หากจะเปรี ยบเทียบการพัฒนาประเทศในโลกใบนี ้ กว่า 193 ประเทศคงต้ องยอมรับรัฐดูไบ 1 ใน 7 ของสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ การ
เติบโตแบบไร้ ขีดจากัดเป็ นที่ยอมรับของนานาประเทศในกลุม่ ตะวันออกกลาง และชาติตะวันตก อีกทังในอนาคตยั
้
งได้ รับการ
คัดเลือกให้ เป็ นเจ้ าภาพงานเอ็กซ์โป เป็ นการแสดงนิทรรศการนานาชาติที่จะจัดขึ ้นในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) ดูไบไม่เพียงมี
ชื่อเสียงในเรื่ องสถาปั ตยกรรม ที่สร้ างสรรค์ผลงานใหม่ๆในทุกๆปี รวมไปถึงรางวัลสิ่งก่อสร้ างที่เป็ นตึกสูงระฟ้าที่สงู ที่สดุ ในโลก
ช้ อปปิ ง้ คอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลก สนามบินที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกกาลังจะเปิ ดให้ บริ การแก่นกั ท่องเที่ยวที่จะเข้ ามาปี ละกว่า
100 ล้ านคน หรื อแม้ แต่การพัฒนาชายฝั่ งทะเลจากการขุดทรายจากใต้ ทะเลขึ ้นมาถม จากแนวชายหาดเดิมเพียงแค่ 10 ก.ม.
จนถึงปั จจุบนั ดูไบมีชายฝั่ งทะเลถึง 2,000 ก.ม. สถานที่ท่องเที่ยวที่นี่สว่ นใหญ่ล้วนแล้ วแต่ถกู มนุษย์สร้ างขึ ้น และเมื่อจะเนรมิต
ขึ ้นมาทังที
้ ก็ต้องทาให้ โลกตะลึง เรี ยกได้ วา่ ดูไบเป็ นเมืองที่รวมความเป็ นที่สดุ ในโลกไม่วา่ “ใหญ่ที่สดุ ” “สูงที่สดุ ” “สวยที่สดุ ” หรื อ
“แห่งแรก” ดูไบกลายเป็ นสวรรค์แห่งใหม่ของนักเดินทาง แล้ วคุณล่ะ พร้ อมที่จะไปสัมผัสรึยงั
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วันที่ 1

12.00 น.
15.25 น.
18.30 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์)

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรสต์
แอร์ ไลน์ เจ้ าหน้ าที่ให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ออกเดินทางสูส่ นามบินนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) โดยเที่ยวบินที่ EK377
เดินทางถึงสนามบินดูไบ (เวลาท้ องถิ่นดูไบช้ ากว่ากรุ งเทพ 3 ชม.) หลังผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร นาท่านเดินทางสูท่ ี่พกั โรงแรม

