โอ้โห ดูไบ 5 วัน 3 คืน
โปรแกรมสุดหรู เครืองบินบริการประทับใจ กินดี อยูด
่ ี พักโรงแรมดี
ทานอาหารโรงแรม7ดาว ขึ'นตึกเบอร์จคาลิฟ่า ทานข้าวในโครงการเดอะปาล์ม

OHO DUBAI 5D 3N
บินตรงโดยการบินไทย

**** จุดเด่นน่าสนใจของรายการท่องเทียว *****
- บินตรงโดยการบินไทย บริ การประทับใจ สะสมไมล์ได้ ไม่เสี ยเวลาเปลียนเครื อง เครื องบินลําใหญ่
- อยูด่ ี บินดี พักดี มีอาหารไทย 1 มื*อ
- รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรมแอตแลนติส เดอะปาล์ มรีสอร์ ท
- รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรมทอง Emirate Palace โรงแรมทอง เรื อง The Fast 7
- เยือนเมืองอาบูดาบี เมืองหลวงของ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมืองทีได้สมญานาม สวรรค์แห่งทะเลทราย
- นําท่านตะลุยทะเลทราย ชมพระอาทิตย์ ตกดิน ขี&อูฐ สนุกสนานตืนเต้นกับ ชมระบําหน้าท้องทีสวยงาม
- พิเศษ!!! นําท่านขึ*นตึก Burj Khalifa (Burj Dubai) ชั น 123-124 จุดชมวิวของตึก อิสระเก็บภาพประทับใจ
- พิเศษ!!! แลนด์ มาร์ กใหม่ ของดูไบ Dubai Frame
- พิเศษ!!! มือคํ&าร้ านอาหารในห้ างดูไบมอล์ RED LOBSTER
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วันที&หนึ&ง
13.30 น.
16.30 น.
20.30 น.
วันทีส& อง
เช้ า

สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ – ดูไบ
-/-/พร้ อมกันทีส& นามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ
สายการบินไทย ชั น 4 ประตู 2 แถว D ป้ายต้ อนรับ OHO DUBAI เจ้ าหน้ าที& คอยให้การต้อนรับ
คณะออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG517
ถึงสนามบินเมืองดูไบ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั*นนําท่านสู่ โรงแรมทีพัก เพือพักผ่อน
นําท่านเข้าสู่ ทีพักโรงแรม 4* หรื อเทียบเท่า
ขึนตึก Burj Khalifa-เดอะปาล์ ม-ทานข้ าวในแอดแลนด์ ติส-Monorail-ตุลุยทะเลทราย เช้ า /กลางวัน/เย็น
รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ตึก Burj Khalifa เพือขึ*นตึก Burj Khalifa (Burj Dubai) ชั*น 123-124 จุดชมวิวของตึก
อิสระเก็บภาพประทับใจ อิสระถ่ายรู ปด้านนอกตึก Burj Khalifa (Burj Dubai) ซึ งเป็ นทีสุ ดของทีสุ ดแห่ง
ดูไบ ซึ งสู งถึง 828 เมตร (ปั จจุบนั ) มีท* งั หมด 160 ชั*น เป็ นตึกทีได้ชือว่าสู งทีสุ ดในโลก ซึ งได้มีการเปิ ด
ตัวอย่างเป็ นทางการ เมือวันที 4 มกราคม พ.ศ. 2553 และเปลียนชืออาคารจาก "เบิร์จดูไบ"เป็ น "เบิร์จคา
ลิฟา" เพือเป็ นเกียรติแก่ชีกห์คาลิฟาบินซาเอดอัลนาห์ยนั เจ้าผูค้ รองนครอาบูดาบี* และประธานาธิ บดีสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ เบิร์จคาลิฟาออกแบบโดย เอสโอเอ็ม ผู ้ ออกแบบเดียวกันกับ เซี ยร์ ทาวเวอร์ อาคารทีสู ง
ทีสุ ดในสหรัฐอเมริ กา โดยเป็ นโรงแรมอาร์ มานีสาํ หรับ 37 ชั*นล่าง โดยชั*น 45 ถึง 108 จะเป็ นอพาร์ ตเม้นท์
นําท่านถ่ายรู ปชายหาด Jumeirah Beach ซึ งเป็ นชายหาดตากอากาศทีสวยงามยอดนิ ยม ของดูไบและแวะ
ถ่ายรู ปด้านนอก คู่กบั โรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุ ดหรู ระดับ 7ดาว ทีสวยและหรู หราทีสุ ดแห่งหนึง
ของโลก และมีชือเสี ยงของตะวันออกกลาง ตั*งอยูร่ ิ มอ่าวอาหรับเป็ นทีพักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ นํา
ท่านสู่ Medinat Jumeirah Souk หรือ (เวนิส แห่ งดูไบ ) ซึ งเป็ นตลาดติดแอร์ ซึ งออกแบบและตกแต่งเป็ น
ศิลปะคลาสสิ คในแบบอาหรับ ดูคลาสสิ คแบบพื*นเมือง ภายในมีสินค้า อาทิ ของทีระลึก เมือได้เวลาอันควร
นําท่านเดินทางสู่ โครงการเดอะปาล์ม
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Highlight..!!

