการยื่นวีซา	14	วันทําการ	ไมรวมเสาร-อาทิตย
หมายเหตุ	:	ทาง	UAE	Immigration	อาจมีการ	ขอรายละเอียดเพิ่มเติม	จากที่ไดแจงไว	ขึน้อยูกับการพิจารณาของ

เจาหนาที่	และเอกสาร	ของแตละทาน	การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ
ทั้งสิ้น	ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน	อัตราคาธรรมเนียม
วีซาทางสถานทูตเป็นผูเรียกเก็บ	หากทานโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซา	ทางสถานทูตไมคืนอัตราคา
ธรรมเนียมในการยื่นวีซา	และมีสิทธิไ์มแจงสาเหตุการปฏิเสธวีซา

****ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	หางสรรพสินคาและรานคาขนาดใหญจะปิดใหบริการทุกวันศุกร****
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน

ทางบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัย

ตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดิน
ทางเป็นสําคัญ
หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่	กอน

ออกบัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายที่
เกิดขึน้
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	น่ังรถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด



ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบิน
1.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง
2.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม

ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	,หองคู

(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชั้น
กัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึ่งถาเขาพัก	3	ทาน	อาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับ
เสริม	หรือ	อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการ
เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก
2.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
3.	หากมีงานเทศกาลโรงแรมอาจจะไดพักในเมืองอื่นแทน

1.	แจงยกเลิก	45	วัน	ขึน้ไปกอนการเดินทาง	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	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(30ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทั
และผูเดินทางอื่นทีเ่ดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆทีเ่กิดจากการยกเลิก
ของทาน
6.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม
ในการมัดจําตัว๋	และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ
7.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ

มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง	เชน	คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา	/	คามัดจําตัว๋เครื่อง
บิน	หรือคาตัว๋เครื่องบิน	(กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลว)	/	คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
8.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ		ไมคืนคาทัวร

ทัง้หมด			
9.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่	ไมวาเหตุผล

ใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


