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HILIGHT 

•  ชมเมืองอาบูดาบี เมืองที�ไดรั้บการยกย่องว่าเป็น

สวรรคแ์หง่ทะเลทราย จนไดรั้บสมญานามวา่เป็น  

Garden of Gulf      

• ชมความยิ�งใหญ่ของสุเหร่าหินอ่อนสีขาว Grand 

Mosque  

• ชมการแสดง “นํ $าแห่งดูไบ” เป็นนํ2าพุเตน้ระบําที�

สวยงามวจิติรตระการตา  

• นั�งเรอื Abra Ride สมัผัสมนตเ์สน่หท์างวัฒนธรรม ที�

ผสมผสานกันระหว่างอาหรับดั 2งเดมิและความทันสมัย

ในแบบตะวันตก ผ่านวิถีชีว ิตสองฝั� งนํ2 าของแม่นํ2 า 

Creek ในเมอืงอนัมั�งคั�ง  

• สมัผสัประสบการณ์แปลกใหม ่สนุกสนานกบัการ

น ั=งรถตะลยุทะเลทรายและการขี=อฐู 

• ดื=มดํ=ากบับรรยากาศสดุโรแมนตกิของพระอาทติย์

ตกดนิ และมื$อคํ=าสดุพเิศษแบบบารบ์คิวิอาหรบั 

• ขึ$น “เบริจ์คาลฟิา” Burj Khalifa ช ั$น 124 

Dubai Grand Mosque 

5 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

เดนิทาง : มถินุายน-ธนัวาคม 62 

ราคาเร ิ=มตน้เพยีง 24,900.-  
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        กําหนดการเดนิทาง 
     วนัที=  13-17, 20-24 ม.ิย. 62          24,900.- 

     วนัที=  05-09, 12-16, 26-30 ก.ย. 62          25,900.- 

     วนัที=  03-07, 11-15, 17-21, 23-27 ต.ค. 62          26,900.- 

 วนัที=  31 ต.ค.-04 พ.ย. 62                 24,900.- 

     วนัที=  07-11, 14-18, 28 พ.ย.-02 ธ.ค. 62              26,900.- 

 วนัที=  05-09 ธ.ค. 62                                                                                         26,900.- 

 

       เสน้ทางการเดนิทาง 

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํ=า โรงแรมที=
พกั 

1 กรงุเทพฯ – ดไูบ – Mall of the Emirates 
✈ ✈ O  

 

2 
ดไูบ – กรงุอาบดูาบ ี– Grand Mosque – Ferrari 
World – ดไูบ – ดไูบเฟรม O O O 

HOLIDAY INN 
EXPRESS 
AIRPORT 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 The Palm Project – ตกึเรอืใบ – ตลาด Medinat 
Jumeirah Souk – น ั=งรถ 4WD ตะลยุทะเลทราย   

O O O 

HOLIDAY INN 
EXPRESS 
AIRPORT 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
พพิธิภณัฑด์ไูบ – น ั=งเรอื Abra Ride – ตลาด
เครื=องเทศ และ ตลาดทอง – หา้งดไูบ –  
ข ึ$น “เบริจ์คาลฟิา” Burj Khalifa ช ั$น 124 – สนามบนิ 

O X ✈ 

 
HOLIDAY INN 

EXPRESS 
AIRPORT 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈ 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที= 1 กรงุเทพ  

06.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู8 เคานเ์ตอร ์T 

สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที�คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

09.55 น. ออกเดนิทางสู ่ดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเที=ยวบนิที= EK 375 

** คณะเดนิทางต ั$งแตว่นัที= 31 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 09.30 น. และ

ถงึดไูบ เวลา 13.15 น. ** 

13.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ เพื�อรอเปลี�ยนเครื�อง 

 เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ (เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่าประเทศไทย 3 ชั�วโมง) หลังผ่านพธิกีารตรวจ

