The Miracle of Oman and Dubai 7 วัน 4 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

ร่วมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่จากการท่องเที่ยว ประเทศโอมาน (Oman) เมืองหลวงชื่อดังกรุงมัสกัต (Muscat) ดินแดนแห่ง
ทะเลทรายสวย น้ําทะเลใส และสถาปัตยกรรมอั นโดดเด่นและธรรมชาติอันแปลกตา และสบายด้วยบินภายในข้ามไปประเทศ
แห่งอนาคตที่สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ (U.A.E.) สัมผัสเสน่ห์ทางวัฒนธรรม ที่ผสมผสานกันระหว่างอาหรับดั้งเดิมและความ
ทันสมัยล้ําหน้าและคําจํากัดความของความเป็นที่สุด

กําหนดการเดินทาง วันที่ 25เม.ย.-1พ.ค. // 8-14 / 22-28 พ.ค. 60
14-20 มิ.ย. / 26มิ.ย.-2ก.ค. 60
5-11 ก.ค. / 26ก.ค.-1ส.ค. // 7-13 ส.ค. 60
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วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ
23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9
เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ
วันที่สองของการเดินทาง
กรุงเทพฯ - ดูไบ - มัสกัต - หุบเขาตีวี Tiwi - ซูร์
02.20 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371
***คณะเดิ น ทางวั น ที่ 8-14 พ.ค.,5-11 ก.ค.,26 ก.ค.- 1 ส.ค. พร๎ อ มกั น เวลา
22.30 น.ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ EK385 เวลา 01.35 น.ถึง ดูไบเวลา 04.45
น.***
05.30 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง
08.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน โดยเที่ยวบิน EK862
09.30 น. เดินทางถึงกรุงมัสกัต ประเทศโอมาน นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
(เวลาท้องถื่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บําย
จากนั้นเลาะเลียบชายฝั่งทะเลไปยังเมืองไปยังเมือง Wadi Shaab ตั้งอยู่ในรัฐ Al ระยะทาง 160 กม.
Sharqiyah นําท่านชม Bimmah sinkhole โอเอซิสที่สวยงามแปลกตา ตั้งอยู่ ใช้เวลาเดินทาง
ท่ามกลางช่องแคบที่อยู่ระหว่างภูเขาหินสูงชัน แหล่งน้ําธรรมชาติที่สีน้ําสีครามสดใส ที่ ประมาณ 2 ชม.
สามารถว่ายน้ําไปยังถ้ําและน้ําตกที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา
จากนั้นชมความงามของหุบเขาตีวี (Tiwi) เป็นเมืองที่มีด้านหนึ่งเป็นภูเขา และ อีก
ด้านหนึ่งเป็นมหาสมุทร มีทิวทัสน์ที่สวยงามแปลกตา
จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองซูร์ (Sur) ตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดีย ทะเลอา ระยะทาง 49 กม.
รเบียน และทะเลโอมาน ท่าเรือเมืองซูร์ถือเป็นหนึ่งในท่าเรือเก่าแก่ ที่เป็นจุดขนถ่าย ใช้เวลาเดินทาง
สินค้าของเรือเดินสมุทรจากหลายชาติกว่า100 ปี ทั้งในคาบสมุทร อารเบียน อินเดีย ประมาณ 40 นาที
แอฟริกา
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรมที่พักแบบบุฟเฟ่ต์
จากนั้นนําท่านไปยัง ศูนย์อนุรักษเตํา ( Ras AI Hadd Turtle Reserve) เพื่อ ชม
เตําตนุวางไขํบนชายหาด ในเวลากลางคืน เต่าจะขึ้นฝั่งขุดหลุมทราย วางไข่ แล้ว
กลบอย่างดีก่อนกลับลงสูทะเล เต่าตัวหนึ่งอาจวางไข่ถึง 100 ฟอง และ 60 วันไข่จะ
ฟักเป็นลูกเต่าเล็กๆมุดออกมา แล้วรีบคลานสู่ทองทะเลอันปลอดภัย
นําคณะเข้าสู่ทพี่ ัก SUR PLAZA HOTEL หรือเทียบเทํา
วันที่สามของการเดินทาง ซูร์ - นิซวา - ตลาดพื้นเมือง - ป้อมนิซวา - ปราสาทจาบริน
เช๎า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
แวะถ่ายรูปกับหมูํบ๎านชาวประมง (Fishing Village) เพื่อเก็บบรรยากาศของเมืองท่า
อย่างแท้จริง ชมยําน Dhow yard ที่ท่านจะได้เห็นเรือที่สร้างจากไม้สัก ที่มีรูปร่างเป็น
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สวยงาม สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่เมืองนิซวา (Nizwa)
เดินชมยํานการค๎าพื้นเมืองนิซวา (Nizwa Souq) ที่ท่านสามารถเลือกซื้อของฝาก ระยะทาง 308 กม.
