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วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ      

 

23.55 น. ขอเชิญคณะพร ้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8-9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ Emirate Airlines โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท ีส่อง สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิดูไบ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอม ิเรตส์ – เม ืองดูไบ – ขึ้นชมด้านว ิวบน

อาคารดูไบเฟรม – สุเหร่าจูไมร่า – พระราชวงัชคี – อาคารบุรจญอ์ลัอาหรบั – ตลาดมาดินทัจูไมร่า – ศูนย ์รวม

สนิคา้พืน้เมอืง  – หา้งเอมเิรตส ์ มอลล ์      

 

03.30 น. น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิดูไบ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ โดยเทีย่วบนิที ่ EK377 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 55 นาท ีบรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง ** 

07.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดูไบ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอม ิเรตส ์

 

น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 3 ช ัว่โมง ** 

น าท่านเดนิทางเขา้สู่ เมอืงดูไบ (Dubai) เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศสหรัฐอาหรับเอม ิเรตส ์ ตั ้งอ ยู่ทางภาคเหนือ

ของประเทศ ถอืเป็นเมอืงแหง่ความมหศัจรรย์เพราะถูกผันแปรจากดนิแดนแหง่ทะเลทราย สู่ด ินแดนแห่งโลกอนาคต ความ

มั่งคั่งทางการคา้ บริการการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และศูนย์กลางธุรกจิ ไม่จ ากัดเฉพาะการคา้น ้ามันแบบก่อนๆ สู่การเป็น

เมอืงแหง่ผูน้ าเทคโนโลยีสมัยใหม่ทีสุ่ดของโลกแห่งหนึ่ง ไม่ม ีส ิ่งใดบนโลกใบนี้ ที่เม ืองดูไบจะท าไม่ได ้แม ก้ารสร ้าง

แผ่นดนิและจารึกลงบนแผนทีโ่ลกในอาณาเขตของตนเอง  

 

น าท่าน ขึน้ชมววิดา้นบนอาคารดูไบเฟรม (Dubai Frame) สัญลักษณใ์หม่ของเม ืองดูไบ อาคารหนา้ตาคลา้ย กรอบ

รูป ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ซึง่เป็นกรอบรูปฉาบทองค าความสูงขนาด 150 เมตร กวา้ง 93 เมตร ใชเ้วลาในการก่อสร ้างมาถ ึง 

10 ปีเต็ม ดว้ยจ านวนเงนิประมาณ 43.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.39 พันลา้นบาท คอืการแสดงภาพใหผู้เ้ขา้ชมได ้

เห็นถ ึงสภาพแวดลอ้มของประเทศดูไ บ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพราะที่ตั ้งของดูไบเฟรม นั ้นอยู่บริเวณ

สวนสาธารณะ Zabeel Park ซึง่เป็นเขตแบ่งระหว่างเมอืงเก่าและเมอืงใหม่อย่างพอดิบพอดี ** รอบของการขึ้นชมวิว

บนอาคาร ดูไบเฟรม อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัช่วงเวลา และ อตัราค่าบร ิการของบตัรขึ้น

ชม ตามอตัราท ีค่ณะก าหนดเทา่น ัน้ ** 
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น าท่านผ่านชม สุเหร่า จูไมร่า (Jumeirah Mosque) สุเหร่าคู่บา้นคู่เมอืงของเม ืองดูไบ สร ้างดว้ยหนิอ่อนทั้งหลัง และ

ไดช้ือ่ว่าเป็นสุเหร่าทีส่วยงามมากทีสุ่ดแหง่หนึง่ในเมอืงดูไบ ผ่านชม ชายหาดจูไมร่า (Jumeirah Beach) สถานที่ตาก

อากาศยอดนยิมของชาวดูไบ  

 

จากนัน้น าท่านผ่านชม พระราชวงัทา่นชคี (Shiekh Palace) ตืน่ตาตืน่ใจกับการถ่ายภาพเป็นที่ระล ึกหนา้พระราชวังอัน

งดงามสุดอลังการของครอบครัวชคีค ์อัล มัคตูม (Shiekh Al Maktoum) ซึง่มคีวามร่มรื่นเต็มไปดว้ยตน้ไมแ้ละพืชพรรณนา

นาชนดิ และบรรดาเหล่านกยูงมากมายนับหลายสิบตัวทีถู่กเนรมติข ึน้ท่ามกลางเมอืงแห่งทะเลทราย 

 

จากนัน้น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ อาคารบุรจญอ์ลัอาหรบั (Burj Al Arab) โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว รูปทรงคลา้ย

เรือใบทีง่ดงามและหรูหราทีสุ่ดแหง่หนึง่ของโลก ตัง้อยู่ริมอ่าวอาหรับ เป็นทีพั่กอาศัยของเศรษฐีที่ม ีช ื่อเส ียงชาวตะวันออก

กลาง  
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จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่  ตลาดเมดินทั จูไมร่า (Medinat Jumeirah Souk) ตลาดพื้นเม ืองโบราณแต่แฝงไปดว้ย

ความโรแมนตกิ ตกแต่งสไตลอ์าหรับผสมผสานกับวัฒนธรรมของตะวันออกกลางแบบดัง้เดมิ ม ีทั ้งร า้นแบบรถเข็นแผงลอย

และบา้นมรีา้นขายของทีร่ะลกึ เส ือ้ผา้แฟช่ัน เครื่องประดับ รา้นบูตกิ รา้นอาหารสุดหรูที่ม ีความหลากหลายและขึ้นชื่อจาก

ท่ัวโลก ตัง้แต่รา้นกาแฟไปจนถงึภัตตาคาร ท่ามกลางววิทวิทัศนท์ีส่วยงามของสถาปัตยกรรมเม ืองเก่าและโอบลอ้มดว้ยล า

คลองสวยงาม 
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยร์วมสนิคา้พืน้เม ือง (Local Product Shop) จ าหน่ายของฝาก ของที่ระล ึกทอ้งถ ิ่นของเม ือง

ดูไบ เช่น พรม เครื่องประดับ ชุดพืน้เมอืง รูปตดิผนัง เป็นตน้   

 

