iSmile Tour
26 Phatthanakarn 78 Prawet Bangkok 10250
TEL. 084-680-6888, 02 722-4499 FAX. 02-321-8628
E-mail: ismile.tour@hotmail.com Website: www.ismiletour.com
TAT. License No. 11/ 08045

iSmile Tour
26 Phatthanakarn 78 Prawet Bangkok 10250
TEL. 084-680-6888, 02 722-4499 FAX. 02-321-8628
E-mail: ismile.tour@hotmail.com Website: www.ismiletour.com
TAT. License No. 11/ 08045

วันแรก
13.00 น.

15.50 น.
19.00 น.

วันที่สอง
เช้า

เที่ยง

กรุงเทพฯ – ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)
พร้อ มกัน ที่ ส นามบิ น สุ ว รรณภู มิ ชั้น 4 ประตู ห มายเลข 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิ น
EMIRATES AIRLINES เพื่ อ เตรี ยมตัวเดิ น ทาง และผ่ านขั้น ตอนการเช็ค อิ น โดยมี เจ้า หน้า ที่
บริษัทฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK377
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 06.10 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินดูไบ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชัว่ โมง) หลังผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองและศุลกากร นาท่านชม นครดูไบ (Dubai) เมืองแห่งความมหัศจรรย์ เพราะจาก
เดิมที่เป็ นดินแดนทะเลทรายอันแห้งแล้ง ก็ถูกปรับเปลี่ยนกลายมาเป็ นดินแดนแห่งความมัง่ คัง่
ทั้งในด้านการค้า การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์กลางธุรกิจ และการท่องเที่ยวของตะวันออก
กลาง เห็นได้จากเหล่าตึกสูงระฟ้ าอันทันสมัยที่ผุดขึ้ นทัว่ นครดูไบ
 นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั CITY MAX HOTEL / FORTUNE DEIRA หรือเทียบเท่า
ดูไบ – อาบูดาบี - GRAND MOSQUE – FERRARI WORLD – ดูไบ - DUBAI MALL –
ชมตึกที่สูงที่สุดในโลก BURJ KHALIFA (ไม่รวมค่าขึ้ นตึก)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ กรุงอาบูดาบี (Abu dhabi) (ระยะทาง 156 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ
2 ชม.) ที่มีความเขียวขจีท่ามกลางตัวเมืองที่ทนั สมัย จึงเป็ นเมืองที่ได้รบั สมญานามว่า Garden
of Gulf และได้รบั การย่องว่าเป็ นสวรรค์แห่งทะเลทรายอีกด้วย นาท่านผ่านชมสถานที่สาคัญ
ๆ ของเมือง ตลอดจนการสร้างบ้านเรือนที่มีความสวยงาม และเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของ
เมื อง แม้จะตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายอันแห้งแล้ง นาท่ านชม Sheikh Zayed bin Sultan al
Nahyan Grand Mosque สุเหร่าที่ งดงามที่สุดของ U.A.E. มีความใหญ่โตเป็ นอันดับ 3 ของโลก
และเป็ นสุ เหร่าประจาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่ท่าน Sheikh สร้างไว้ก่อนท่านจะสวรรคต ใช้
ระยะเวลาก่ อ สร้า งรวมทั้ง หมด 10 ปี ให้ท่ านได้ช มพรมลายดอกไม้ผื น ใหญ่ และโคมไฟ
(Chandelier) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ราคาราว 30 ล้านเหรียญสหรัฐ นาเข้าจากประเทศเยอรมัน
ทาด้วยทองคาและทองแดง ***การเที่ยวชมมัสยิด ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ห้ามสวม
กางเกงขาสั้นหรือเสื้ อกล้าม ทั้งผูช้ ายและผูห้ ญิง โดยเฉพาะผูห้ ญิงต้องสวมใส่เสื้ อผ้าที่มีความ
ยาวคลุมถึงระดับข้อมือและข้อเท้า ปกปิ ดไหล่และทรวงอกให้มิดชิด ผูห้ ญิงจะต้องมีผา้ คลุมผม
และต้องถอดรองเท้าก่อนเข้ามัสยิด***
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง

iSmile Tour
26 Phatthanakarn 78 Prawet Bangkok 10250
TEL. 084-680-6888, 02 722-4499 FAX. 02-321-8628
E-mail: ismile.tour@hotmail.com Website: www.ismiletour.com
TAT. License No. 11/ 08045

