โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ ไลน์ สายการบินสุ ดหรู บริการเหนือระดับ
ตะลุยทะเลทรายพร้ อมดื่มดํ่าบรรยากาศสุ ดโรแมนติก ในยามพระอาทิตย์ ตก
ชมพิพธิ ภัณฑ์ ดูไบ พิพธิ ภัณฑ์ ทรี่ วบรวมประวัติศาสตร์ และเรื่ องราวของชาวอาหรับโบราณ
ชม GRAND MOSQUE สุ เหร่ าประจําเมืองอาบูดาบี ทีม่ พี รมและโคมไฟทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ดในโลก
ชมและถ่ ายรู ปกับตึกทีส่ ู งทีส่ ุ ดในโลก BURJ KHALIFA ชั้นที่ 124
พิเศษ!!ล่องเรื ออาหรับ พร้ อมดินเนอร์ บนเรื อ DHOWN CRUISE

กําหนดการเดินทาง : พฤษภาคม 2559

วันแรก

กรุงเทพฯ – ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ )

13.00 น.

พร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์
แอร์ ไลน์ โดยมีเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื่ องกระเป๋าสั มภาระและเอกสารการเดินทาง
ออกเดิ น ทางสู่ นครดู ไ บ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ แอร์ ไ ลน์ เที่ ย วบิ น ที่ EK377 (บริ ก ารอาหารและ
เครื่ องดื่มบนเครื่ อง) (ใช้ เวลาเดินทาง 6 ชั่ วโมง 55 นาที)
เดินทางถึง สนามบินดูไบ ประเทศสหรั ฐอาหรั บเอมิเรตส์ (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่ าประเทศไทย 3 ชั่ วโมง) นํา
ท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากร จากนั้นนําท่านชม นครดูไบ ซึ่ งเป็ นที่สอง
ในบรรดารัฐทั้งเจ็ดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รองจากกรุ งอาบูดาบี ดูไบนับเป็ นหัวใจของธุ รกิจการค้า
และการท่องเที่ยวแห่งดินแดนตะวันออกกลาง และดูไบยังเป็ นมากกว่าเมืองสมัยใหม่ที่มากมายด้วยตึกสู ง
ระฟ้ า แต่ดว้ ยภู มิประเทศที่ แตกต่าง ความเขี ยวขจี ของ ผืนดิ น สนามหญ้า ต้นปาล์ม และต้นอิ นทผลัม
นานาพันธุ์ที่เรี ยงรายอยูท่ วั่ ไป ฝั่งนํ้าอันสดใสของทะเลอาหรับโดยเฉพาะทะเลทรายอันกว้างใหญ่ที่สร้าง
ความหลากหลายให้แก่เมืองนี้อย่างน่าทึ่ง สัมผัสกับเสน่ห์ที่ผสานกันจากมรดกทางวัฒนธรรมอันมัง่ คัง่ ใน
แบบอาหรับดั้งเดิม และความสะดวกสบายของยุคใหม่ในแบบตะวันตกอันทันสมัย
อิสระอาหารคํ่า อิสระตามอัธยาศัย
นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั ณ GRANDEUR HOTEL, DUBAI หรื อเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว

16.00 น.
19.55น.

คํ่า

วันทีส่ อง

ดู ไบ – สุ เหร่ าจู ไมร่ า – BURJ ALARAB – ล่ องเรื อ ABRA – พิพิธภัณ ฑ์ ดูไบ – ตลาดทอง
และตลาดเครื่ องเทศ – ตะลุยทัวร์ ทะเลทราย