อิสระ..!!

นําท่าน ขึนรถไฟ Monorail (MRT) ชมทัศนียภาพ ในมุมสู งบนรถไฟชมความอลังการของโครงการ
Atlantis Hotel และ The Palm Project โครงการ เดอะปาล์ มไอส์ แลนด์ เป็ นโครงการทีอลังการ สุ ดยอดโปร
เจคของ ยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์ โดยการถมทะเล ให้เป็ นเกาะเทียม สร้างเป็ นรู ปต้นปาล์ม 3 เกาะ บนเกาะ
มีทีพักโรงแรม รี สอร์ ท อพาร์ ตเม้นท์ ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทั*งสํานัก งานต่างๆ นับว่าเป็ นสิ งมหัศจรรย์
อันดับที8 ของโลก นํา ท่านสู่ โรงแรม The Atlantis The Palm ชมตู้ปลาทีรวมปลาสายพันธุ์จากทะเล
ถ่ายรู ปและชมสมบัติล* าํ ค่าใต้ทอ้ งทะเลลึก จากซากเรื อทีอับปางลง

ซื* อเพิม The Lost Chamber ชมสัตว์น* าํ ไม่รวมอยูใ่ นโปรแกรม หากท่านต้องการชมกรุ ณาจัดการเวลาให้เหมาะกับโปรแกรมทัวร์

พิเศษ!!! รับประทานอาหารกลางวัน buffet ณ ภัตาคารในโรงแรมแอตแลนติส เดอะปาล์มรี สอร์ ท
นําท่าน ตะลุยทัวร์ ทะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner) โดยรถ 4 W/D พร้อมคนขับทีมีประสบการณ์
1 คัน / 6 ท่าน ท่านจะได้สนุกสนาน และตืนเต้นพร้อมสัมผัสกับ ประสบการณ์อนั แปลกใหม่กบั การนังรถ
ตะลุยไปบน Dune (เนินทราย) ทีมีท* งั สู งและตําสลับกัน อิสระถ่ายรู ป (Dubai Sun Set) ชมพระอาทิตย์ตก
ดินอันงดงามบนเนินทราย จากนั*นเชิญท่านอิสระ..พร้อมให้ท่านได้สนุกสนานกับการขีอูฐหรื อพักผ่อนใน
แคมป์ อาหรับ ซึ งมีกิจกรรม มากมาย ** อย่ าลืม ** เอาแจ็คเก็ต, แว่นตาและกล้องถ่ายรู ปไปด้วย **
หมายเหตุ ..!! - ท่านทีเมารถกรุ ณาทานยาแก้เมาล่วงหน้าอย่างน้อยครึ งช.ม./แจ้งหัวหน้าทัวร์ ก่อนไปทัวร์ ทะเลทราย
ฟรี.. Camp!! - กิจกรรม ภายในแคมป์ - Henna Tattoo. (ทดลองศิลปะการเพ้นท์ลวดลายแบบฉบับชาวอาหรับ)
- SHI SHA.. (เครื องสู บบารากุ แบบฉบับของชาวอาหรับ กลินผลไม้)
- GALA BAYA... ให้ท่านแต่งกายพื*นเมืองแบบชาวอาหรับ ถ่ายรู ปเก็บไว้เป็ นทีระลึก
- ขี&อูฐ... ให้ท่านขีอูฐเดินกลางทะเลทราย ถ่ายรู ปเก็บไว้เป็ นทีระลึก
- ฟรี.. ชิมชาอาหรับ, อินทผลัม, ชา, กาแฟ, นํ*าอัดลม, นํ*าดืม (ไม่รวมป๊ อบคอร์ น, และเครื องดืมแอลกฮอลล์)
คํ&า
Arab Buffet & BBQ กลางทะเลทราย (มื*อนี* เป็ นแบบ... ต่อคิวบริ การตัวเอง)
- อาหาร แบบอาหรับแบบบาร์ บีคิว (ไก่, เนื*อแกะ, เนื*อวัว), สลัดผัก, มันฝรังอบ, สปาร์ เกตตี*, เป็ นต้น
- ชมระบําหน้ าท้ อง (Belly Dance) ศิลปะโชว์จาก...สาวชาวอาหรับ
- ชมระบํากระโปรง... ประดับไฟสวยงาม (Tanora) ศิลปะแห่งการร่ ายรํากระโปรงของชายหนุ่ม
นําท่านเข้าสู่ ทีพักโรงแรม 4* หรื อเทียบเท่า
กลางวัน
15.00 น.
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วันทีส& าม/
เช้า

