แพ็คเกจดูไบ 4 วัน 3 คืน
ฟรี! เที่ยว City Tour ชมเมือง และเพลิดเพลินกับการทํองทะเลทราย / พักโรงแรม 5 ดาว

ไมํรวมคําตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ และอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
เลือกวันเดินทางเอง 2 ทํานขึ้นไป ตั้งแตํวันนี้ - 15 ก.ย. 60

ราคา 8,499.-

สรุปการเดินทางโดยยํอ
วันที่1

สนามบินดูไบ - เข๎าที่พัก

วันที่2

ซิตท้ี วั ร์ดไู บ (อาจสลับวันนาเทีย่ วได๎ โดยไมํตอ๎ งแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า) พาชมพิพธิ ภัณฑ์ดไู บ - ตลาดทอง - ตึกเบิร์จคาลิฟา
- ถํายรูปด๎านนอกโรงแรม Burj Al Arab - ทํองทะเลทรายด๎วยรถจีป๊ - เพลิดเพลินกับกิจกรรมตํางๆ ในแคมป์กระโจมแบบ
อาหรับ

วันที่3

อิสระพักผํอน (ไมํมีรถบริการ)

วันที่4

รถสํงที่สนามบินดูไบ

วันแรก
..........

วันที่สอง
เช๎า

ดูไบ - ที่พัก
ถึง สนามบินดูไบ (เวลาท๎องถิน่ ช๎ากวําประเทศไทยประมาณ 3 ชั่วโมง)
หลังผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมือง และศุลกากรแล๎วพาขึ้นรถ บริการแบบ Seat In Coach or (S.I.C) เข๎าที่
พัก
อิสระให๎ทํานเช็กอินโรงแรม และพักผํอนตามอัธยาศัย (รถรับจากสนามบิน สํงที่โรงแรมที่พัก)
พักโรงแรม NASSIMA ROYAL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทํา
(อิสระอาหาร ไมํรวมในรายการ)
ซิตท้ี วั ร์ ดูไบ - ที่พัก
บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
จากนั้น มัคคุเทศก์ท๎องถิ่น พูดอังกฤษ พาเที่ยวซิตี้ทัวร์ (ครึ่งวัน)
- พาชม พิพธิ ภัณฑ์ดูไบ (Dubai Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดในตะวันออกกลาง สร๎างเมื่อ
ศตวรรษที่ 19 บูรณะครั้งลําสุดปี 1970 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สําคัญ เชํน การ
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วันที่สาม
เช๎า