คนเขา้เมอืงและศุลกากร นําท่านสู ่Mall of the Emirates เป็นหา้งขนาดใหญ่ มโีรงภาพยนตร ์

ลานโบวล์ิ�ง และรา้นคา้อกีมากมาย รวมถงึรา้นต่างๆ มเีวลาใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซื2อสนิคา้แฟ่

ชั 2นมากมาย หรอืทา่นจะเขา้เลน่ที� Ski Dubai หนึ�งในสดุยอดแหล่งท่องเที�ยวในสหรัฐอาหรับเอ

มเิรตส ์

คํ=า        รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ที=พกั           เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT หรอืเทยีบเทา่     

วนัที= 2 ดไูบ – กรงุอาบดูาบ ี– Grand Mosque – Ferrari World – ดไูบ – ดไูบเฟรม 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสูก่รงุอาบดูาบ ี(Abu dhabi)  ที�มคีวามเขยีวขจทีา่มกลางตัวเมอืงที�ทันสมัย 

จงึเป็นเมอืงที�ไดรั้บสมญานามว่า Garden of Gulf และไดรั้บการยอ่งว่าเป็นสวรรคแ์ห่ง

ทะเลทรายอกีดว้ย นําท่านผ่านชมสถานที�สําคัญ ๆ ของเมอืง ตลอดจนการสรา้งบา้นเรอืนที�มี

ความสวยงาม และเห็นถงึความอดุมสมบรูณ์ของเมอืง แมจ้ะตั 2งอยูท่า่มกลางทะเลทรายอนัแหง้

แลง้ 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 นําทา่นแวะถา่ยรปู Ferrari World และมเีวลาใหท้า่นเลอืกซื2อของที�ระลกึที�เป็นแบรนดเ์ฟอรร์ารี� 

จากนั2นแวะถ่ายรูปเป็นที�ระลกึ ณ จุดชมววิ ชคิาโกบีช กับชายทะเลสีเทอร์ควอยซ ์ที�ท่าน 

Sheikh Al Nayan สรา้งขึ2นมาเป็นของขวัญแกช่าวเมอืง นําท่านชม Sheikh Zayed bin Sultan al 

Nahyan Grand Mosque สเุหรา่ที�งดงามที�สดุของ U.A.E. มคีวามใหญ่โตเป็นอันดับ 3 ของโลก 

และเป็นสุเหร่าประจําสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ที�ท่าน Sheikh สรา้งไวก้่อนท่านจะสวรรคต ใช ้

ระยะเวลาก่อสรา้งรวมทั 2งหมด 10 ปี ใหท้่านไดช้มพรมลายดอกไมผ้ืนใหญ่ และโคมไฟ 

(Chandelier) ที�ใหญท่ี�สดุในโลก ราคาราว 30 ลา้นเหรยีญสหรัฐ นําเขา้จากประเทศเยอรมนั ทํา

ดว้ยทองคําและทองแดง ***การเที�ยวชมมัสยดิ ตอ้งแต่งกายใหสุ้ภาพเรียบรอ้ย หา้มสวม

กางเกงขาสั 2นหรอืเสื2อกลา้ม ทั 2งผูช้ายและผูห้ญงิ โดยเฉพาะผูห้ญงิตอ้งสวมใสเ่สื2อผา้ที�มคีวาม

ยาวคลมุถงึระดับขอ้มอืและขอ้เทา้ ปกปิดไหลแ่ละทรวงอกใหม้ดิชดิ ผูห้ญงิจะตอ้งมผีา้คลมุผม 

และตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้มัสยดิ*** ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านกลับนครดูไบ  นําท่าน
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ถ่ายรูปกับดูไบเฟรม  (Dubai frame) สัญลักษณ์ใหม่ของดูไบ ซึ�งเป็นกรอบรูปฉาบทองคํา

ความสงูขนาด 150 เมตร กวา้ง 93 เมตรที�ใหญ่ที�สดุในโลก  ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งมาถงึ 10 