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ นําท่านผ่านชม สุ เหร่ าจูไมร่ า (JUMEIRAH MOSQUE) สุ เหร่ าคู่บา้ นคู่เมืองดูไบ สร้าง
ด้ว ยหิ น อ่ อ นทั้ง หลัง ได้ชื่ อ ว่า เป็ นสุ เหร่ า ที่ ส วยงามมากที่ สุ ด ในแถบนี้ ชม ชายหาด JUMEIRAH
BEACH ซึ่ งเป็ นชายหาดตากอากาศที่ ส วยงามยอดนิ ยมของดู ไบ จากนั้นให้ท่ าน แวะถ่ ายรู ปโรงแรม
BURJ AL ARABซึ่ งเป็ นโรงแรมที่ สวยที่สุดแห่ งหนึ่ ง ของและมี ชื่อเสี ยงของตะวันออกกลางที่ทุกคน
ใฝ่ ฝันที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัส ตั้งอยูร่ ิ มอ่าวอาหรับ ซึ่ งเป็ นที่พกั อาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ ตึกบุรจญ์
อัลอาหรับ BURJ AL ARAB โรงแรมสุ ดหรู ระดับ 7 ดาว ที่สวยและหรู หราที่สุด แห่ งหนึ่งของโลก และ
มีชื่อเสี ยงของตะวันออกกลาง ที่ทุกคนใฝ่ ฝั นที่จะมี โอกาสเข้าไปสัมผัส ตั้งอยู่ริมอ่าวอาหรับ เป็ นที่พกั
อาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ นําท่านเปลี่ยนบรรยากาศนัง่ เรื อข้ามฟาก ชมความงดงามของ แม่ นํ้าครี กส์

DUBAI CREEK ที่ แบ่งดู ไบออกเป็ น 2 ส่ วนคือ DEIRA DUBAI และ BUR DUBAI เป็ นทะเลที่ ขุดเข้า
มา มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีท่าจอดเรื อ 8 ท่า ให้ท่านได้ชมและถ่ายรู ปกับทัศนี ยภาพสองฝาก
ฝั่ ง ตามอัธ ยาศัย จากนั้ น นํา ชม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ดู ไ บ (DUBAI MUSEUM) พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ที่ ท ัน สมัย ที่ สุ ด ใน
ตะวัน ออกกลาง สร้ างเมื่ อศตวรรณที่ 19 บู รณะครั้ง ล่ าสุ ดปี 1970 เป็ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ที่ รวบรวมเรื่ อ งราว
ประวัติศ าสตร์ ที่ สําคัญ เช่ น การค้น พบงานศิ ล ป์ ภายในหลุ ม ฝั งศพ A1 QUSAIS ที่ มี อายุก ว่า 4,000 ปี
เรื่ องราวการค้าขายมุกในประวัติศาสตร์ ก่อนการค้นพบนํ้ามัน ประทับใจกับการนําเทคโนโลยีต่าง ๆ มา
ถ่ายทอดบอกเล่าเรื่ องราวประวัติศาสตร์ ของชาวอาหรับโบราณ นําท่านช้อปปิ้ งที่ ตลาดทอง และตลาด
เครื่ องเทศ (GOLD & SPICY SOUK) เป็ นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขายทุกอย่างที่เป็ นจิวเวอร์ รี่ ให้
ท่านได้เลือกซื้ อหากว่าร้อยล้าน ลวดลายสวยงามแปลกตาหลากหลายดีไซน์