น าท่านเดนิทางสู่ หา้งเอม ิเรตส์ มอลล์ (Emirates Mall) เป็นหา้งขนาดใหญ่ที่ไดรั้บความนิยมสูง ม ีโรงภาพยนตร์ 

Cinestar แบบคอมเพล็กซ ์มอีาร์เคดกวา้งใหญ่ ตดิตัง้ตูเ้กมส ์ลานโบวล์ ิง่ และรา้นคา้อกีมากมาย รวมถ ึงร ้านต่างๆ ที่ไดรั้บ

ความนยิมในเมอืงดูไบ และ Borders, Debenhams, Zara และแมแ้ต่ Harvey Nichols สินคา้แบรนด์ดังอย่าง H&M และ 

Phat Farm ส าหรับลูกคา้ท่ัวไป และ Via Rodeo ทีเ่ต็มไปดว้ย Versace, D&G, Ferragamo และอ ื่นๆ จุดที่โดดเด่นที่สุด

ของ Mall of the Emirates ก็ค ือ สก ี ดูไบ (Ski Dubai) ไม่น่าแปลกใจที่ Mall of the Emirates เป็นหา้งสรรพสินคา้ที่

ไดรั้บความนยิมสูงสุดในเมอืงดูไบเพราะ สก ีดูไบ (Ski Dubai) คอืหนึง่ในสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอ าหรับ

เอมเิรตส ์สามารถเลอืกเล่นระหว่างสก ีสโนวบ์อร์ด เล ื่อนหมิะ หรือโยนบอลหมิะในสวนหมิะ หรือ สามารถเลือกดื่มชา 

กาแฟ รับประทานอาหารใน Mall of the Emirates มรีา้นอาหารใหคุ้ณเลือกแบบนับไม่ถ ว้นเลยทีเด ียว เช่น Apres ร ้านม ี

สไตลท์ีพั่กส าหรับนักเล่นสก ีมเีครื่องดืม่บริการทันใจหรือเลอืกทานฟองดูก็ได,้ ใกล ้Ski Dubai เป็นที่ตั ้งร ้าน Sezzam ซึ่งม ี

เมนูอาหารนานาชาตใิหเ้ลอืกมากมาย, The Butcher’s Shop รวมอาหารสุดยอดที่น าเขา้จากแอฟริกาใต ้ที่ที่คุณตอ้งแวะ

ทาน Biltong (เน ือ้ตากแหง้) หรือสเต็กรสเลศิ 

 

เย็น บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (อาหารเกาหล ี แบบเซ็ตเมนู) 

พกัท ี ่ IBIS AL BARSHA HOTEL, DUBAI หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัท ีส่าม ดูไบ – น ัง่รถไฟโมโนเรล สู่โครงการเดอะปาลม์ – โรงแรมแอตแลนติส – ตะลุยทวัร ์ทะเลทรายพร้อมดินเนอร ์

สไตลอ์าหรบั                           

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่าน น ัง่รถไฟโมโนเรล (Monorail) สู่โครงการเดอะปาล์ม (The Palm Project) เป็นสุดยอดโครงการของ

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์โดยการถมทะเลใหเ้ป็นเกาะเทยีม สรา้งเป็นรูปตน้ปาลม์ จ านวน 3 เกาะ ม ีทั ้งโรงแรม รีสอร์ท 

อพาร์ตเมนท ์รา้นคา้ ภัตตาคาร ผับ บาร์ รวมทัง้ส านักงานต่างๆ นับว่าเป็นส ิ่งมหัศจรรย์อันดับที่ 8 ของโลก และส่วนของ

โครงการไดถู้กจารึกใหเ้ป็นส่วนหนึ่งในแผนทีโ่ลกเรียบรอ้ย  
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น าท่าน ผ่านชมความหรูหราและยิ่งใหญ่ของ โรงแรมแอตแลนตสิ (Atlantis Hotel) ที่อ ยู่บริเวณส่วนปลาย หรือ ยอด

ของโครงการเดอะ ปาลม์ ** รอบของการน ัง่รถไฟโมโนเรล อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  ขึ้นอยู่กบั

ช่วงเวลา และ อตัราค่าบรกิาร ตามอตัราท ีค่ณะก าหนดเทา่น ัน้ กรณีท ีไ่ม่สามารถน ัง่รถไฟได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิไ์ม่สามารถคนืค่าใชจ่้าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กบัท่านได้ทุกกรณี เน ื่องจากเป็นการ

ช าระล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 
  
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู่ โรงแรมท ีพ่กั เพือ่เตร ียมความพร้อม เปลี่ยนเคร ื่องแต่งกายส าหรบัตะลุย

ทะเลทราย 

** ค าแนะน า **  

- ควรเตรยีมเสือ้คลุมกนัแดด แว่นตากนัแดด รองเทา้ล าลองท ีส่วมใส่สบาย เพือ่ตะลุยทะเลทราย 

- ทา่นท ีเ่มารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถล่วงหนา้อย่างนอ้ยคร ึง่ช ัว่โมงก่อนออกเดินทาง และ ควรแจ้งให้หวัหน้า

ทวัรท์ราบ  

- กจิกรรมนี ้ไม่อนุญาตใหผู้ท้ ีเ่ป็นโรคหวัใจข ัน้รุนแรง หรอื ต ัง้ครรภ ์เขา้ร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเก ิดความเสียหาย

ไม่ว่ากรณีใดๆทางบรษิทัขอสงวนสิทธ ิไ์ม่สามารถรบัผดิชอบได้ทกุกรณี 

- ส าหรบัทา่นท ีไ่ม่ร่วมเดนิทางตะลุยทะเลทราย ทา่นจ าเป็นตอ้งพกัผอ่นรอคณะอยู่ท ีโ่รงแรมท ีพ่กั โดยทางบร ิษทั 

ไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายในส่วนนี ้หรอื ส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บัทา่นไดท้กุกรณี รวมไปถึงอาหารม ื้อค ่าท ีร่วมอยู่ใน

กจิกรรม เพราะเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายช่วงหน้าแล้วท ัง้หมด ท่านสามารถเลือกช ้อปป้ิงท ีห่ ้างสรรพสินค้า 