เสาร์

ใช้ เวลาบิน 6 ชัว่ โมง 5 นาที

พักโรงแรม SHERATON DEIRA HOTEL DUBAI หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
www.sheratondeiradubai.com
ดูไบ - อาบูดาบี ้ (นครหลวงแห่งรัฐ) - มัสยิดหลวง - เฟอรารี่ เวิลด์ - ดูไบ
อาทิตย์
รับประทานอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรงแรม
Buffet
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองอาบูดาบี ้ เป็ นเมืองหลวงของ UAE ได้ ชื่อว่าเป็ นเมืองที่ร่ ารวยที่สดุ
ในโลก ได้ รับสมญานามว่าเป็ น Garden of Gulf เพราะความเขียวขจีของต้ นไม้ ตดั กับท้ อง
ทะเลสีฟ้า เปรี ยบดัง่ สวรรค์แห่งทะเลทราย เมืองที่ขึ ้นชื่อว่าทุกอย่างสร้ างขึ ้นมาด้ วยมนุษย์
ตึกสูงระฟ้ ากลมกลืนไปกับเมืองเก่า นาท่านชมมัสยิดหลวง (Grand Mosque) ตังชื
้ ่อตาม
ท่าน Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan ท่านเชคแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ มัสยิด
สร้ างจากหินอ่อนสีขาวยิง่ ใหญ่ อลังการ สวยงามที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก ใช้ เวลาในการ
ก่อสร้ าง 10 ปี จึงแล้ วเสร็จ และเปิ ดให้ เข้ าชมในปี ค.ศ. 2007 ภายในสุเหร่านี ้มีพรมทอมือ
ผืนที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟ Chandelier ใหญ่ที่สดุ ในโลก
นาเข้ าจากประเทศเยอรมันทาด้ วยทองคาและทองแดง (สุภาพสตรี เข้ าชมภายในต้ องมีผ้า
คลุมผม) แล้ วนาท่านแวะถ่ายรูปด้ านนอกกับโรงแรม Emirates Palace
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Royal Orchid Restaurant
Chinese
14.00 น. นาท่านเข้ าสูเ่ ฟอร์ รารี เวิลด์ สวนสนุกในร่มใหญ่ที่สดุ ในโลก เจ้ าของฉายา “ม้ าลาพอง” ทีม
ยักษ์ ใหญ่ในวงการรถสูตรหนึง่ ตังอยู
้ บ่ นเกาะยาสที่สร้ างขึ ้นใหม่จากการถมทะเล สวน
สนุกแห่งนี ้สร้ างขึ ้นเพื่อบ่งบอกความเป็ นเลิศทังในด้
้ านผลงาน และนวัตกรรมด้ านเทคนิค
นับตังแต่
้ ประตูทางเข้ าสูด่ ้ านใน เน้ นโลโก้ เฟอร์ รารี ทงหมดเพื
ั้
่อแฟนกีฬาโดยเฉพาะ หมด
งบประมาณในการก่อสร้ างถึง 2.6 พันล้ านปอนด์ (ราว 1.3 แสนล้ านบาท) เครื่ องเล่นกว่า
20 ชนิด และไฮไลต์ที่สดุ คือ รถไฟเหาะตีลงั กา “เอฟ-วัน ธีม ฟอร์ มลู า รอสซา” ซึง่ เตรี ยม
สร้ างสถิติเร็วที่สดุ ในโลกด้ วยช่วงความเร็วสูงสุดที่ 240 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ไห้ ความรู้สกึ
เหมือนจริงในขณะทีค่ ณ
ุ นัง่ อยูห่ ลังพวงมาลัยรถฟอร์ มลู าวัน แล้ วเดินทางกลับสูด่ ไู บ
20.00 น. รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร Shang Thai Restaurant
Thai
พักโรงแรม SHERATON DEIRA HOTEL DUBAI หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
www.sheratondeiradubai.com
วันที่ 3
พิพิธภัณฑ์ดไู บ - ตลาดเครื่ องเทศ - ตลาดทองคา - ซาฟารี ทะเลทราย - BBQ ดินเนอร์ จันทร์
โชว์ระบาหน้ าท้ อง
08.00 น. รับประทานอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรงแรม
Buffet
09.00 น. นาท่านเทีย่ วชมเมืองดูไบที่มีครี ก (Creek) ลาน ้าใหญ่ที่แบ่งดูไบออกเป็ น 2 ฝั่ งได้ แก่ เดีย
ร่า และเบอร์ ดูไบ ครี กเป็ นดัง่ สายเลือดใหญ่ที่หล่อเลี ้ยงทุกชีวิตในดูไบ เข้ าชมพิพิธภัณฑ์
ดูไบ ที่ที่เราจะแกะรอยอดีตของผู้คนที่อยูอ่ าศัยกันมาหลายชัว่ อายุคน ส่วนกลางแจ้ งแสดง
บ้ านจาลองของชาวอาหรับ บ่อน ้าตรงลานกว้ าง วินด์ทาวเวอร์ หล่องลมที่ช่วยระบาย
ความร้ อนภายในบ้ าน ด้ านในเป็ นภาพวาด และภาพถ่ายในยุคที่ดไู บเจริ ญรุ่งเรื องที่สดุ
ในช่วงปี 1960-1980 ด้ านล่างหรื อชันใต้
้ ดินจะกว้ างใหญ่และลึกลับซับซ้ อนมาก มีทงั ้
ภาพวาดสีน ้าของดูไบในอดีต การจัดหุน่ นิ่งแสดงวิถีชีวติ ของคนพื ้นเมือง มีการจาลอง
บรรยากาศใต้ ทะเลโดยใช้ แสงสีจาลอง ทาให้ เห็นภาพของชาวดูไบในอดีต แล้ วพาท่าน
ลงเรื อข้ ามฝากทีเ่ รี ยกว่าอับรา (Abra) ข้ ามลาน ้าครีกสูฝ่ ั่ งเดียร่า ที่รวมตลาดการค้ าไว้ ใน
ย่านนี ้ อาทิ ตลาดปลา, ตลาดเครื่ องเทศ (Spicy Souk), ตลาดทองคา (Gold Souk) เป็ น
WWV08_Dubai 5 Days by EK (August - December, 2015)
2/7
วันที่ 2
08.00 น.
09.00 น.

