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NT035
ทวัรด์ไูบ ขนึตกึบุรจญเ์คาะลฟีฮ ์ดไูบเฟรม ทอ่งทะเลทราย 5 วัน 3 คนื (EK)
ทัวรด์ไูบ , 5 วัน 3 คนื ,

IBIS DRAGON MART

อาคารบุรจญเ์คาะลฟีะฮ ์- หา้งดูไบมอลล ์(Dubai Mall) - น้าํพเุตน้ระบํา
พระราชวงัทา่นชคี - สเุหรา่ จูไมรา่ - ชายหาด จูไมรา่ - นงัรถไฟโมโนเรล

ตะลยุทะเลทราย ดว้ยรถยนตข์บัเคลอืน 4 ลอ้ - เมอืงอาบูดาบี
ทาํเนยีบประธานาธบิด ีแหง่เมอืงอาบูดาบ ี- พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตดิูไบ - ดูไบ ครกี

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตดิไูบ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์-
เมอืงดไูบ - ขนึชมววิบน อาคารบุรจญเ์คาะลฟีะฮ ์- หา้งดไูบ มอลล ์- น้าํพเุตน้ระบํา แหง่เมอืงดไูบ

06.30 น.
ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4
ประตทูางเขา้หมายเลข 8-9 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ Emirate Airlines โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ
อํานวยความสะดวกตลอดขันตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพอืเตรียมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง

09.55 น.



นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิไูบ เมอืงดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์โดย สายการบนิ Emirate Airlines เทยีวบนิที
EK375
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชวัโมง 55 นาท ีบรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครืองบนิ **

13.00 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิไูบ เมอืงดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร **
เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 3 ชวัโมง **

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ (Dubai) เป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ตังอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ
ถอืเป็นเมอืงแหง่ความมหัศจรรยเ์พราะถูกผันแปรจากดนิแดนแหง่ทะเลทราย สูด่นิแดนแหง่โลกอนาคต ความมังคังทางการคา้
บรกิารการพัฒนาอสงัหารมิทรัพย ์และศนูยก์ลางธรุกจิ ไม่จํากัดเฉพาะการคา้น ้าํมันแบบกอ่นๆ
สูก่ารเป็นเมอืงแหง่ผูนํ้าเทคโนโลยีสมัยใหม่ทสีดุของโลกแหง่หนงึ ไม่มสีงิใดบนโลกใบนี ทเีมอืงดไูบจะทําไม่ได ้
แมก้ารสรา้งแผน่ดนิและจารกึลงบนแผนทโีลกในอาณาเขตของตนเอง

นําทา่นขนึชมววิบน อาคารบุรจญเ์คาะลฟีะฮ ์(Burj Khalifa) หรือ เดมิชอื ตกึบุรจญด์ไูบ ทชีนั 124
หนงึในสญัลักษณ์อันสําคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์อกีทังยังเป็นฉากเสยีงตายสําคัญของพระเอก “ ทอม ครูซ ” จากภาพยนตรเ์รือง
Mission Impossible 4 ซงึตกึมคีวามสงูถงึ 828 เมตร ปัจจบัุนมทัีงหมด 160 ชนั เป็นตกึทไีดช้อืวา่สงูทสีดุในโลก
ตัวตกึไดทํ้าสถติกิลายมาเป็นตกึระฟ้าทสีงูทสีดุในโลกมคีวามสงูถงึ 546 เมตร แซงตกึไทเป 101 เรียบรอ้ย (สงูกวา่ตกึไทเป 101 ประมาณ 97
เมตร และสงูกวา่อาคารใบหยก 2 ประมาณ 218 เมตร) ซงึไดม้กีารเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมอืวันท ี4 มกราคม พ.ศ. 2553 และ
เปลยีนชอือาคารจาก " บรุจญ ์ดไูบ " เป็น " บรุจญ ์เคาะลฟีะฮ ์" เพอื เป็นเกยีรตแิก ่ทา่นชคีค ์อดตีประธานาธบิดปีระเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์
ตกึบรุจญ ์เคาะลฟีะฮ ์ออกแบบโดย เอสโอเอ็ม ผูอ้อกแบบเดยีวกันกับเซยีรท์าวเวอร ์อาคารทสีงูทสีดุในสหรัฐอเมรกิาใน
ปัจจบัุนการตกแตง่ภายในจะตกแตง่โดย จอรโ์จ อารม์านี (Giorgio Armani) โดยเป็นโรงแรมอารม์านี สําหรับ 37 ชนัลา่ง โดยชนั 45 ถงึ 108
จะเป็นอพารต์เมนต ์โดยทเีหลอืจะเป็นสํานักงาน และ ชนัท ี123 และ 124 จะเป็นจดุชมววิของตกึทสํีาคัญ สว่นบนของตกึจะเป็นเสาอากาศสอืสาร
นอกจากนีชนั 78 จะมสีระวา่ยน ้าํ กลางแจง้ขนาดใหญ่ โดยตกึนีจะตดิตังลฟิตท์เีร็วทสีดุในโลก ทคีวามเร็ว 18 ม./วนิาท ี(65 ก.ม./ชม. , 40
ไมล/์ชม.) โดยลฟิตท์มีคีวามเร็วสงูสดุอันดับท ี2 ปัจจบัุนอยู่ทตีกึไทเป 101 ทมีคีวามความเร็ว 16.83 ม./วนิาท ี** รอบของการขนึชมววิบนอาคาร
บรุจญ ์เคาะลฟีะฮ ์อาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขนึอยู่กับชว่งเวลา และ อัตราคา่บรกิารของบัตรขนึชม ตามอัตราทคีณะกําหนดเทา่นัน
**