โดยแจ้งให้หวัหน้าทวัร ์ทราบ หร ือเพื่อประสานงานติดต่อบร ิการรถรบัส่ง ซึ่งอาจม ีค่าใช ้จ่ายเพิ่ม กรุณา

ตรวจสอบเป็นกรณีพเิศษ 

 

น าท่าน ตะลุยทะเลทราย ด้วยรถยนต์ขบัเคลื่อน 4 ล้อ (4WD Sand Dune / Desert Safari) เพื่อเด ินทางสู่ 

ทะเลทราย (The Desert) ท่านจะไดส้นุกสนานและตืน่เตน้ไปกับประสบการณอ์ันแปลกใหม่ นั่งรถตะลุยไปบนเนินทราย

ทัง้สูงและต ่าสลับกัน 
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เย็น บรกิารอาหารค ่า ในแคมป์กระโจมสไตลอ์าหรบั พืน้เมอืงเบดูอนิ (Bedouin) 

**อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมต่างๆ ในแคมป์กระโจมแบบอาหรบั ด ืม่ด ่าบรรยากาศสุดโรแมนติกของ

พระอาทติยต์กดนิท ีแ่สนสวยงาม และสมัผสัชวีติแบบชาวพืน้เมอืงเบดูอิน (Bedouin) อาท ิการสวมชุดพื้นเม ือง

ชาวอาหรบัเพือ่ถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นท ีร่ะลกึ การเพน้ทม์อืแบบอาหรบั (Henna Tattoo) ลองสูบ มารากู กลิ่นผลไม ้

(Shi Sha) ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance) ซึง่เป็นศิลปะการร่ายร าท ีเ่น ้นการเคลื่อนไหวของกล้ามเน ื้อ

ทอ้งและสะโพก รวมถงึสนุกสนานกบัการขีอู่ฐ (Camel Ride) ** ช่วงเวลาของการน ั่งรถตะลุยทะเลทราย  อาจ

เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัช่วงเวลา และ อตัราค่าบร ิการ ตามอตัราท ีค่ณะก าหนดเท่าน ัน้ 

กรณีท ีไ่ม่สามารถตะลุยทะเลทรายได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิไ์ม่สามารถคืนค่าใช ้จ่าย ไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บัทา่นได้ทกุกรณี เน ือ่งจากเป็นการช าระล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบร ้อยแลว้ท ัง้หมด ** 

พกัท ี ่ IBIS AL BARSHA HOTEL, DUBAI หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัท ีส่ ี ่ ดูไบ – เม ืองอาบูดาบี – เฟอร ์ราร ี่ เว ิลด์ – โรงแรมเอม ิเรตส์พาเลซ – อาคารเอทฮิดัทาวเวอร ์ – ท าเน ียบ

ประธานาธบิด ีแห่งเมอืงอาบูดาบ ี – ดูไบ                                   

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอาบูดาบ ี(Abu Dhabi) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศสหรัฐอาหรับเอ

มเิรตส ์ตัง้อยู่บนเกาะรูปตัวท ียื่นออกไปบริเวณอ่าวเปอร์เซยี ถอืเป็นเมอืงทีม่ ีค่าครองชีพสูงที่สุดอันดับ 3 ในภูม ิภาค และ

อันดับ 26 ของโลก เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บสมญานามว่า Garden of Gulf หรือ อ่าวแหง่ความเขยีวขจี และม ีความอุดมสมบูรณ์ไป

ดว้ยสวนสวยงามท่ามกลางทะเลทราย 

 

น าท่าน ถ่าย รูปเป็นที่ระล ึกกับ เฟอร ์ราร ี่เว ิลด์ (Ferrari World) เป็นแหล่งรวมเทคโนโลยี นวัตกรรมทั้งยานยนต ์

วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส ์และสรรพสิง่ทีเ่ป็นองคค์วามรูเ้ชงิวศิวกรรม, ศลิปกรรม การออกแบบ วจัิย พัฒนา จากรถยนตเ์ฟอร์

รารี่ และทุกๆ ศาสตร์ในโลก เอามารวมกันเพือ่สรา้งเป็นโครงการนี ้ทีเ่ป็นทัง้สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โชว์รูม

เทคโนโลยี, โชวรู์มวศิวกรรมยานยนต,์ แหล่งรวมเทคนคิความรู ้และความบันเทิงทุกอย่างเอาไวใ้นนี้ ** ค่าบตัรเข้าชม 

เฟอรร์าร ี ่เวลิด ์ทา่นละ ประมาณ 80-100 ยูเอสดอลล่าห์สหรฐัอเมร ิกา (USD.) ขึ้นอยู่กบัช่วงเวลา และ ช่วง

ฤดูกาล ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ หร ือ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากของท ีร่ะลึกจากเฟอร ์ราร ี่ เว ิลด ์

มากมายท ีร่า้นขายของท ีร่ะลกึ **  

 

น าท่านเขา้ชม สุเหร่าหลวงแห่งเม ืองอาบูดาบี (Grand Mosque of Abu Dhabi) หรือ สุเหร่า ชีคค์ ซายิด บิน สุล

ตาล อัล นาร์ยันต์ (Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Mosque) สุเหร่าประจ าเม ืองหลวงที่ท่าน Sheikh Zayed Bin 

Sultan Al Nahyan หรือ ท่านชคีค ์บุคคลส าคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์เป็นเจา้ผูค้รองรัฐอาบูดาบี เป็นผูก้่อตั ้ง

ประเทศสหรัฐอาหรับเอม ิเรตส ์ และ เป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศสหรัฐอาหรับเอม ิเรตส ์ ผูเ้ป็นที่รักแล ะ

เปรียบเสมอืนบดิาของชาวสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์สรา้งไวก้่อนท่านจะสวรรคต การก่อสรา้งใชเ้วลารวมทั้งหมด 10 ปี ภายใน

สุเหร่าแหง่น ีม้พีรมทอมอืผนืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร ผลงานทอ้งถ ิ่นของชาวอาหรับโบราณ และ โคม