บ่าย

คา่

วันที่สาม
เช้า

นาท่านแวะถ่ายรูป Ferrari World และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้ อของที่ระลึกที่เป็ นแบรนด์เฟอร์รารี่
จากนั้ นแวะถ่ ายรูป เป็ นที่ ระลึ ก ณ จุ ด ชมวิว ชิค าโกบี ช กับ ชายทะเลสี เทอร์ค วอยซ์ ที่ ท่ า น
Sheikh Al Nayan สร้างขึ้ นมาเป็ นของขวัญ แก่ ชาวเมื อ ง จากนั้ น นาท่ านสู่ ห้างดู ไบ (Dubai
Mall) ห้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีพิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าที่ ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ภายใน ให้ท่านได้
ถ่ายรูปหน้าตูป้ ลา ที่มีขนาดใหญ่กว่าคนสิบคนยืนเรียงกัน อิสระในการเลือกซื้ อของฝาก สินค้า
แบรนด์เนมชื่อดังมากมายจากยุโรป ไม่ว่าจะเป็ นเสื้ อผ้าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี กระเป๋าถือ
เครื่องใช้ไฟฟ้ า เครื่องกีฬา เป็ นต้น และในเวลา 18.00-24.00 น. ของทุ กวัน ท่านจะได้ชม
การแสดง “น้ าพุแห่งดูไบ” เป็ นน้ าพุเต้นระบาอันสวยงามวิจิตร อยู่ในทะเลสาบเบิรจ์ คาลิฟา
ที่เป็ นศูนย์กลางของนครดูไบ ถือเป็ นน้ าพุที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ ปั จจุบนั นี้ โดยรอบถูกรายล้อม
ไปด้วยตึ กที่ มีชื่อเสี ยงมากมาย สิ่ งพิเศษของน้ าพุแห่งดูไบนี้ คื อ จะใช้ไฟทั้งสิ้ น 6,600 ดวง
โปรเจคเตอร์สี 50 ตัว ควบคุมการทางานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะแสดงประกอบดนตรี
ครั้งละประมาณ 5 นาที โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้ นกว่า 7.2 พันล้านบาท
***ให้เวลาท่านได้ถ่ายรูปคู่กบั “เบิรจ์ คาลิฟา” Burj Khalifa ตึกที่สูงที่สุดในโลก มีความสูง
ถึง 828 เมตร มีท้งั หมด 160 ชั้น ออกแบบโดยนายเอเดรียน สมิธ สถาปนิ กจากชิคาโก ซึ่ง
คณะจะได้มีโอกาสขึ้ นลิฟท์ที่มีความเร็วที่สุดในโลกคือ 18 เมตร ต่อวินาที หรือ 65 กิโลเมตร
ต่อชัว่ โมง ไปถึงชั้น 124 เพื่อชมวิวจากของนครดูไบได้ทวั ่ ทุกทิศที่สวยงาม โดยตึกนี้ ออกแบบ
ตบแต่ ง ภายในโดย Giorgio Armani (รอบเวลาขึ้ น อาจมี ก ารปรับ เปลี่ ย นตามความ
เหมาะสม)***
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั CITY MAX HOTEL / FORTUNE DEIRA หรือเทียบเท่า
ดูไบ - สุเหร่าจูไมร่า – Burj Al Arab – นั ่ง Monorail สู่ Palm Island – พิพิธภัณ ฑ์ดูไบ –
นั ่งเรือ Abra – ตลาดเครือ่ งเทศ และตลาดทอง – ตะลุยทัวร์ทะเลทราย
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านถ่ายรูปกับ สุเหร่าจูไมร่า (Jumeirah Mosque) สุเหร่าคู่บา้ นคู่เมืองของดูไบ สร้างด้วย
หินอ่อนทั้งหลัง และได้ชื่อว่าเป็ นสุเหร่าที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ งในนครดูไบ นาท่านถ่ายรูป
บริเวณชายหาด Jumeirah Beach สถานที่ตากอากาศยอดนิ ยมของดูไบ แวะถ่ายรูปด้านนอก
กับโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว รูปทรงคล้ายเรือใบที่งดงามและหรูหรา
ที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก ตั้งอยูร่ ิมอ่าวอาหรับ เป็ นที่พกั อาศัยของเศรษฐีที่มีชื่อเสียงชาวตะวันออก
กลาง ถือเป็ นสถานที่ที่ทุกคนใฝ่ ฝั นจะมีโอกาสเข้าไปสัมผัสสักครั้งในชีวิต จากนั้ นนาท่านขึ้ น
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เที่ยง
บ่าย
15.30 น.