ค๎นพบงานศิลปะภายในหลุมฝังศพที่ Al Qusais ซึ่งมีอายุมากกวํา 4,000 ปี ประทับใจกับการบอกเลํา
เรื่องราวประวัติศาสตร์ของชาวอาหรับโบราณผํานเทคโนโลยีสมัยใหมํ
- จากนั้นเดินสูํ ตลาดทอง (Gold Souk) เป็นตลาดทองที่ใหญํทสี่ ุดในโลก จําหนํายผลิตภัณฑ์ Jewelry
ทุกประเภท เชํน มุก อัญมณีตําง ๆ
- นาทํานสูํ เบิร์จคาลิฟา Burj Khalifa ตึกที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 828 เมตร มีทั้งหมด 160 ชั้น
ออกแบบโดยนายเอเดรียน สมิธ สถาปนิกจากชิคาโก ซึ่งคณะจะได๎มีโอกาสขึ้นลิฟท์ที่มคี วามเร็วที่สุดในโลก
คือ 18 เมตร ตํอวินาที หรือ 65 กิโลเมตร ตํอชั่วโมง ไปถึงชั้น 124 เพื่อชมวิวจากของนครดูไบได๎ทั่วทุกทิศที่
สวยงาม โดยตึกนี้ออกแบบตบแตํงภายในโดย Giorgio Armani
- แวะถํายรูปด๎านนอกกับโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว รูปทรงคล๎ายเรือใบที่งดงาม
และหรูหราทีส่ ุดแหํงหนึ่งของโลก ตั้งอยูํริมอําวอาหรับ เป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีที่มีชื่อเสียงชาวตะวันออก
กลาง ถือเป็นสถานที่ที่ทุกคนใฝ่ฝันจะมีโอกาสเข๎าไปสัมผัสสักครั้งในชีวิต
- ผํานชม โครงการ Atlantis The Palm เป็นสุดยอดโครงการของ U.A.E. โดยการถมทะเลให๎เป็นเกาะ
เทียม สร๎างเป็นรูปต๎นปาล์ม จํานวน 3 เกาะ มีทั้งโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม๎นต์ ร๎านค๎า ภัตตาคาร รวมทั้ง
สํานักงานตําง ๆ
- พาทํองทะเลทราย ด๎วยรถจี๊ป (นั่ง 6 ทําน ตํอรถ 1 คัน) สนุกสนาน และตื่นเต๎นไปกับประสบการณ์อัน
แปลกใหมํ นั่งรถตะลุยไปบนเนินทรายทั้งสูง และต่ําสลับกันไป (Sand Dune) จากนั้นให๎ทํานได๎เพลิดเพลิน
กับกิจกรรมตํางๆ ในแคมป์กระโจมแบบอาหรับ ดื่มด่ําบรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตย์ตกดินที่แสน
สวยงาม และสัมผัสชีวิตแบบชาวพื้นเมือง (เบดูอิน) อาทิ การสวมชุดพื้นเมืองชาวอาหรับ ถํายรูปเก็บไว๎เป็น
ที่ระลึก การเพ๎นท์มือแบบอาหรับ (Henna Tattoo) ลองสูบ มารากู กลิน่ ผลไม๎ (Shi Sha) ชมโชว์ระบําหน๎า
ท๎อง (Belly Dance) ซึ่งเป็นศิลปะการรํายรําที่เน๎นการเคลื่อนไหวของกล๎ามเนื้อท๎องและสะโพก
หมายเหตุ * ทํานที่เมารถ กรุณาทานยาแก๎เมาลํวงหน๎าอยํางน๎อยครึ่งชั่วโมง ทางบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบ
และไมํอนุญาตให๎ผู๎ที่เป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรงนั่งรถไป Jeep Safari โดยเด็ดขาด)
* สําหรับทํานที่ไมํสะดวกรํวมเดินทางทํองทะเลทราย สามารถพักผํอนอยูํที่โรงแรม ซึ่งจะไมํ
สามารถขอคืนคําอาหารค่ํา และคําทัวร์ใดๆได๎ ทั้งสิ้น
* หากเดินทางในชํวงเดือนรอมฏอน ประมาณวันที่ 27ก.ค.60 รวมระยะเวลา 1 เดือน จะไมํมี
บริการทะเลทราย)
- รถสํงเข๎าที่พัก อิสระพักผํอนตามอัธยาศัย พักโรงแรม NASSIMA ROYAL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทํา
(อิสระอาหารเที่ยง ไมํรวมในรายการ)
อิสระพักผํอน (ไมํมีรถบริการ)
บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
อิสระพักผํอน หรือทํองเที่ยวเอง (ไมํมีรถ และอาหาร บริการ)
พักโรงแรม NASSIMA ROYAL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทํา
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วันที่สี่
เช๎า

-----

อิสระพักผํอน (ไมํมีรถบริการ)
บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
อําลาที่พัก Check out พบกับเจ๎าหน๎าที่ ณ ล๎อบบี้ โรงแรม ขึ้นรถ บริการแบบ Seat In Coach or (S.I.C)
สํงที่ สนามบินดูไบ
อิสระเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ตรวจสอบเที่ยวบิน และตั๋วราคาพิเศษ ระหวํางประเทศ ที่ www.etravelway.com/airticket
เลือกวันเดินทางเอง 2 ทํานขึ้นไป ตั้งแตํวันนี้ - 15 ก.ย. 60
อัตราคําบริการ ไมํรวมคําธรรมเนียมวีซํา, ตั๋วเครื่องบิน
ผู๎ใหญํ (พักห๎องคูํ) หรือ 2 ผู๎ใหญํ + 1 เด็ก