ปีเต็ม ดว้ยจํานวนเงนิประมาณ 43.5 ลา้นเหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 1.39 พันลา้นบาท   

คํ=า        รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร บฟุเฟ่ทน์านาชาต ิ

ที=พกั        เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT หรอืเทยีบเทา่     

วนัที= 3 The Palm Project – ตกึเรอืใบ – ตลาด Medinat Jumeirah Souk  

– น ั=งรถ 4WD ตะลยุทะเลทราย   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นแวะถา่ยรปูดา้นนอกกบัโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสดุหรรูะดับ 7 ดาว รปูทรง

คลา้ยเรอืใบที�งดงามและหรหูราที�สดุแหง่หนึ�งของโลก ตั 2งอยูร่มิอา่วอาหรับ เป็นที�พักอาศัย

ของเศรษฐทีี�มชี ื�อเสยีงชาวตะวันออกกลาง ถอืเป็นสถานที�ที�ทกุคนใฝ่ฝันจะมโีอกาสเขา้ไป

สมัผัสสกัครั 2งในชวีติ จากนั2นชม Medinat Jumeirah Souk หรอืเรยีกวา่ เวนสิแหง่ดไูบ 

เป็นตลาดตดิแอร ์ตั 2งอยูใ่นสว่นเดยีวกบัโรงแรมหรรูะดับ 5 ดาว Mina Al Salam ของตระกลู Al 

Maktoum ออกแบบและตกแตง่เป็นศลิปะพื2นเมอืงแบบอาหรับคลาสสกิ ภายในมสีนิคา้ระดบั 

Premium มากมาย อาท ิ ของที�ระลกึ พวงกญุแจ ขวดทราย พรมอหิรา่น หัวนํ2าหอม โคมไฟ 

ของประดับตกแตง่บา้น ขนมหวาน และถั�วรสชอ็กโกแลต เป็นตน้   จากนั2นนําทา่นผา่นชม

พระราชวงัทา่นชคี (Shiekh Palace) ตื�นตาตื�นใจกบัพระราชวังสดุอลังการของครอบครัว 

Shiekh Al Maktoum อนัยิ�งใหญ ่ซึ�งมคีวามรม่รื�น เต็มไปดว้ยตน้ไมน้านาชนดิและบรรดาเหลา่

นกยงู ผา่นชม New Palace ซึ�งเป็นพระราชวังแหง่ใหมข่องครอบครัว  Shiekh Al Maktoum 

ที�กอ่สรา้งยงัไมแ่ลว้เสร็จ นําทา่นผา่นชมสเุหรา่จไูมรา่ (Jumeirah Mosque) สเุหรา่

คูบ่า้นคูเ่มอืงของดไูบ สรา้งดว้ยหนิออ่นทั 2งหลัง และไดช้ื�อวา่เป็นสเุหรา่ที�สวยงามมากที�สดุ

แหง่หนึ�งในนครดไูบ 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่ที�พัก เพื�อเปลี�ยนเครื�องแต่งกายพรอ้มตะลุยทะเลทราย 

ระหวา่งทางแวะนําทา่นชมโรงงานเครื�องประดับเพชรพลอย 

 

 

 

หมายเหตุ ทา่นที=เมารถ กรุณาทานยาแกเ้มาลว่งหนา้อยา่งนอ้ยครึ=งช ั=วโมง หรอืควร

แจง้หวัหนา้ทวัรใ์หท้ราบก่อนไปทวัรท์ะเลทราย ทางทวัรจ์ะไม่รบัผดิชอบ และไม่

อนุญาตใหผู้ท้ ี=เป็นโรคหวัใจข ั$นรุนแรงน ั=งรถไป Dune Safari โดยเด็ดขาด *** สําหรบั

ทา่นที=ไมร่ว่มเดนิทาง Dune Safari ทา่นตอ้งรอคณะอยูท่ ี=โรงแรม โดยทางบรษิทั ไม่

สามารถคนืคา่ทวัรใ์หไ้ด ้รวมท ั$งอาหารมื$อคํ=า *** 

 นําท่านเดนิทางไปทวัรท์ะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner) (อยา่ลมืเสื$อแจ็ค