บรเิวณเดยีวกันเป็นทตัีงของ หา้งดไูบมอลล ์(Dubai Mall) หา้งทใีหญ่ทสีดุในโลก และมพีพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้าํทใีหญ่ทสีดุในโลกอยู่ภายใน
ใหท้า่นไดถ้่ายรูปหนา้ตูป้ลาทมีขีนาดใหญ่กวา่คนสบิคนยืนเรียงกัน อสิระในการเลอืกซอืของฝาก สนิคา้แบรนดเ์นมชอืดังมากมายจากยุโรป
ไม่วา่จะเป็นเสอืผา้สภุาพบรุุษและสภุาพสตรี กระเป๋าถอื เครืองใชไ้ฟฟ้า เครืองกฬีา เป็นตน้ สนิคา้บางชนิ ไม่สามารถหาซอืไดท้ยีุโรป
แตอ่าจหาซอืไดท้นีี และ ชว่งเวลา 18.00-24.00 น. ของทกุวัน

ทา่นจะไดช้มการแสดง น้าํพเุตน้ระบํา แหง่เมอืงดไูบ (Dubai Dance Fountain) เป็นน ้าํพเุตน้ระบําอันสวยงามวจิติร อยู่ในทะเลสาบหนา้ ตกึ
บรุจญ ์เคาะลฟีะฮ ์ถอืเป็นน ้าํพทุใีหญ่ทสีดุในโลก โดยรอบถูกรายลอ้มไปดว้ยตกึทมีชีอืเสยีงมากมาย สงิพเิศษของน ้าํพแุหง่ดไูบนี คอื
จะใชไ้ฟทังสนิ 6,600 ดวง โปรเจคเตอรส์ ี50 ตัว ควบคมุการทํางานดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์โดยจะแสดงประกอบดนตรี ครังละประมาณ 5 นาที
โดยใชง้บประมาณในการกอ่สรา้งทังสนิกวา่ 7.2 พันลา้นบาท

ค่าํ
** อสิระอาหารค่าํ เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทยีว **
พเิศษ !! นําทา่นสมัผัสกับประสบการณ์ใหม่ นังรถลมีูซนีสดุหรู ชมความสวยงามโดยรอบของเมอืงดไูบ 
** รอบของการนังรถลมีูซนี อาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขนึอยู่กับชว่งเวลา และ อัตราคา่บรกิาร ตามอัตราทคีณะกําหนดเทา่นัน **

ทพีกั
Novotel Barsha หรอื Golden Tulip, Dubai, United Arab Emirates หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี2
เมอืงดไูบ - พระราชวงัทา่นชคี - ศนูยร์วมสนิคา้พนืเมอืง - สเุหรา่ จไูมรา่ - ชายหาด จไูมรา่ - ตลาดเมดนิทั จไูมรา่ -
อาคารบุรจญอ์ลัอาหรบั - นงัรถไฟโมโนเรล สู ่โครงการเดอะ ปาลม์ - โรงแรมแอตแลนตสิ - ชงิชา้สวรรค ์ดไูบอาย - ตะลยุทะเลทราย
ดว้ยรถยนตข์บัเคลอืน 4 ลอ้ - ทะเลทราย

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นผา่นชม พระราชวงัทา่นชคี (Shiekh Palace)



ตนืตาตนืใจกับการถ่ายภาพเป็นทรีะลกึหนา้พระราชวังอันงดงามสดุอลังการของครอบครัวชคีค ์อัล มัคตมู (Shiekh Al Maktoum)
ซงึมคีวามร่มรืนเต็มไปดว้ยตน้ไมแ้ละพชืพรรณนานาชนดิ
และบรรดาเหลา่นกยูงมากมายนับหลายสบิตัวทถีูกเนรมติขนึทา่มกลางเมอืงแหง่ทะเลทราย

นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยร์วมสนิคา้พนืเมอืง (Local Product Shop) จําหน่ายของฝาก ของทรีะลกึทอ้งถนิของเมอืงดไูบ เชน่ พรม เครืองประดับ
ชดุพนืเมอืง รูปตดิผนัง เป็นตน้ 

นําทา่นผา่นชม สเุหรา่ จไูมรา่ (Jumeirah Mosque) สเุหร่าคูบ่า้นคูเ่มอืงของเมอืงดไูบ สรา้งดว้ยหนิอ่อนทังหลัง
และไดช้อืวา่เป็นสเุหร่าทสีวยงามมากทสีดุแหง่หนงึในเมอืงดไูบ

ผา่นชม ชายหาด จไูมรา่ (Jumeirah Beach) สถานทตีากอากาศยอดนยิมของชาวดไูบ

นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเมดนิทั จไูมรา่ (Medinat Jumeirah Souk) ตลาดพนืเมอืงโบราณแตแ่ฝงไปดว้ยความโรแมนตกิ
ตกแตง่สไตลอ์าหรับผสมผสานกับวัฒนธรรมของตะวันออกกลางแบบดังเดมิ มทัีงรา้นแบบรถเข็นแผงลอยและบา้นมรีา้นขายของทรีะลกึ
เสอืผา้แฟชนั เครืองประดับ รา้นบตูกิ รา้นอาหารสดุหรูทมีคีวามหลากหลายและขนึชอืจากทัวโลก ตังแตร่า้นกาแฟไปจนถงึภัตตาคาร
ทา่มกลางววิทวิทัศนท์สีวยงามของสถาปัตยกรรมเมอืงเกา่และโอบลอ้มดว้ยลําคลองสวยงาม