ราคาตํอทําน งดแถมกระเป๋า

8,499.-

พักเดี่ยว จํายเพิ่ม

4,500.-

Eid al Fitr วันสิ้นสุดถือศีลอด
Eid al Adha วันที่ไปทําฮัจญ์ที่นครเมกกะ

25-Jun-17
31-Aug-16

30-Jun-17
4-Sep-17

หมายเหตุ
1. ออกเดินทางได๎ทุกวัน ตั้งแตํ 2 ทํานขึ้นไป
2. ที่ดูไบ วันศุกร์ นับวําเป็นวันหยุดราชการ หากเดินทางตรงกับวันศุกร์ จะไมํมกี ารบริการทุกชนิด
3. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสับเปลี่ยนรายการได๎ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมํอาจแก๎ไขได๎
4. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎าในกรณีทมี่ ีการขึ้นลงของเงินตราตํางประเทศ
5. การไมํรับประทานอาหารบางมื้อ ไมํเที่ยวบางรายการไมํสามารถขอหักคําบริการคืนได๎เพราะการชําระคํา ทัวร์เป็นไปในลักษณะ
เหมาจําย
อัตรานี้รวม
- ที่พัก NASSIMA ROYAL ระดับ 5 ดาว 3 คืน รวมอาหารเช๎า หรือเทียบเทํา
- ทุกเซอร์วิส บริการแบบ Seat In Coach or SIC (นั่งรถรวมกับผู๎โดยสารทํานอื่น)
- บริการรถ แบบ Seat In Coach or SIC รับสํง สนามบิน ที่พัก สนามบิน
- บริการนําเที่ยว ด๎วยรถ Seat In Coach or SIC พร๎อมมัคคุเทศก์ทอ๎ งถิ่น พูดอังกฤษ (ทัวร์ HD ไมํเปิดให๎บริการในวันศุกร์
เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ)
- มัคคุเทศก์ท๎องถิ่น พูดอังกฤษ พาเที่ยวซิตี้ทัวร์ (ครึ่งวัน) พาชม พิพิธภัณฑ์ดูไบ, ตลาดเครื่องเทศ (Gold & Spicy Souk) และ
ตลาดทอง (Gold Souk), เบิร์จคาลิฟา (Burj Khalifa), ถํายรูปด๎านนอกโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว, ผําน
ชม โครงการ Atlantis The Palm
- บริการด๎วยรถจี๊ป (นั่ง 6 ทําน ตํอรถ 1 คัน) ทํองทะเลทราย พร๎อมทานอาหารค่ํา และกิจกรรมความบันเทิง (หากเดินทางในชํวง
เดือนรอมฏอน ประมาณวันที่ 27ก.ค.60 รวม 1 เดือน จะไมํมีบริการ)
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อัตรานี้ไมํรวม
1. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ และคําภาษีสนามบินฯ
2. คําระวางกระเป๋าที่มีน้ําหนักเกินจากที่สายการบินกําหนดไว๎
3. คําธรรมเนียมวีซําดูไบ (โปรดสอบถามอัตราคําบริการ จากเจ๎าหน๎าที่เพิ่มเติม) ทั้งนี้การขอวีซําขึ้นอยูํกับผลการพิจารณาของดูไบ
โดยใช๎เวลาประมาณ 10-15 วันทําการ
4. คําอาหาร และเครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
5. ทิปไดร์เวอร์ไกด์ (คําทิปแล๎วแตํความพึงพอใจของทําน)
6. คําใช๎จํายสํวนตัว เชํน คําโทรศัพท์ คําซักผ๎า รีดผ๎า และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
7. คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จําย 3% (กรณีที่ตอ๎ งการใบกํากับภาษีในนามบริษัท)
8. คําประกันภัยการเดินทางรายบุคคล
เงื่อนไขการจอง และการสารองทีน่ ั่ง
กรุณาชําระคําแพ็คเกจทัวร์ ยอดเต็มจานวน เมื่อได๎รับรับการยืนยันที่นั่งวํางจากเจ๎าหน๎าที่แล๎ว
(ที่นั่งจะได๎รับการยืนยันเมื่อชําระเงินแล๎วเทํานั้น) พร๎อมสํงสําเนาหน๎าหนังสือเดินทาง (ที่ไมํหมดอายุภายใน 6 เดือนนับจากวันเริ่ม
เดินทาง หนังสือเดินทางเลํมใหมํสามารถเดินทางได๎เลย) และสํงหลักฐานการโอนเงินมาได๎ที่
FAX 027486246-7

