EGYTHAI TOURS & TRAVEL CO., LTD
125/12 Soi Ruamrudee 4, Ploenchit Rd.,Lumpini , Patumwan , Bangkok 10330
TEL.: 662 650 7667, 662 650 7593-4 / FAX: 662 651 4822
Licence No.11/3536 / Website: www.egythai.co.th, E-mail: info_thailand@egythai.com

ดาร์ล้ งิ ค์ ดูไบ 5 วัน 3 คืน
โปรแกรมสุดหรู บินตรงสูด
่ ไู บ กินดี อยูด
่ ี พักโรงแรมดีใหม่หอ้ งใหญ่
ทานอาหารโรงแรมทอง ขึ้นตึกเบอร์จคาลิฟ่า ทานข้าวในโครงการเดอะปาล์ม

DARLING DUBAI 5D 3N

**** จุดเด่นน่าสนใจของรายการท่องเที่ยว *****
- บินตรงโดยฟลายดูไบ สู่ ดูไบ ไม่เสี ยเวลาเปลี่ยนเครื่ อง เครื่ องบินลาใหม่
- อยูด่ ี กินดี มีอาหารไทย 1 มื้อ
- รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรมแอตแลนติส เดอะปาล์มรีสอร์ ท
- รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรมทอง Emirate Palace โรงแรมทอง เรื่ อง The Fast 7
- เยือนเมืองอาบูดาบี้ เมืองหลวงของ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมืองที่ได้สมญานาม สวรรค์แห่งทะเลทราย
- นาท่านตะลุยทะเลทราย ชมพระอาทิตย์ตกดิน ขี่อูฐ สนุกสนานตื่นเต้นกับ ชมระบาหน้าท้องที่สวยงาม
- พิเศษ!!! นาท่านขึ้นตึก Burj Khalifa (Burj Dubai) ชั้น 123-124 จุดชมวิวของตึก อิสระเก็บภาพประทับใจ
- พิเศษ!!! เยือนดินแดนแห่ งความเร็ว Ferrari World Theme Park
OHO DUBAI
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วันที่หนึ่ง
09.30 น.
12.10 น.
16.30 น.

ค่า

สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ – ดูไบ – ดูไบมอล์
-/-/ พร้ อมกันทีส่ นามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินฟลายดูไบ ชั้น 4
ป้ ายต้ อนรับ DARLING DUBAI พร้ อมเจ้ าหน้ าที่ คอยให้การต้อนรับ
 คณะออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินฟลายดูไบ เที่ยวบินที่ FZ524
ถึงสนามบินเมืองดูไบ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและประทับตราวีซ่าแล้ว
จากนั้นนาท่านสู่ เมืองดูไบ เพื่อชม เดอะดูไบ มอลล์ (The Dubai Mall) เป็ นแหล่งช้อบปิ้ งขนาดใหญ่ที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก ชม Aquarium ขนาดยักษ์ ตื่นตาตื่นใจไปกับฝูงฉลามอย่างใกล้ชิดและสัตว์น้ านานาชนิ ด
Aquarium แห่งนี้ได้ชื่อว่าใช้แผ่นอะคริ ลิคในการประกอบตูป้ ลาที่ใหญ่สุดในโลก และเดอะ ดูไบ มอลล์ ยัง
เป็ นส่ วนหนึ่งของดาวน์ทาวน์เบิร์จดูไบ (Downtown Burj Dubai) มูลค่า2หมื่นล้านดอลลาร์ สหรัฐ ซึ่ งเป็ น
ที่ต้ งั ของเบิร์จดูไบอาคารที่สูงที่สุดในโลกซึ่ งมีร้านค้ากว่า 1,200 ร้านร้านอาหารและเครื่ องดื่มกว่า 160 ร้าน
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตาคาร Orchestra Restaurant ในห้างดูไบมอล์
จากนั้นนาท่านสู่ โรงแรมที่พกั เพื่อพักผ่อน
 นาท่านเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม HILTON MINA หรื อเทียบเท่า
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วันทีส่ อง
เช้ า

Highlight..!!

อิสระ..!!