ไฟ Chandelier ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก น าเขา้จากประเทศเยอรมันท าดว้ยทองค าและทองแดงซึ่งถูกสั่งท าข ึ้นพิเศษ ซึ่ง

ภายหลังทีท่่านชคีคส์วรรคต ทางรัฐบาลจงึใชสุ้เหร่าแหง่น ีเ้ป็นสุสานหลวงที่ฝังพระบรมศพของท่าน สุเหร่าแห่งน ี้สามารถ

รองรับผูม้าประกอบพธิกีรรมทางศาสนาไดสู้งถงึ 40,000 คน ** รอบของการเข้าชม สุเหร่าหลวงแห่งเม ืองอาบูดาบ ี

อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัช่วงเวลา และ อตัราค่าบรกิารของบตัรขึ้นชม ตามอตัราท ีค่ณะ

ก าหนดเทา่น ัน้ กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสิทธ ิ์ไม่สามารถคืนค่าใช ้จ่าย 

ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บัทา่นได้ทกุกรณี เน ือ่งจากเป็นการช าระล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

 

หมายเหตุ :  โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ ส าหรบัเขา้ชมสุเหร่าหลวง 

การเขา้ชมสุเหร่าหลวง จ าเป็นตอ้งแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ และ ถอดรองเทา้ก่อนเขา้ชม 

สุภาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอ้เทา้ เสือ้แขนยาวคลุมข้อม ือ ม ิดช ิดไม่รดัรูป และเตร ียมผา้ส าหรบั

คลุมศรีษะ 

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไม่รดัรูป 
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง)  

 

น าท่านผ่านชม โรงแรมเอมเิรตสพ์าเลซ (Emirates Palace Hotel) ซึ่งในอดีตใชเ้ป็นที่รับรองผูน้ าประเทศในเครือ 

GCC หรือ คณะมนตรีความร่วมมอืรัฐอ่าวอาหรับ ไดแ้ก่ บาร์เรน การ์ตาร์ คูเวต โอมาน ซาอุด ิอารเบีย  และสหรัฐอาหรับเอ

มเิรตส ์พระราชอาคันตุกะของท่านชคีค ์ปัจจุบันเป็นโรงแรมทีอ่ยู่ในความดูแลของรัฐบาลเม ืองอาบู ดาบี บริหารโดย กลุ่ม 

Kempinski เปิดใหบ้ริการครั้งแรกเม ือ่ปี 2548 โดยใชง้บประมาณก่อสรา้งทัง้ส ิน้ประมาณ 3 พันลา้นเหรียญสหรัฐอาหรับเอ

มเิรตส ์ซ ึง่มคีวามสวยงามดุจดั่งพระราชวังของเจา้ผูค้รองนคร  โรงแรมแหง่น ีอ้ ยู่บนที่ด ินของท่านชีคค์ อดีตประธานาธิบด ี

อกีเช่นกัน อาคารเอทฮิัดทาวเวอร์ (Etihad Tower) แวะถ่ายรูปกับตกึเอทฮิัดทาวเวอร์ (Etihad Tower) คือกลุ่มอาคารที่ใช ้

ในการถ่ายท าฉาก‘จัมป์ 

 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับ อาคารเอทฮิดัทาวเวอร ์(Etihad Tower) คอืกลุ่มอาคารหรูหรา งดงามท่ามกลางบรรดา

ตกึระฟ้าในเมอืงอาบู ดาบ ีตัวอาคารส านักงานสรา้งจากหนิอ่อนและประกอบไปดว้ยการตกแต่งรายละเอ ียดอย่างใส่ใจและ

ระบบไฟทีทั่นสมัยท่ัวทัง้อาคารตัง้แต่ทางเขา้อาคารผูท้ีแ่วะเวยีนมาทีต่กึเอทฮิัดทาวเวอร์จะตอ้งประทับใจกับบรรยากาศและ

สภาพแวดลอ้ม และใชใ้นการถ่ายท าฉาก “จัมป์รถ” ขา้มตกึของโดมนิกิทอเรตโต ้ในภาพยนตร์เรื่อง ฟาส แอนด์ ฟีเรียด 7 

(ในปี ค.ศ. 2015)  

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ (Dubai) ผ่านถนน Sheikh Zayed Road ถนน 12 เลนส์ สายหลักส าคัญที่สุดของประเทศ

สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ทีเ่ช ือ่มต่อเมอืงอาบู ดาบ ีและ เมอืงดูไบ เขา้ดว้ยกัน ขนานไปกับแนวชายฝ่ัง ถนนเสน้น ี้ม ีโรงแรม 

ศูนย์การคา้ ส านักงานและอพาร์ตเมนท ์ตัง้เรียงรายมากมาย สถาปัตยกรรมสมัยเก่า และ สมัยใหม่รวมกันอยู่แสดงถ ึงความ

มั่งคั่งสวยงามทางอารยธรรมและวัฒนธรรม 

 

เย็น บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

พกัท ี ่ IBIS AL BARSHA HOTEL, DUBAI หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัท ีห่า้ ดูไบ – พพิธิภณัฑแ์ห่งชาตดิูไบ – ดูไบ ครกี – น ัง่เรอืขา้มฟาก ABRA TAXI – ตลาดทอง – ตลาดเคร ื่องเทศ – 

รา้นเคร ือ่งหนงั – หา้งดูไบมอลล ์– ขึน้ชมววิดา้นบนอาคารบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ – ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ 

เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ – ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑแ์ห่งชาตดิูไบ (Dubai Museum) เป็นพิพิธภัณฑ ์ที่ทันสมัยที่สุดในภูม ิภาคตะวันออกกลาง 

สรา้งข ึน้เม ือ่ศตวรรษที ่19 บูรณะครั้งล่าสุดปี พ.ศ. 2513 เป็นพพิธิภัณฑ ์ที่รวบรวมเรื่องราวส าคัญทางประวัต ิศาสตร์ เช่น 

การคน้พบงานศลิป์ ทีม่อีายุถงึ 4,000 ปี เรื่องราวการคา้ขายมุกในประวัตศิาสตร์ก่อนการคน้พบน ้ามัน ท่านจะประทับใจกับ