นําทา่นถ่ายรูปเป็นทรีะลกึกับ อาคารบุรจญอ์ลัอาหรบั (Burj Al Arab) โรงแรมสดุหรูระดับ 7 ดาว
รูปทรงคลา้ยเรือใบทงีดงามและหรูหราทสีดุแหง่หนงึของโลก ตังอยู่รมิอ่าวอาหรับ เป็นทพัีกอาศัยของเศรษฐทีมีชีอืเสยีงชาวตะวันออกกลาง 

นําทา่นนงัรถไฟโมโนเรล (Monorail) สู ่โครงการเดอะ ปาลม์ (The Palm Project) เป็นสดุยอดโครงการของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์
โดยการถมทะเลใหเ้ป็นเกาะเทยีม สรา้งเป็นรูปตน้ปาลม์ จํานวน 3 เกาะ มทัีงโรงแรม รีสอรท์ อพารต์เมนท ์รา้นคา้ ภัตตาคาร ผับ บาร์
รวมทังสํานักงานตา่ง  ๆนับวา่เป็นสงิมหัศจรรยอั์นดับท ี8 ของโลก และสว่นของโครงการไดถู้กจารกึใหเ้ป็นสว่นหนงึในแผนทโีลกเรียบรอ้ย นําทา่น
ผา่นชม ความหรูหราและยงิใหญ่ของ โรงแรมแอตแลนตสิ (Atlantis Hotel) ทอียู่บรเิวณสว่นปลาย หรือ ยอดของโครงการเดอะ ปาลม์ 
** รอบของการนังรถไฟโมโนเรล อาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขนึอยู่กับชว่งเวลา และ อัตราคา่บรกิาร ตามอัตราทคีณะกําหนดเทา่นัน
**

นําทา่นถ่ายรูปเป็นทรีะลกึกับ ชงิชา้สวรรค ์ดไูบอาย (Dubai Eye) ตังอยู่ในเขตบล ูวอเตอร ์(Blue Waters) สญัลักษณ์ใหม่ตอ่จากดไูบ เฟรม
ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ทจีะเปิดใหบ้รกิารในปี 2563 ทจีะถงึนี

เทยีง
** อสิระอาหารกลางวัน เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทยีว **

นําทา่นเดนิทางสู ่โรงแรมทพัีก เพอืเตรียมความพรอ้ม เปลยีนเครืองแตง่กายสําหรับตะลยุทะเลทราย

** คําแนะนํา **
ควรเตรียมเสอืคลมุกันแดด แวน่ตากันแดด รองเทา้ลําลองทสีวมใสส่บาย เพอืตะลยุทะเลทราย
ทา่นทเีมารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถลว่งหนา้อย่างนอ้ยครงึชวัโมงกอ่นออกเดนิทาง และ ควรแจง้ใหหั้วหนา้ทัวรท์ราบ
กจิกรรมนี ไม่อนุญาตใหผู้ท้เีป็นโรคหัวใจขันรุนแรง หรือ ตังครรภ ์เขา้ร่วมโดยเด็ดขาด
กรณีเกดิความเสยีหายไม่วา่กรณีใดๆทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่สามารถรับผดิชอบไดท้กุกรณี
สําหรับทา่นทไีม่ร่วมเดนิทางตะลยุทะเลทราย ทา่นจําเป็นตอ้งพักผอ่นรอคณะอยู่ทโีรงแรมทพัีก โดยทางบรษัิท ไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี
หรือ สว่นใดสว่นหนงึใหก้ับทา่นไดท้กุกรณี รวมไปถงึอาหารมอืค่าํทรีวมอยู่ในกจิกรรม เพราะเป็นการชําระแบบเหมาจา่ยชว่งหนา้แลว้ทังหมด
ทา่นสามารถเลอืกชอ้ปปิงทหีา้งสรรพสนิคา้ โดยแจง้ใหหั้วหนา้ทัวรท์ราบ หรือเพอืประสานงานตดิตอ่บรกิารรถรับสง่ ซงึอาจมคีา่ใชจ้า่ยเพมิ
กรุณาตรวจสอบเป็นกรณีพเิศษ

บา่ย
นําทา่น ตะลยุทะเลทราย ดว้ยรถยนตขั์บเคลอืน 4 ลอ้ (4WD Sand Dune / Desert Safari) เพอืเดนิทางสู ่ทะเลทราย (The Desert)
ทา่นจะไดส้นุกสนานและตนืเตน้ไปกับประสบการณ์อันแปลกใหม่ นังรถตะลยุไปบนเนนิทรายทังสงูและต่าํสลับกัน

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ในแคมป์กระโจม สไตลอ์าหรบั พนืเมอืงเบดอูนิ (Bedouin)

อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรมตา่ง  ๆในแคมป์กระโจมแบบอาหรับ ดมืด่าํบรรยากาศสดุโรแมนตกิของพระอาทติยต์กดนิทแีสนสวยงาม
และสมัผัสชวีติแบบชาวพนืเมอืงเบดอูนิ (Bedouin) อาท ิการสวมชดุพนืเมอืงชาวอาหรับเพอืถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นทรีะลกึ การเพน้ทม์อืแบบอาหรับ
(Henna Tattoo) ลองสบู มาราก ูกลนิผลไม ้(Shi Sha) ชมโชวร์ะบําหนา้ทอ้ง (Belly Dance)



ซงึเป็นศลิปะการร่ายรําทเีนน้การเคลอืนไหวของกลา้มเนือทอ้งและสะโพก รวมถงึสนุกสนานกับการขอีูฐ (Camel Ride)
** ชว่งเวลาของการนังรถตะลยุทะเลทราย อาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขนึอยู่กับชว่งเวลา และ อัตราคา่บรกิาร
ตามอัตราทคีณะกําหนดเทา่นัน **