คา่

รถไฟ Monorail เข้าสู่ The Palm Project เป็ นสุดยอดโครงการของ U.A.E. โดยการถมทะเลให้
เป็ นเกาะเที ยม สร้างเป็ นรูปต้น ปาล์ม จานวน 3 เกาะ มี ท้ังโรงแรม รีส อร์ท อพาร์ตเม้นต์
ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทั้งสานักงานต่าง ๆ นับว่าเป็ นสิ่งมหัศจรรย์อนั ดับที่ 8 ของโลก ให้ท่าน
ตื่นตาตื่นใจกับความความยิ่งใหญ่ของโรงแรม Atlantis Hotel อันหรูหราอลังการ ได้เวลาอัน
สมควรน าท่ านเข้าชมพิ พิ ธภัณ ฑ์ดู ไบ (Dubai Museum) เป็ นพิ พิธภัณ ฑ์ที่ทันสมัยที่ สุดใน
ตะวันออกกลาง สร้างเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครั้งล่าสุดปี 1970 เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวม
เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สาคัญ เช่น การค้นพบงานศิลปะภายในหลุมฝั งศพที่ Al Qusais ซึ่งมี
อายุ ม ากกว่า 4,000 ปี ประทับ ใจกับ การบอกเล่ า เรื่ อ งราวประวัติศ าสตร์ของชาวอาหรับ
โบราณผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ จากนั้ นนาท่านเดินทางไปยัง Dubai Creek เป็ นทะเลที่ สร้าง
ขึ้ นโดยการขุดเข้ามาในชายฝั ่ง ซึ่ งแบ่ งนครดู ไบออกเป็ น 2 ส่วน คื อ Deira Dubai และ Bur
Dubai มี ความยาวประมาณ 14 กิ โลเมตร มี ท่าจอดเรือ 8 ท่ า ให้ท่านได้ชมและถ่ ายรูปกับ
ทัศนี ยภาพสองฟากฝั ่งของแม่ น้ า Creek ตามอัธยาศัย ให้ท่ านได้ถ่ายรูปในย่าน Bastakiya
และนาท่าน นั ่งเรือ Abra Ride สัมผัสมนต์เสน่ หท์ างวัฒนธรรมผ่านวิถีชีวิตสองฝั ง่ น้ าของแม่น้ า
Creek จากนั้ นเดิ นสู่ ตลาดเครื่อ งเทศ (Gold & Spicy Souk)และตลาดทอง (Gold Souk)
เป็ นตลาดทองที่ ใหญ่ ที่ สุ ดในโลกจาหน่ ายผลิ ตภัณ ฑ์ Jewelry ทุ กประเภท เช่น มุ ก อัญ มณี
ต่างๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ที่พกั เพื่อเปลี่ยนเครื่องแต่งกายพร้อมตะลุยทะเลทราย
นาท่านเดินทางไปทัวร์ทะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner)
(อย่าลืมเสื้ อแจ็คเกต แว่นตากันแดด รองเท้าฟองน้ า ติดตัวไปด้วย) นาท่านขึ้ นรถ 4WD
(รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) ไปทัวร์ทะเลทราย ท่านจะได้สนุ กสนานและตื่นเต้นไปกับประสบการณ์
อันแปลกใหม่ นั ่งรถตะลุยไปบนเนินทรายทั้งสูงและต ่าสลับกันไป (Sand Dune)
***ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแก้เมาล่ว งหน้าอย่างน้อยครึ่งชั ่วโมง หรือควรแจ้งหัวหน้า
ทัวร์ให้ทราบก่อนไปทัวร์ทะเลทราย ทางทัวร์จะไม่รบั ผิดชอบ และไม่อนุ ญาตให้ผูท้ ี่เป็ น
โรคหัวใจขั้นรุนแรงนั ่งรถไป Dune Safari โดยเด็ดขาด *****สาหรับท่านที่ไม่รว่ มเดินทาง
Dune Safari ท่ านต้อ งรอคณะอยู่ที่ โรงแรม โดยทางบริ ษั ท ไม่ ส ามรถคื น ค่ า ทัว ร์ให้ได้
รวมทั้งอาหารมื้ อคา่ *****
อิ ส ระให้ท่ า นได้เพลิ ด เพลิ น กั บ กิ จ กรรมต่ า งๆ ในแคมป์ กระโจมแบบอาหรับ ดื่ ม ด า่
บรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตย์ตกดินที่แสนสวยงาม และสัมผัสชีวิตแบบชาวพื้ นเมือง
(เบดูอิน) อาทิ การสวมชุดพื้ นเมืองชาวอาหรับ ถ่า ยรูปเก็บไว้เป็ นที่ ระลึก การเพ้นท์มือแบบ
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อาหรับ (Henna Tattoo) ลองสูบ มารากู กลิ่นผลไม้ (Shi Sha) ชมโชว์ระบาหน้าท้อง (Belly
Dance) ซึ่ งเป็ นศิลปะการร่ายราที่ เน้นการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้ อท้องและสะโพก รวมถึ ง
สนุ กสนานกับการขี่อฐู
 นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั CITY MAX HOTEL / FORTUNE DEIRA หรือเทียบเท่า
วันที่สี่
เช้า