ขึน้ ตึก Burj Khalifa -จูไมร่ า-–ปาล์มไอส์ แลนด์ - Monorail – ตะลุยทัวร์ ทะเลทราย
เช้ า /กลางวัน/เย็น
 รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม
พิเศษ!!! นาท่านขึ้นตึก Burj Khalifa (Burj Dubai) ชั้น 123-124 จุดชมวิวของตึก อิสระเก็บภาพประทับใจ
จากนั้นนาท่าน แวะถ่ายรู ปด้านนอกตึก Burj Khalifa (Burj Dubai) ซึ่ งเป็ นที่สุดของที่สุดแห่งดูไบ ซึ่ งสู งถึง
828 เมตร (ปั จจุบนั ) มีท้ งั หมด 160 ชั้น เป็ นตึกที่ได้ชื่อว่าสู งที่สุดในโลก ซึ่ งได้มีการเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการ
เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2553 และเปลี่ยนชื่ออาคารจาก "เบิร์จดูไบ"เป็ น "เบิร์จคาลิฟา" เพื่อเป็ นเกียรติแก่
ชีกห์คาลิฟาบินซาเอดอัลนาห์ยนั เจ้าผูค้ รองนครอาบูดาบี้ และประธานาธิ บดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เบิร์จคา
ลิฟาออกแบบโดย เอสโอเอ็ม ผู ้ ออกแบบเดียวกันกับ เซี ยร์ ทาวเวอร์ อาคารที่สูงที่สุดในสหรัฐอเมริ กา โดย
เป็ นโรงแรมอาร์ มานีสาหรับ 37 ชั้นล่าง โดยชั้น 45 ถึง 108 จะเป็ นอพาร์ ตเม้นท์ โดยที่เหลือจะเป็ น
สานักงาน และ ชั้นที่ 123 และ 124 จะเป็ นจุดชมวิวของตึก มองเห็นวิวดูไบรอบทิศ
จากนั้นแวะถ่ายรู ปชายหาด Jumeirah Beach ซึ่งเป็ นชายหาดตากอากาศที่สวยงามยอดนิยม ของดูไบและ
แวะถ่ายรู ปด้านนอก คู่กบั โรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุ ดหรู ระดับ 7ดาว ที่สวยและหรู หราที่สุดแห่ง
หนึ่งของโลก และมีชื่อเสี ยงของตะวันออกกลาง ตั้งอยูร่ ิ มอ่าวอาหรับเป็ นที่พกั อาศัยของเศรษฐีชาว
อาหรับ นาท่านสู่ Medinat Jumeirah Souk หรื อ (เวนิส แห่ งดูไบ ) ซึ่งเป็ นตลาดติดแอร์ ซึ่งออกแบบและ
ตกแต่งเป็ นศิลปะคลาสสิ คในแบบอาหรับ ดูคลาสสิ คแบบพื้นเมือง ภายในมีสินค้า อาทิ ของที่ระลึก พวง
กุญแจ, ขวดทราย, พรม อีหร่ าน, หัวน้ าหอม อาหรับ, โคมไฟ และของประดับตกแต่งบ้าน เมืองได้เวลานา
ท่านสู่ โครงการเดอะปาล์ม
นาท่าน ขึน้ รถไฟ Monorail (MRT) ชมทัศนียภาพ ในมุมสู งบนรถไฟชมความอลังการของโครงการ
Atlantis Hotel และ The Palm Project โครงการ เดอะปาล์ มไอส์ แลนด์ เป็ นโครงการที่อลังการ สุ ดยอดโปร
เจคของ ยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์ โดยการถมทะเล ให้เป็ นเกาะเทียม สร้างเป็ นรู ปต้นปาล์ม 3 เกาะ บนเกาะ
มีที่พกั โรงแรม รี สอร์ท อพาร์ ตเม้นท์ ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทั้งสานัก งานต่างๆ นับว่าเป็ นสิ่ งมหัศจรรย์
อันดับที่8 ของโลก นา ท่านสู่ โรงแรม The Atlantis The Palm ชมตู้ปลาที่รวมปลาสายพันธุ์จากทะเลมากมาย
ถ่ายรู ปและชมสมบัติล้ าค่าใต้ทอ้ งทะเลลึก จากซากเรื อที่อบั ปางลง