ทพีกั
Barsha หรอื Golden Tulip, Dubai, United Arab Emirates หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี3
เมอืงดไูบ - เมอืงอาบูดาบ ี- สเุหรา่หลวงแหง่เมอืงอาบูดาบ ี- โรงแรมเอมเิรตสพ์าเลซ - อาคารเอทฮิดัทาวเวอร ์- เฟอรร์าร ีเวลิด ์-
ทําเนยีบประธานาธบิด ีแหง่เมอืงอาบูดาบ ี- เมอืงดไูบ - หา้งเอมเิรตส ์มอลล ์

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

** คําแนะนํา โปรดแตง่กายดว้ยชดุสภุาพ สําหรับเขา้ชมสเุหร่าหลวง และ ทําเนียบประธานาธบิดฯี ** การเขา้ชมสเุหร่าหลวง และ
ทําเนียบประธานาธบิดฯี จําเป็นตอ้งแตง่กายดว้ยชดุสภุาพ และ ถอดรองเทา้กอ่นเขา้ชม สภุาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลมุขอ้เทา้
เสอืแขนยาวคลมุขอ้มอื มดิชดิไม่รัดรูป และเตรียมผา้สําหรับคลมุศรีษะ สภุาพบรุุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสอืแขนยาว ไม่รัดรูป

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอาบูดาบ ี(Abu Dhabi) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทใีหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์
ตังอยู่บนเกาะรูปตัวท ียืนออกไปบรเิวณอ่าวเปอรเ์ซยี ถอืเป็นเมอืงทมีคีา่ครองชพีสงูทสีดุอันดับ 3 ในภมูภิาค และอันดับ 26 ของโลก
เป็นเมอืงทไีดรั้บสมญานามวา่ Garden of Gulf หรือ อ่าวแหง่ความเขยีวขจ ีและมคีวามอุดมสมบรูณ์ไปดว้ยสวนสวยงามทา่มกลางทะเลทราย

นําทา่นเขา้ชม สเุหรา่หลวงแหง่เมอืงอาบูดาบ ี(Grand Mosque of Abu Dhabi) หรือ สเุหร่า ชคีค ์ซายดิ บนิ สลุตาล อลั นารย์นัต์
(Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Mosque) สเุหร่าประจําเมอืงหลวงททีา่น Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan หรือ ทา่นชคีค์
บคุคลสําคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์เป็นเจา้ผูค้รองรัฐอาบดูาบ ีเป็นผูก้อ่ตังประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์และ
เป็นประธานาธบิดคีนแรกของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ผูเ้ป็นทรัีกและเปรียบเสมอืนบดิาของชาวสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์
สรา้งไวก้อ่นทา่นจะสวรรคต การกอ่สรา้งใชเ้วลารวมทังหมด 10 ปี ภายในสเุหร่าแหง่นีมพีรมทอมอืผนืทใีหญ่ทสีดุในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร
ผลงานทอ้งถนิของชาวอาหรับโบราณ และ โคมไฟ Chandelier ทใีหญ่ทสีดุในโลก
นําเขา้จากประเทศเยอรมันทําดว้ยทองคําและทองแดงซงึถูกสงัทําขนึพเิศษ ซงึภายหลังททีา่นชคีคส์วรรคต
ทางรัฐบาลจงึใชส้เุหร่าแหง่นีเป็นสสุานหลวงทฝัีงพระบรมศพของทา่น สเุหร่าแหง่นีสามารถรองรับผูม้าประกอบพธิกีรรมทางศาสนาไดส้งูถงึ 40,000
คน ** รอบของการเขา้ชม สเุหร่าหลวงแหง่เมอืงอาบดูาบ ีอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขนึอยู่กับชว่งเวลา และ
อัตราคา่บรกิารของบัตรขนึชม ตามอัตราทคีณะกําหนดเทา่นัน **

นําทา่นผา่นชม โรงแรมเอมเิรตสพ์าเลซ (Emirates Palace Hotel) ซงึในอดตีใชเ้ป็นทรัีบรองผูนํ้าประเทศในเครือ GCC หรือ
คณะมนตรีความร่วมมอืรัฐอ่าวอาหรับ ไดแ้ก ่บารเ์รน การต์าร ์คเูวต โอมาน ซาอุดอิารเบยี และสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์
พระราชอาคันตกุะของทา่นชคีค ์ปัจจบัุนเป็นโรงแรมทอียู่ในความดแูลของรัฐบาลเมอืงอาบ ูดาบ ีบรหิารโดยกลุม่ Kempinski
เปิดใหบ้รกิารครังแรกเมอืปี 2548 โดยใชง้บประมาณกอ่สรา้งทังสนิประมาณ 3 พันลา้นเหรียญสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์
ซงึมคีวามสวยงามดจุดังพระราชวังของเจา้ผูค้รองนคร โรงแรมแหง่นีอยู่บนทดีนิของทา่นชคีค ์อดตีประธานาธบิด ีอกีเชน่กัน
อาคารเอทฮัิดทาวเวอร(์Etihad Tower) แวะถ่ายรูปกับตกึเอทฮัิดทาวเวอร(์Etihad Tower)คอืกลุม่อาคารทใีชใ้นการถ่ายทําฉาก‘จัมป์