ของที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง เป็นตลาดที่มีชีวิตชีวาตามแบบชาวโอมาน สินค้าที่มีเสน่ห์ ใช้เวลาเดินทาง
ทั้งเครื่องประดับทํามือ เครื่องเงิน เครื่องหนัง กาแฟ และของประดับตกแต่งบ้านสไตล์ ประมาณ 4 ชม.
โอมาน จากนั้นนําท่านสู่ ป้อมโบราณนิซวา (Nizwa Fort) ป้อมปราการขนาดใหญ่
อนุสรณ์สถานแห่งชาติของโอมาน หอคอยขนาดใหญ่ ที่มีห้องมากมายสลับซับซ้อน
เหมือนกับเขาวงกต
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บําย
นําท่านเดินทางต่อ นําท่านชม ปราสาทจาบริน (Jabrin Castle) ปราสาทสามชั้นที่
สร้างขึ้นในช่วงกลางคริส ตวรรษที่ 16 เป็น ศูนย์กลางของการศึกษาโหราศาสตร์
(Astrology) ยา (Medicine) กฎหมายอิสลาม (Islamic Law) เป็นปราสาทที่สร้าง
ในรูปแบบศิล ปะอิส ลาม ที่ ภ ายในโดดเด่นด้ วยงานแกะสลักไม้ และภาพเขียนดาว
เพดานที่สวยงาม
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรมที่พักแบบบุฟเฟ่ต์
นําคณะเข้าสู่ทพี่ ัก GOLDEN TULIP NIZWA HOTEL หรือเทียบเทํา
วันที่สขี่ องการเดินทาง นิซวา - มัสกัต - สุเหรําประจํากรุงมัสกัต พระราชวัง อัล อาลาม พาเลซ - สนามบิน - ดูไบ
เช๎า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเที่ยวชมสุเหรําประจํากรุงมัสกัต (Grand Mosque) นับว่าเป็นสุเหร่าที่มี ระยะทาง 156 กม.
ความสวยงามและสําคัญ ของโอมาน และเป็นสุเหร่าที่มีขนาดใหญ่ ที่สุดในประเทศ ใช้เวลาเดินทาง
โอมาน ภายในสุเหร่าแห่งนี้ท่านจะได้เห็น พรมทอมือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมี ประมาณ 2 ชม.