การน าเทคโนโลยีต่างๆ มาถ่ายทอดเพือ่บอกเล่าเรื่องราวประวัตศิาสตร์ของอาหรับโบราณ ** รอบของการเข้าชมอาจ

เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบร ิษทัขอสงวนสิทธ ิ์ไม่

สามารถคนืค่าใชจ่้าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กบัท่านได้ทุกกรณี เน ื่องจากเป็นการช าระล่วงหน้ากบัผูแ้ทน

เรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

 

น าท่านเดนิทางสู่  ดูไบ คร ีก (Dubai Creek) เป็นคลองที่สร ้างข ึ้นโดยการขุดเขา้มาในชาย ฝ่ัง เพื่อแบ่งเม ืองดูไบ

ออกเป็น 2 ส่วน คอื Deira Dubai และ Bur Dubai มคีวามยาวประมาณ 14 กโิลเมตร ม ีท่าจอดเรือ 8 ท่า น าท่าน น ั่งเร ือ

ขา้มฟาก ทีช่าวเมอืงดูไบเรียกกันว่า Abra Taxi ซึง่เป็นเรือทีรั่บใชช้าวเม ืองดูไบมาชา้นานจวบจนถ ึงปัจจุบัน ใหท่้านได ้

สัมผัสวถิชีวีติความเป็นอยู่ ของชาวเมอืงดูไบแบบโบราณ ทีไ่ม่ว่าเมอืงดูไบจะม ีความกา้วล ้าทันสมัยทางเทคโนโลยีระดับ

โลกมากเพยีงใด แต่ก็ยังมโีอกาสไดเ้หน็วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนทอ้งถ ิน่โบราณอยู่จนถงึปัจจุบัน  
 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดทอง (Gold Souk) ทีข่ ึน้ช ือ่ว่าเป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก วางขายเครื่องประดับที่ท าจาก

ทองค า ขายเครื่องประดับทุกชนดิ เช่น มุก อัญมณ ีต่างๆ รา้นเล็กๆ มากมายกว่าร ้อยร ้านคา้ หรือ ใกลก้ันจะเป็น ตลาด

เคร ือ่งเทศ (Spice Souk) ทีทั่ง้ตลาดตลบอบอวนไปดว้ยกลิ่นเครื่องเทศ ไมห้อม อบเชย กระวาน กานหลู และ ถั่ว 

คุณภาพต่างๆนับรอ้ยชนดิจากท่ัวทุกมุมโลก มารวมไวท้ีต่ลาดเครื่องเทศแห่งน ี ้
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 

น าท่านเดนิทางสู่ รา้นเคร ือ่งหนงั (Leather Shop) จ าหน่ายเส ือ้หนัง และ เส ื้อขนสัตว์ (ขนเฟอร์) ที่ชาวพื้นเม ืองดูไบ 

นยิมใช ้แน่นอนว่าจะตอ้งเป็นสนิคา้ทีม่คีุณภาพ ผลติจากวัตถุดบิทีด่สีุดจากท่ัวทุกมุมโลก  

 

น าท่าน ขึ้นชมวิวบน  อาคารบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ (Burj Khalifa) หรือ เด ิมชื่อ  ตึก บุรจญ์ดูไบ ที่ชั ้น 124 หนึ่งใน

สัญลักษณอ์ันส าคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์อกีทัง้ยังเป็นฉากเส ีย่งตายส าคัญของพระเอก “ ทอม ครูซ ” จาก

ภาพยนตร์เรื่อง Mission Impossible 4 ซึง่ตกึมคีวามสูงถงึ 828 เมตร ปัจจุบันมทัีง้หมด 160 ชั ้น เป็นตึกที่ไดช้ ื่อ ว่าสูงที่สุด

ในโลก ตัวตกึไดท้ าสถติกิลายมาเป็นตกึระฟ้าทีสู่งทีสุ่ดในโลกมคีวามสูงถงึ 546 เมตร แซงตกึไทเป 101 เรียบร ้อย (สูงกว่า

ตกึไทเป 101 ประมาณ 97 เมตร และสูงกว่าอาคารใบหยก 2 ประมาณ 218 เมตร) ซ ึ่งไดม้ ีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ 

เม ือ่วันที ่4 มกราคม พ.ศ. 2553 และ เปลีย่นชือ่อาคารจาก " บุรจญ ์ดูไบ " เป็น " บุรจญ ์เคาะลีฟะฮ ์ " เพื่อ  เป็นเก ียรติแก่ 

ท่านชคีค ์อดตีประธานาธบิดปีระเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ต ึกบุรจญ์ เคาะลีฟะฮ ์ ออกแบบโดย เอสโอเอ็ม ผูอ้อกแบบ

เดยีวกันกับเซยีร์ทาวเวอร์ อาคารทีสู่งทีสุ่ดในสหรัฐอเมริกาใน ปัจจุบันการตกแต่งภายในจะตกแต่งโดย  จอร์โจ อาร์มาน ี

(Giorgio Armani) โดยเป็นโรงแรมอาร์มาน ีส าหรับ 37 ชัน้ล่าง โดยชัน้ 45 ถงึ 108 จะเป็นอพาร์ตเมนต์ โดยที่เหลือจะเป็น

ส านักงาน และ ชัน้ที ่123 และ 124 จะเป็นจุดชมววิของตกึทีส่ าคัญ ส่วนบนของตกึจะเป็นเสาอากาศสื่อสาร นอกจากนี้ชั ้น 

78 จะมสีระว่ายน ้า กลางแจง้ขนาดใหญ่ โดยตกึน ีจ้ะตดิตัง้ลฟิตท์ีเ่ร็วทีสุ่ดในโลก ทีค่วามเร็ว 18 ม./วินาที (65 ก.ม./ชม. , 

40 ไมล/์ชม.) โดยลฟิตท์ีม่คีวามเร็วสูงสุดอันดับที ่2 ปัจจุบันอยู่ที่ต ึกไทเป 101 ที่ม ีความความเร็ว 16.83 ม./วินาที ** 

รอบของการขึน้ชมววิบนอาคาร บุรจญ ์เคาะลฟีะฮ ์อาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กบัช่วงเวลา 

