รหัสโปรแกรม : 22218 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

กาหนดการเดินทาง :

OCTOBER 2021 – MARCH 2022

วันแรกของการเดินทาง
(1) กรุงเทพฯ
23.00 น.
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9
เคาน์เตอร์ T (ที) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและบริการท่าน
ก่อนการเดินทาง
วันที่สองของการเดินทาง

(2) กรุง เทพฯ - ดู ไ บ - CHECK-IN HOTEL - บุร จญ์ อั ล อาหรั บ BURJ AL
ARAB - เวนิ ส แห่ ง ดู ไ บ (JUMEIRAH MADINAT SOUK) - ดู ไ บเฟรม (THE
DUBAI FRAME)

01.45 น.

ออกเดินทางสู่ นครดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385 (บริการอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่อง)

04.55 น.

ถึง สนามบินดูไบ...หลังนาคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร

นาทุกท่าน

เดินทางสู่ นครดูไบ (DUBAI) เมืองแห่งความมหัศจรรย์ ดินแดนทะเลทรายที่ได้มีการ
พัฒนาสู่ดินแดนแห่งความมั่งคั่งในการค้า การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จนเป็นศูนย์กลาง
ธุรกิจและการท่องเที่ยวของตะวันออกกลาง ความงดงามและความโอ่อ่าของนครแห่งนี้
คื อ ความหรู ห ราอั น โด่ ง ดั ง และเป็ น ที่ ก ล่ า วขานไปทั่ ว โลกว่ า ต้ อ งมาสั ม ผั ส กั บ ความ
สวยงามของนครนี้ให้ได้สักครั้งในชีวิต

เช้า

เดินทางเข้าสู่โรงแรมเพื่อ เก็บสัมภาระ และ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ
โรงแรม (ไม่ได้ Check In)

นาท่าน

แวะถ่ายรูปกับโรงแรม ตึกบุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB โรงแรมสุดหรู ระดับ 7
ดาว ที่สวยและหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และมีชื่อเสียงของตะวันออกกลาง ที่ทุก
คนใฝ่ฝันที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัส ตั้งอยู่ริมอ่าวอาหรับ เป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีชาว
อาหรับ บุรจญ์อัล อาหรับ (BURJ AL ARAB) หนึ่งในสัญลักษณ์อันสาคัญของประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตึกบุรจญ์อัล อาหรับ ...ปัจจุบันเป็นโรงแรมรูปทรงเรือใบที่สวย
และหรูหราที่สุดระดับโลกและมีชื่อเสียงของตะวันออกกลางมีความสูง 321 เมตรหรือ

1,050 ฟุต ตั้งอยู่บนเกาะเทียมที่ถูกถมขึ้นห่างจากแถบชายหาดจูเมร่าห์ 280 เมตร ริม
อ่าวเปอร์เซียที่ทุกคนใฝ่ฝันที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัสซึ่งเป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีชาว
อาหรับ

นาท่าน

เดินทางสู่ เวนิสแห่งดูไบ (SOUK MADINAT JUMEIRAH) เป็นตลาดติดแอร์ ตั้งอยู่ใน
ส่วนเดี ยวกับ โรงแรมหรู ระดับ 5 ดาว MINA AI SALAM ของตระกูล AI MAKTOUM
ออกแบบและตกแต่งเป็น ศิลปะพื้ นเมืองแบบอาหรับคลาสสิก ภายในมีสิน ค้าระดั บ
PREMIUM มากมาย อาทิ ของที่ระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหร่าน หัวน้าหอม
โคมไฟ ของประดับตกแต่งบ้าน ขนมหวาน และถั่วรสช็อกโกแลต

นาท่าน

เดินทางชม ดูไบเฟรม (THE DUBAI FRAME) ตึกสถาปัตยกรรมมหัศจรรย์ หนึ่งใน
ความภาคภูมิใจของเมืองดูไบ และปัจจุบันดูไบเฟรมนี้ถือเป็นกรอบเฟรมที่ใหญ่ที่สุดใน
โลกอีกด้วย ซึ่งตัวตึกนั้นประกอบด้วยหอคอยแนวตั้งสูง 150 เมตร พร้อมถูกเชื่อมต่อกัน
ด้วยสะพานขนาด 100 ตารางเมตร ทาให้สถานที่แห่งนี้คือที่สุด ของการชมสกายไลน์
เมืองดูไบอันงดงาม และยังเป็นสถานที่เหมาะกับการถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียอย่างมาก
อีกด้วย