เทีย่ ง
15.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางกลับสู่ โรงแรมที่พกั
คณะพร้อมกัน ณ LOBBY ของโรงแรม จากนั้นนําท่าน ตะลุยทัวร์ ทะเลทราย (DUNE SAFARI & BBQ
DINNER)โดยรถ 4 W/D พร้ อมคนขับที่ มีประสบการณ์ (รถขับเคลื่ อน 4 ล้อ) 1 คัน/ 6 ท่าน ท่านจะได้
สนุกสนานและตื่นเต้นพร้อมสัมผัสกับประสบการณ์อนั แปลกใหม่กบั การนัง่ รถตะลุยไปบนเนินทรายที่มี
ทั้งสู งและตํ่าสลับกันไป ที่ ทา้ ทายและหวาดเสี ยว แต่ปลอดภัย นําท่านถ่ายรู ป (DUBAI SUN SET) ชม
พระอาทิ ตย์ตกดิ นอันงดงามบนเนิ นทรายสุ ดแสนโรแมนติ ก จากนั้น เชิ ญท่านอิ ส ระพร้ อมให้ท่านได้
สนุกสนานกับการขี่อูฐ หรื อให้ท่านพักผ่อนในแค้มป์ กระโจมแบบอาหรับ ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย
สิ่ งทีค่ วรนําติดตัวไปด้ วย แจ็คเก็ต, หมวก, ผ้ าคลุมผม , แว่ นตากันแดดและกล้ องถ่ ายรูป
หมายเหตุ
- ท่านที่เมารถ กรุ ณาทานยาแก้เมาล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่ งชัว่ โมง และควรแจ้งหัวหน้าทัวร์ ดว้ ย
- ผูท้ ี่เป็ นโรคหัวใจขั้นรุ นแรง ไม่อนุญาตให้นง่ั รถไป DUNE SAFARI โดยเด็ดขาด
ฟรี! กิจกรรมภายใน CAMP BY ARABIAN WORLD GROUP
- HENNA TATTOO (ทดลองศิลปะการเพนท์ลวดลายบน มือ ไหล่ในแบบฉบับ ชาวอาหรับ)
- SHI SHA (เครื่ องสู บบารากู่ แบบฉบับของชาวอาหรับกลิ่นผลไม้)
- GALA BAYA (ให้ท่านแต่งกายพื้นเมืองแบบชาวอาหรับ ถ่ายรู ปเก็บไว้เป็ นที่ระลึก
ฟรี ไม่ อ้ ัน ! ชิ ม ชาอาหรั บ , อิ น ทผาลัม , ชา, กาแฟ, นํ้าอัดลม, นํ้าดื่ ม อนามัย (ไม่ รวมป๊ อบคอร์ น , และ
เครื่ องดื่ม แอลกอฮอล์ ซึ่ งท่านต้อจ่ายเพิม่ เอง)

คํ่า

วันทีส่ าม
เช้ า

รั บประทานอาหารคํ่าสไตล์ ARAB BUFFET & BBQ ณ ภัตตาคารกลางทะเลทราย (BUFFET บริ การ
ตัวเอง)ทดลองชิ มอาหารแบบอาหรับแบบบาร์ บีคิว (ไก่, เนื้ อแกะ, เนื้ อวัว), สลัดผัก, ผักดอง, ฮามุส, มัน
ฝรั่งอบ, ถัว่ ต้ม , สปาร์ เกตตี้ขา้ วผัดสไตล์อาหรับ, ข้าวขาวและของหวาน อาทิ อุมส์ อาลี หรื อ พุดดิ้ง,นม
เป็ นต้น หรื อจิบชาและกาแฟหอมกรุ่ นสไตล์อาหรับในบรรยากาศที่แสนสบายกับเบาะที่นง่ั บนพื้น พรหม
กลางทะเลทรายใกล้เวทีการแสดง ตื่นตาตื่นใจไปกับโชว์การแสดงแบบอาหรับ อาทิ ชมระบําหน้ าท้ อง
(BELLY DANCE) ศิ ลปะจากสาวชาวอาหรั บ ระบํากระโปรง ประดับไฟสวยงาม (TANORA) ศิลปะ
แห่ งการร่ ายรําของชายหนุ่ม ซึ่ งโชว์ ลลี า ศิลปะการควงพรมแบบอาหรับ ซึ่ งต้องใช้เวลาฝึ กฝนอย่างน้อย 3
ปี ระบําอาหรับ (ARABIAN DANCE SHOW) ซึ่ งหาดูได้ยากมีเฉพาะแถบอาหรับเท่านั้น
นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั ณ GRANDEUR HOTEL, DUBAI หรื อเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว

ดู ไ บ – อ า บู ด า บี – SHEIKH ZAYED GRAND MOSQUE – โร ง แ ร ม EMIRATE
PALACE – ดูไบ – MALL OF EMIRATE – DHOWN CRUISE
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งอาบู ด าบี (ABUDABI) เมื อ งที่ ไ ด้รั บ สมญานามว่า เป็ น GARDEN OF GULF
เพราะความเขี ยวขจี ของตัวเมื องและได้รับ การ ยกย่องว่าเป็ นสวรรค์แห่ งทะเล ทราย ผ่านชมสถานที่
สําคัญๆ ของรัฐ ตลอดจนการสร้างบ้านเรื อนที่เอาชนะธรรมชาติท่ามกลางทะเลทรายอันแห้งแล้ง นําท่าน
ชม SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL NAHYAN GRAND MOSQUE ซึ่ งใหญ่ เป็ นอัน ดับ 3ของ
โลกและเป็ นสุ เหร่ าประจําเมือง ของท่านเชคที่ก่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ ที่ท่าน สร้างไว้ก่อน
ท่านจะสวรรคต การก่อสร้างรวมทั้งหมดเป็ นเวลา 10 ปี สุ เหร่ านี้มีพรมผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาด 5,627
ตารางเมตร และโคมไฟ CHANDELIER ใหญ่ ที่สุ ดในโลก นําเข้าจากประเทศเยอรมันทําด้วยทองคํา
และทองแดง (อย่ าลืมนําผ้ าคลุมผมติดตัวไปด้ วยค่ ะ) สามารถรองรับผูม้ าประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้
สู งถึ ง 40,000 คน นอกจากนี้ มสั ยิดแห่ งนี้ เป็ นสุ สานหลวงที่ฝังพระบรมศพของ SHEIKH ZAYED BIN

SULTAN AL NAHYAN อดีตประธานาธิ บดีคนแรกแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเจ้าผูค้ รองรัฐอาบูดา
บี นําท่านผ่านชม พระราชวังที่ประทับประมุขของประเทศ นําท่านถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึ ก บริ เวณ โรงแรม
EMIRATE PALACE ซึ่ งเป็ นโรงแรมระดับ 7 ดาว เทียบได้กบั โรงแรม BURJ AL ARAB หรื อโรงแรม
เรื อใบของดู ไบ EMIRATES PALACE เป็ นโรงแรมของรัฐบาลอาบู ดาบี บริ หารโดยกลุ่มKEMPINSKI
เปิ ดให้บริ การครั้งแรกเมื่อปี 2548 โดยใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้ นประมาณ 3 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ ซึ่ ง
สร้ า งสวยงามดุ จ ดั่ง พระราชวัง ของเจ้าผู ้ค รองนคร โรงแรมแห่ ง นี้ อยู่บ นที่ ข องอดี ต ประธานาธิ บ ดี
SHEIKH AL NAYAN ท่านเคยดํารงตําแหน่งประธานาธิ บดีของ U.A.E และเป็ นเจ้าผูค้ รองนครอาบูดาบี

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเดิ น ทางกลับ สู่ ดู ไบ จากนั้นนําท่ านสู่ MALL OF THE EMIRATES ห้ างสรรพสิ น ค้าชั้น นํา
ขนาดยักษ์ที่ประกอบไปด้วยแหล่งบันเทิง และช้อปปิ้ งคอมเพล็กซ์ เชิญท่านอิสระเลือกซื้ อสิ นค้าแบรนด์
เนมยี่ห้อดังมากมาย อาทิ เช่ น LOUIS VUITTON, GUCCI, FENDI, CHIRSTIAN DIOR และเลื อกชม
แฟชั่นเครื่ องแต่งกาย และเสื้ อผ้าแบรนด์เนมยี่ห้อดัง คุ ณภาพเยี่ยมจาก LACOS,MNG, SARA, RIVER
ISLAND, H&M, THAME ฯลฯ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์เล่นสกี)

คํ่า

นําท่าน ล่ องเรื ออาหรับ พร้ อมรับประทานอาหารคํ่าบนเรื อ (DHOW CRUISE)
พร้ อมชมการแสดงระบํา อาหรับ มากมาย เชิ ญท่าน...ชมความงาม 2 ฟากฝั่ง THE CRECK และชมการ
ประดับไฟ สองฟากฝั่ งของ “เดอะครี ก” สัมผัสวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวอาหรับยามคํ่าคืน ผ่านชม
สนามกอล์ฟ “ดูไบ ครี ก กอล์ฟคลับ” ซึ่ งเป็ นสนามกอล์ฟ 1 ใน 3 ของสนามที่มีอยูใ่ นอ่าวเปอร์ เซี ย, ผ่าน
ชมสุ เหร่ าซึ่ งประดับ ประดาด้วยแสงไฟอันงดงาม อีกทั้งท่านยังมีโอกาสได้เห็นศิลปะอันวิจิตรงดงามใน
แบบฉบับของชาวยุโรป โดยการผ่านชมทัศนี ยภาพของ พระราชวังเก่า แห่ งสาธารณรัฐเชค และสถาน
สําคัญ ๆ ที่ต่าง ๆ อีกมากมาย

นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั ณ GRANDEUR HOTEL, DUBAI หรื อเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว

วันทีส่ ี่

ดูไบ – ตึก BURJ KHALIFA – ห้ างดูไบมอลล์ – สนามบินดูไบ – กรุงเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม ตึกที่สูงที่สุดในโลก BURJ KHALIFA (รวมค่ าเข้ าชมตึกด้ านบน ชั้ นที่ 124 ) เริ่ มสร้ างตั้งแต่
ค.ศ. 2005 ออกแบบโดย เอสโอเอ็ ม ผู ้อ อกแบบเดี ย วกัน กั บ เซี ย ร์ ท าวเวอร์ อาคารที่ สู งที่ สุ ดใน
สหรั ฐ อเมริ กาในปั จจุ บ ั น โดยสถาปั ตยกรรมในส่ วนหนึ่ งเป็ นการผสมผสานกั บ รู ปแบบของ
สถาปั ตยกรรมอิสลาม และในอีกส่ วนหนึ่ งมีความใกล้เคียงกับงานออกแบบของตึก ดิ อิลลิ นอยส์ ของ
แฟรงก์ ลอยด์ ไรต์ สถาปนิ กชาวอเมริ กนั การตกแต่งภายในจะตกแต่งโดย จอร์ โจ อาร์ ม านี โดยเป็ น
โรงแรมอาร์ มานี สําหรับ 37 ชั้นล่าง โดยชั้น 45 ถึง 108 จะเป็ น อพาร์ ตเมนต์ โดยที่เหลือจะเป็ นสํานักงาน
และชั้นที่ 123 และ 124 จะเป็ นจุดชมวิวของตึก ส่ วนบนของตึกจะเป็ นเสาอากาศสื่ อสาร นอกจากนี้ช้ นั 78
จะมีสระว่ายนํ้ากลางแจ้งขนาดใหญ่ตึกเบิร์จ คาลิฟา มีความสู งเหยียบ 800 เมตร 160 ชั้น (เฉลี่ยสู งชั้นละ 5
เมตร) บุดว้ ยผนังกระจกกว่า 26,000 แผง มีพ้ืนที่รวมกว่า 500,000 ตารางเมตร พร้อมสําหรับออฟฟิ ศและ
อพาร์ ทเมนต์แล้ว จากการก่อสร้างที่ได้เริ่ มในปี 2004 ในช่วงเศรษฐกิจขาขึ้นสู งสุ ด แต่พิธีเปิ ดกลับต้องมา
เริ่ มในช่วงวิกฤตทางการเงิน ซึ่ งดูไบต้องร้องขอความช่วยเหลือทางการเงินฉุ กเฉิ น (BAILED OUT) จาก
อาบู ดาบี จากนั้นนําท่านอิ สระช้อปปิ้ ง ณ ห้ างดูไบมอลล์ (DUBAI MALL) ซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ นห้างที่ใหญ่
ที่สุดในโลก และมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าํ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ไม่รวมค่าเข้าชม) ให้ท่านได้ถ่ายรู ปหน้าตูป้ ลาที่
มีขนาดมากกว่าสิ บคนยืนเรี ยงกัน ให้ท่านได้เลื อกซื้ อของฝาก สิ นค้าแบรนด์เนมชื่ อดังมากมาย ไม่วา่ จะ
เป็ นเสื้ อผ้าสุ ภาพบุ รุษ และ สตรี จากยุโรป กระเป๋ าถื อสตรี เครื่ องไฟฟ้ า เครื่ องกี ฬา เป็ นต้นและในเวลา
18.00-24.00 น. ของทุกวัน

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้ เวลาอันสมควร นําท่ านเดินทางสู่ สนามบินดูไบ เพื่อตรวจเช็ คเอกสารการเดินทางและสั มภาระเตรี ยม
ตั ว เดิ น ทางกลั บ มี เวลาให้ ท่ า นได้ ช้ อปปิ้ งสิ น ค้ า NEW ARRIVAL INTREND ราคาพิ เศษที่ ABU

15.20 น.