และ อตัราค่าบรกิารของบตัรขึน้ชม ตามอตัราท ีค่ณะก าหนดเทา่น ัน้ กรณีท ีไ่ม่สามารถขึ้นชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็

ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิไ์ม่สามารถคนืค่าใชจ่้าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ให้กบัท่านได้ทุกกรณี เน ื่องจากเป็น

การช าระล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด **  
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บริเวณเดยีวกันเป็นทีต่ัง้ของ หา้งดูไบ มอลล ์(Dubai Mall) หา้งทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก และม ีพิพิธภัณฑ ์สัตว์น ้าที่ใหญ่ที่สุด

ในโลกอยู่ภายใน ใหท่้านไดถ้่ายรูปหนา้ตูป้ลาทีม่ขีนาดใหญ่กว่าคนสบิคนยืนเรียงกัน อสิระในการเลือกซื้อของฝาก ส ินคา้

แบรนดเ์นมชือ่ดังมากมายจากยุโรป ไม่ว่าจะเป็นเส ือ้ผา้สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี กระเป๋าถ ือ เครื่องใชไ้ฟฟ้า เครื่องก ีฬา 

เป็นตน้ สนิคา้บางชิน้ ไม่สามารถหาซือ้ไดท้ียุ่โรป แต่อาจหาซือ้ไดท้ีน่ ี ่และ ช่วงเวลา 18.00-24.00 น. ของทุกวัน ท่านจะ

ไดช้มการแสดง น า้พุเตน้ระบ า แห่งเมอืงดูไบ (Dubai Dance Fountain) เป็นน ้าพุเตน้ระบ าอันสวยงามวิจิตร  อยู่ใน

ทะเลสาบหนา้ ตกึ บุรจญ ์เคาะลฟีะฮ ์ถอืเป็นน ้าพุทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก โดยรอบถูกรายลอ้มไปดว้ยตกึทีม่ ีช ื่อเส ียงมากมาย ส ิ่ง

พเิศษของน ้าพุแหง่ดูไบนี ้คอื จะใชไ้ฟทัง้ส ิน้ 6,600 ดวง โปรเจคเตอร์ส ี50 ตัว ควบคุมการท างานดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ 

โดยจะแสดงประกอบดนตรี ครั้งละประมาณ 5 นาท ีโดยใชง้บประมาณในการก่อสรา้งทัง้ส ิน้กว่า 7.2 พันลา้นบาท 
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เย็น อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกแก่การชอ้ปป้ิง 

 

น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิดูไบ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์  

22.30 น. น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิสุวรรณภูม ิ โดยเท ีย่วบนิท ี ่EK374 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 

ว ั

วนัท ีห่ก สนามบนิสุวรรณภูม ิ  

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

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

 

** หากทา่นท ีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เคร ือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท ีเ่จา้หนา้ท ีท่กุคร ัง้ก่อนท าการออกต ัว๋เน ือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเท ีย่วบนิ 

ราคาทวัร ์

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไม่รวมต ัว๋ 

16 – 21 มกราคม 2563 
17 JAN EK377 BKK-DXB 03.30-07.15 

20 JAN EK374 DXB-BKK 22.35-07.35+1 
29,999 5,999 21,999 

30 มกราคม – 4 กุมภาพนัธ ์2563  
31 JAN EK377 BKK-DXB 03.30-07.15 

03 FEB EK374 DXB-BKK 22.35-07.35+1 
30,999 6,999 22,999 

06 – 11 กุมภาพนัธ ์2563 
07 FEB EK377 BKK-DXB 03.30-07.15 

10 FEB EK374 DXB-BKK 22.35-07.35+1 
30,999 6,999 22,999 

20 – 25 กุมภาพนัธ ์2563 
21 FEB EK377 BKK-DXB 03.30-07.15 

24 FEB EK374 DXB-BKK 22.35-07.35+1 
29,999 5,999 21,999 

05 – 10 มนีาคม 2563 
06 MAR EK377 BKK-DXB 03.30-07.15 

09 MAR EK374 DXB-BKK 22.35-07.35+1 
29,999 5,999 21,999 

19 – 24 มนีาคม 2563 
20 MAR EK377 BKK-DXB 03.30-07.15 

23 MAR EK374 DXB-BKK 22.35-07.35+1 
30,999 6,999 22,999 

26 – 31 มนีาคม 2563 
27 MAR EK377 BKK-DXB 03.30-07.15 

30 MAR EK374 DXB-BKK 22.30-07.35+1 
30,999 6,999 22,999 

 

** เด็กทารก (Infant) อายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ท่านละ 10,000 บาท ** 

 

** อตัรานี ้ยงัไม่รวมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ 1,700 บาท** 
 

*อตัราค่าบรกิารนี้ รวม ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วแบบหมูค่ณะเรียบรอ้ยแลว้* 
 

** ส าหรบัอตัราค่าบรกิารนี ้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่าน ข ึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีท ีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนท ีก่ าหนด ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเล ือ่นการเดนิทาง หรอื เปล ีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพ ิม่ข ึน้ เพ ือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class)  

 ค่าภาษีน ้ามัน และ ภาษีสนามบนิทุกแห่งที่มี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบนิ โดยสายการบนิ Emirate Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้ อ้งเคร่ืองบ ิน

ได ้ท่านละ 2 ช ิน้ โดยมีน ้าหนักไม่เกนิ 30 กก.  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 
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 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที่โรงแรมมีหอ้งพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเท

รดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กจิกรรมอ่ืนๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิ ์ในการปรับเป ล่ียนโรงแรมที่ พักไปเป็นเมือง

ใกลเ้คียงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน  

 ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าจา้งมัคคุเทศก์คอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีตอ้งการซ้ือประกันเพิม่เ พ่ือคุม้ครองสุขภาพกรุณา

ตดิต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ 

 ค่าธรรมเนยีมและค่าบรกิารยืน่วซ่ีาท่องเท ีย่ว ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แบบหมู่คณะ ท่านละ ประมาณ 3 ,500-4 ,000 บาท ข ึน้อยู่