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน

จากนั้น

นาทุกท่านเดินทางสู่ MALL OF THE EMIRATES ตั้งอยู่ที่สี่แยกถนน SHEIKH ZAYED
เป็นห้างสรรพสินค้า ขนาดใหญ่ มีโรงภาพยนตร์ ลานโบว์ลิ่ง และร้านค้าอีกมากมาย
รวมถึ ง ร้ า นต่ า งๆ มี เ วลาให้ ท่ า นได้ อิ ส ระเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า แฟชั่ น มากมาย อาทิ เ ช่ น
BORDERS, DEBENHAMS, ZARA, HARVEY NICHOLS, H&M, PHAT FARM, VIA
RODEO, VERSACE, D&G, FERRAGAMO และอื่ น ๆ และในห้ า งยั ง มี ส่ ว นของ SKI
DUBAI ที่ เ ป็ น จุ ด โ ด ด เด่ นที่ สุ ด ข อง MALL OF THE EMIRATESเป็ น อี ก หนึ่ ง ใน
ห้างสรรพสินค้าที่เป็น แหล่งท่องเที่ยวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ไม่รวมค่าเข้าและค่า
อุปกรณ์ใน SKI)

ค่า
โรงแรมที่พัก

อิสระอาหารเย็น
ณ 4 STARS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง
เช้า
จากนั้น

(3)

ดูไบ – WORLD EXPO 2021

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าชมนิทรรศการระดับโลก WORLD EXPO 2021
นิทรรศการระดับโลก WORLD EXPO 2021

เป็นการจัดแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมและนวัตกรรมของแต่ละประเทศในโลก งาน WORLD EXPO ถูก
จัดขึ้นทุกๆ 5 ปี และในปี 2021 มีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นเจ้าภาพ ระยะเวลาจัดงานทั้งหมด 173
วัน มีประเทศต่างๆเข้าร่วมจัดแสดงทั้งในร่มและกลางแจ้งกว่า 192 ประเทศ มีการแสดงโชว์หมุนเวียนกัน
ตลอดทั้งวันกว่า 60 การแสดงภายในงานมีภัตตาคารและร้านอาหารกว่า 200 ร้านค้า อิสระชมนิทรรศการ
ตามอัธยาศัย

เที่ยง
13.00 น.

อิสระอาหารกลางวัน
อิสระให้ท่านเดินชมนิทรรศการต่างๆภายใน WORLD EXPO 2021 ตามอัธยาศัย

21.00 น.
โรงแรมที่พัก
วันที่สี่ของการเดินทาง

สมควรแก่เวลาพาทุกท่านกลับที่พัก ณ
ณ 4 STARS HOTEL หรือเทียบเท่า
(4) ดูไบ – DUBAI MARINA – เกาะบลูวอเตอร์ – AIN DUBAI WHEEL –
THE PLAM MONORAILS TO ATLANTIS HOTEL - DUNE SAFARI (4WD)
– BBQ DINNER

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่าน

เดินทางสู่ ดูไบมารีน่า (DUBAI MARINA) อีกหนึ่งย่านสาคัญของดูไบ เมืองชายฝั่งที่
ถูกมนุษย์สร้างขึ้นเป็นระยะทางกว่า 2 ไมล์ เพื่อให้ดูไบกลายเป็นเมืองที่มีคลองที่สร้าง
โดยมนุษย์และเต็มไปด้วยอสังหาริมทรัพย์หรูหรา สวนสาธารณะ บริเวณเดินเล่นและ
ห้างสรรพสินค้า

และนาท่าน

แวะถ่ายรูป AIN DUBAI WHEEL, ดูไบ อายส์ (DUBAI EYE) ชิงช้าสวรรค์สูงที่สุดในโลก
ณ เกาะบลูวอเตอร์ (Blue Waters) สถานที่ที่จะให้คุณได้ค้นพบกับการชมเมืองดูไบจาก
ความสูง 250 ม. ให้คุณรู้สึกเหมือนยืนอยู่บนก้อนเมฆ พร้อมให้คุณได้สัมผัสทิวทัศน์อัน
เป็ น เอกลั ก ษณ์ภ ายในห้ องปรั บอากาศ และความบั น เทิ ง มากมายอั น ได้ถู ก ติ ดตั้ ง ไว้
ภายใน ที่จะให้คุณได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป และค้นพบประสบการณ์ใหม่ในการชม
ทิวทัศน์บนจุดสูงสุดของชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในโลก

นาท่าน

นั่งรถ MONORAIL เดินทางสู่โครงการ เดอะปาล์ม ซึ่งเป็นโครงการที่อลังการ สุดยอด
โปรเจคส์โดยการถมทะเล ให้เป็นเกาะเทียม สร้างเป็นรูปต้นปาล์ม 3 เกาะ บนเกาะมีที่
พักโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้น ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทั้งสานักงาน ต่างๆนับว่าเป็นสิ่ง
มหั ศ จรรย์ อั น ดั บ 8 ของโลก ...น าท่ า นชื่ น ชมความสวยงามของภู มิ ป ระเทศ และ
บรรยากาศรอบๆ โรงแรมนี้ ...PALM ISLAND เป็นโครงการมหัศจรรย์ที่คิดค้นสาหรับ
รองรับการอยู่อาศัยในอนาคต สร้างโดยการนาทรายมาถมทะเลเป็นเกาะเล็กๆ รวม
301 เกาะ รูป ร่างหากมองจากด้ านบนรูปต้ นอินทผลั ม (THE PALM) และ โครงการ
THE WORLD จะเห็นเป็นรูปแผนที่โลก

MONORAIL TO ATLANTIS HOTEL

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน

14.30 น.

นาท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก เพื่อเตรียมตัวตัวสัมผัสประสบการณ์ตะลุยทะเลทรายในช่วง
บ่ า ย พร้ อ มกั น หน้ า LOBBY โรงแรม...จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางไปยั ง แคมป์ ก ลาง
ทะเลทราย

สัมผัสประสบการณ์ตะลุยทะเลทราย DUNE SAFARI
นาท่านขึ้นรถขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD) ตะลุยทะเลทราย พร้อมสัมผัสกับประสบการณ์อันแปลกใหม่กับ
การนั่งรถตะลุยไปบนดูน (เนินทราย) ที่มีทั้งสูงและต่าสลับกันไป ให้ท่านได้เล่นสกีทะเลทรายที่ท้าทาย และ
หวาดเสียวแต่ปลอดภัย พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามและโรแมนติก ...นาท่านสัมผัสชีวิตแบบเบดูอิน
พื้นเมือง พร้อมให้ท่านได้สนุกสนานกับการขี่อูฐ จากนั้นนาท่านพักผ่อนในแคมป์กระโจมแบบอาหรับ ให้ท่านได้
สวมชุดพื้นเมืองของชาวอาหรับเพื่อถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกพร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารค่าแบบบาร์บีคิว จิบ
กาแฟหอมกรุ่นในบรรยากาศที่แสนสบาย ชมโชว์ระบาหน้าท้อง BELLY DANCE จากสาวสวยเซ็กซี่ชาว
อาหรับ
(ท่านที่เมารถกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ก่อนไปทัวร์ทะเลทราย
และควรเตรียมเสื้อแจ็คเก็ต, แว่นตาและกล้องถ่ายรูปติดตัวไปด้วย)

สัมผัสชีวิตแบบชาวพื้นเมืองเบดูอิน โดยภายในมีกจิ กรรมต่างๆให้ทุกท่านร่วมสนุก อาทิเช่น
HENNA TATTOO (ทดลองศิลปะการเพ้นท์ ลวดลายแบบฉบับชาวอาหรับ)
SHI SHA (เครื่องสูบบารากู่ แบบฉบับของชาวอาหรับกลิ่นผลไม้)
GALA BAYA... ให้ท่านแต่งกายพื้นเมืองแบบชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไว้ป็นที่ระลึก
ฟรี ไม่อั้นชิมชาอาหรับ, ผลไม้ตามฤดูกาล, กาแฟ, น้าอัดลม, น้าดื่ม
การขี่อูฐ
ชมโชว์ระบาหน้าท้อง พร้อมร่วมกันรับประทานอาหารค่า BBQ แบบบุฟเฟต์

สมควรแก่เวลา
วันที่ห้าของการเดินทาง

นาท่านกลับสู่ที่พัก ณ โรงแรมที่พัก ณ 4 STARS HOTEL หรือเทียบเท่า
(5) พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ดู ไ บ - นั่ ง เรื อ ABRA RODE – ตลาดทองค า – ตลาด
เครื่องเทศ - ตึก BURJ KHALIFA – DUBAI MALL - สนามบินดูไบ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่าน

เข้าชม พิพิธภัณฑ์ดูไบ (DUBAI MUSEUM) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดในตะวันออก
กลาง สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครั้งล่าสุดปี ค.ศ.1970 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวม
เรื่ อ งราวส าคั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร์ เช่ น การค้ น พบงานศิ ล ป์ ใ นหลุ ม ฝั ง ศพที่ AL
QUSAIS ที่มีอายุถึง 4,000 ปี และเรื่องราวการค้าขายมุก ในประวัติศาสตร์ก่อนการ
ค้นพบน้ามัน และท่านจะประทับใจกับการนาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาถ่ายทอดเพื่อบอกเล่า
เรื่องราวประวัติศาสตร์ของอาหรับโบราณ