DHABI DUTY FREE เพลิ ด เพลิ น กั บ สิ น ค้ า นํ้ า หอมยี่ ห้ อ ดั ง มากมาย อาทิ BVGARI, DKNY, JLO,
CHANEL, DAVIDOFF, ETUDE, AMANI, GUCCI, POLO, CK ฯลฯ ตามอัธยาศัย
เดิ น ทางกลั บ สู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ แอร์ ไ ลน์ เที่ ยวบิ น ที่ EK370 (บริ ก ารอาหารและ
เครื่ องดื่มบนเครื่ อง) (ใช้ เวลาเดินทาง 6 ชั่ วโมง35 นาที)

วันทีห่ ้ า

เดินทางถึงกรุงเทพฯ

09.05 น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*** หมายเหตุ: รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม ***

อัตราค่ าบริการ / ท่ าน ( สํ าหรับโรงแรม 3 ดาว)
เด็ก อายุ 2-12 ปี

ผู้ใหญ่ พัก
กําหนดการดินทาง

13 – 17 พฤษภาคม 2559
27 – 31 พฤษภาคม 2559

ห้ องละ 2-3
ท่ าน

พักกับ 1
ผู้ใหญ่

พักกับ 2
ผู้ใหญ่ มี
เตียง

29,900.29,900.-

29,900.29,900.-

29,900.29,900.-

พักเดี่ยว

พักกับ 2
เพิม่ ท่ าน
ผู้ใหญ่ ไม่ มี
ละ
เตียง
28,900.28,900.-

4,000.4,000.-

อัตราค่ าบริการ / ท่ าน ( สํ าหรับโรงแรม 4 ดาว)
กําหนดการดินทาง
13 – 17 พฤษภาคม 2559
27 – 31 พฤษภาคม 2559
อัตราค่ าบริการนีร้ วม

เด็ก อายุ 2-12 ปี

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2-3 ท่ าน

พักกับ 1 ผู้ใหญ่

30,900.30,900.-

30,900.30,900.-

พักเดีย่ ว

พักกับ 2 ผู้ใหญ่ พักกับ 2 ผู้ใหญ่
เพิม่ ท่ านละ
มีเตียง
ไม่ มเี ตียง

30,900.30,900.-

29,900.29,900.-

5,500.5,500.-

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น) สายการบินตามระบุในรายการ
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ าํ มันตามรายการทัวร์
 ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ
 ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 20 กก.
 ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทางจํานวน 1 ท่าน
 ค่ าประกันอุบัติเหตุระหว่ างการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่ านละ 1 ล้ านบาท

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม









ค่าดําเนินการทําหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยืน่ ใบอนุ ญาตเข้า-ออกเมืองสําหรับคนต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนื อจากที่บริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกําหนด
ค่ าทิปพนักงานขับรถ มาตรฐานวันละ 2 USD X 4 วัน = 8 USD
ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 2 USD X 4 วัน = 8 USD
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ มาตรฐานวันละ 2 USD X 5 วัน = 10 USD
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และค่ าภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%

เงื่อนไขการเดินทาง

• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง กรณี มีผเู ้ ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อนเดินทาง 21 วัน
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่ องมาจาก
การล่ าช้าของสายการบิ น, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ , การก่ อวินาศภัย, การก่ อจลาจล, อุ บ ัติเหตุ ฯลฯ โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
• บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่ องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ชาํ ระมาแล้ว
• บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่ นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนื อจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริ ษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่
เกิดขึน้ ตามจริงเท่ านั้น เช่ น ค่ ามัดจําตั๋วเครื่ องบิน, ค่ าวีซ่าในกรณีทยี่ ื่นวีซ่าแล้ ว และค่ าวางมัดจําห้ องพัก ฯลฯ