อาบูดาบี - Grand Mosque – เฟอรารี&เวิลด์ - ทานข้ าวในอิมิเรทพาเลท – ดูไบมอล์
เช้ า/กลางวัน/เย็น
รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม
เดินทางจากเมืองดูไบสู่ เมืองอาบูดาบี เมืองทีได้รับสมญานามว่าเป็ น Garden of Gulf เพราะความเขียวขจี
ของตัวเมืองและได้รับการยกย่องว่าเป็ นสวรรค์แห่งทะเลทราย ผ่านชมสถานทีสําคัญๆของรัฐ ตลอดจนการ
สร้างบ้านเรื อนทีเอาชนะธรรมชาติท่ามกลางทะเลทรายอันแห้งแล้ง ผ่านชมพระราชวังทีประทับประมุขของ
ประเทศ (จากเมืองดูไบสู่ เมืองอาบูดาบี*ใช้เวลาประมาณ 2 ชัวโมง)
นําท่านแวะถ่ายรู ป Ferrari World Theme Park สวนสนุกในร่ มทีใหญ่ทีสุ ดในโลกเป็ นสวนสนุกในร่ ม
แห่งแรกและใหญ่ทีสุ ดในโลกเก็บภาพกับรถแข่ง Formula 1 Super Car
จากนั*นนําท่านชม สุ เหร่ าทีงดงามทีสุ ดของ U.A.E คือ สุ เหร่ าSheikh Zayed bin Sultanal Nahyan Grand
Mosque ซึ งใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลกและเป็ นสุ เหร่ าประจําเมืองของท่านเชคทีก่อตั*งประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตต์ ทีท่านสร้างไว้ก่อนท่านจะสวรรคต การก่อสร้างรวมทั*งหมดเป็ นเวลา 10 ปี สุ เหร่ านี*มีพรม
ผืนทีใหญ่ทีสุ ดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟ Chandelierใหญ่ทีสุ ดในโลก ราคาราว 30 ล้าน
ดอลลาร์ นําเข้าจากประเทศเยอรมันทําด้วยทองคําและทองแดง
**สําหรับสตรี สามารถแต่งตัวตามอิสระแต่หา้ มรัดรู ปหรื อโชว์ผิวกาย ห้ามสวมเสื* อผ้าโปร่ งแสง ต้องมีผา้ คลุม**
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายใน Emirate Palace (buffet) โรงแรมหรู
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บ่าย

คํ&า

ชมโรงแรม Emirate Palace สวยงามดังพระราชวังตกแต่งภายในโรงแรมด้วยทอง เป็ นสถานทีทีให้ในการ
ถ่ายทําภาพยนต์ฮอลีวดู เช่น The Sex & City และ Fast & Furious 7 เมือได้เวลาอันควรนําท่านกลับสู่ ดูไบ
จากนั*นนําท่านสู่ หา้ งสรรพสิ นค้าดูไบ เพือชม เดอะดูไบ มอลล์ (The Dubai Mall) เป็ นแหล่งช้อบปิ* งขนาด
ใหญ่ทีสุ ดแห่งหนึงของโลก ชม Aquarium ขนาดยักษ์ ตืนตาตืนใจไปกับฝูงฉลามอย่างใกล้ชิดและสัตว์น* าํ
นานาชนิด Aquarium แห่งนี* ได้ชือว่าใช้แผ่นอะคริ ลิคในการประกอบตูป้ ลาทีใหญ่สุดในโลก และเดอะ ดูไบ
มอลล์ ยังเป็ นส่ วนหนึงของดาวน์ทาวน์เบิร์จดูไบ (Downtown Burj Dubai) มูลค่า2หมืนล้านดอลลาร์ สหรัฐ
ซึ งเป็ นทีตั*งของเบิร์จดูไบอาคารทีสู งทีสุ ดในโลกซึ งมีร้านค้ากว่า 1,200 ร้านร้านอาหารและเครื องดืมกว่า
160 ร้าน หรื อจะเลือก ในช่วงเวลาคําคืนจะมีโชว์ระบํานํ*าพุทีใหญ่ทีสุ ด หรื อจะเลือกอิสระนังเรื อชมวิว
โดยรอบ (ไม่รวมในโปรแกรม)
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตาคาร ในห้างดูไบมอล์ (RED LOBSTER) lobster
นําท่านเข้าสู่ ทีพักโรงแรม 4* หรื อเทียบเท่า
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วันทีส& ี& /
เช้ า

