


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินดูไบ	-	เมืองอาบูดาบี	-	มัสยิดหลวง	-	สวนสนุกเฟอรารี่เวิรด	-	ดูไบ
มอลล	-	น้ําพุแหงดูไบ	-	บุรจญเคาะลีฟะฮ	หรือ	เบิรจ	คาลิฟา

พักที่	CITY
MAX
HOTEL	/
FORTUNE
DEIRA
หรือเทียบ
เทา

3 พระราชวังทานชีค	(Shiekh	Palace)	-	สุเหราจูไมรา	-	โรงแรม	BURJ	AL
ARAB	-	เวนิสแหงดูไบ	-	MonoRail	-	The	Palm	Jumeirah	-	แอทแลนติส
เดอะปาลม	ดูไบ	-	ตะลุยทัวรทะเลทราย	-	ขับรถ	4WD	ในทะเลทราย

พักที่	CITY
MAX
HOTEL	/
FORTUNE
DEIRA
หรือเทียบ
เทา

4 พิพิธภัณฑดูไบ	-	ดูไบครีก	-	Bastakiya	-	ตลาดทอง	และ	ตลาดเครื่องเทศ	-
อาหรับ	แท็กซี่	-	Mall	of	the	Emirates	-	สนามบินดูไบ

5 สนามบินสุวรรณภูมิ

14	ธ.ค.	60	-	18	ธ.ค.	60 ฿20,999 ฿20,999 ฿20,999 ฿5,000



23.00	น.	พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	ประตูหมายเลข	....	เคานเตอร	....	สายการบิน	FLY
DUBAI	เพื่อเตรียมตัวเดินทาง	และผานขั้นตอนการเช็คอิน	โดยมีเจาหนาที่บริษทัฯ	คอยตอนรับและอํานวย
ความสะดวกเรื่องกระเปาสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
02.35	น.	ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	FLY	DUBAI	เทีย่วบินที	่FZ522	(บริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่อง)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	5.30	ชั่วโมง)
06.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินดูไบ	(เวลาทองถิน่ชากวาประเทศไทย	3	ชัว่โมง)	หลังผานพิธีการตรวจ

คนเขาเมืองและศุลกากร
นําทานเดินทางสู	กรุงอาบูดาบี	(Abu	dhabi)	(ระยะทาง	156	กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชม.)	ที่มีความ

เขียวขจีทามกลางตัวเมืองที่ทันสมัย	จึงเป็นเมืองที่ไดรับสมญานามวา	Garden	of	Gulf	และไดรับการยองวาเป็น
สวรรคแหงทะเลทรายอีกดวย	นําทานผานชมสถานที่สําคัญ	ๆ	ของเมือง	ตลอดจนการสรางบานเรือนที่มีความ
สวยงาม	และเห็นถึงความอุดมสมบูรณของเมือง	แมจะตั้งอยูทามกลางทะเลทรายอันแหงแลง
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
นําทานเดินทางสู	นครดูไบ	(Dubai)	ถือเป็นเมืองแหงความมหัศจรรย	เพราะจากเดิมที่เป็นดินแดนทะเล

ทรายอันแหงแลง	ก็ถูกปรับเปลี่ยนกลายมาเป็นดินแดนแหงความมั่งคั่ง	ทั้งในดานการคา	การพัฒนา
อสังหาริมทรัพย	ศูนยกลางธุรกิจและการทองเที่ยวของตะวันออกกลาง	เห็นไดจากเหลาตึกสูงระฟาอันทันสมัยที่
ผุดขึน้ทั่วนครดูไบ
จากน้ันนําทานสู	หางดูไบ	(Dubai	Mall)	หางที่ใหญที่สุดในโลก	และมีพิพิธภัณฑสัตวน้ําที่ใหญที่สุดในโลกอยู

ภายใน	ใหทานไดถายรูปหนาตูปลา	ที่มีขนาดใหญกวาคนสิบคนยืนเรียงกัน	อิสระในการเลือกซื้อของฝาก	สินคา
แบรนดเนมชื่อดังมากมายจากยุโรป	ไมวาจะเป็นเสื้อผาสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี	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
***ใหเวลาทานไดถายรูปคูกับ	“เบิรจคาลิฟา”	Burj	Khalifa	ตึกที่สูงที่สุดในโลก	มีความสูงถึง	828	เมตร	มี

ทั้งหมด	160	ชั้น	ออกแบบโดยนายเอเดรียน	สมิธ	สถาปนิกจากชิคาโก	ซึ่งคณะจะไดมีโอกาสขึน้ลิฟทที่มี
ความเร็วที่สุดในโลกคือ	18	เมตร	ตอวินาที	หรือ	65	กิโลเมตร	ตอชั่วโมง	ไปถึงชั้น	124	เพื่อชมวิวจากของนคร
ดูไบไดทั่วทุกทิศที่สวยงาม	โดยตึกน้ีออกแบบตบแตงภายในโดย	Giorgio	Armani	(รอบเวลาขึ้น	อาจมีการ
ปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม)***