นําทา่นถ่ายรูปเป็นทรีะลกึ กับ อาคารเอทฮิดัทาวเวอร ์(Etihad Tower)  คอืกลุม่อาคารหรูหรา งดงามทา่มกลางบรรดาตกึระฟ้าในเมอืงอาบ ูดาบี
ตัวอาคารสํานักงานสรา้งจากหนิอ่อนและประกอบไปดว้ยการตกแตง่รายละเอยีดอย่างใสใ่จและระบบไฟททัีนสมัยทัวทังอาคารตังแตท่างเขา้อาคารผูท้แีวะเวยีนมาทตีกึเอทฮัิดทาวเวอรจ์ะตอ้งประทับใจกับบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม
และใชใ้นการถ่ายทําฉาก “จัมป์รถ” ขา้มตกึของโดมนิกิทอเรตโต ้ในภาพยนตรเ์รือง ฟาส แอนด ์ฟีเรียด 7 (ในปี ค.ศ. 2015)

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พเิศษ !! บุฟเฟ่ตน์านาชาติ

บา่ย
นําทา่นถ่ายรูปเป็นทรีะลกึกับ เฟอรร์าร ีเวลิด ์(Ferrari World) เป็นแหลง่รวมเทคโนโลยี นวัตกรรมทังยานยนต ์วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์
และสรรพสงิทเีป็นองคค์วามรูเ้ชงิวศิวกรรม, ศลิปกรรม การออกแบบ วจัิย พัฒนา จากรถยนตเ์ฟอรร์ารี และทกุ  ๆศาสตรใ์นโลก
เอามารวมกันเพอืสรา้งเป็นโครงการนี ทเีป็นทังสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ทสีดุในโลก โชวร์ูมเทคโนโลยี, โชวร์ูมวศิวกรรมยานยนต,์
แหลง่รวมเทคนคิความรู ้และความบันเทงิทกุอย่างเอาไวใ้นนี ** คา่บัตรเขา้ชม เฟอรร์ารี เวลิด ์ทา่นละ ประมาณ 80-100
ยูเอสดอลลา่หส์หรัฐอเมรกิา (USD.) ขนึอยู่กับชว่งเวลา และ ชว่งฤดกูาล ราคาอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้หรือ
ทา่นสามารถเลอืกซอืของฝากของทรีะลกึจากเฟอรร์ารี เวลิด ์มากมายทรีา้นขายของทรีะลกึ ** 



นําทา่นเขา้ชม ทําเนยีบประธานาธบิด ีแหง่เมอืงอาบูดาบ ี(Presidential Palace of Abu Dhabi / Qasr Al Wattan)
สถานททีางวัฒนธรรมทสํีาคัญแหง่ใหม่ทเีพงิเปิดใหนั้กทอ่งเทยีวเขา้ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันออกกลาง เมอืวันท ี11 มนีาคม 2562
ทผีา่นมา เรมิจากโถงกลาง (The Great Hall) มลัีกษณะเป็นโดมทองขนาดใหญ่มคีวามสงูกวา่ 37 เมตร กลางอาคาร ผา่นทางเชอืมเขา้สูห่อ้งตา่งๆ
ภายในถูกประดับประดาดว้ยกระเบอืงโมเสควจิติรบรรจงดว้ยศลิปะร่วมสมัยไดอ้ย่างสวยงามหรูหรา
ทกุหอ้งลว้นมคีวามสวยงามเป็นเอกลักษณ์แตกตา่งกันออกไป
ตลอดจนเรียนรูม้รดกทางวัฒนธรรมและขนบประเพณีของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตสไ์ดจ้ากทนีี ** รอบของการเขา้ชม ทําเนียบประธานาธบิดี
แหง่เมอืงอาบดูาบ ีอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขนึอยู่กับชว่งเวลา และ อัตราคา่บรกิารของบัตรขนึชม ตามอัตราทคีณะกําหนดเทา่นัน
**

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ (Dubai) ผา่น ถนน Sheikh Zayed Road ถนน 12 เลนส ์สายหลักสําคัญทสีดุของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์
ทเีชอืมตอ่เมอืงอาบ ูดาบ ีและ เมอืงดไูบ เขา้ดว้ยกัน ขนานไปกับแนวชายฝัง ถนนเสน้นีมโีรงแรม ศนูยก์ารคา้ สํานักงานและอพารต์เมนท์
ตังเรียงรายมากมาย สถาปัตยกรรมสมัยเกา่ และ สมัยใหม่รวมกันอยู่แสดงถงึความมังคังสวยงามทางอารยธรรมและวัฒนธรรม

นําทา่นเดนิทางสู ่หา้งเอมเิรตส ์มอลล ์(Emirates Mall) เป็นหา้งขนาดใหญ่ทไีดรั้บความนยิมสงู มโีรงภาพยนตร ์Cinestar แบบคอมเพล็กซ์
มอีารเ์คดกวา้งใหญ่ ตดิตังตูเ้กมส ์ลานโบวล์งิ และรา้นคา้อกีมากมาย รวมถงึรา้นตา่ง  ๆทไีดรั้บความนยิมในเมอืงดไูบ และ Borders, Debenhams,
Zara และแมแ้ต ่Harvey Nichols สนิคา้แบรนดดั์งอย่าง H&M และ Phat Farm สําหรับลกูคา้ทัวไป และ Via Rodeo ทเีต็มไปดว้ย Versace,
D&G, Ferragamo และอนื  ๆจดุทโีดดเดน่ทสีดุของ Mall of the Emirates ก็คอื สก ีดไูบ (Ski Dubai) ไม่น่าแปลกใจท ีMall of the Emirates
เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทไีดรั้บความนยิมสงูสดุในเมอืงดไูบเพราะ สก ีดไูบ (Ski Dubai)
คอืหนงึในสดุยอดแหลง่ทอ่งเทยีวในประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์สามารถเลอืกเลน่ระหวา่งสก ีสโนวบ์อรด์ เลอืนหมิะ
หรือโยนบอลหมิะในสวนหมิะ หรือ สามารถเลอืกดมืชา กาแฟ รับประทานอาหารใน Mall of the Emirates
มรีา้นอาหารใหค้ณุเลอืกแบบนับไม่ถว้นเลยทเีดยีว เชน่ Apres รา้นมสีไตลท์พัีกสําหรับนักเลน่สกี
มเีครืองดมืบรกิารทันใจหรือเลอืกทานฟองดก็ูได,้ ใกล ้Ski Dubai เป็นทตัีงรา้น Sezzam ซงึมเีมนูอาหารนานาชาตใิหเ้ลอืกมากมาย, The
Butcher’s Shop รวมอาหารสดุยอดทนํีาเขา้จากแอฟรกิาใต ้ททีคีณุตอ้งแวะทาน Biltong (เนือตากแหง้) หรือสเต็กรสเลศิ