09.00 น.
11.45 น.
21.25 น.

พระราชวังีค – สนามบินดูไบ – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านผ่านชม พระราชวังท่านชีค (Shiekh Palace) ตื่นตาตื่นใจกับพระราชวังสุดอลังการ
ของครอบครัว Shiekh Al Maktoum อันยิ่งใหญ่ ซึ่งมีความร่มรื่น เต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิ ด
และบรรดาเหล่านกยูง ผ่านชม New Palace ซึ่งเป็ นพระราชวังแห่งใหม่ของครอบครัว Shiekh
Al Maktoum ที่ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ
นาคณะเดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการเช็คอิน และ มีเวลาในการเลือกซื้ อ
สินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK370
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 06.40 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
****************************************

** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

05 – 08 ตุลาคม 2560
19 – 22 ตุลาคม 2560
02 – 05 พฤศจิกายน 2560
16 – 19 พฤศจิกายน 2560
07 – 10 ธันวาคม 2560
18 – 21 มกราคม 2560

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3
ท่าน
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่ เด็กมี
เตียง

1 เด็ก 2
ราคา
ผูใ้ หญ่
พักเดี่ยว ไม่รวม
เด็กไม่มีเตียง เพิ่ม
ตั ๋ว

(เด็กอายุไม่เกิน12 (เด็กอายุไม่เกิน12
ปี )
ปี )