เงื่อนไขการสํ ารองทีน่ ั่ง
• กรุณามัดจํา 10,000 บาท / ท่ านหลังจากการจองภายใน 3 วัน โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ (สาขา หนึ่งพัน)
ชื่ อบัญชี
บริษัท แกรนด์ ฮอลิเดย์ จํากัด
เลขทีบ่ ัญชี
175-231417-5 (ออมทรัพย์ )
• แฟกซ์ สลิปโอนเงินมาทีบ่ ริษัทฯ แฟกซ์ 02-3619689
• ค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ ชํ าระก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 30 วัน พร้ อมส่ งสําเนาหน้าหนังสื อเดิ นทาง ที่มีอายุการใช้ งาน
เหลือไม่ ตํ่ากว่ า 6 เดือน หลังจากสํารองที่นงั่ เรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสื อเดินทางและ
เอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม เพื่อดําเนินการยืน่ ขอวีซ่า (สําหรับประเทศที่ตอ้ งทําวีซ่า)

• หากท่านไม่ชาํ ระเงินค่าทัวร์ ส่วนที่เหลื อตามกําหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิ กการเดิ นทางโดยไม่มี
เงื่อนไข และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจํา

เงื่อนไขในการยกเลิก
•
•
•
•
•

ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 31 วัน
คืนเงินมัดจําทั้งหมด
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 15 วัน หักเงินค่าทัวร์ 50%
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน หักเงินค่าทัวร์ 75%
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 – วันเดินทาง
หักเงินค่าทัวร์ 100%
กรณี ยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากเป็ นตัว๋ ที่สามารถทํา REFUND ได้ ผูเ้ ดินทางต้องรอเงินค่า
REFUND ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)
• หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยืน่ ขอวีซ่าได้
ทันตามกําหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น ทั้งนี้ตอ้ งไม่อยู่
ในเงื่อนไขตัว๋ ที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุ ญาตให้คืนบัตรโดยสาร
• หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ ด้วย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่ งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้
ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น

ตั๋วเครื่ องบิน

• ตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชําระค่าใช้จ่ายที่

สายการบิ น เรี ย กเก็ บ และการจัด ที่ นั่ง ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบิ น กํา หนด ทางบริ ษ ัท ฯ ไม่ ส ามารถเข้า ไป
แทรกแซงได้
• ค่ าภาษีสนามบิน, ค่ าภาษีนํ้ามันเชื้ อเพลิงและค่ าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ ง ณ
วันที่ออกราคาขาย หากสายการบินมีการปรั บขึน้ ราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่ าใช้ จ่ายส่ วนที่เพิ่ม ทางบริ ษัทฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันทีอ่ อกตั๋ว

โรงแรมและห้ องพัก

• ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (TWIN / DOUBLE ROOM) ประเภทห้องพักขึ้นอยูก่ บั การวางรู ปแบบ

ของแต่ละโรงแรม กรณี ผูร้ ่ วมเดิ นทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่ นๆ อาจทําให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่
ต้องการ
• โดยทัว่ ไป โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
• โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE ROOM) หรื อมีจาํ นวนจํากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่
และเพิ่มเตียงเสริ มให้ (EXTRA BED)
• หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE ROOM) หรื อไม่มีเตียงเสริ มให้ ท่านจําเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ยว
และต้องชําระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย

• โรงแรมบางแห่ งอาจไม่เปิ ดใช้เครื่ องปรับอากาศ เนื่ องจากเป็ นประเทศที่อยูใ่ นแถบอุณหภูมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศจะ

เปิ ดให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
• ในกรณีที่มีการจัดประชุ มนานาชาติ (TRADE FAIR) หรื องานเทศกาลต่ างๆ เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่ าตัว
จากราคาต้ นทุนทีค่ ิดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรื อย้ ายไปพักเมืองใกล้ เคียงเพื่อความเหมาะสมของ
โปรแกรม