ค่าํ
** อสิระอาหารค่าํ เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทยีว **

ทพีกั
Novotel Barsha หรอื Golden Tulip, Dubai, United Arab Emirates หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี4
เมอืงดไูบ - รา้นเครอืงหนงั - ขนึชมววิบน อาคารดไูบเฟรม - พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตดิไูบ - ดไูบ ครกี - นงัเรอืขา้มฟาก - ยา่นตลาดเกา่ -
ตลาดทอง - ตลาดเครอืงเทศ - ทา่อากาศยานนานาชาตดิไูบ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์-
ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นเครอืงหนงั (Leather Shop) จําหน่ายเสอืหนัง และ เสอืขนสตัว ์(ขนเฟอร)์ ทชีาวพนืเมอืงดไูบ นยิมใช ้
แน่นอนวา่จะตอ้งเป็นสนิคา้ทมีคีณุภาพ ผลติจากวัตถุดบิทดีสีดุจากทัวทกุมุมโลก 

นําทา่นขนึชมววิบน อาคารดไูบเฟรม (Dubai Frame) สญัลักษณ์ใหม่ของเมอืงดไูบ อาคารหนา้ตาคลา้ย กรอบรูป ทใีหญ่ทสีดุในโลก
ซงึเป็นกรอบรูปฉาบทองคําความสงูขนาด 150 เมตร กวา้ง 93 เมตร ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งมาถงึ 10 ปีเต็ม ดว้ยจํานวนเงนิประมาณ 43.5
ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.39 พันลา้นบาท คอืการแสดงภาพใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ห็นถงึสภาพแวดลอ้มของประเทศดไูบ ทังในอดตี ปัจจบัุน
และอนาคต เพราะทตัีงของดไูบเฟรม นันอยู่บรเิวณสวนสาธารณะ Zabeel Park ซงึเป็นเขตแบง่ระหวา่งเมอืงเกา่และเมอืงใหม่อย่างพอดบิพอด ี**
รอบของการขนึชมววิบนอาคาร ดไูบเฟรม อาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขนึอยู่กับชว่งเวลา และ อัตราคา่บรกิารของบัตรขนึชม
ตามอัตราทคีณะกําหนดเทา่นัน **

เทยีง
** อสิระอาหารกลางวัน เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทยีว **

บา่ย
นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตดิไูบ (Dubai Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์ทัีนสมัยทสีดุในภมูภิาคตะวันออกกลาง สรา้งขนึเมอืศตวรรษท ี19
บรูณะครังลา่สดุปี พ.ศ. 2513 เป็นพพิธิภัณฑท์รีวบรวมเรืองราวสําคัญทางประวัตศิาสตร ์เชน่ การคน้พบงานศลิป์ ทมีอีายุถงึ 4,000 ปี
เรืองราวการคา้ขายมุกในประวัตศิาสตรก์อ่นการคน้พบน ้าํมัน ทา่นจะประทับใจกับการนําเทคโนโลยีตา่งๆ
มาถ่ายทอดเพอืบอกเลา่เรืองราวประวัตศิาสตรข์องอาหรับโบราณ ** รอบของการเขา้ชมอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม



กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไม่วา่สว่นใดสว่นหนงึใหก้ับทา่นไดท้กุกรณี
เนืองจากเป็นการชําระลว่งหนา้กับผูแ้ทนเรียบรอ้ยแลว้ทังหมด **

นําทา่นเดนิทางสู ่ดไูบ ครกี (Dubai Creek) เป็นคลองทสีรา้งขนึโดยการขดุเขา้มาในชายฝัง เพอืแบง่เมอืงดไูบออกเป็น 2 สว่น คอื Deira
Dubai และ Bur Dubai มคีวามยาวประมาณ 14 กโิลเมตร มทีา่จอดเรือ 8 ทา่

นําทา่น นงัเรอืขา้มฟาก ทชีาวเมอืงดไูบเรียกกันวา่ Abra Taxi ซงึเป็นเรือทรัีบใชช้าวเมอืงดไูบมาชา้นานจวบจนถงึปัจจบัุน
ใหท้า่นไดส้มัผัสวถิชีวีติความเป็นอยู่ ของชาวเมอืงดไูบแบบโบราณ ทไีม่วา่เมอืงดไูบจะมคีวามกา้วล ้าํทันสมัยทางเทคโนโลยีระดับโลกมากเพยีงใด
แตก็่ยังมโีอกาสไดเ้ห็นวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนทอ้งถนิโบราณอยู่จนถงึปัจจบัุน 

นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นตลาดเกา่ (Old Market) ของเมอืงดไูบทเีรียกวา่ Old Dubai Souk ทอียู่ทางฝัง Bur Dubai สู ่ตลาดทอง (Gold Souk)
ทขีนึชอืวา่เป็นตลาดทองทใีหญ่ทสีดุในโลก วางขายเครืองประดับททํีาจากทองคํา ขายเครืองประดับทกุชนดิ เชน่ มุก อัญมณี ตา่ง  ๆรา้นเล็กๆ
มากมายกวา่รอ้ยรา้นคา้ หรือ ใกลก้ันจะเป็น ตลาดเครอืงเทศ (Spice Souk) ททัีงตลาดตลบอบอวนไปดว้ยกลนิเครืองเทศ ไมห้อม อบเชย
กระวาน กานหล ูและ ถัว คณุภาพตา่งๆนับรอ้ยชนดิจากทัวทกุมุมโลก มารวมไวท้ตีลาดเครืองเทศแหง่นี

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร พเิศษ !! อาหารจนี

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิไูบ เมอืงดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์

22.30 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Emirate Airlines เทยีวบนิท ีEK374 **
ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชวัโมง บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครืองบนิ **

วนัท ี5
ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย

08.00 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรด์ูไบ
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี28 สงิหาคม 2562 เวลา 16:32 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรด์ูไบ

อัตรคา่บรกิารนรีวม

• คา่บัตรโดยสารโดยเครอืงบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ ชันประหยัด (Economy Class)

• คา่ภาษีน ้าํมนั และ ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทมีี

• คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ โดยสายการบนิ Emirate Airlines อนญุาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิได ้ท่านละ 1
ชนิ โดยมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 23 กก.

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบุ (ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ)

• คา่โรงแรมทพีกัระดบัมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ตอ่หอ้ง กรณทีโีรงแรมมหีอ้งพกั 3 ท่าน Triple วา่ง) กรณมีงีานเทรดแฟร์
การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอนืๆ ททีําใหโ้รงแรมตามรายการทรีะบุเตม็ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิ
ในการปรบัเปลยีนโรงแรมทพีกัไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการระบุ กรณไีมร่วมจะชแีจงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน

• คา่อาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั

• คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิาร และ อาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์
กรณตีอ้งการซอืประกนัเพมิเพอืคุม้ครองสขุภาพกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษ

• คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยนืวซีา่ท่องเทยีว ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แบบหมูค่ณะ ท่านละ ประมาณ 4,500-5,000 บาท
ขนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนเงนิตรา

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง
รวมถงึคา่อาหาร เครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการระบุ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ
(กรณุาสอบถามอตัราคา่บรกิารจากหวัหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทุกครงั)

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสร็จรบัเงนิในนามบรษัิท

• คา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถนิ และ หวัหนา้ทัวร ์รวมทัง 3 ท่าน ตลอดการเดนิทาง ตามธรรมเนยีม 1,700 บาท (THB) รวมไปถงึเดก็อายมุากกวา่ 2 ปี
ยกเวน้ เดก็อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลบั (Infant) ทังนที่านสามารถใหม้ากกวา่นไีดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน

เงอืนไขการจอง

• นักท่องเทยีวหรอืเอเยน่ต ์กรณุาทําการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วัน กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลงัจากวันจอง
ตวัอยา่งเช่น ท่านทําจองวันท  ี1 กรณุาระเงนิมดัจํา สว่นนภีายในวันท  ี3 กอ่นเวลา 14.00 น. เท่านัน โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทิันที
หากยังไมไ่ดร้บัยอดเงนิมดัจําตามเวลาทกีาํหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งเช็คทวีา่งและทําจองเขา้มาใหมอ่กีครงั
กรณทีคีณะเตม็ มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการใหส้ทิธลิกูคา้รายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา
ททีํารายการจองเขา้มาตามลาํดบั เนอืงจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีนัีงราคาพเิศษจํานวนจํากดั

• นักท่องเทยีวหรอืเอเยน่ต ์กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทังหมด ครบ 100% กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 31 วัน กรณนัีกท่องเทยีวหรอืเอเยน่ตไ์มช่ําระเงนิ หรอื
ชําระเงนิไมค่รบภายในกาํหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ รวมไปถงึ กรณเีช็คของท่านถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณใีดๆกต็าม รวมทงั
กรณทีอียูใ่นชว่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ รอนัดสมัภาษณว์ซีา่ ททีําใหท้างบรษัิทไมไ่ดร้บัเงนิตามเวลาทกีาํหนดไมว่า่กรณใีดๆกต็าม คอื
กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักท่องเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆทันที

• การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดงัน ีวันจันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 9.00 น.-18.00 น. และ
วันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทรีฐับาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท



กรณียกเลกิ

• กรณทีนัีกท่องเทยีวหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลอืน หรอื เปลยีนแปลง การเดนิทาง นักท่องเทยีวหรอืเอเยน่ต์
(ผูม้รีายชอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึ
เพอืลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณอ์กัษรเท่านัน
ทางบรษัิทไมร่บัยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• กรณนัีกท่องเทยีวหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทยีวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื
เดนิทางมาทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึ เพอืลงนามดาํเนนิการขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอาํนาจประกอบ (กรณดีาํเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง)
พรอ้มหลกัฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเกบ็เงนิ หลกัฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทังหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สาํเนาบัตรประชาชนของผูร้บัมอบอาํนาจ
และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี
• ** ทังน ีทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนอืงจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว เช่น
การสาํรองทนัีงตวัเครอืงบนิ การจองทพีกั เป็นตน้ **
• แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขนึไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด ** กรณวีนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยดุนกัขตัฤกษ  ์ไมว่า่วนัใดวนัหนงึ
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั **

• แจง้ยกเลกิ 31-35 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณทีมีคีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่กาํหนด
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพมิ ทเีกดิขนึจรงิทงัหมด **