เทีย& ง

พิพธิ ภัณฑ์ ดูไบ – ตลาดทอง และ ตลาดเครื&องเทศ -ขึนตึกกรอบรู ปดูไบ - Mall of Emirate
เช้ า /กลางวัน/รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม – เช็คเอ้าท์
จากนั*นนําคณะเดินทางเพือแวะถ่ายรู ป พระราชวังท่ านชี ค (Shiekh Palace) หน้าพระราชวังอันงดงาม ของ
ครอบครัว Shiekh Al Maktoum อันยิงใหญ่อลังการ ซึ งมีความร่ มรื นเต็มไปด้วยต้นไม้ และพืชพรรณนานา
ชนิด และบรรดาเหล่านกยูงมากมาย
นําท่านชมพิพธิ ภัณฑ์ ดูไบ (Dubai Museum) เป็ นพิพิธภัณฑ์ทีทันสมัยทีสุ ดในตะวันออกกลางสร้างเมือ
ศตวรรษที 19 บูรณะครั*งล่าสุ ดปี 1970 เป็ นพิพิธภัณฑ์ทีรวบรวมเรื องราวประวัติศาสตร์ ทีสําคัญ เช่น การ
ค้นพบงานศิลป์ ภายในหลุมฝังศพที Al Qusais ทีมีอายุมากกว่า 4,000 ปี เรื องราวการค้าขายมุก ใน
ประวัติศาสตร์ ก่อนการค้นพบนํ*ามัน ประทับใจกับการนําเทคโนโลยีต่างๆมาถ่ายทอด บอกเล่าเรื องราว
ประวัติศาสตร์ ของชาวอาหรับโบราณ
นําท่านชม Dubai Creek ทีจะแบ่งดูไบออกเป็ น 2 ส่ วนคือ Deira Dubai และ Bur Dubai เป็ นทะเลทีขุดเข้า
มา มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีท่าจอดเรื อ 8 ท่าให้ท่านนังเรื อ Abra ชมและถ่ายรู ปกับทัศนียภาพ
สองฟากฝัง ของ Creek ได้ ตามอัธยาศัยจากนั*น นําท่าน..ช้อปปิ* งที ตลาดทอง และ ตลาดเครื&องเทศ (Gold &
Spicy Souk) เป็ นตลาดทองทีใหญ่ทีสุ ดในโลก ขายทุกอย่างทีเป็ น Jewelry เช่น มุกอัญมณี ต่างๆ ร้านเล็กๆ
จะอยูห่ ลังร้านใหญ่ มีร้านทองมากมายกว่าร้อยล้าน ให้ท่านได้เลือกซื* อหลายดีไซน์
นําท่านรับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคารอาหารไทย ร้านไทยชิ buffet
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บ่าย

18.00 น.
21.40 น

นําท่านเดินทางสู่ แลนด์มาร์ กแห่งใหม่ ของดูไบ Dubai Frame “กรอบรู ปดูไบ” ทีจะนําท่านย้อนกลับสู่ อดีต
และสู่ อนาคต สถาปั ตยกรรมตึกทีก่อสร้างรู ปแบบเป็ น “กรอบรู ป” ทีใหญ่ทีสุ ดในโลก
พิเศษ!!! นําท่านขึ*นตึกชมวิวเมืองดูไบ ทั*งในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต เพราะทีตั*งของดูไบ เฟรมตั*งอยู่
บริ เวณเขตแบ่งระหว่างเมืองเก่าและเมืองใหม่อย่างพอดิบพอดี
นําท่านเดินทางสู่ หา้ ง Mall of Emirate เป็ นศูนย์การค้าทีมีสินค้าชั*นนํามากมาย อิสระช็อปปิ* ง โดยไฮไลท์
สําหรับทีนี*คือมีลานสกีหิมะในร่ ม ซึ งเป็ นทีนิยมมากในขณะนี* SKI PARK โดยเนรมิตให้มีลานสกีหิมะ
**หมายเหตุ** ค่าเข้าและอุปกรณ์ Ski Dubai ไม่รวมในทัวร์
นําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเพือเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
บินตรงกลับกรุ งเทพฯโดยสายการบินไทย เทียวบินที TG 518