กบัอตัราแลกเปล ีย่นเงนิตรา  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่นอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหนา้ทัว ร์

ก่อนการใชบ้รกิารทุกครัง้) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

  ค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์รวมท ัง้ 3 ท่าน ตลอดการเดนิทาง ตามธรรมเนยีม 1,700 บาท (THB) รวมไปถงึเด็ก

อายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้่านสามารถใหม้ากกว่านีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพ ึง

พอใจของท่าน 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระเง ินมดัจ า ท่านละ 20 ,000 บาท 

ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที่ 1 กรุณาระเงนิมัดจ า ส่วนน้ีภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั ้น โดยระบบจะ

ยกเลกิอัตโนมัตทิันที หากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดนิทางในพีเรียดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็ค

ที่ว่างและท าจองเขา้มาใหม่อีกครัง้ กรณีที่คณะเต็ม มีควิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิใ์นการใหส้ิทธ ิลู์กคา้รายถัดไป เป็นไปตาม

ระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ท ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบรษัิทมีที่น่ังราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 31 วนั กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์

ไม่ช าระเงนิ หรือ ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเง ินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

รวมท ัง้ กรณีท ีอ่ยู่ในช่วงรอผลการอนุมตัวิซ่ีา รอนดัสมัภาษณ์วซ่ีา ที่ท าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาที่ก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ 

ก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้ือว่านักท่องเที่ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวร์นัน้ๆทันที 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร์ ถงึ ศุกร์ เวลา  9.00 น.–

18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวั นหยุดท า

การของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผูมี้รายชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดนิทางมาที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพ่ือลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัท

เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผูมี้รายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ 

เดนิทางมาที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพ่ือลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผู ้

เดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทั ้งหมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบัตร

ประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคืนเงนิค่าบรกิารดังน้ี 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ข ึน้ไป ก่อนการเดนิทาง คนืค่าใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ไม่ว่าวนัใดวนัหนึ่ง 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-35 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใชจ้า่ยท่านละ 50% ของค่าบรกิาร ** กรณีท ีม่ค่ีาใช ้จ่ายตามจริงมากกว่าก าหนด 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยเพ ิม่ ท ีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 31 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เน่ืองจากการจัดเตรียม การจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่นักท่องเที่ยว เช่น การ

ส ารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบนิ การจองที่พัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ หรือผา่นตัวแทน

ในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ าหรือค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนที่ก าหนด ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธ ิใ์นการยกเลกิ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพ่ือใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหกั้บนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างนอ้ย 21 วัน 
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ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม

เดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบรษัิทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางบรษัิทยนิดีที่จะใหบ้รกิารและด าเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีที่ลูกคา้ด าเนนิการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิไ์ม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ยกเวน้ในกรณีที่วี ซ่า

ไม่ผา่นการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร์ ถ ึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 

18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการ

ของทางบรษัิท 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมที่พกั ที่ท่านควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จ ึงอาจท าใหห้อ้ งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรือ อยู่คนละชัน้กัน และบางโรงแรม

อาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยก

หอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเด่ียว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิใ์นการเรียกเก็บค่าบรกิารเพิม่

ตามจรงิที่เกดิขึน้จากนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ 

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรับเป ล่ียนหรือ

ยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยื่นค ารอ้งขอวีซา่ ที่ท่านควรทราบ  
1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะเท่านัน้ กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพรอ้มคณะได ้จะตอ้งยื่นก่อน หรือ หลัง คณะ และหาก

เกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบนิ (ต๋ัว)  จะตอ้งออก

ก่อนแต่วีซ่ายังไม่ออก เน่ืองจากท่านยื่นหลังคณะ  

2. มาตราฐานการพจิารณาวีซ่าแบบปกตทิั่วไปคือ 10 วันท าการ (เป็นอย่างนอ้ย ไม่รวมวันเสาร์ - อาทติย์) ทัง้น้ี ขึน้อยู่กับจ านวนผูส้มัครในช่วงนั้นๆ 

ซึง่หากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ที่มีผูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต ิ

3. กรณีท่านไม่สามารถยืน่วซ่ีาพรอ้มคณะไดต้ามท ีก่ าหนดการหลงัจากท ีค่ณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง จ าเป็นต้องเส ียค่าส่วนต่าง  กรณี

ยืน่วซ่ีาเดีย่ว ท่านละประมาณ 3,000-4,500 บาท จากค่าทวัร ์ 
 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ั่วไป ที่ท่านควรทราบ 
1. ทัวร์น้ีขอสงวนสทิธ ิส์ าหรับผูเ้ดนิทางที่ถือหนังสือเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เท่านัน้ กรณีที่ท่านถือหนังสือเดินทางราชการ  

(หนา้ปกสีน ้าเงนิเขม้) หนังสือเดนิทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว โดยไม่มี

จดหมายเชญิ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเก่ียวกับการขออนุญาตการใชห้นังสือเดนิทางพเิศษอ่ืนๆ หากไม่ผา่นการอนุมัตขิองเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่าน

ตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ ิใ์นการไม่รับผดิชอบความ

ผดิพลาดที่จะเกดิขึน้ในส่วนน้ี และ ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิไ์ม่คืนเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรือทั ้งหมดใหแ้ก่

ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออก

เมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิไ์ม่คืนเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหนา้ชื่อ เลขที่หนังสือเดนิทาง เลขที่วี ซ่า และ

อ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองต๋ัวเคร่ืองบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ไดส่้งหนา้หนังสือเดนิ และ หนา้วีซ่ามาใหกั้บทางบริษัทพรอ้มการช าระ

เงนิมัดจ าหรือส่วนที่เหลือทัง้หมด 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันที่

เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยั และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่ไม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบริษัท เช่น 

ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือ

การบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสัิยอ่ืน เป็นตน้ 

6. อัตราค่าบรกิารน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ ิใ์นการป รับราคา

ค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเคร่ืองบนิ ค่าภาษีน ้า มัน ค่าภาษีสนามบ ิน ค่าประกันภัย