ขนาด 70X60 เมตร มีน้ําหนักถึง 21 ตัน ใช้ช่างฝีมือที่เป็นผู้หญิงในการถักทอถึง 600
คน และใช้ระยะ เวลาในการทอกว่าจะแล้วเสร็จถึง 4 ปี ในส่วนทางเดินทางที่เชื่อมต่อ
กันแต่ละห้องนั้นจะถูกประดับประดาไปด้วยกระจกสีต่าง ๆ สวยงามมาก (นักท่องเที่ยว
ต้องแต่งกายให้เรียบร้อย สุภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สุภาพสตรี จะต้องแต่งกายให้สุภาพ
และมิดชิดที่สุด ต้องมีผ้าคลุมศีรษะ กรุณาเตรียมไปด้วย เพื่อเป็นการเคารพสถานที่อัน
ศักดิ์สิทธิ)์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
จากนั้นแวะถ่ายภาพพระราชวัง อัล อาลาม พาเลซ (Al Alam Royal Palace) เป็น
พระราชวังที่ประทับของสุลต่าน คาบูส ซึ่งด้านข้างจะเป็น ป้อมโบราณของโปรตุเกส
มิรานี และ จาลาลี (Mirani & Jalali) สร้างในศตวรรษที่ 16 ตัวป้อมมิรานี ส่วนที่
เห็นในปัจจุบันเป็นการขยายในศตวรรษที่ 18 โดยอิหม่ามอาห์เมด บิน ซาอิด และ
หลานในศตวรรษที่ 19 ส่วนป้อมจาลาลีถูกเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ใน ยุคของ
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ผู้ปกครองในปัจจุบัน และเป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญของกรุงมัสกัต
แวะชมพิพิธภัณฑ์ Bait Al Zubair เดิมเป็นบ้านของครอบครัว Al Zubair ต่อมาได้
กลายเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงอาวุธ เครื่องประดับ และ เครื่องแต่งกาย พร้อมกับสิ่งของ
เครื่องใช้และภาพถ่ายอันเก่าแก่ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี 1998 ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้
สะท้อนถึงความร่ํารวยทางวัฒนธรรมและประเพณีของโอมาน
15.00 น. นําคณะเดินทางสู่สนามบินมัสกัต
19.10 น. ออกเดินทางกลับสู่ดูไบ โดยเที่ยวบินที่ EK865
20.15 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่านสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเทํา
วันที่ห๎าของการเดินทาง
พิพิธภัณฑ์ดูไบ - นั่งเรือ Abra Ride - ตลาดเครื่องเทศ และ ตลาดทอง The Palm Project - นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย
เช๎า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข๎าชมพิพิธภัณฑ์ดูไบ (Dubai Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดใน
ตะวันออกกลาง สร้างเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครั้งล่าสุดปี 1970 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่
รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สําคัญ เช่น การค้นพบงานศิลปะภายในหลุมฝังศพที่
Al Qusais ซึ่งมีอายุมากกว่า 4,000 ปี ประทับใจกับการบอกเล่าเรื่องราว
ประวัติศาสตร์ของชาวอาหรับโบราณผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ จากนั้นนําท่านเดินทาง
ไปยัง Dubai Creek เป็นทะเลที่สร้างขึ้นโดยการขุดเข้ามาในชายฝั่ง ซึ่งแบ่งนครดูไบ
ออกเป็น 2 ส่วน คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร
มีท่าจอดเรือ 8 ท่า ให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปกับทัศนียภาพสองฟากฝั่งของแม่น้ํา Creek
ตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ถ่ายรูปในย่าน Bastakiya
และนําท่านนั่งเรือ Abra Ride สัมผัสมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรมผ่านวิถีชีวิตสองฝั่งน้ํา
ของแม่น้ํา Creek
จากนั้นเดินสู่ ตลาดเครื่องเทศ (Gold & Spicy Souk) และตลาดทอง (Gold
Souk) เป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก จําหน่ายผลิตภัณฑ์ Jewelry ทุกประเภท เช่น
มุก อัญมณีต่าง ๆ