เกต แวน่ตากนัแดด รองเทา้ฟองนํ $า ตดิตวัไปดว้ย) นําท่านขึ2นรถ 4WD (รถขบัเคลื=อน 

4 ลอ้) ไปทัวรท์ะเลทราย ท่านจะไดส้นุกสนานและตื�นเตน้ไปกับประสบการณ์อันแปลกใหม ่

น ั=งรถตะลยุไปบนเนนิทรายท ั$งสงูและตํ=าสลบักนัไป (Sand Dune) 

คํ=า       จากนั2นใหท้่านไดเ้พลดิเพลินกับกจิกรรมต่างๆ ในแคมป์กระโจมแบบอาหรับ ดื�มดํ�า

บรรยากาศสดุโรแมนตกิของพระอาทติยต์กดนิที�แสนสวยงาม และสมัผัสชวีติแบบชาวพื2นเมอืง 
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(เบดูอนิ) อาท ิการสวมชดุพื2นเมอืงชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นที�ระลกึ การเพน้ทม์อืแบบ

อาหรับ (Henna Tattoo) ลองสบู มาราก ูกลิ�นผลไม ้(Shi Sha)  

ชมโชว์ระบําหนา้ทอ้ง (Belly Dance) ซึ�งเป็นศลิปะการร่ายรําที�เนน้การเคลื�อนไหวของ

กลา้มเนื2อทอ้งและสะโพก รวมถงึสนุกสนานกบัการขี�อฐู 

ที=พกั         เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT หรอืเทยีบเทา่     

วนัที= 4  พพิธิภณัฑด์ไูบ – น ั=งเรอื Abra Ride – ตลาดเครื=องเทศ และ ตลาดทอง – 

หา้งดไูบ – ข ึ$น “เบริจ์คาลฟิา” Burj Khalifa ช ั$น 124 – สนามบนิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑด์ูไบ (Dubai Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์ี�ทันสมัยที�สุดใน

ตะวันออกกลาง สรา้งเมื�อศตวรรษที� 19 บูรณะครั 2งล่าสดุปี 1970 เป็นพพิธิภัณฑท์ี�รวบรวม

เรื�องราวประวัตศิาสตรท์ี�สําคัญ เชน่ การคน้พบงานศลิปะภายในหลุมฝังศพที� Al Qusais ซึ�งมี

อายมุากกวา่ 4,000 ปี ประทับใจกบัการบอกเลา่เรื�องราวประวัตศิาสตรข์องชาวอาหรับโบราณ

ผ่านเทคโนโลยสีมัยใหม ่จากนั2นนําท่านเดนิทางไปยัง Dubai Creek เป็นทะเลที�สรา้งขึ2น

โดยการขุดเขา้มาในชายฝั�ง ซึ�งแบ่งนครดูไบออกเป็น 2 สว่น คอื Deira Dubai และ Bur 

Dubai มคีวามยาวประมาณ 14 กโิลเมตร มที่าจอดเรอื 8 ท่า ใหท้่านไดช้มและถ่ายรูปกับ

ทัศนียภาพสองฟากฝั�งของแมนํ่2า Creek ตามอัธยาศัย ใหท้่านไดถ้่ายรูปในยา่น Bastakiya 

และนําท่านน ั=งเรอื Abra Ride สัมผัสมนตเ์สน่หท์างวัฒนธรรมผ่านวถิชีวีติสองฝั�งนํ2าของ

แม่นํ2า Creek จากนั2นเดนิสู่ตลาดเครื=องเทศ (Gold & Spicy Souk)และตลาดทอง 

(Gold Souk) เป็นตลาดทองที�ใหญ่ที�สุดในโลก จําหน่ายผลติภัณฑ ์Jewelry ทุกประเภท 

เชน่ มกุ อัญมณีต่าง  นําท่านชมโรงงานเครื�องหนังชั 2นดขีองดูไบ  จากนั2นนําท่านสูห่า้งดไูบ 