13.00 น.
14.00 น.
15.15 น.

19.00 น.
21.30 น.
วันที่ 4
08.00 น.
09.00 น.

13.00 น.
บ่าย

ตลาดทองทีใ่ หญ่ที่สดุ ในแถบตะวันออกกลางและในโลกอีกด้ วย ทองคารูปพรรณต่างๆ ที่
ทาจากทอง 18K, 24K ล้ วนเป็ นงานฝี มือประดับเพิ่มเติมด้ วยจิวเวอรี่ หลากหลาย ล้ วนเป็ น
เครื่ องประดับทีม่ ีราคาให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อหา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Blue Elephant ในโรงแรม Al Bustan Rotana
Thai
เข้ าเช็คอิน ณ โรงแรม Sheraton Deira Hotel Dubai แล้ วอิสระตามอัธยาศัย
รถ 4WD นาท่านสนุกกับกิจกรรมอันดับ 1 ที่มาดูไบแล้ วต้ องไม่พลาด คือการผจญภัยไป
ในทะเลทราย สนุกและตื่นเต้ นพร้ อมกับสัมผัสกับประสบการณ์อนั แปลกใหม่ที่มีอยูเ่ พียง
ไม่กี่แห่งในโลก กับการนัง่ รถตะลุยไปบนดูน (เนินทราย) ทีม่ ีทงสู
ั ้ งและต่าสลับกันไป พร้ อม
ชมพระอาทิตย์ลบั ขอบฟ้ ากลางทุง่ ทะเลทรายอันเวิ ้งว้ าง รถจอดส่งคณะที่แคมป์เบดูอิน
ชาวพื ้นเมืองดังเดิ
้ มที่เร่ร่อนไปในท้ องทะเลทราย กระโจมแบบอาหรับที่สร้ างขึ ้นจากปาล์ม
และตกแต่งด้ วยพรมแบบเปอร์ เซียและที่นงั่ อันแสนสบาย ต้ อนรับท่านด้ วยชาพื ้นเมือง
และอิทผาลัม สนุกสนานกับการขี่อฐู ทดลองเพนท์เฮนน่า (การเพนท์ลวดลายบนผิวหนัง
คล้ ายรอยสัก)
รับประทานอาหารคา่ แบบ BBQ ปิ ง้ ย่างมีทงเนื
ั ้ ้อแกะ, ไก่, ปลา ให้ ทา่ นเลือกทานจนอิ่ม
พร้ อมการแสดงระบาหน้ าท้ อง หรื อ Belly Dance ท่ามกลางบรรยากาศอาหรับราตรี
กลับถึงโรงแรมที่พกั เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักโรงแรม SHERATON DEIRA HOTEL DUBAI หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
www.sheratondeiradubai.com
ดูไบ - จูไมร่าห์บชี - เบิร์จ อับ อาหรับ - เดอะปาล์ม - แอตแลนตีส - ช้ อปปิ ง้ Mall of
อังคาร
Emirate
รับประทานอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรงแรม
Buffet
นาท่านเทีย่ วชมย่านหรูหราของดูไบ ชายหาดจูไมร่าห์ที่ทอดตัวยาวตลอดแนวชายฝั่ ง เป็ น
ที่ตงของเบิ
ั้
ร์จ อัล อาหรับ โรงแรมที่สงู เป็ นอันดับที่ 4 ของโลก สถาปนิก Tom Wright of
Atkins
ออกแบบโดยได้ แรงบันดาลใจมาจากเรื อโบราณของชาวอาหรับทีเ่ รี ยกกันว่า
Dhow กางใบเพื่อรับลมแล่นออกทะเลกว้ าง โดยสถาปนิกต้ องการให้ เป็ นแลนด์มาร์ กที่