จากนั้น

นาท่าน นั่งเรือ ABRA RODE สัมผัสมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรมผ่านวิถีชีวิตสองฝั่งน้า
ของแม่น้า CREEKข้ามฟากสู่ตลาดทองและตลาดเครื่องเทศ ...ท่านสามารถซื้อของฝาก
ในราคาย่อมเยา อาทิ ถั่ว แม็กคาเดเมียร์ ถั่วอัลมอล ถั่วพิตาชิโอ พร้อมทั้ง อินทผาลัม
จากประเทศต่างๆในตะวันออกกลาง

นาท่านสู่

ตลาดเครื่องเทศ (GOLD & SPICY SOUK) และตลาดทอง (GOLD SOUK) ชมตลาด
ทองคา ตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ร้านทองนับร้อยเรียงรายอยู่ใน ตรอก ตู้โชว์หน้า
ร้านเหลืองอร่ามไปด้วยทองรูปพรรณซึ่งมีทั้งแหวน สร้อยคอ กาไล ต่างหู โดยเฉพาะ
สร้อยคอลวดลายแขกนั้นละเอียดสวยงาม ชมแหวนทองคาใหญ่ที่สุดในโลก” มีชื่อว่า
“นาจมา ไตบา (NAJMAT TAIBA)” หรือ “STAR OF TAIBA”

เที่ยง
นาท่าน

อิสระอาหารกลางวัน
ขึ้ น ตึ ก บุ ร จ ญ์ เ ค า ะ ลี ฟ ะ ฮ์ BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE
WORLD) หรือ เดิ ม ชื่ อ บุ ร จญ์ ดู ไ บหนึ่ ง ในสั ญ ลั ก ษณ์ อั น ส าคัญ ของประเทศสหรั ฐ
อาหรับ เอมิ เ รตส์ อี กทั้ ง ยั ง เป็น ฉากเสี่ ย งตายส าคั ญ ของพระเอก “ ทอมครูซ ” จาก
ภาพยนตร์ เ รื่อ ง Mission Impossible 4 ซึ่ ง ตึ ก มี ค วามสู ง ถึ ง 828 เมตร ปั จ จุ บั น มี
ทั้งหมด160 ชั้นเป็นตึกที่ได้ชื่อว่าสูงที่ สุดในโลกตัวตึกได้ทาสถิติกลายมาเป็นตึกระฟ้าที่
สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 546 เมตรแซงตึกไทเป101 เรียบร้อย(สูงกว่าตึกไทเป101
ประมาณ 97 เมตร และสูงกว่าอาคารใบหยก 2 ประมาณ 218 เมตร)

จากนั้น

ให้ทุกท่านอิสระกับการช้อปปิ้ง ณ ห้างดูไบมอลล์ เป็นศูนย์การค้าแห่งใหม่ล่าสุดของ
เมืองดูไบ โดยจาลอง อาทิเช่ น ห้าง GALLARIA LAFAYETTE ห้างชื่อดังของฝรั่งเศส
ห้าง BLOOMINGDALES อันยิ่งใหญ่จากอเมริกาเป็นศูนย์รวมแบรนด์เนมชั้นนาแนว
หน้าจากทั่วทุกมุมโลก

ท่านสามารถเลือกชมเทคโนโลยีล้าสมัยของน้าพุเต้นระบาที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
โดยมีการจัดแสดงที่บริเวณหน้าห้างดูไบ มอลล์
หมายเหตุ : เริ่มตั้งแต่ 17.30-24.00น. โดยการแสดงจะเริ่มทุกๆ 30 นาที

ค่า
สมควรแก่เวลา

อิสระอาหารเย็น
นาทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินดูไบ

วันที่หกของการเดินทาง
02.50น.
12.20 น.

(6)

ดูไบ – สนามบินดูไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ออกเดินทางจาก สนามบินดูไบ สู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK
384
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
+++ หมายเหตุ: โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม +++

อัตราค่าบริการ PRIVATE PACKAGE

02 ท่านขึ้นไป (ราคาเริ่มต้น)

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ
(พักห้องละ 2 ท่าน)
61,900 บาท

04 ท่านขึ้นไป (ราคาเริ่มต้น)

54,900 บาท

8,500 บาท

06 ท่านขึ้นไป (ราคาเริ่มต้น)

52,900 บาท

8,500 บาท

08 ท่านขึ้นไป (ราคาเริ่มต้น)