นําท่านขึ้นรถไฟ Monorail เข้าสู่ The Palm Project เป็นสุดยอดโครงการของ
U.A.E. โดยการถมทะเลให้เป็นเกาะเทียม สร้างเป็นรูปต้นปาล์ม จํานวน 3 เกาะ มีทั้ง
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้นต์ ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทั้งสํานักงานต่าง ๆ นับว่าเป็นสิ่ง
มหัศจรรย์อันดับที่ 8 ของโลก ให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับความความยิ่งใหญ่ของโรงแรม
Atlantis อันหรูหราอลังการ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
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บําย

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ที่พัก เพื่อเปลี่ยนเครื่องแต่งกายพร้อมตะลุย
ทะเลทราย
ทํา นที่ เ มารถ กรุ ณ าทานยาแก๎ เ มาลํ วงหน๎า อยํ างน๎อ ยครึ่ง ชั่ วโมง หรือ ควรแจ๎ ง
หั ว หน๎ า ทั ว ร์ ใ ห๎ ท ราบกํ อ นไปทั ว ร์ ท ะเลทราย ทางทั ว ร์ จ ะไมํ รั บ ผิ ด ชอบ และไมํ
อนุญาตให๎ผู๎ที่เป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรงนั่งรถไป Dune Safari โดยเด็ดขาด *****
สําหรับทํานที่ไมํรํวมเดินทาง Dune Safari ทํานต๎องรอคณะอยูํที่โรงแรม โดยทาง
บริษัท ไมํสามรถคืนคําทัวร์ให๎ได๎ รวมทั้งอาหารมื้อค่ํา*****
นําท่านเดินทางไปทัวร์ทะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner)
(อยําลืมเสื้อแจ็คเกต แวํนตากันแดด รองเท๎าฟองน้ํา ติดตัวไปด๎วย)
นําท่าน
ขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล๎อ) ไปทัวร์ทะเลทราย ท่านจะได้สนุกสนานและ
ตื่นเต้นไปกับประสบการณ์อันแปลกใหม่ นั่งรถตะลุยไปบนเนินทรายทั้งสูงและต่ํา
สลับกันไป (Sand Dune)
ค่ํา
จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ในแคมป์กระโจมแบบอาหรับ ดื่มด่ํา
บรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตย์ตกดินที่แสนสวยงาม และสัมผัสชีวิตแบบชาว
พื้นเมือง (เบดูอิน) อาทิ การสวมชุดพื้นเมืองชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก การ
เพ้นท์มือแบบอาหรับ (Henna Tattoo) ลองสูบ มารากู กลิ่นผลไม้ (Shi Sha) ชมโชว์
ระบําหน้าท้อง (Belly Dance) ซึ่งเป็นศิลปะการร่ายรําที่เน้นการเคลื่อนไหวของ
กล้ามเนื้อท้องและสะโพก รวมถึงสนุกสนานกับการขี่อูฐ
นํากลับสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเทํา
วันที่หกของการเดินทาง ตึกเรือใบ - ตลาด Medinat Jumeirah Souk - Mall of the Emirates - ห๎างดูไบ –
สนามบิน
เช๎า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านผ่านชม พระราชวังทํานชีค (Shiekh Palace) ตื่นตาตื่นใจกับ
พระราชวังสุดอลังการของครอบครัว Shiekh Al Maktoum อันยิ่งใหญ่ ซึ่งมีความร่ม
รื่น เต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิดและบรรดาเหล่านกยูง
ผ่านชม New Palace ซึ่งเป็นพระราชวังแห่งใหม่ของครอบครัว Shiekh Al
Maktoum ที่ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ
ถ่ายรูปกับสุเหรําจูไมรํา (Jumeirah Mosque) สุเหร่าคู่บ้านคู่เมืองของดูไบ สร้าง
ด้วยหินอ่อนทั้งหลัง และได้ชื่อว่าเป็นสุเหร่าที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในนครดูไบ นํา
ท่านถ่ายรูปบริเวณชายหาด Jumeirah Beach สถานที่ตากอากาศยอดนิยมของดูไบ
แวะถ่ายรูปด้านนอกกับโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว รูปทรง
คล้ายเรือใบที่งดงามและหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ริมอ่าวอาหรั บ เป็นที่พัก
อาศัยของเศรษฐีที่ มีชื่อเสียงชาวตะวันออกกลาง ถือเป็นสถานที่ที่ทุกคนใฝ่ฝันจะมี
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เที่ยง
บําย

19.00 น.
23.40 น.