**หมายเหตุ** รู ปภาพทั*งหมดใช้เพือประกอบการบรรยายรายละเอียดในโปรแกรมเท่านั*น และ โปรแกรมสามารถปรับเปลียนได้ตามสถาน์การณ์จริ งทีเกิดขึ*น

วันที&ห้า
06.50 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ
คณะ OHO DUBAI B2 บินโดยการบินไทยถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ ... โดยสวัสดิภาพ

************************************
กําหนดการเดินทาง 62 (คณะ 20 ท่ านขึนไป)
ระดับโรงแรม ราคาพักคู่/ท่ าน/บาท

12-16 เม.ย / 13-17 เม.ย

4 ดาว

OHO DUBAI by TG
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อัตรานีรวม
☺ ค่าตัว} เครื องบิน กรุ งเทพฯ – ดูไบ –กรุ งเทพฯ โดยสารการบินการบินไทยชั*นประหยัด รวมค่าภาษีสนามบิน
☺ 3 คืน โรงแรมตามทีระบุหรื อเทียบเท่า
☺ ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ และค่ารถโค้ช แอร์ ในการนําเทียวตามรายการ
☺ บริ การไกด์ ภาษาอังกฤษ และหัวหน้าทัวร์ ผมู ้ ีประสบการณ์ ในกรณี 20 ท่านขึ*นไป
☺ ค่าประกันอุบตั ิเหตุแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท
☺ ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ พร้อมค่านํ*าระหว่างมื*ออาหารทุกมื*อ และระหว่างวัน ท่านละ 2 ขวด
☺ ค่าวีซ่าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

อัตรานี ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว
ค่าเครื องดืมสังพิเศษในโรงแรมและร้านอาหาร
ค่าใช้จ่ายนอกเหนื อระบุในโปรแกรม
ค่าทิปไกด์ และคนรถ ขั*นตํา 5 $ ต่อคน ต่อวัน (ทั*งทริ ป 5 x 4 วัน = 20 USD/ท่าน)
หัวหน้าทัวร์ ไทย ทิปตามความพอใจ (ขั*นตํา3$/วัน x 4 วัน)
ค่ายกกระเป๋ า,ทีสนามบิน/โรงแรมฯ
VAT 3 %, 7 %

เงื&อนไขการสํ ารองทีน& ั&ง
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันก่อนการเดินทาง พร้อมชําระงวดแรก 10,000 บาท / ท่าน และส่ งมอบเอกสาร
การเตรี ยมการยืนขอวีซ่าตามทีกําหนด ***
2. ส่ วนทีเหลือชําระก่อนออกตัว} 30 วันก่อนการเดินทาง
3. กรณี ยกเลิก 25 วันการเดินทาง บริ ษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องขอหัก 50 % ของค่าทัวร์ หรื อตาม คชจ. จริ งทีเกิดขึ*น
4.กรณี ก่อนการเดินทาง 20 วัน หลังจากออกตัว} แล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ„ ไม่คืนเงินเต็มจํานวนของค่าทัวร์
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หมายเหตุ
1.บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายยกเลิ กทัวร์ ในกรณี ทีไม่ครบ 15 ท่าน จะไม่มีหัวหน้าทัวร์ เดิ นทางด้วย แต่มีเจ้าหน้าทีทีดูไบ
และราคาจะเปลียนแปลงตามจํานวนผูเ้ ดินทางจริ ง
2.บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ„ ทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น* ี เมือเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข
ได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ทีสู ญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บทีนอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3.เนืองจากรายการทัวร์ น* ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ„ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ„ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. กรณี ยกเลิ กการเดิ นทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ„ ในการแจ้งสถานทูตฯเพือให้อยู่ใน
ดุลพินิจของสถานทูตฯ เรื องวีซ่าของท่าน เนื องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิ ติในนามของ
บริ ษทั ฯ เมือท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั*งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรง ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
5.ในกรณี สายการบินยกเลิกหรื อเทียวบินล่าช้า กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้เพือความเหมาะสม ทั*งนี*ทาง
บริ ษทั ฯจะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
เอกสารประกอบการขอวีซ่า
- หนังสื อเดินทาง : ต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าว่างเหลือสําหรับ
ประทับตราวีซ่า และตราประทับเข้า-ออกอย่างน้อย 3 หน้าเต็ม
- รู ปถ่ าย : รู ปสี ขนาด ขนาดใดก็ได้
**ส่งเอกสารทั*ง2อย่างให้ทางอีเมล์ โดยสแกนหรื อถ่ายรู ปหนังสื อเดินทางหน้าแรกและรู ปถ่ายสี ชดั เจนส่งให้ทางอีเมล์ ไม่ใช้เล่มจริ ง**
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