กระเป๋าและสั มภาระเดินทาง

• นํ้าหนัก กระเป๋ าสั ม ภาระที่ โหลดลงใต้ท ้องเครื่ อง สายการบิ น อนุ ญ าตท่ านละ 1 ใบ นํ้าหนัก ไม่ เกิ น 20 กิ โลกรั ม

(สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น ECONOMY CLASS) หากสัมภาระมีน้ าํ หนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนัก
เพิ่มได้
• กระเป๋ าสัมภาระที่สายการบินอนุ ญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิ น 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สู ง
ไม่เกิน 19 เซนติเมตร (7.5 นิ้ว) X 34 เซนติเมตร (13.5 นิ้ว) X 54.5 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว)
• ในบางรายการทัว ร์ ที่ ต้องมี บิ น ด้ว ยสายการบิ น ภายในประเทศ นํ้าหนัก ของกระเป๋ าอาจจะถู ก กําหนดให้ ต่ าํ กว่า
มาตรฐานได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่ งผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่ องเทีย่ วประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ใช้ เวลาดําเนินการ 7-10 วัน
• หนังสื อเดินทาง (PASSPORT) ที่มีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือน และมีหน้าว่างสําหรับติดหน้าวีซ่าเป็ นอย่างน้อย 2 หน้า
•
•
•

•

•
•

หากมี หนังสื อเดินทางเล่ มเก่ า โปรดแนบมาด้วยเพื่อประโยชน์ในการอนุมตั ิวซี ่าจากสถานทูตฯ
รู ปถ่ ายสี ขนาด 2X2 นิ้ว จํานวน 2 รู ป พื้นหลังสี ขาว หน้าตรงไม่ใส่ แว่น ไม่ยมิ้ ไม่มีรอยขูดขีด รอยแม๊ก เย็บกระดาษ
หรื อเปื้ อนนํ้าหมึกปากกา (ถ่ ายไม่ เกิน 6 เดือน) เป็ นรู ปที่ถ่ายจากร้านเท่านั้น
หลักฐานส่ วนตัว – สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาบัตรประชาชน, สําเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่าหรื อใบมรณะบัตร (กรณี
คู่สมรสเสี ยชีวติ ), สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) กรณี เป็ นเด็กอายุต่าํ กว่า 15 ปี ใช้สาํ เนาใบสู ติบตั ร
หลักฐานการทํางาน – หนังสื อรับรองจากจากหน่วยงานหรื อบริ ษทั (เป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น), กรณี เป็ นเจ้าของธุ รกิจ
ใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองการจดทะเบียน (คัดลอกเป็ นเดื อนปั จจุบนั ), กรณี เป็ นนักศึกษาให้ใช้หนังสื อ
รับรองจากทางสถาบัน (เป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
หลักฐานการเงิน – STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ที่ปริ้ นท์โดยธนาคารพร้อมประทับตรา แสดงยอดล่าสุ ดก่อนยืน่ วี
ซ่ า ภายใน 15 วัน (ควรมี ยอดเงิ น ในบัญ ชี ข้ นั ตํ่า 80,000 บาท), หนังสื อรั บ รองการเงิ น จากธนาคารพร้ อมระบุ ชื่ อ
เจ้าของบัญชี (BANK GUARANTEE) สถานทูตไม่ รับพิจารณาเงินฝากบัญชี กระแสรายวัน
กรณี เจ้าของบัญชี รับ รองค่าใช้จ่ายให้บุ คคลอื่น ต้องออกหนังสื อรับ รองค่าใช้จ่าย (เป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้ น) และ
หนังสื อรับรองการเงินจากธนาคาร (BANK GUARANTEE) พร้อมระบุชื่อเจ้าของบัญชี และชื่อผูถ้ ูกรับรองค่าใช้จ่าย
กรณีที่เด็กอายุตํ่ากว่ า 20 ปี ไม่ ได้ เดินทางพร้ อมบิดามารดาหรื อคนใดคนหนึ่ง ต้ องทําหนังสื อยินยอมให้ เดินทางไป
ต่ างประเทศ จากอําเภอหรื อเขตทีท่ ่ านอยู่