โอกาสเข้าไปสัมผัสสักครั้งในชีวิต
จากนั้นชม Medinat Jumeirah Souk หรือเรียกว่า เวนิสแหํงดูไบ เป็นตลาดติด
แอร์ ตั้งอยู่ในส่วนเดียวกับโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Mina Al Salam ของตระกูล Al
Maktoum ออกแบบและตกแต่งเป็นศิลปะพื้นเมืองแบบอาหรับคลาสสิก ภายในมี
สินค้าระดับ Premium มากมาย อาทิ ของที่ระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหร่าน
หัวน้ําหอม โคมไฟ ของประดับตกแต่งบ้าน ขนมหวาน และถั่วรสช็อกโกแลต เป็นต้น
จากนั้นนําท่านสู่ Mall of the Emirates เป็นห้างขนาดใหญ่ มีโรงภาพยนตร์ ลาน
โบว์ลิ่ง และร้านค้าอีกมากมาย รวมถึงร้านต่างๆ มีเวลาให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้า
แฟ่ชั้นมากมาย หรือท่านจะเข้าเล่นที่ Ski Dubai หนึ่งในสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวใน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สามารถเลือกเล่นระหว่างสกี สโนว์บอร์ด เลื่ อนหิมะ หรือโยน
บอลหิมะในสวนหิมะ
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนั้นนําท่านสู่ ห๎างดูไบ (Dubai Mall) ห้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีพิพิธภัณฑ์สัตว์
น้ําที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ภายใน ให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้าตู้ปลา ที่มีขนาดใหญ่กว่าคนสิบคน
ยืนเรียงกัน อิสระภายในห้างดูไบ ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก สินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง
มากมายจากยุ โ รป ไม่ ว่ า จะเป็ น เสื้ อ ผ้ า สุ ภ าพบุ รุ ษ และสุ ภ าพสตรี กระเป๋ า ถื อ
เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องกีฬา เป็นต้น และในเวลา 18.00-24.00 น. ของทุกวัน ท่านจะได้
ชมการแสดง “น้ําพุแห่งดูไบ” เป็นน้ําพุเต้นระบําอันสวยงามวิจิตร อยู่ในทะเลสาบเบิร์จ
คาลิ ฟา ที่ เ ป็น ศูนย์ กลางของนครดูไ บ ถื อเป็นน้ํ าพุ ที่ใหญ่ ที่ สุดในโลก ณ ปัจจุ บัน นี้
โดยรอบถูกรายล้อมไปด้วยตึกที่มีชื่อเสียงมากมาย สิ่งพิเศษของน้ําพุแห่งดูไบนี้ คือ จะ
ใช้ ไ ฟทั้ ง สิ้ น 6,600 ดวง โปรเจคเตอร์ สี 50 ตั ว ควบคุ ม การทํ า งานด้ ว ยระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยจะแสดงประกอบดนตรี ครั้งละประมาณ 5 นาที โดยใช้งบประมาณ
ในการก่อสร้างทั้งสิ้นกว่า 7.2 พันล้านบาท
ให๎เวลาทํานได๎ถํายรูปคูํกับ “เบิร์จคาลิฟา” Burj Khalifa ตึกที่สูงที่สุดในโลก มี
ความสูงถึง 828 เมตร มีทั้งหมด 160 ชั้น ออกแบบโดยนายเอเดรีย น สมิธ สถาปนิก
จากชิคาโก ซึ่งคณะจะได้มีโอกาสขึ้นลิฟท์ที่มีความเร็วที่สุดในโลกคือ 18 เมตร ต่อ
วินาที หรือ 65 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง ไปถึงชั้น 124 เพื่อชมวิวจากของนครดูไบได้ทั่วทุก
ทิศที่สวยงาม โดยตึกนี้ออกแบบตบแต่งภายในโดย Giorgio Armani (คําขึ้นตึกไมํรวม
ในรายการทัวร์ ถ๎าทํานต๎องการขึ้นตึกมีคํ าใช๎จํายเริ่มต๎นทํานละ ประมาณ 1,800
บาท โดยขึ้นอยูํกับรอบเวลา กรุณาแจ๎งลํวงหน๎าอยํางน๎อย 3 วันกํอนออกเดินทาง )
เดินทางสู่ สนามบินดูไบ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งใน Duty Free เพลิดเพลินกับสินค้าแบ
รนด์เนม และน้ําหอมยี่ห้อดังมากมาย
ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ EK350
***คณะเดินทางวันที่ 15 มิ.ย. เป็นต๎นไป ออกเดินทางเวลา 23.20 น. และถึง
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สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 09.00 น.***
วันที่เจ็ดของการเดินทาง กรุงเทพฯ
09.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ
****ประเทศโอมานและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ห๎างสรรพสินค๎าและร๎านค๎า สํวนใหญํจะปิดให๎บริการทุกวันศุกร์****
กรุณาอํานหมายเหตุให๎ละเอียดทุกข๎อ
หมายเหตุ 1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัท
ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ทรัพย์สินส่วนตัวหาย, การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของ
เที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละ
ประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทาง หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้ง
ให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อทํานทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุ
ทุกข๎อแล๎ว
ในกรณีที่ลูกค๎าต๎องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯ กํอนทุกครั้ง มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯจะไมํขอรับผิดชอบคําใช๎จาํ ยใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยตําง ๆ ที่ไมํสามารถคาดการณ์ลํวงหน๎าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภัยของผู๎รํวมเดินทางเป็นสําคัญ