ซื้ อเพิ่ม The Lost Chamber ชมสัตว์น้ าไม่รวมอยูใ่ นโปรแกรม หากท่านต้องการชมกรุ ณาจัดการเวลาให้เหมาะกับโปรแกรมทัวร์
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 พิเศษ!!! รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตาคารในโรงแรมแอตแลนติส เดอะปาล์มรี สอร์ท
นาท่าน ตะลุยทัวร์ ทะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner) โดยรถ 4 W/D พร้อมคนขับที่มีประสบการณ์
(รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) 1 คัน / 6 ท่าน ท่านจะได้สนุกสนาน และตื่นเต้นพร้อมสัมผัสกับ ประสบการณ์อนั
แปลกใหม่กบั การนัง่ รถตะลุยไปบน Dune (เนินทราย) ที่มีท้ งั สู งและต่าสลับกันไป ที่ทา้ ทายและหวาดเสี ยว
แต่ปลอดภัย อิสระถ่ายรู ป (Dubai Sun Set) ชมพระอาทิตย์ตกดินอันงดงามบนเนินทราย สุ ดแสนโรแมนติก
จากนั้นเชิ ญท่านอิสระ..พร้อมให้ท่านได้สนุกสนานกับการขี่อูฐหรื อให้ท่านพักผ่อนในแคมป์ อาหรับ ซึ่งมี
กิจกรรม มากมาย ** อย่าลืม ** เอาแจ็คเก็ต, แว่นตาและกล้องถ่ายรู ปไปด้วย **
หมายเหตุ ..!! - ท่านที่เมารถกรุ ณาทานยาแก้เมาล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่ งช.ม./แจ้งหัวหน้าทัวร์ ก่อนไปทัวร์ทะเลทราย
ฟรี.. Camp!! - กิจกรรม ภายในแคมป์ - Henna Tattoo. (ทดลองศิลปะการเพ้นท์ลวดลายแบบฉบับชาวอาหรับ)
- SHI SHA.. (เครื่ องสู บบารากุ แบบฉบับของชาวอาหรับ กลิ่นผลไม้)
- GALA BAYA... ให้ท่านแต่งกายพื้นเมืองแบบชาวอาหรับ ถ่ายรู ปเก็บไว้เป็ นที่ระลึก
- ขี่อูฐ... ให้ท่านขี่อูฐเดินกลางทะเลทราย ถ่ายรู ปเก็บไว้เป็ นที่ระลึก
- ฟรี.. ไม่อ้ นั ชิมชาอาหรับ, อินทผลัม, ชา, กาแฟ, น้ าอัดลม, น้ าดื่มอนามัย (ไม่รวมป๊ อบคอร์ น, และเครื่ องดื่ม
แอลกฮอลล์ อาทิเช่น เหล้า, เบียร์ , ไวน์ ฯลฯ ซึ่ งท่านต้องซื้ อเพิ่มเองต่างหาก)
ค่า
 Arab Buffet & BBQ กลางทะเลทราย (มื้อนี้ เป็ นแบบ... ต่อคิวบริ การตัวเอง)
- ทดลองชิมอาหาร แบบอาหรับแบบบาร์บีคิว (ไก่, เนื้ อแกะ, เนื้อวัว), สลัดผัก, ผักดอง, ฮามุส, มันฝรั่งอบ,
สปาร์ เกตตี้, เป็ นต้น บรรยากาศสไตล์อาหรับนัง่ เบาะบนพื้นพรมกลางทะเลทราย ใกล้เวทีการแสดง
- ชมระบาหน้ าท้อง (Belly Dance) ศิลปะโชว์จาก...สาวชาวอาหรับ
- ชมระบากระโปรง... ประดับไฟสวยงาม (Tanora) ศิลปะแห่งการร่ ายรากระโปรงของชายหนุ่ม
- ระบาอาหรับ (Arabian Dance Show) ซึ่งหาดูได้ยาก มีเฉพาะแถบอาหรับเท่านั้น
 นาท่านเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม HILTON MINA หรื อเทียบเท่า
กลางวัน
15.00 น.
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วันทีส่ าม
เช้า

