รหัสทัวร์ดูไบ DXB59

วันแรก

กรุงเทพฯ-ดูไบ

13.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้
4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิ นเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่
EK 377 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
เดิ น ทางถึ งเมื อ งดูไ บ ประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิ เ รตส์ หลัง ผ่า นพิ ธีตรวจคนเข้า เมื อ งและ
สัมภาระแล้วนาท่านเดินทางเข้าสู เ่ มืองดูไบ

16.00 น.
19.55 น.

(ไทย-ยูเออี)

คา่

บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ HOLIDAY INN EXPRESS
DXB AIRPORT หรื อระดับเดียวกัน

วันที่สอง

DUBAI FRAME-JUMERIAH BEACH-ตลาดทอง-โครงการเดอะปาล์ม-ช้อปปิ้ งสิ นค้า
พื้นเมือง-ทัวร์ทะเลทราย 4WD-กิจกรรมในแคมป์กระโจม
(ยูเออี)

เช้า

 บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านถ่ายรู ป DUBAI FRAME คือ
สถาปั ตยกรรมหน้าตาคล้าย ‘กรอบรูป’ ที่ ใหญ่ ที่สุดในโลก เปิ ดให้เข้าชมเมื่อวันที่ 1 มกราคมที่ผา่ น
มา หลังจากผ่านกระบวนการก่อสร้างมาถึง 10 ปี เต็ม ด้วยเม็ดเงินกว่า 43.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรื อ
ประมาณ 1.39 พันล้านบาท จากนั้นนาท่านเดินทางสู ช่ ายหาด Jumeirah Beach ซึ่งเป็ นชายหาดตาก
อากาศที่สวยงามของดูไบ แวะถ่ายรู ปกับโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุ ดหรู ระดับ 7ดาว ที่สวยและ
หรู หราที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก และมีช่ ือเสียงของตะวันออกกลาง ที่ทุกคนใฝ่ ฝนั ที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัส
ตัง้ อยูร่ ิ มอ่าวอาหรับ เป็นที่พกั อาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ นาท่านเดินทางสู ่ สถานี รถไฟฟ้า Monorail
เพื่อเดินทางเข้าสู โ่ ครงการเดอะปาล์มไอส์แลนด์ (The Palm Island) โครงการที่อลังการสุ ดยอดโปร
เจคส์ของ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยการถมทะเล ให้เป็นเกาะเทียม สร้างเป็นรู ปต้นปาล์ม 3 เกาะ บน
เกาะมีท่ พี กั โรงแรม รีสอร์ท ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทัง้ สานักงานต่างๆ นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อนั ดับที่ 8
ของโลก นาท่านเดินทางไปช้อปปิ้ งที่ ตลาดทอง (Gold & Spicy Souk) เป็ นตลาดทองที่ใหญ่ท่ สี ุ ดใน
โลก ขายทุ กอย่างที่เป็ น Jewelry เช่น มุ ก อัญมณี ต่างๆ ร้านเล็กๆ จะอยู ห่ ลังร้านใหญ่ มีรา้ นทอง
มากมายกว่าร้อยล้าน ให้ทา่ นได้เลือกซื้อหาลวดลายอันสวยงาม แปลกตาหลากหลายดีไซน์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเลื อกซื้อสิ นค้าพื้นเมืองที่มชี ่ ือเสียงของ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อาทิเช่น พรมและน้าหอม ที่มเี อกลักษณ์เฉพาะถิ่นเหมาะสมกับการเลือกเป็ น
ของที่ระลึก ถึงเวลาอันสมควรเตรียมตัว ท่องทะเลทราย (ท่านที่เมารถควรรับประทานยาแก้เมารถ
ล่วงหน้า30นาที สาหรับท่านที่ไม่สามารถไปร่วมทัวร์ทะเลทรายได้ทางบริ ษัทไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยให้
ได้ รวมถึงค่าอาหารเย็นด้วย ผู เ้ ดินทางสามารถพักผ่อนตามอธยาศัย ณ โรงแรมที่พกั ท่านที่เดินทางไป
ท่องทะเลยทรายโปรดอย่าลืม!! นาเอาเสื้ อแจ็คเก็ตกันลม, แว่นตา และกล้องถ่ายรู ปไปด้วย) นาท่าน
ขึ้ นรถ 4WD (รถขับเคลื่ อน 4 ล้อ) ท่านจะได้สนุ กและตื่นเต้นพร้อมกับสัมผัสกับประสบการณ์อนั
แปลกใหม่กบั การนั่งรถตะลุยไปบนดูน (SAND DUNE) ที่มที งั้ สู งและต่ าสลับกันไป ให้ทา่ นได้เล่นสกี
ทะเลทรายที่ทา้ ทายและหวาดเสียวแต่ปลอดภัย พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม และโรแมนติค
สมควรแก่เวลานาท่านสัมผัสชีวิตแบบเบดูอินพื้นเมืองพร้อมให้ทา่ นได้สนุ กสนานกับการขี่อูฐ (ไม่รวมใน
ค่าทัวร์) จากนั้นนาท่านพักผ่อนในแคมป์ กระโจมแบบอาหรับ ให้ทา่ นได้สวมชุดพื้นเมืองของชาวอาหรับ
เพื่อถ่ายรู ปเก็บไว้เป็นที่ระลึก
รับประทานอาหารคา่ แบบบาร์บีคิว ณ แคมป์กระโจมแบบอาหรับ จิบกาแฟหอมกรุ ่นใน
บรรยากาศที่แสนสบาย ให้ทา่ นได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ในแคมป์ กระโจม อาทิ การสวมชุ ด
พื้นเมืองชาวอาหรับ ถ่ายรู ปเก็บไว้เป็ นที่ระลึก การเพ้นท์มือแบบอาหรับ (Henna Tattoo) ลองสู บบา
รากู กลิ่นผลไม้ (Shi Sha) ชมโชว์ระบาหน้าท้อง (Belly Dance) ซึ่งเป็ นศิลปะการร่ายราที่เน้นการ
เคลื่อนไหวของกล้ามเนื้ อท้องและสะโพก สมควรแก่เวลานาท่า นเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ HOLIDAY INN
EXPRESS DXB AIRPORT หรื อระดับเดียวกัน