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 31 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด

• การเดนิทางทตีอ้งการนัตมีดัจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลาํ Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ
หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่บรกิารทังหมดไมว่า่กรณใีดๆกต็าม

• สาํหรบัอตัราคา่บรกิารน ีจําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ท่าน ขนึไป ในแตล่ะคณะ กรณทีมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทกีาํหนด ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ เลอืน หรอื เปลยีนแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ)
โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักท่องเทยีวหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสาํหรบัประเทศทไีมม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน
กอ่นการเดนิทางสาํหรบัประเทศทมีวีซีา่
แตห่ากทางนักท่องเทยีวหรอืเอเยน่ตท์ุกท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกาํหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้
ทางบรษัิทยนิดทีจีะใหบ้รกิารและดาํเนนิการตอ่ไป

• ในกรณทีลีกูคา้ดาํเนนิการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรท์ลีกูคา้ชําระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ
ยกเวน้ในกรณทีวีซีา่ไมผ่า่นการอนมุตัจิากทางสถานทูต กรณนีทีางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิทังหมด
โดยคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญัการตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี
วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น.
นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทรีฐับาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท

เอกสารทใีชป้ระกอบในการยนืวซีา่

•  ในการทําวซีา่ประเทศดไูบ 10 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง

• พาสปอรต์มอีายนุานกวา่ 6 เดอืน และมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้

• รปูถา่ยพนืหลงัสขีาว ขนาด 2นวิ 1 รปู หนา้ตรง ไมย่มิ ไมเ่ห็นฟัน

• สแกนหนา้พาสปอรต์ กลางเตม็2 หนา้ (ตอ้งเป็นสแกนสไีมส่ามารถใชส้าํเนาได)้

• กรณเีดก็อายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิูรณ ์และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา/มารดา คนใดคนหนงึ ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ จากบดิา/มารดา
ซงึจดหมายตอ้งออกโดยทวีา่การอาํเภอ โดยระบุประเทศและวันเดนิทาง (ตวัจรงิ)

• สาํเนาบัตรประชาชน 1 ชุด ของบดิามารดา (กรณทีมีเีดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปีเดนิทางไปดว้ย)

• สาํเนาสตูบิัตร 1 ชุด (กรณอีายตุ่าํกวา่ 20 ปี)

• สาํเนาทะเบยีนบา้น 1 ชุด (กรณอีายตุ่าํกวา่ 20 ปี)

• สาํเนาทะเบยีนสมรส หรอืสาํเนาทะเบยีนหยา่ 1 ชุด (กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปีเดนิทาง)

ขอ้แนะนําและแจง้เพอืทราบ



•  ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (TRP) กรณเีดนิทาง 3 ท่าน ตอ้งเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งเท่านัน

• กรณเีดนิทางเป็นตวักรุป๊ หากออกตวัแลว้ไมส่ามารถขอคนืเงนิไดแ้ละไมส่ามารถเปลยีนวันเดนิทางได ้

• กระเป๋าเดนิทางเพอืโหลด ใหท้่านละ 1 ใบ น ้าํหนักไมเ่กนิ 30 ก.ก.ตอ่ใบ / กระเป๋าถอืขนึเครอืง (Hand carry) น ้าํหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 ก.ก.1ใบ

หมายเหตุ

•  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วัน ในกรณทีไีมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน ซงึในกรณนีทีาง บรษัิทฯ
ยนิดคีนืเงนิใหท้ังหมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์นืใหถ้า้ตอ้งการ

• ในกรณทีคีณะออกเดนิทางต่าํกวา่ 20 ท่าน หรอืมาตรฐานของการยนืยันการเดนิทาง จะมกีารเปลยีนแปลงขนาดของพาหนะทใีชใ้นการนําเทยีว
ตลอดรายการทัวร ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• ในกรณทีคีณะออกเดนิทางต่าํกวา่ 20 ท่าน หรอืต่าํกวา่มาตรฐานของการยนืยันการเดนิทาง ทางผูจ้ัดรายการ ขอพจิารณายกเลกิการเดนิทาง หรอื
เรยีกเกบ็คา่ทัวรเ์พมิเตม็ ตามความเหมาะสม

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมร่บัผดิชอบใดๆ
ในกรณทีสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เช่น การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิ
การจลาจล ตา่งๆ

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอนื ๆ ทนีอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื
คา่ใชจ้่ายเพมิทเีกดิขนึทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื อบุัตเิหตตุา่ง ๆ

• ราคานคีดิตามราคาบัตรโดยสารเครอืงบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรบัราคาบัตรโดยสารสงูขนึ ตามอตัราคา่น ้าํมนั หรอื คา่เงนิแลกเปลยีน ทางบรษัิท
สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวั ตามสถานการณด์งักลา่ว

• เนอืงจากรายการทัวรน์เีป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณใีดกต็าม
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทุกกรณี

• หากลกูคา้ท่านใด ยนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตั ิลกูคา้ตอ้งชําระคา่มดัจําท  ี15,000 บาท และคา่วซีา่ตามทสีถานฑูตฯ เรยีกเกบ็

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางและมหีนา้ทเีหลอืไวป้ระทับตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้

• ** กรณ ีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิ **

• **ในกรณทีผีูโ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทเีกยีวขอ้งกบัวนัเดนิทางททีา่นไดท้ําการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ
กรณุาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ททีราบ กอ่นการชําระเงนิคา่ตวัดงักลา่ว ถา้เกดิขอ้ผดิพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการรบัผดิชอบทุกกรณ*ี*
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