23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999

22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น**

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 25 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาจองก่อนล่วงหน้ า พร้ อมชาระเงินค่ามัดจา ท่ านละ 10,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะขอรับลูกค้ารายต่ อไป ...ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 21 วัน
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมที่พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพัก
ต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรื อ อยูค่ นละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3
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ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรื อ อาจมีความ
จาเป็ นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การเรี ยกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณี ที่อาจมีการแยกห้องพัก
2. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักใน
เมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศแบบหมู่คณะ (พาสสปอร์ตไทยเท่านั้น พาสต่างชาติเพิ่ม 7,000 บาท)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ ร ะบุ เช่น ค่ าทาหนั งสื อ เดิ น ทาง ค่ าโทรศัพ ท์ ค่าโทรศัพ ท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปตลอดการเดินทาง 1,500 บาทต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณี นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของ
ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการ
ของทางบริษัท
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เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก
ที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้า
ให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระ
แล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ ชาระ
แล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จา่ ยที่ได้จา่ ยจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ อ งในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิ น หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจา
หรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษั ทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั ก ขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้ นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการ
ของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 25 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
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2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่ านไม่ ได้ร่วมเดิ น ทางหรื อใช้บ ริ การตามที่ ระบุ ไว้ในรายการไม่ ว่า
บางส่ วนหรื อ ทั้งหมด หรื อ ถู ก ปฏิ เสธการเข้า -ออกเมื อ งด้ว ยเหตุ ผ ลใดๆ ทางบริ ษั ท จะไม่ คื น เงิ น
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 25
ท่ าน โดยจะแจ้งให้กับ นั ก ท่ องเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ ท ราบล่ วงหน้าอย่างน้อ ย 7 วัน ก่ อ นการเดิ นทาง
สาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หาก
ทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่ม จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่
ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษั ทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิ ดชอบค่าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล คา
นาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับ สถานการณ์ ภู มิ อ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เดิ น ทางจริ งของประเทศที่ เดิ น ทาง ทั้งนี้ บริ ษั ท จะ
คานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เพิ่ ม ขึ้ นของ
นั กท่องเที่ ยวที่มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน
การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิ น ค่า ภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่าประกันภัยสายการบิ น การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่ อ ชิ้ น และรวมกัน ทุ ก ชิ้ นไม่ เกิ น 1,000 มิ ล ลิ ลิ ต ร โดยแยกใส่ ถุ ง พลาสติ ก ใสซึ่ งมี ซิ ป ล็ อ คปิ ดสนิ ท และ
สามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า

iSmile Tour
26 Phatthanakarn 78 Prawet Bangkok 10250
TEL. 084-680-6888, 02 722-4499 FAX. 02-321-8628
E-mail: ismile.tour@hotmail.com Website: www.ismiletour.com
TAT. License No. 11/ 08045

สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ ง
เครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
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การขอวีซ่าดูไบแบบหมู่คณะสาหรับพาสสปอร์ตไทย
1. สาเนาสีหนังสือเดินทางที่ชดั เจน ไม่ใช่ถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือ
มากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
2. รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2 นิ้ ว พื้ นหลังสีขาวเท่านั้น (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2 รูป
- กรุณากรอกชื่อของบิดา-มารดาของผูท้ ี่เดินทาง และชื่อคู่สมรส (กรณีผหู ้ ญิงที่
แต่งงานแล้ว)
3. กรณีผูเ้ ดินทางอายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์
3.1.
เด็ก ไม่ได้เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไป
ต่างประเทศจากเขตหรืออาเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ
มารดา + หนังสือรับรองค่าใช่จา่ ย (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
รายละเอียดเอกสารการยืน่ ขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็ นเพียงข้อมูลเบื้ องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จดั ทาขึ้ น
จากประสบการณ์และระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และ
คุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย
3.2.
เด็ก ไม่ได้เดินทาง กับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง(ของมารดา) ไป
ต่างประเทศจากเขตหรืออาเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ
มารดา
3.3.
เด็ก ไม่ได้เดินทาง กับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง(ของบิดา) ไป
ต่างประเทศจากเขตหรืออาเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ
มารดา
ระยะเวลาในการยืน่ วีซ่า 10 วันทาการ ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์
หมายเหตุ : ทาง UAE Immigration อาจมีการ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม จากที่ได้แจ้งไว้ ขึ้ นอยูก่ บั
การพิจารณาของเจ้าหน้าที่ และเอกสาร ของแต่ละท่าน การอนุ มัติวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทาง
สถานทูต ทางบริษทั ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้ น ทั้งนี้ บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการ
อานวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ ดินทางเท่านั้น อัตราค่าธรรมเนี ยมวี ซ่าทางสถานทูตเป็ นผูเ้ รียก
เก็บ หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุ มตั ิวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนอัตราค่าธรรมเนียมในการยืน่ วี
ซ่า และมีสทิ ธิ์ไม่แจ้งสาเหตุการปฏิเสธวีซ่า