เที่ยง

คา่

วันที่สาม

อาบูดาบี-สุเหร่า Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque
เฟอร์รารี่เวิลด์-ห้างดูไบมอลล์-ตึก BURJ KHALIFA
(ยูเออี )

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู ่ เมืองอาบูดาบี เมืองที่ได้รับ
สมญานามว่าเป็น Garden of Gulf เพราะความเขียวขจีของตัวเมืองและได้รับการยกย่องว่าเป็นสวรรค์
แห่งทะเลทราย ผ่านชมสถานที่สาคัญๆ ตลอดจนการสร้างบ้านเรื อนที่เอาชนะธรรมชาติทา่ มกลาง
ทะเลทรายอัน แห้ง แล้ง น าท่ านเข้า ชมสุเหร่ า Sheikh Zayed
bin Sultan al Nahyan Grand Mosque ซึ่ งใหญ่เ ป็ น อัน ดับ 3
ของโลก และเป็ นสุ เหร่าประจาเมืองของท่านเชคที่กอ่ ตัง้ ประเทศ
สหรั ฐ อาหรับ เอมิเ รตต์ ที่ท า่ นสร้างไว้ก อ่ นท่า นจะสวรรคต การ
ก่อสร้างรวมทัง้ หมดเป็ นเวลา10ปี สุเหร่านี้ มี พรมผื นที่ ใหญ่ ที่สุด
ในโลก ขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟ Chandelier ใหญ่
ที่ สุดในโลก ราคาราว 30 ล้า นดอลล่า ร์ น าเข้า จากประเทศเยอรมันท าด้ว ยทองค าและทองแดง
****หมายเหตุ โปรดแต่ ง กายสุ ภ าพออกจากโรงแรมเพื่ อเข้า มั ส ยิ ด ชิ ค ซาเญด ****
ผู ห้ ญิง: กรุ ณาโพกผ้าคลุ มศรีษะ เสื้ อแขนยาว กางเกงขายาว ห้ามใส่กางเกงเลคกิ้งหรื อกางเกงรัดรู ป
ผูช้ าย: เสื้อแขนยาวขายาวแต่งกายสุ ภาพ
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านแวะถ่ายรู ป FERRARI WORLD และมี
เวลาให้ทา่ นเลือกซื้อของที่ระลึกที่เป็ นแบรนด์ของรถยนต์สุดหรู เฟอร์รารี่ หลังจากนั้นนาท่านเดินทาง
กลับสู ่ ดูไบ ระหว่างทางให้ทา่ นได้เลือกซื้อ อินทผลัม ผลไม้นานาประโยชน์ซ่ ึงมีสรรพคุ ณมากมายเกิน
คาดในราคาย่อมเยา จากนั้นนาท่านถ่ายรู ป ตึก BURJ KHALIFA ซึ่งเป็ นตึกที่ได้ช่ ือว่าสู งที่สุดในโลกที่
มีค วามสู ง 828 เมตร และให้ท ่า นได้เ ลื อ กซื้ อสิ น ค้า ต่า งๆมากมายที่ ห้า งดู ไ บมอลล์ (DUBAI
MALL) ซึ่งได้ช่ ือว่าเป็ นห้างที่ใหญ่ท่ สี ุ ดในโลก นอกจากนั้นท่านสามารถชมตูป้ ลาที่มขี นาดที่ใหญ่ท่ สี ุ ด
ในโลกอีก ด้ว ย ซึ่ งภายในยังมีพิ พิธ ภัณฑ์สัตว์น้ าที่ใหญ่ท่ ใี หญ่ท่ สี ุ ดในโลกให้ท า่ นได้เ ลื อ กเข้า ชมตาม
อัธยาศัย (ไม่รววมค่าเข้า) หรื อชมความลา้ สมัยของน้ าพุเต้นระบาสุ ดอลังการซึ่ งจัดแสดงในช่วงเย็น
ของทุ กวันบริ เวณด้านหน้าห้างดู ไบมอลล์ โดยการแสงดระเริ่ มทุ กๆ 30 นาที อิ สระอาหารคา่ ตาม
อัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวและช้อปปิ้ ง
นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ HOLIDAY INN EXPRESS DXB AIRPORT หรื อระดับเดียวกัน