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อัตราคําบริการ ตํอทําน งดแถมกระเป๋า

25เม.ย.-1พ.ค. 60
8-14 / 22-28 พ.ค. 60
14-20 มิ.ย. / 26มิ.ย.-2ก.ค. 60
5-11 ก.ค. / 26ก.ค.-1ส.ค. // 7-13 ส.ค. 60
46,900.-

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง
กรุณาสอบถาม
*กรุณาอํานข๎อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมทีพ่ ัก*
เด็ก (อายุ 2 - 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
46,900.เด็ก (อายุ 2 - 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
กรุณาสอบถาม
*กรุณาอํานข๎อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมทีพ่ ัก*
พักห๎องเดี่ยว เพิ่มทํานละ
7,900.***ราคาไมํรวมวีซํา UAE คําธรรมเนียมวีซําทํานละ 3,000 บาท ***
ในกรณีไมํใช๎ตวั๋ เครื่องบิน EK ลดทํานละ
15,000.ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต๎นที่ทาํ นละ
60,000.(ราคาสามารถยืนยันได๎ก็ตอํ เมื่อที่นั่ง confirm เทํานั้น)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

อัตราคําบริการนี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกิน
จํานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต๎องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได๎จากเจ๎าหน๎าที่)
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
* ลูกค๎าทํานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข๎อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได๎ *
- เบี้ยประกันเริ่มต๎น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต๎น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุตั้งแตํแรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล๎านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมํรวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
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10. คําธรรมเนียมวีซําเข๎าประเทศโอมาน
อัตรานี้ไมํรวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ําหนักเกินจากทางสาย
การบินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดินทาง
หรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3. ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
5. คําทิปพนักงานขับรถ (21 USD)
6. คําทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (21 USD)
7. คําบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทํานจะต๎องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด๎วยตัวทํานเอง
8. คําธรรมเนียมวีซําเข๎าประเทศ UAE (ดูไบ) 3,000 บาท
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได๎รับ เงินมัดจําแล๎วเทํานั้น
พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้
เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2748 6246-7
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 31 วันทํา
การ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่
ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
3. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน
2 วันนับจากวันจอง หากไมํสํงสําเนาหน๎าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
4. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
5. หากทํานที่ต๎องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค๎าอยูํตํางจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
6. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
7. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
หากทํานไมํผํานการอนุมัติวีซําหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจริงเหต
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ข๎อมูลเบื้องต๎นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซําและการยื่นขอวีซํา
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของ
สถานทูตง่ายขึ้น
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่ างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่ม
ออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้
3. สําหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษา
อยู่เท่านั้น
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ํากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้อง
ไปยื่นคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการ
เดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคําร้องขอวีซ่า และจํานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่า
ไม่ต่ํากว่า 3 หน้า