สาคัญของดูไบ เปรี ยบเทียบได้ กบั โรงละครโอเปร่าของซิดนีย์, หอนาฬิกาบิก๊ เบนของ
ลอนดอน และหอไอเฟลของปารีส โรงแรมแห่งนี ้เป็ น 1 ใน 3 ของโรงแรมในเครื อจูไมร่าห์
และเป็ นโรงแรมที่หรูหราราคาแพงที่สดุ ในดูไบ ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นโรงแรมระดับ 7
ดาว แล้ วพาท่านเดินชมตลาดในร่มมาดินาท (Madinat) ที่นา่ เดินที่สดุ ในดูไบ จาลอง
บรรยากาศของเวนิสมาไว้ ที่นี่ รวงที่ขายข้ าวของเครื่ องใช้ แบบอาหรับสวยหรู หรื อนัง่ ชิลล์
จิบกาแฟ ชมวิวทิวทัศน์เวนิสแห่งอาหรับ แล้ วพาท่านเข้ าสู่เดอะปาล์ม โครงการที่ยิ่งใหญ่
และสร้ างความฮือฮาให้ กบั คนทังโลก
้
เป็ นการถมทะเลเพื่อเนรมิตแผ่นดินใหม่ ตามดาริ
ของท่านเชคทีเ่ ปิ ดให้ ชาวต่างชาติเข้ าไปเป็ นเจ้ าของทีด่ ิน และทีอ่ ยูอ่ าศัย อภิมหาโปรเจค
แห่งนี ้เป็ นโครงการพัฒนาที่อยูอ่ าศัย ช้ อปปิ ง้ มอลล์ โรงหนัง โรงแรม และรี สอร์ ต โดยมี
รถไฟฟ้ าวิ่งรับ-ส่งผู้โดยสารเชื่อมกับแผ่นดินใหญ่ ด้ านปลายสุดของเดอะปาล์มคือ โรงแรม
แอตแลนติส ที่ถกู กล่าวขวัญถึงว่าเป็ นโรงแรมที่หรูหราอลังการ มีชายหาดส่วนตัว เฉกเช่น
เทพีแห่งเดอะปาล์มกันเลยทีเดียว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Kaleidoscope ในโรงแรมแอตแลนตีส
Local
นาท่านเดินทางสูห่ ้ างสรรพสินค้ า Mall of Emirate ห้ างขนาดยักษ์ ที่ประกอบไปด้ วยแหล่ง
บันเทิงต่างๆนานา และช้ อปปิ ง้ คอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ มีสนิ ค้ ามากมายให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อ
อาทิ แบรนด์ดงั อย่าง H&M, Zara, Rip Curl มากกว่า 450 ร้ าน รวมทังของเด็
้
กเล่นจากทัว่
โลก มีสวนสนุกขนาดใหญ่ โรงภาพยนตร์ ภัตตาคาร แต่สงิ่ ทีพ่ ิเศษสาหรับที่นี่คือ Ski
Dubai Complex ลานสกีหิมะขนาดใหญ่แห่งแรกที่สร้ างขึ ้นบนทะเลทราย ภายในมีลาน
สกีเล็กสาหรับเด็กและลานสกีใหญ่สาหรับผู้ใหญ่ สามารถนัง่ กระเช้ าขึ ้นไปบนยอดเนิน
สาหรับเล่นสกีได้ ให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินกับการเล่นสกีและช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย (ท่านใด
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18.00 น.
วันที่ 5
08.00 น.
09.45 น.

12.30 น.

15.20 น.