***เมื่อชาระคําแพคเกจทัวร์แล๎ว ไมํสามารถเปลี่ยนแปลง หรือขอคําเดินทางคืนได๎ทุกกรณี***
เอกสารที่ใช๎ในการเดินทาง
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไมํต่ํากวํา 6 เดือน
2.หนังสือเดินทางต๎องมีหน๎าวํางสําหรับประทับตราอยํางน๎อย 2 หน๎าเต็ม
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการทํองเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการทํองเที่ยวในตํางประเทศ ซึ่งไมํอาจรับผิดชอบตํอความ
เสียหายตํางๆ ที่อยูํเหนือการควบคุมของเจ๎าหน๎าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตาราง
บิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือคําใช๎จํายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ๎อมเชํน การเจ็บป่วย การถูกทําร๎าย การสูญหาย ความ
ลํ าช๎า หรือ จากอุบัติเ หตุตํ างๆ ฯลฯ ตํ อการตอบปฏิเ สธการเข๎าและออกเมื องของเจ๎ าหน๎ าที่ตรวจคนเ ข๎ าหรือ ออกเมือ ง อั น
เนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไมํถูกต๎อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
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ข๎อมูลเบื้องต๎นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซํา และการยื่นขอวีซํา
1. สาเนาสีหนังสือเดินทางที่ชัดเจน ไมํใชํถํายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางต๎องมีอายุเหลือมากกวํา 6 เดือน
นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
2. รูปถําย : รูปสี ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเทํานั้น (ถํายไมํเกิน 6 เดือน) 2 รูป
- กรุณากรอกชือ่ ของบิดา-มารดาของผู๎ทเี่ ดินทาง และชื่อคูํสมรส (กรณีผู๎หญิงที่แตํงงานแล๎ว)
3. กรณีผู๎เดินทางอายุไมํถึง 20 ปีบริบูรณ์
3.1. เด็ก ไมํได๎เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต๎องมีหนังสือยินยอมให๎บุตรเดินทาง ไปตํางประเทศจากเขตหรืออาเภอ
(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน๎าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา + หนังสือรับรองคําใชํจําย (ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ)
รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซําที่ได๎กลําวมานี้ เป็นเพียงข๎อมูลเบื้องต๎นที่ทางบริษัทฯ ได๎จัดทาขึ้นจาก
ประสบการณ์และระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ ตามแตํสถานการณ์ และคุณสมบัตขิ องลูกค๎า
ในแตํละราย
3.2. เด็ก ไมํได๎เดินทาง กับบิดา จะต๎องมีหนังสือยินยอมให๎บตุ รเดินทาง(ของมารดา) ไปตํางประเทศจากเขตหรืออาเภอ
(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน๎าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา
3.3. เด็ก ไมํได๎เดินทาง กับมารดา จะต๎องมีหนังสือยินยอมให๎บุตรเดินทาง(ของบิดา) ไปตํางประเทศจากเขตหรืออาเภอ
(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน๎าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา
หมายเหตุ :
ทาง UAE Immigration อาจมีการ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม จากที่ได๎แจ๎งไว๎ ขึ้นอยูํกับ การพิจารณาของเจ๎าหน๎าที่ และเอกสาร
ของแตํละทําน การอนุมัติวีซําเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมํมีสํวนเกี่ยวข๎องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลาง
และคอยบริการอํานวยความสะดวกให๎แกํผู๎เดินทางเทํานั้น อัตราคําธรรมเนียมวีซําทางสถานทูตเป็นผู๎เรียกเก็บ หากทํานโดน
ปฏิเสธการขออนุมัติวีซํา ทางสถานทูตไมํคืนอัตราคําธรรมเนียมในการยื่นวีซํา และมีสิทธิ์ไมํแจ๎งสาเหตุการปฏิเสธวีซํา
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