อาบูดาบี-Grand Mosque–เฟอรารี่เวิลด์ -ทานข้ าวในอิมิเรทพาเลท – ห้ างมอล์ออฟอิมิเรท เช้ า/กลางวัน/เย็น
 รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม
เดินทางจากเมืองดูไบสู่ เมืองอาบูดาบี้ เมืองที่ได้รับสมญานามว่าเป็ น Garden of Gulf เพราะความเขียวขจี
ของตัวเมืองและได้รับการยกย่องว่าเป็ นสวรรค์แห่งทะเลทราย ผ่านชมสถานที่สาคัญๆของรัฐ ตลอดจนการ
สร้างบ้านเรื อนที่เอาชนะธรรมชาติท่ามกลางทะเลทรายอันแห้งแล้ง ผ่านชมพระราชวังที่ประทับประมุขของ
ประเทศ (จากเมืองดูไบสู่ เมืองอาบูดาบี้ใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง)
นาท่านแวะถ่ายรู ป Ferrari World Theme Park สวนสนุกในร่ มที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็ นสวนสนุกในร่ ม
แห่งแรกและใหญ่ที่สุดในโลกเก็บภาพกับรถแข่ง Formula 1 Super Car
จากนั้นนาท่านชม สุ เหร่ าที่งดงามที่สุดของ U.A.E คือ สุ เหร่ าSheikh Zayed bin Sultanal Nahyan Grand
Mosque ซึ่ งใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลกและเป็ นสุ เหร่ าประจาเมืองของท่านเชคที่ก่อตั้งประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตต์ ที่ท่านสร้างไว้ก่อนท่านจะสวรรคต การก่อสร้างรวมทั้งหมดเป็ นเวลา 10 ปี สุ เหร่ านี้มีพรม
ผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟ Chandelierใหญ่ที่สุดในโลก ราคาราว 30 ล้าน
ดอลลาร์ นาเข้าจากประเทศเยอรมันทาด้วยทองคาและทองแดง
**สาหรับสตรี ทางทัวร์ได้จดั เตรี ยมชุ ดคลุมเพื่อเข้ามัสยิดให้แล้ว ท่านสามารถแต่งตัวได้อิสระเพียงแต่สวม
ชุดดาคลุมและคลุมศรี ษะหรื อท่านจะเตรี ยมผ้าคลุมผมไปเองก็ได้ตามสะดวก**
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กลางวัน
บ่าย

ค่า

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายใน Emirate Palace โรงแรมหรู 7 ดาวหนังเรื่ องSEX&CITY
ชมโรงแรม Emirate Palace ซึ่ งสร้างสวยงามดุจดัง่ พระราชวังของเจ้าผูค้ รองนคร โรงแรมแห่งนี้อยูบ่ นที่
ของอดีตประธานาธิบดี Sheikh Al Nayan เคยดารงตาแหน่งประธานาธิ บดีของ U.A.E และเป็ นเจ้าผูค้ รอง
นครอาบูดาบี้ เป็ นสถานที่ที่ให้ในการถ่ายทาภาพยนต์ฮอลีวดู เช่น The Sex & City และ Fast & Furious 7
เมื่อได้เวลาอันควรนาท่านเดินทางกลับสู่ ดูไบ
นาท่านเดินทางสู่ หอ้ ง Mall of Emirate เป็ นศูนย์การค้าสร้างขึ้นใหม่ล่าสุ ดของดูไบ ภายในมีสินค้าชั้นนา
มากมายและไฮไลท์สาหรับที่น้ ีคือมีลานสกีหิมะในร่ ม ซึ่ งเป็ นที่นิยมมากในขณะนี้ SKI PARK โดยเนรมิต
ให้มีลานสกีหิมะขนาดใหญ่ (จาลองมาจากเมืองตากอากาศในประเทศสวิสเซอร์ แลนด์)
**หมายเหตุ** ค่าเข้าและอุปกรณ์ Ski Dubai ไม่รวมในทัวร์
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตาคาร
 นาท่านเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม HILTON MINA หรื อเทียบเท่า
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วันทีส่ ี่
เช้ า

เทีย่ ง
บ่าย
16.20 น.