สนใจจะเล่นสกีกรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์ ราคาไม่รวมค่าเล่นสกี)
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร Thai Chi
Thai
พักโรงแรม SHERATON DEIRA HOTEL DUBAI หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
www.sheratondeiradubai.com
อิสระช้ อปปิ ง้ ดูไบมอลล์ - กลับกรุงเทพฯ
พุธ
รับประทานอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรงแรม
Buffet
หลังเช็คเอ้ าท์ พาท่านเดินทางสู่ Dubai Mall ช้ อปปิ ง้ มอลล์ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก บนพื ้นที่กว่า
1,124,000 ตร.ม. มูลค่าการก่อสร้ าง 6 แสนล้ านบาท ที่ตอบโจทย์นกั ช้ อปได้ ดีที่สดุ แหล่ง
รวมแฟชัน่ ชันน
้ าจากมหานครนิวยอร์ ค ปารี ส มิลาน ลอนดอน ร้ าน แบรนด์เนมชื่อดังอาทิ
Hermes, Louise Vuitton, Chanel และอื่นๆอีกมากมายในราคาที่ถูกกว่าภูมิภาคเอเซีย
ห รื อ จ ะ เดิ น ใน ห้ า งส รรพ สิ น ค้ า ชั ้น น า อ า ทิ Galeries Lafayette, Debenhams,
Bloomingdale's, Waitrose, Marks & Spencer, Zara, H&M รวมไปทัง้ นัก ชิ ม สามารถ
ซื อ้ หาขนมอร่ อ ยจากทั่ว โลกอาทิ La Cure Gourmande, Ladurée, Caramel Garrett
Popcorn ไม่ใช่ เพราะดูไบเป็ นเมื อ งปลอดภาษี แต่ที่ นี่ คื อ แหล่งรวมสิน ค้ า อัน ทัน สมัย
นอกจากนี ้ยังให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการชมดูไบ อะควอเรี ยม (ไม่รวมค่าเข้ าชม) ชมโลก
ใต้ ทะเลกับสัตว์น ้านานาชนิดผ่านผนังอะคริ ลกิ ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก (The Guinness World
Records) หรื อชมน ้าพุดนตรี ที่จดั แสดงทุกๆ 30 นาทีตงแต่
ั ้ 18.00 น.เป็ นต้ นไป ที่บริ เวณ
ทะเลสาบ Burj Khalifa น ้าพุพ่งุ สูงถึง 275 เมตร หรื อประมาณตึก 50 ชัน้ ร่ ายราไปตาม
จังหวะเสียงดนตรี โดยมีตกึ Burj Khalifa ซึง่ เป็ นตึกสูงที่สดุ ในโลกมีความสูงถึง 828 เมตร
16 ชัน้ เปิ ดให้ บริ การตังแต่
้ เวลา 10.00-01.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Sobahn Restaurant

ออกเดินทางโดยสายการบินอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK370

Korean / Japanese

วันที่ 5
ดูไบ - เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
พฤหัสบดี
00.55 น. คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวัน
เดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเทีย่ วที่สมบูรณ์ครบถ้ วนจะส่งให้ ทา่ น 7 วันก่อนการเดินทางเท่านัน)
้
กาหนดการเดินทาง
8-12 ส.ค. 58
15-19 ส.ค. 58
22-26 ส.ค. 58
29 ส.ค.-2 ก.ย. 58
5-9 ก.ย. 58
12-16 ก.ย. 58
19-23 ก.ย. 58
26-30 ก.ย. 58
3-7 ต.ค. 58
10-14 ต.ค. 58
17-21 ต.ค. 58
24-28 ต.ค. 58
31 ต.ค.-4 พ.ย. 58
7-11 พ.ย. 58
14-18 พ.ย. 58
28 พ.ย.-2 ธ.ค. 58
5-9 ธ.ค. 58
12-16 ธ.ค. 58
16-20 ธ.ค. 58
 ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ
48,000. เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ
44,000. เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ
39,000. ในกรณีที่ทา่ นเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
7,500. ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน (BKK-DBX-BKK) ผู้ใหญ่หกั ใบละ
-12,000. ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน (BKK-DBX-BKK) เด็กหักใบละ
-9,500.ค่าทัวร์ รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิม่ ของน ้ามันเชื ้อเพลิงแล้ ว ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2558
 ค่าพาหนะท่องเทีย่ วตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามระบุไว้ ในรายการ
 โรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
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 ค่าธรรมเนียมวีซา่ ดูไบ หากยื่นวีซา่ แล้ วไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้
 ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์นาเทีย่ ว และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ของบริ ษัทเมืองไทยประกันชีวิต
– หากมีความประสงค์จะเพิม่ ความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของสัมภาระและ
เที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบจองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7
กิโลกรัม
ค่าทัวร์ ไม่รวม :
 ค่าทิปคนขับรถ
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและเครื่ องดื่ม
ที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะ
อาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ World Wide Vacation กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ทา่ นรู้จกั และ
เชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที
้
่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์
และชาระเงินมัดจาล่วงหน้ า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึง่ ท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึง่ เงินมัดจาดังกล่ าวจะเป็ นการ
ยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 14 วันก่อนการเดินทาง และ 21 วันก่อนการเดินทางในช่วง
เทศกาลหรื อ HIGH SEASON (เทศกาลปี ใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม) หากท่านไม่ชาระ
เงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเี งื่อนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มคี วามจาเป็ นต้ องใช้ วลี แชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) /
เทศกาลคริ สต์มาส และเทศกาลปี ใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน
คืนเงินมัดจาทังหมด
้
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจาทังหมด
้
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วัน
หักมัดจา 20,000 บาท/ท่าน
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 - 45 วัน
หักมัดจา 20,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน
หักมัดจา 30,000 บาท/ท่าน
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน
หักมัดจา 30,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 07 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน
หัก 50% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน หรือ NO SHOW
หัก 75% ของค่าทัวร์
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน หรื อ NO SHOW
หัก 75% ของค่าทัวร์
 ในกรณีที่วนั เดินทางดังกล่าวเป็ นตัว๋ เงื่อนไข NON-REFUND
หัก 90% ของค่าทัวร์
 กรณีแจ้ งยกเลิก หลังจากที่ ปิ ดกรุ๊ป เรี ยบร้ อยแล้ ว
คิดค่าเสียหายตามจริ ง
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ทา่ นสามารถหาผู้เดินทาง
มาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ ได้ ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริ ษัทฯ จะคิด
ค่าใช้ จา่ ยเพิ่มคือค่าวีซา่ และค่าเปลีย่ นชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยูใ่ นเงื่อนไขของ
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ตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั วิ ีซา่ ไม่วา่ ด้ วย
เหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อมกันทังหมด
้
ให้ ถือเป็ นการ
ยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาทีย่ กเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ทา่ นไม่แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมตั วิ ีซา่ จากทาง
สถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนาให้ ทา่ นยื่นขอวีซา่ แบบเดี่ยว ซึง่ จะรู้ผลเร็ วกว่าการยื่นขอวีซา่ แบบกรุ๊ป
 บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ เู ดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบ
ล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่
้ สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุ
จาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ ทังนี
้ ้จะคานึงถึง
ผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กิดขึ ้น หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืน
เงินค่าทัวร์ ที่ทา่ นชาระมาแล้ ว
การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 45 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ย และ 60
วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรื อ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค. /
เทศกาลคริ สต์มาส และเทศกาลปี ใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชาระ
ค่าใช้ จา่ ยส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึง่ ทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถ
เข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ
RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อ
ยืนยันในกรณีทตี่ วั๋ เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ทา่ นจะชาระเงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยนแอร์ ไลน์
100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขการสะสมไมล์ของสาย
การบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือ
เป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิม่ ที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทที่ า่ นมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความแตกต่างกัน ซึง่ อาจจะ
ทาให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องติดกันตามทีต่ ้ องการ
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลีย่ น หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดีย่ วอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอา่ งอาบน ้า ซึง่
ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หากท่านต้ องการความ
สะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่ เป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ นค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ
หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่สามารถจองผ่านระบบ
ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ทา่ นได้
เข้ าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ ทา่ นไม่สามารถเข้ าชม
สถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ทา่ น เนือ่ งจากได้ ชาระ Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานทีเ่ ข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
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 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม ท่านจะถูก
เรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้ าง+ยาว+
สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ตา่ กว่ามาตรฐานได้
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในน ้าหนักส่วนที่
เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศ มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกาหนดที่ชดั เจนในเรื่ องการสูบบุหรี่
และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก,
และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ อง
ให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์
ทังหมด
้
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศดูไบใช้ เวลาพิจารณาวีซ่า 7 วันทาการ
 สาเนาพาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ
 หลังจากวีซา่ ได้ รับการอนุมตั ิแล้ ว ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องค่าธรรมเนียมวีซา่ 80 US$ คืนในทุกกรณี
หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัท ฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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