(Dubai Mall) หา้งที�ใหญท่ี�สดุในโลก และมพีพิธิภัณฑส์ัตวนํ์2าที�ใหญ่ที�สดุในโลกอยูภ่ายใน 

ใหท้่านไดถ้่ายรูปหนา้ตูป้ลา ที�มขีนาดใหญ่กว่าคนสบิคนยนืเรยีงกัน อสิระในหา้งใหท้่านได ้

เลอืกซื2อของฝาก สนิคา้แบรนดเ์นมชื�อดังมากมายจากยโุรป ไมว่า่จะเป็นเสื2อผา้สภุาพบรุษุและ

สภุาพสตร ีกระเป๋าถอื เครื�องใชไ้ฟฟ้า เครื�องกฬีา เป็นตน้ และในเวลา 18.00-24.00 น. ของ

ทุกวัน ท่านจะไดช้มการแสดง “นํ2าพุแห่งดูไบ” เป็นนํ2าพุเตน้ระบําอันสวยงามวจิติร อยู่ใน

ทะเลสาบเบริ์จคาลิฟา ที�เป็นศูนย์กลางของนครดูไบ ถือเป็นนํ2าพุที�ใหญ่ที�สุดในโลก ณ 

ปัจจบุนันี2 โดยรอบถกูรายลอ้มไปดว้ยตกึที�มชี ื�อเสยีงมากมาย สิ�งพเิศษของนํ2าพุแห่งดูไบนี2 คอื 

จะใชไ้ฟทั 2งสิ2น 6,600 ดวง โปรเจคเตอรส์ ี50 ตัว ควบคุมการทํางานดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์

โดยจะแสดงประกอบดนตร ีครั 2งละประมาณ 5 นาท ีโดยใชง้บประมาณในการก่อสรา้งทั 2งสิ2น

กวา่ 7.2 พันลา้นบาท 

กลางวนั        อสิระอาหารกลางวัน 

บา่ย นําท่านขึ$น “เบริจ์คาลฟิา” Burj Khalifa ช ั$น 124 ตกึที�สงูที�สดุในโลก มคีวามสงูถงึ 828 

เมตร มทีั 2งหมด 160 ชั 2น ออกแบบโดยนายเอเดรยีน สมธิ สถาปนกิจากชคิาโก ซึ�งคณะจะไดม้ี

โอกาสขึ2นลฟิทท์ี�มคีวามเร็วที�สุดในโลกคอื 18 เมตร ต่อวนิาท ีหรอื 65 กโิลเมตร ต่อชั�วโมง 

ไปถงึชั 2น 124 เพื�อชมววิจากของนครดูไบไดท้ั�วทุกทศิที�สวยงาม โดยตกึนี2ออกแบบตบแต่ง

ภายในโดย Giorgio Armani 
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***ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์หา้งสรรพสนิคา้และรา้นคา้ขนาดใหญจ่ะปิดใหบ้รกิารทกุวนัศกุร*์** 

 

************************************************************************************************** 

 

โปรแกรม : Dubai Grand Mosque 5 วนั 3 คนื 
โดยการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
กําหนดวนัเดนิทาง:             

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัsว 
ทา่นละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 

13-17 ม.ิย. 62 24,900.- 24,900.- 24,900.- 24,900.- 12,900.- 3,500.- 

20-24 ม.ิย. 62 24,900.- 24,900.- 24,900.- 24,900.- 12,900.- 3,500.- 

05-09 ก.ย. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 25,900.- 13,900.- 3,900.- 

12-16 ก.ย. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 25,900.- 13,900.- 3,900.- 

26-30 ก.ย. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 25,900.- 13,900.- 3,900.- 