พิพธิ ภัณฑ์ ดูไบ – ตลาดทอง และ ตลาดเครื่ องเทศ (สวนมิราเคล กรุ๊ ป 8-12 ธ.ค)
เช้ า /กลางวัน/ รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม – เช็คเอ้าท์
จากนั้นนาคณะเดินทางเพื่อแวะถ่ายรู ป พระราชวังท่านชีค (Shiekh Palace) หน้าพระราชวังอันงดงาม ของ
ครอบครัว Shiekh Al Maktoum อันยิง่ ใหญ่อลังการ ซึ่ งมีความร่ มรื่ นเต็มไปด้วยต้นไม้ และพืชพรรณนานา
ชนิด และบรรดาเหล่านกยูงมากมาย
นาท่านชมพิพธิ ภัณฑ์ ดูไบ (Dubai Museum) เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ทนั สมัยที่สุดในตะวันออกกลางสร้างเมื่อ
ศตวรรษที่ 19 บูรณะครั้งล่าสุ ดปี 1970 เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่ องราวประวัติศาสตร์ ที่สาคัญ เช่น การ
ค้นพบงานศิลป์ ภายในหลุมฝังศพที่ Al Qusais ที่มีอายุมากกว่า 4,000 ปี เรื่ องราวการค้าขายมุก ใน
ประวัติศาสตร์ ก่อนการค้นพบน้ ามัน ประทับใจกับการนาเทคโนโลยีต่างๆมาถ่ายทอด บอกเล่าเรื่ องราว
ประวัติศาสตร์ของชาวอาหรับโบราณ
นาท่านชม Dubai Creek ที่จะแบ่งดูไบออกเป็ น 2 ส่ วนคือ Deira Dubai และ Bur Dubai เป็ นทะเลที่ขดุ เข้า
มา มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีท่าจอดเรื อ 8 ท่าให้ท่านนัง่ เรื อ Abra ชมและถ่ายรู ปกับทัศนียภาพ
สองฟากฝั่ง ของ Creek ได้ ตามอัธยาศัยจากนั้น นาท่าน..ช้อปปิ้ งที่ ตลาดทอง และ ตลาดเครื่ องเทศ (Gold &
Spicy Souk) เป็ นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขายทุกอย่างที่เป็ น Jewelry เช่ น มุกอัญมณี ต่างๆ ร้านเล็กๆ
จะอยูห่ ลังร้านใหญ่ มีร้านทองมากมายกว่าร้อยล้าน ให้ท่านได้เลือกซื้ อหลายดีไซน์
 นาท่านรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารไทย ร้านไทยชิ
นาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
บินตรงกลับกรุ งเทพฯโดยสายการบินฟลายดูไบ เที่ยวบินที่ FZ521
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วันที่ห้า
01.25 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ ... โดยสวัสดิภาพ

- /-/-

*หมายเหตุ* รู ปภาพทั้งหมดใช้เพื่อประกอบการบรรยายรายละเอียดในโปรแกรมเท่านั้น และโปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนตามเหตุการณ์สถานการ์ณจริ ง

************************************
กาหนดการเดินทาง คณะ 20 ท่าน

ราคาพักคู่/ท่าน

พักเดี่ยวเพิม่

1-5 ธันวาคม 60 (วันหยุดวันพ่อ)
29 ธันวาคม 60 – 2 ม.ค 61(วันหยุดสิ้นปี )