51,900 บาท

8,500 บาท

จานวนผู้เดินทาง

พักเดี่ยวเพิ่ม
8,500 บาท

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ ราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน, ภาษีน้ามัน, โรงแรมพัก
ณ วันที่ทาการจอง
พิเศษ OPTIONAL FAST TRACT FOR WORLD EXPO
4 Country Pavilions Class A + 1 Country Pavilion Class B 7100 THB / Day / Person
3 Country Pavilions Class A + 2 Country Pavilion Class B 6700 THB / Day / Person
2 Country Pavilions Class A + 3 Country Pavilion Class B 6000 THB / Day / Person
1 Country Pavilions Class A + 4 Country Pavilion Class B 5900 THB / Day / Person

เงื่อนไขในการจองทัวร์
งวดที่ 1 : สารองที่นั่งจ่าย 25,000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 24 ชั่วโมง) พร้อมส่งสาเนาหนังสือเดินทาง
งวดที่ 2 :ชาระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา
บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น
ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป่วย
จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทา
เรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีก
ครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าสามารถคืน
เงินได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของ
สายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็นสาคัญ

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี
ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นวีซ่า
 ในการทาวีซ่าประเทศดูไบ 10 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง
 พาสปอร์ตมีอายุนานกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาด 2นิ้ว 1 รูป หน้าตรง ไม่ยิ้ม ไม่เห็นฟัน
 สแกนหน้าพาสปอร์ต กลางเต็ม2 หน้า (ต้องเป็นสแกนสีไม่สามารถใช้สาเนาได้)
 สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ และไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดา คนใดคนหนึ่ง
ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จากบิดา/มารดา ซึ่งจดหมายต้องออก
โดยที่ว่าการอาเภอ โดยระบุประเทศและวันเดินทาง (ตัวจริง)
 สาเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต่ากว่า 20 ปี)
 สาเนาทะเบียนสมรส หรือสาเนาทะเบียนหย่า 1 ชุด (กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปีเดินทาง)

ตัวอย่างเอกสารยื่นวีซ่า

** แนะนาให้ทา Vaccine Passport สาหรับการเดินทางไปต่างประเทศ **
ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ให้ท่านละ 1 ใบ น้าหนักไม่เกิน 20 กก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry)
น้าหนักต้องไม่เกิน 7 กก.1ใบ
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินเอมิเรตส์ ( EK )
 ค่ารถบริการตามรายการ
 ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) Carlton Al Barsha Hotel or Similar
 ค่าอาหารบางมื้อตามระบุในรายการ
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรสต์
 ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าเข้าชมตามสถานที่ทุกแห่ง
 มัคคุเทศน์ท้องถิ่น รอรับที่ เมืองดูไบ (ภาษาอังกฤษ)
 บัตรเข้าชมงาน Dubai World Expo 1 วัน

 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็น
พิษเท่านั้น”)
(หมายเหตุ : ค่าประกันอุบัติเหตุสาหรับเด็กที่มีอายุต่ากว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุ
มากกว่ า 75 ปี ทางบริ ษั ท ประกั น ฯ จะชดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทนเพี ย งครึ่ ง หนึ่ ง ของ
สัญญาฯ)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าหนังสือหนังสือเดินทาง
 ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารสั่งพิเศษ, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ประกัน Covid-19
 ค่าตรวจ PCR Test ก่อนขึ้นเครื่อง 72 ชั่วโมง
 ค่ากักตัวในโรงแรม หรือ จังหวัดที่เปิด SAND BOX (สามารถหาและแนะนาให้ได้ ไม่รวมในค่าทัวร์)
 ค่าตรวจ PCR Test ในประเทศดูไบ
ในกรณีที่ ผลตรวจที่มี หมดอายุ 72 ชั่วโมง และลูกค้าไม่มี Vaccine Passport ก่อน
เดินทางเข้าชมงาน EXPO
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวควรทิปแก่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, มัคคุเทศน์ไทย และคนขับรถที่คอยบริการ
เราโดยประมาณ 48 USD ต่อทริป
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย
ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 7วัน เท่ากับ 21 USD)
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 5วัน เท่ากับ 15 USD)
 พนักงานขับรถในประเทศดูไบ
ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 5วัน เท่ากับ 10 USD)
 พนักงานขับรถท่องทะเลทราย
ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 1 วัน เท่ากับ 2 USD)

กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา
บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น
ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้
เมื่อเกิดเหตุจาเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย
สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัย
บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก
สายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ
หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาร้าย การ
สูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ
ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน
หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ามัน หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทาง
บริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกล่าว
เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ
หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่
ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **
**ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่
ท่านได้ทาการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้า
เกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี**

หากใครสนใจจะจอง
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
 หรือโทร 02-234-5936