03-07 ต.ค. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 14,900.- 3,900.- 

11-15 ต.ค. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 14,900.- 3,900.- 

17-21 ต.ค. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 14,900.- 3,900.- 

23-27 ต.ค. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 14,900.- 3,900.- 

31 ต.ค.-04 พ.ย. 62 24,900.- 24,900.- 24,900.- 24,900.- 12,900.- 3,900.- 

07-11 พ.ย. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 12,900.- 3,900.- 

14-18 พ.ย. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 12,900.- 3,900.- 

28 พ.ย.-02 ธ.ค. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 12,900.- 3,900.- 

05-09 ธ.ค. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 12,900.- 3,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี=ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

19.00 น. เดนิทางสู ่สนามบนิดไูบ อสิระใหท้่านชอ้ปปิ2งใน Duty Free เพลดิเพลนิกับสนิคา้แบรนด์

เนม และนํ2าหอมยี�หอ้ดังมากมาย 

22.30 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเที�ยวบนิที� EK 374 

***คณะเดนิทางต ั$งแตว่นัที= 31 ม.ีค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 22.35 น. และ

ถงึกรงุเทพฯ เวลา 07.35 น.*** 

วนัที= 5 กรงุเทพฯ 

08.00 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภิาพ   
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เง ื=อนไขการใหบ้รกิาร 

1.        ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีที=น ั=งจะยนืยนัเมื=อไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ั$น 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ี=เดนิทาง ที=มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื=อทาํการจองควิยื=นวซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมื=อไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที=ตอ้งการออกต ั|วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที=  

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ั$ง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที= ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ}ไม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยที=เกดิข ึ$น 

5. การยื=นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ั$นตอนการยื=นวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ั$งแบบหมูค่ณะและ 

           ยื=น รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื=อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที= 

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ั=งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจาํตวั หรอืไม ่  

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเที=ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ั=วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื=องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ั$งหมด 

 

อตัราคา่บรกิารนี$รวม 
1 คา่ตัsวเครื�องบนิ ชั 2นประหยดั ( Economy Class) ที�ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที�) 

        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื2อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิ�มเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบี2ยประกนัเริ�มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบี2ยประกนัเริ�มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายตุั 2งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  
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9. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ UAE 

 

อตัราคา่บรกิารนี$ไมร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ2าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ช ิ2น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ2ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึ2นราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งทา่นจะ 

ตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ=น (20 ดอลลา่รส์หรฐัฯ) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (15 ดอลลา่รส์หรฐัฯ) 

7. คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และหัก ณ ที�จา่ย 3 % 
 

เง ื=อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที=เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที=เหลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที=เกดิข ึ$นจรงิ 

 

ขอ้มลูเบื$องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื=นวซีา่และการยื=นวซีา่ 
 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที�ดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูงา่ยขึ2น 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยื�นวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบลว่งหนา้เพื�อวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึ�งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ที�ค่อนขา้งนานและอาจ

ไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที�ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื�องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที�ตนพํานักหรอื

ศกึษาอยูเ่ทา่นั2น 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริ�มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ�ากวา่ 6 เดอืน   

5. ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื�นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนื�องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ�งในการยื�นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่�ากวา่ 3 หนา้ 

6. ทา่นที�ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนั2นๆ และ

พาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 
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ขอ้มลูเพิ=มเตมิเร ื=องต ั|วเครื=องบนิและที=น ั=งบนเครื=องบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที�นั�งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตัsวเครื�องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิyการเรยีกเก็บค่ามัดจําตัsวเครื�องบนิ ซึ�งมคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการ

บนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัsวเครื�องบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิyเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที�

เกดิขึ2นจรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นั�งที� Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามที�สายการบนิกําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี�มรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ื�นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉินได ้(นํ2าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ี�มปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ี�นั�ง 