สายการบนิ การเปล่ียนแปลงเที่ยวบนิ ฯลฯ ที่ท าใหต้น้ทุนสูงขึน้ 

7. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัท

ก ากับเท่านัน้ 
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8. นักท่องเที่ยวตอ้งมีความพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสัิยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใช่เหตุที่ เ ก่ียวขอ้งกับทางบริษัท 

อาทเิช่น วีซ่าไม่ผา่น เกดิอุบัตภิยัที่ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผดิชอบคืนค่าทัว ร์เฉพาะส่วนที่

บรษัิทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลักปฏบิัตเิท่านัน้ 

9. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าตดิตัวขึน้เคร่ืองบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิ้น และรวมกันทุกช ิ้นไม่เก ิน 1 ,000 

มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อได ้

ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้ อ้งเคร่ืองบ ิน

เท่านัน้ 

10. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้ อ้ง

เคร่ืองบนิเท่านัน้ 

11. คณะทัวร์น้ี เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผกูขาดกับตัวแทนบรษัิทที่ไดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางส่วนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีที่ท่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึง่ ไม่ว่ากรณีใด

ก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิใ์นการเรียกเก็บค่าใช จ้่ายที่

เกดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีที่เกดิเหตุการณ์น้ีขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

12. กรณีลูกคา้ที่จองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบนิ (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซ้ือต๋ัวเคร่ืองบนิแยกเอง) ในวันเร ิ่มทัว ร์ (วันที่หนึ่ง)  ท่านจ าเป็น

จะตอ้งมารอคณะเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่สามารถใหค้ณะ รอท่านได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟล์ทของท่านถึงช า้กว่าคณะ และ ยืนยันเดินทาง 

ท่านจ าเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ท่องเที่ยวที่คณะอยู่ในเวลานัน้ๆ กรณีน้ี จะมีค่าใช จ้่ายเพิม่ ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้่ายที่ใชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเท่านัน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิไ์ม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่าน

ไม่ไดท้่องเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ สถานที่หนึง่ ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแลว้ทัง้หมด 

 

 

การเตรยีมเอกสาร เพ ือ่ขอยืน่วซี่าท่องเทีย่วประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แบบหมู่คณะ 

ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. หนงัสอืเดนิทางฉบบัจรงิ เท่าน ัน้  

2. รูปถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด 2 x 2 นิว้ ฉบบัจรงิ (ขนาดเทา่กันทุกดา้นเป็นส่ีเหล่ียมจัตุรัส) จ านวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพ้ืนสีขาว ถ่ายมาแลว้ไม่

เกนิ 3 เดือน ไม่ซ ้ากับวีซ่าประเทศอ่ืนๆที่เคยไดรั้บ เท่านัน้  

2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายุไม่ถงึ 18 ปีบรบิูรณ์ จ าเป็นตอ้งใช ้สูตบิัตร โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รูปถ่ายจากมือถือไม่สามารถใชไ้ด)้ 

พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 - กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งมี หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรือ

อ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนังสือเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งมี หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสือเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งมี หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ (ของบดิา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสือเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3. ส าเนาบตัรประชาชน 1 ฉบบั (ถ่ายส าเนา พรอ้มเซ็นรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

4.  ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ฉบบั (ถ่ายส าเนา พรอ้มเซ็นรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซ่ีาท ีไ่ดก้ล่าวมานี ้ เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ท ีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าข ึน้จากประสบการณ์และระเบยีบของ

สถานทูตฯ ซึง่อาจมกีารเปล ีย่นแปลงได ้ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบตัขิองลูกคา้ในแต่ละราย โดยอยู่ท ีดุ่ลยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 

** หมายเหตุ : ทางด่านตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอยีดเพ ิม่เตมิ จากท ีไ่ดแ้จง้ไว ้ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ท ี ่และเอกสาร ของแต่ละท่าน (เป็นการพจิารณาแบบรายบุคคล) การอนุมตัวิซ่ีาเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสี่วน

เกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่าน ัน้ อตัราค่าธรรมเนยีมวซ่ีาทาง

สถานทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ หากท่านโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซ่ีา ทางสถานทูตไม่คนือตัราค่าธรรมเนยีมในการยืน่วซ่ีา และมสีทิธิไ์ม่แจง้

สาเหตุการปฏเิสธวซ่ีา ** 
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเบือ้งตน้ เพือ่ขอยื่นวีซา่ท่องเที่ยวประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์

1. ชื่อ - นามสกุล ปัจจุบนั .............................................................................. ............................ 

2. วนั - เดอืน - ปีเกดิ ................................................................................................................. 

3. เพศ        ชาย          หญงิ 

4. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หย่า            หมา้ย            แยกกนัอยู่ 

กรณีสมรสแลว้ขอชื่อสาม ี/ ภรรยา.......................................................................................... 

5. ชื่อ – นามสกุลบดิา ............................................................................ ................................... 

6. ชื่อ – นามสกุลมารดา ............................................................................................................ 

7. จงัหวดัที่เกดิ ......................................................................................................................... 

8. ประเทศที่เกดิ ........................................................................................................................ 

9. สญัชาต ิ............................................................................................................................... 

10. ศาสนา.................................................................................................................................. 

11. ระดบัการศกึษา ..................................................................................................................... 

12. หมายเลขพาสปอรต์ .............................................................................................................. 

วนัที่ออก ............... วนัหมดอายุ ............. สถานที่ออก ............................................................ 

13. ที่อยู่ปัจจุบนั(ที่พกัอาศยัอยู่จรงิ) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหสัไปรษณีย์ ..................... 

14. เบอรโ์ทรศพัท์มอืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 

15. อาชีพปัจจุบนั (การงาน/การเรยีน) กรุณาระบุอาชีพ, ต าแหนง่, หากเป็นแมบ่า้น/เกษยีณอายุกรุณา

ระบุดว้ย ...................................................................................................................... 

16. ชื่อสถานที่ท างาน/สถานศกึษา และที่อยู่ ................................................................................. 

................................................................................................. รหสัไปรษณีย์ ..................... 

เบอรโ์ทรศพัท์ออฟฟิศ .........................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