เที่ยง

คา่

วันที่สี่ ดูไบ-สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า
11.45 น.
20.50 น.

(ยูเออี-ไทย)

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู ส่ นามบิน เพื่อ
เตรียมตัวเดินทางกลับสู ป่ ระเทศไทย
ออกเดินทางสู ส่ นามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบิ นเอมิ เรตส์ เที่ ยวบิ นที่ EK 370 (บริ การ
อาหารและ เครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*******************************
ศาสนสถานจะปิ ดทาการในวันศุกร์รวมถึงเทศกาลทางศาสนา
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ทัง้ นี้ข้ นึ อยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
ราคา

กาหนดการเดินทาง

มีนาคม

15-18 / 29 มี.ค. – 1 เม.ย. 2562

19,900

เมษายน

5-8 เม.ย. 2562

19,900

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
เพิ่มท่านละ

2,000
6,000

บาท
บาท

กรุณาอ่านรายละเอี ยดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทั
อัตรานี้ รวม
✓ ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
✓ ค่าที่พกั 3 คืน (ห้องละ 2ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าวีซา่ เข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ (สาหรับผูถ้ ือหนังสือเดินทางไทย)
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
✓ ค่าน้าดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน
✓ หัวหน้าทัวร์ผูม้ ปี ระสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่ น วันละ 5 USD x 4 วัน = 20 USD
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 4 วัน = 400 บาท

เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงิ นมัดจาท่านละ 10,000 บาท พร้อมสแกนสีสาเนาหนังสื อเดินทางพร้อมรู ป
ถ่าย 2 นิ้ วพื้นหลังขาว (หลังจองภายใน 3 วัน)
2. ชาระยอดส่วนที่เหลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4. หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซา่ หรื อวันเดินทาง ให้ทา่ น
ติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทราบทางบริ ษัทขอสงวน
สิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น

เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ ไทยโกทราเวล จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-7313137 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา
สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ
สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ

ชื่อบัญชี
บริ ษทั พิคเจอร์ เร็ สค์ เอเชีย จากัด
สุ นนั ท์ ธีระโรจนารัตน์

ประเภท
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี
281-234498-5
904-2-01211-1

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
6. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
7. กรณี วีซ่าถูกปฏิ เสธจากสถานทูต (วี ซ่าไม่ผ่าน) ทางบริ ษัทจะทาการเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น
ค่าวีซา่ และค่าบริ การยื่นวีซา่ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน เป็นต้น
เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่ นวีซ่า
1. หนังสือเดินทางไทยที่มอี ายุในวันเดินทางมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างมากกว่า 2 หน้า
2. ไฟล์สแกนสีของหนังสือเดินทาง โดยเห็น 2 หน้าแรกของหนังสือเดินทางชัดเจนเท่านั้น
3. รู ปถ่ายพื้นหลังสีขาวขนาด 2 นิ้ ว จานวน 1 รู ป
4. ใช้เวลาประมาณ 10 วันในการยื่นขอวีซา่
5. กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี รบกวนขอไฟล์สแกนสู ติบตั ร โดยให้เห็นข้อมูลชัดเจน

หมายเหตุ
1. บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ ผี ู เ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่ สี ู ญหาย สู ญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็นต้น
3. เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถู กปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
5. สาหรับที่น่ัง LONG LEG หรื อที่น่ังบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผู โ้ ดยสารที่มคี ุ ณสมบัติตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มปี ั ญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลือผู อ้ ่ ืนได้อย่างรวดเร็ว
ในกรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉิ น และอานาจในการให้ท่ นี ่ัง LONG LEG ขึ้นอยู ก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบิน ตอนเวลาที่
เช็คอินเท่านั้น
6. สาหรับห้องพัก 3 ท่าน (TRP) มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น