Long leg ขึ2นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที�เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที�เชค็อนิเทา่นั2น 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึ2นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั 2งหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิy เก็บคา่ใชจ้า่ยทั 2งหมด 

5.     บรษิทัขอสงวนสทิธิ}ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั$งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจํานวนที= บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึ$นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�

เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.    กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื�อน

การเดนิทางของทา่น  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั 2งนี2ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมใน

การมดัจําตัsว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที� สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื=นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ2นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่ / ค่ามัดจําตัsวเครื�องบนิ หรอืค่าตัsว

เครื�องบนิ (กรณีออกตัsวเครื�องบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีที�กรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8.  กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั|วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิyในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั$งหมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที� ไมว่่าเหตุผลใดๆตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิyในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั$งหมด 
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ขอ้มลูเพิ=มเตมิเร ื=องโรงแรมที=พกั 
 

1. เนื=องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี=ยว (Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) 

ตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ั$นกนั และโรงแรมไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ=งถา้เขา้พกั 3 ทา่น ผูเ้ดนิทาง จะไดห้อ้งพกั

ประเภท หอ้งคู ่1 หอ้ง และ หอ้งพกัเดี=ยว 1 หอ้ง และมคีา่ใชจ้า่ยเพิ=มเตมิ 

2. กรณีที�มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ2นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิyในการปรับเปลี�ยน

หรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่างอาบนํ2า ซึ�งขึ2นอยู่กับการออกแบบของ

แตล่ะโรงแรมนั2นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 

 

 ขอ้มลูเบื$องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื=นวซีา่และการยื=นขอวซีา่ 

1. สําเนาสหีนงัสอืเดนิทางที=ชดัเจน ไมใ่ชถ่า่ยจากมอืถอื และวนัหมดอายหุนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 
เดอืน นบัจากวนัเดนิทางกลบัถงึประเทศไทย  

2. รปูถา่ย  :  รปูส ีขนาด 2 นิ$ว พื$นหลงัสขีาวเทา่น ั$น (ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน) 2 รปู 
             -  กรณุากรอกชื=อของบดิา-มารดาของผูท้ ี=เดนิทาง และชื=อคูส่มรส (กรณีผูห้ญงิที=แตง่งานแลว้) 

3.  กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์   
3.1.  เด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทาง กบับดิาและมารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศจากเขตหรอื

อําเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา + หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย 
และภาษาองักฤษ) 
รายละเอยีดเอกสารการยื=นขอวซีา่ที=ไดก้ลา่วมานี$ เป็นเพยีงขอ้มลูเบื$องตน้ที=ทางบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําข ึ$นจาก
ประสบการณ์และระเบยีบของสถานทตูฯ ซึ=งอาจมกีารเปลี=ยนแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตั ิ
ของลกูคา้ในแตล่ะราย  

3.2. เด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทาง กบับดิา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง(ของมารดา) ไปตา่งประเทศจากเขตหรอื
อําเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา  

3.3. เด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทาง กบัมารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง(ของบดิา) ไปตา่งประเทศจากเขตหรอื
อําเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา  

ระยะเวลาในการยื=นวซีา่ 14 วนัทําการ ไมร่วมเสาร-์อาทติย ์

หมายเหต ุ: ทาง UAE Immigration อาจมกีาร ขอรายละเอยีดเพิ=มเตมิ จากที=ไดแ้จง้ไว ้ข ึ$นอยูก่บั การ

พจิารณาของเจา้หนา้ที= และเอกสาร ของแตล่ะทา่น  การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทั

ไมม่สีว่นเกี=ยวขอ้งใดๆท ั$งสิ$น ท ั$งนี$บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทาง

เท่าน ั$น อตัราคา่ธรรมเนยีมวซี่าทางสถานทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซี่า ทาง

สถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยื=นวซีา่ และมสีทิธิ}ไมแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ 

 

 

 

 

 

 

 