5. ท่านทีใ่ ส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และ
พาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม
6. กรณีที่เด็กอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทางบริษทั อาจมีการเรียกขอเอกสาร(ของบิดาหรือ
มารดา) และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี
ข๎อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
1. ทางบริษัทได้สํารองที่นั่งพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วย
สาเหตุใด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000-5,000 บาท
แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิก 45 วันทําการ ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันทําการก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จา่ ย ท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันทําการก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จา่ ย ท่านละ 15,000 บาท
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทําการก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคําใช๎จํายทัง้ หมดกรณีทํานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให๎คณะเดินทางไมํครบตามจํานวนที่
บริษัทฯกําหนดไว๎ (30ทํานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัท
ต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทาง
ของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว
และ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณียื่นวีซําแล๎วไมํได๎รับการอนุมัติวีซําจากทางสถานทูต (วีซําไมํผําน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ
ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
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8. กรณีวีซําผํานแล๎ว แจ๎งยกเลิกกํอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมํคืนคําทัวร์ทั้งหมด
9. กรณีผู๎เดินทางไมํสามารถเข๎า-ออกเมืองได๎ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไมํคืนคําทัวร์ทั้งหมด
ข๎อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
1. เนื่ อ งจากการวางแปลนห๎ อ งพั ก ของแตํ ล ะโรงแรมแตกตํา งกั น จึ ง อาจทํ า ให๎ ห๎ อ งพั ก แบบห๎ อ งเดี่ย ว (Single) ,ห๎ อ งคูํ
(Twin/Double) ห๎องพักตํางประเภทอาจจะไมํติดกัน หรือ อยูํคนละชั้นกัน
2. โรงแรมสํวนใหญํ ไมํมีห๎องพักแบบ 3 ทําน ซึ่งถ๎าเข๎าพัก 3 ทําน อาจมีความจําเป็นต๎องแยกห๎องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไมํ
สามารถจัดหาได๎ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห๎องพัก 7,900 บาท
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ
หากมีงานเทศกาลโรงแรมอาจจะได้พักในเมืองอื่นแทน
ข๎อมูลเบื้องต๎นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซําและการยื่นขอวีซําดูไบ
1. สําเนาสีหนังสือเดินทางที่ชัดเจน ไม่ใช่ถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับถึงประเทศไทย
2. รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2 รูป
- กรุณากรอกชื่อของบิดา-มารดาของผู๎ที่เดินทาง และชื่อคูํสมรส (กรณีผู๎หญิงที่แตํงงานแล๎ว)
3. กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์
3.1. เด็ก ไม่ได้เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศจากเขตหรืออําเภอ (ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา + หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทําขึ้นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย
3.2. เด็ก ไม่ได้เดินทาง กับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บตุ รเดินทาง(ของมารดา) ไปต่างประเทศจากเขตหรืออําเภอ (ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา
3.3. เด็ก ไม่ได้เดินทาง กับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง(ของบิดา) ไปต่างประเทศจากเขตหรืออําเภอ (ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา
ระยะเวลาในการยื่นวีซํา 14 วันทําการ ไมํรวมเสาร์-อาทิตย์
หมายเหตุ : ทาง UAE Immigration อาจมีการ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม จากที่ได๎แจ๎งไว๎ ขึ้ นอยูํกับ การพิจารณาของ
เจ๎าหน๎าที่ และเอกสาร ของแตํละทําน การอนุมัติวีซําเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมํมีสํวนเกี่ยวข๎องใดๆ
ทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให๎แกํผู๎เดินทางเทํานั้น อัตราคําธรรมเนียมวีซํา
ทางสถานทูตเป็นผู๎เรียกเก็บ หากทํานโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซํา ทางสถานทูตไมํคืนอัตราคําธรรมเนียมในการยื่นวีซํา
และมีสิทธิ์ไมํแจ๎งสาเหตุการปฏิเสธวีซํา
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