43,900
53,900

6,000
12,000

*หมายเหตุ* ราคาแพ็คเกจทัวร์น้ ีไม่มีแจกกระเป๋ าเดินทางหรื อของสมณาคุณแจก
รายละเอียดการโอนเงิน
1. สาหรับผู้เป็ นนิติบุคคล หรื อระบบบริษัท ทีต่ ้ องการ Vat % และหัก ณ ที่ 3 % กรุ ณาโอนเข้ าบัญชี ดังนี้
ชื่ อบัญชี บริ ษทั อีจ้ ีไทย ทัวร์ ส แอนด์ แทรเวล จากัด
ธนาคาร ธนาคารกสิ กร ไทย สาขาสี ลม บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 001 – 131334 - 5
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขา ALL SEASON บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 155-300768 – 8
**หมายเหตุ** โอนเข้ าบัญชีบริษัทฯ ราคาทัวร์ ต้องบวกเพิม่ อีก 7% สาหรับภาษีมูลค่ าเพิม่ (Vat7%)
2. สาหรับผู้เป็ นบุคคลธรรมดา กรุ ณาโอนเข้ าบัญชี ดังนี้
ชื่ อบัญชี MR. AYMAN MAHMOUD NAGUIB HAFEZ
ธนาคาร ธนาคารกสิ กร ไทย สาขาสี ลม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-276579-9
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขา ALL SEASON บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 155-2-18899-4
อัตรานีร้ วม
☺ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน กรุ งเทพฯ – ดูไบ –กรุ งเทพฯ โดยสารการบินฟลายดูไบ ชั้นประหยัด รวมค่าภาษีสนามบิน
☺ 3 คืน โรงแรมตามที่ระบุ
☺ ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ และค่ารถโค้ช แอร์ ในการนาเที่ยวตามรายการ
☺ บริ การไกด์ ภาษาอังกฤษ และหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์ ในกรณี 20 ท่านขึ้นไป
☺ ค่าประกันอุบตั ิเหตุแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท
☺ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ พร้อมค่าน้ าระหว่างมื้ออาหารทุกมื้อ และระหว่างวัน ท่านละ 2 ขวด
☺ ค่าวีซ่าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
OHO DUBAI
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อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว
 ค่าเครื่ องดื่มสั่งพิเศษในโรงแรมและร้านอาหาร
 ค่าใช้จ่ายนอกเหนื อระบุในโปรแกรม
 ค่าทิปไกด์ และคนรถ ขั้นต่า 5 $ ต่อคน ต่อวัน (ทั้งทริ ป 5 x 4 วัน = 20 USD/ท่าน)
 หัวหน้าทัวร์ไทย ทิปตามศรัทธา (ขั้นต่า3$/วัน x 4 วัน)
 ค่ายกกระเป๋ า,ที่สนามบิน/โรงแรมฯ
 VAT 3 %, 7 %
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันก่อนการเดิ นทาง พร้ อมชาระงวดแรก 10,000 บาท / ท่าน และส่ งมอบเอกสาร
การเตรี ยมการยืน่ ขอวีซ่าตามที่กาหนด ***
2. ส่ วนที่เหลือชาระก่อนออกตัว๋ 30 วันก่อนการเดินทาง
3. กรณี ยกเลิก 25 วันการเดินทาง บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องขอหัก 50 % ของค่าทัวร์ หรื อตาม คชจ. จริ งที่เกิดขึ้น
4.กรณี ก่อนการเดินทาง 20 วัน หลังจากออกตัว๋ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินเต็มจานวนของค่าทัวร์
หมายเหตุ
1.บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายยกเลิ กทัวร์ ในกรณี ที่ไม่ครบ 15 ท่าน จะไม่มีหัวหน้าทัวร์ เดิ นทางด้วย แต่มีเจ้าหน้าที่ที่ดูไบ
และราคาจะเปลี่ยนแปลงตามจานวนผูเ้ ดินทางจริ ง
2.บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข
ได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3.เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. กรณี ยกเลิ ก การเดิ นทางภายหลังจากได้วีซ่ าแล้ว ทางบริ ษ ัท ฯขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการแจ้งสถานทู ตฯเพื่ อให้ อยู่ใ น
ดุลพินิจของสถานทูตฯ เรื่ องวีซ่าของท่าน เนื่ องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถู กบันทึกไว้เป็ นสถิ ติในนามของ
บริ ษทั ฯ เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรง ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
5.ในกรณี สายการบินยกเลิกหรื อเที่ยวบินล่าช้า กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทาง
บริ ษทั ฯจะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
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เอกสารประกอบการขอวีซ่า
- หนังสื อเดินทาง : ต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าว่างเหลือสาหรับ
ประทับตราวีซ่า และตราประทับเข้า-ออกอย่างน้อย 3 หน้าเต็ม
- รู ปถ่ าย : รู ปสี ขนาด ขนาดใดก็ได้
**ส่งเอกสารทั้ง2อย่างให้ทางอีเมล์ โดยสแกนหรื อถ่ายรู ปหนังสื อเดินทางหน้าแรกและรู ปถ่ายสี ชดั เจนส่งให้ทางอีเมล์ ไม่ใช้เล่มจริ ง**

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-650-7593-4 หรือ 085-046666
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