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	CITY	MAX	HOTEL	/	FORTUNE	DEIRA	หรือเทียบเทา

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

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



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
การเทีย่วชมมัสยิด	ตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอย	หามสวมกางเกงขาสัน้หรือเสื้อกลาม	ทัง้ผูชาย

และผูหญิง	โดยเฉพาะผูหญิงตองสวมใสเสื้อผาทีมี่ความยาวคลุมถึงระดับขอมือและขอเทา	ปกปิด
ไหลและทรวงอกใหมิดชิด	ผูหญิงจะตองมีผาคลุมผม	และตองถอดรองเทากอนเขามัสยิด
เบิรจคาลิฟา	Burj	Khalifa	ไมรวมคาขึน้ตึก

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
	พักที่	CITY	MAX	HOTEL	/	FORTUNE	DEIRA	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานผานชม	พระราชวังทานชีค	(Shiekh	Palace)	ตื่นตาตื่นใจกับพระราชวังสุดอลังการของ



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

ถายรูปกับสุเหราจูไมรา	(Jumeirah	Mosque)	สุเหราคูบานคูเมืองของดูไบ	สรางดวยหินออนทั้งหลัง	และได
ชื่อวาเป็นสุเหราที่สวยงามมากที่สุดแหงหน่ึงในนครดูไบ
นําทานถายรูปบริเวณชายหาด	Jumeirah	Beach	สถานที่ตากอากาศยอดนิยมของดูไบ	แวะถายรูปดานนอก

กับโรงแรม	Burj	Al	Arab	โรงแรมสุดหรูระดับ	7	ดาว	รูปทรงคลายเรือใบที่งดงามและหรูหราที่สุดแหงหน่ึงของ
โลก	ตั้งอยูริมอาวอาหรับ	เป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีที่มีชื่อเสียงชาวตะวันออกกลาง	ถือเป็นสถานที่ที่ทุกคนใฝ ฝัน
จะมีโอกาสเขาไปสัมผัสสักครั้งในชีวิต
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
นําทานขึ้นรถไฟ	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	Hotel	อันหรูหราอลังการ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย	
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูที่พัก	เพื่อเปลี่ยนเครื่องแตงกายพรอมตะลุยทะเลทราย
15.30	น.	นําทานเดินทางไป	ทัวรทะเลทราย	(Dune	Safari	&	BBQ	Dinner)	(อยาลืมเสื้อแจ็คเกต

แวนตากันแดด	รองเทาฟองน้ํา	ติดตัวไปดวย)	นําทานขึน้รถ	4WD	(รถขับเคลื่อน	4	ลอ)	ไปทัวรทะเล
ทราย	ทานจะไดสนุกสนานและตื่นเตนไปกับประสบการณอันแปลกใหม	น่ังรถตะลุยไปบนเนินทรายทั้งสูงและ
ตํ่าสลับกันไป	(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
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	CITY	MAX	HOTEL	/	FORTUNE	DEIRA	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

พระราชวังทานชีค	(Shiekh	Palace)	พระราชวังที่งดงามสุดอลังการ	ยิ่งใหญซึ่ง
มีความรมรื่นเต็มไปดวยตนไมนานาชนิด	และมีบรรดาฝูงนกยูงหลายสิบตัว
บริเวณโดยรอบ

เป็นสุเหราคูบานคูเมืองของดูไบ	ที่ไดชื่อวาเป็นสุเหราที่มีสถาปัตยกรรม
อิสลามที่ทันสมัยสวยงามมากที่สุดในตะวันออกกลางสรางดวยหินออนทั้งหลัง
มีความงดงามในรูปแบบฟาติมิดยุคกลาง	มีหออาซานคูตั้งตระหงานสวยงาม
แตไมอนุญาตใหผูที่ไมใชมุสลิมเขาไปในมัสยิดได	ยกเวนหากเป็นนักทองเที่ยว
ที่เดินทางมากับกลุมทัวรเทาน้ัน



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

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



ทัวรทะเลทราย	(Dune	Safari	&	BBQ	Dinner)	
ทานทีเ่มารถ	กรุณาทานยาแกเมาลวงหนาอยางนอยครึง่ชัว่โมง	หรือควรแจงหัวหนาทัวรใหทราบ

กอนไปทัวรทะเลทราย	ทางทัวรจะไมรับผิดชอบ	และไมอนุญาตใหผูทีเ่ป็นโรคหัวใจขัน้รุนแรงนัง่รถ
ไป	Dune	Safari	โดยเด็ดขาด
สําหรับทานทีไ่มรวมเดินทาง	Dune	Safari	ทานตองรอคณะอยูทีโ่รงแรม	โดยทางบริษทั	ไมสามรถ

คืนคาทัวรใหได	รวมทัง้อาหารม้ือคํ่า

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

	Dune	Safari	&amp;	BBQ	Dinner
	พักที่	CITY	MAX	HOTEL	/	FORTUNE	DEIRA	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาชม	พิพิธภัณฑดูไบ	(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
และนําทาน	นัง่เรือ	Abra	Ride	สัมผัสมนตเสนหทางวัฒนธรรมผานวิถีชีวิตสองฝ่ังน้ําของแมน้ํา	Creek

จากน้ันเดินสูตลาดเครื่องเทศ	(Gold	&	Spicy	Souk)และตลาดทอง	(Gold	Souk)	เป็นตลาดทองที่ใหญ
ที่สุดในโลก	จําหนายผลิตภัณฑ	Jewelry	ทุกประเภท	เชน	มุก	อัญมณีตาง	ๆ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ชวงบาย	
หลังอาหารกลางวัน	นําทานสู	Mall	of	the	Emirates	เป็นหางขนาดใหญ	มีโรงภาพยนตร	ลานโบวลิ่ง	และ

รานคาอีกมากมาย	รวมถึงรานตางๆ	มีเวลาใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาแฟชั้นมากมาย	หรือทานจะเขาเลนที่
Ski	Dubai	หน่ึงในสุดยอดแหลงทองเที่ยวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	สามารถเลือกเลนระหวางสกี	สโนวบอรด
เลื่อนหิมะ	หรือโยนบอลหิมะในสวนหิมะ

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่าเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง
20.00	น.	นําคณะเดินทางสู	สนามบิน	เพื่อใหทานมีเวลาในการเช็คอิน	และ	มีเวลาในการเลือกซื้อ

สินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน



	บริการอาหารเชา	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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

อับรา	(ABRA)	เรือทองถิ่น	ซึ่งเป็นพาหนะที่ชาวดูไบใชกันมาแตโบราณและยัง
คงอนุรักษไวในปัจจุบัน

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



อิสระอาหารคํ่าเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

01.40	น.	ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	เทีย่วบินที	่FZ523	(บริการอาหารและเครื่อง
ดื่มบนเครื่อง)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	5.30	ชั่วโมง)

11.10	น.	เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน
3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	25	ทาน	โดย

จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป
4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข

ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ
6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได

เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน
7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน
9.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	25	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัฯ

ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาจองกอนลวงหนา	พรอมชําระเงินคามัดจํา	ทานละ	10,000.-	บาท	ภายใน	3	วันนับจากวันจอง	มิ
ฉะนัน้ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะขอรับลูกคารายตอไป	...สวนทีเ่หลือชําระกอนการเดินทางอยางนอย
21	วัน
1.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	10,000	บาทตอทานเพื่อสํารองที่น่ัง
2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก

ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆ	ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ
3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	24	กก.
4.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
5.	คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทาน
6.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
7.	คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8.	คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)
10.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศแบบหมูคณะ	(พาสสปอรตไทยเทาน้ัน	พาสตางชาติเพิ่ม	7,000	บาท)



1.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา
อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถาม
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
2.	คาทิปตลอดการเดินทาง	1,500	บาทตอทาน
3.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

การขอวีซาดูไบแบบหมูคณะสําหรับพาสสปอรตไทย
1.	สําเนาสีหนังสือเดินทางทีช่ัดเจน	ไมใชถายจากมือถือ	และวันหมดอายุหนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือ

มากกวา	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)
รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาที่ไดกลาวมาน้ี	เป็นเพียงขอมูลเบื้องตนที่ทางบริษทัฯ	ไดจัดทําขึน้จากประสบการณ
และระเบียบของสถานทูตฯ	ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ตามแตสถานการณ	และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย	
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	10	วันทําการ	ไมรวมเสาร-อาทิตย

หมายเหตุ	
ทาง	UAE	Immigration	อาจมีการ	ขอรายละเอียดเพิม่เติม	จากทีไ่ดแจงไว	ขึ้นอยูกับ	การพิจารณาของ

เจาหนาที	่และเอกสาร	ของแตละทาน	การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัไมมีสวน
เกีย่วของใดๆทัง้สิ้น	ทัง้น้ีบริษทัเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทาง
เทานัน้	อัตราคาธรรมเนียมวีซาทางสถานทูตเป็นผูเรียกเก็บ	หากทานโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซา	ทาง
สถานทูตไมคืนอัตราคาธรรมเนียมในการยื่นวีซา	และมีสิทธิไ์มแจงสาเหตุการปฏิเสธวีซา

**	ราคาเด็กอายุไมถึง	2	ขวบ	10,000	บาท**

**คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่**

**	หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,รถทัวร	,รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา

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

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะส

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ



ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึง
เพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆ
2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ

จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับ
เงินคาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคา
บริการตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
2.1		ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	45	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2		ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3		ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	30	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด	ทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่
ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋
เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ
3.	การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight

กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด		
4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	25	คน


