
 
 
 

 
 

  
 

ดไูบ อาบดูาบ ี6วนั 3คนื 
โดย สายการบนิ Emirate Airlines (EK) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม – เดอืนมนีาคม 2563 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

ไฮไลทท์วัร ์
ขึน้ตกึบุรจญเ์คาะลฟีะฮ ์และดูไบเฟรม 
สุดคุม้เทีย่วครบทุกไฮไลทดู์ไบ อาบูดาบ ี

สนุกกบักจิกรรมตะลยุทวัรท์ะเลทราย พรอ้มดนิเนอรส์ไตลอ์าหรบั 
หาดจูไมรา่ – โครงการเดอะปาลม์ – ชงิชา้สวรรคดู์ไบ อาย - ลอ่งเรอื Abra Taxi 

 ตลาดทอง และตลาดเครือ่งเทศ – พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตดูิไบ - ดูไบมอลล ์
สุเหรา่หลวงอาบูดาบ ี- เฟอรร์ารี ่เวลิด ์- เอมเิรตส ์มอลล ์

พเิศษ!! อาหารไทย 1 มือ้ และอาหารเกาหล ี1 มือ้ 
เขา้ชมท าเนยีบประธานาธบิด ีอาบูดาบ ีQasr Al Wattan 

 



 
 
 

 
 

  
 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย  

23.55 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย 
อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 8-9 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ 

Emirate Airlines โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอด
ขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 

 
 

 
 

 
 
 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย – ทา่อากาศยานนานาชาติ
ดูไบ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส  ์– เมอืงดูไบ – ขึน้ชมดา้นววิบนอาคาร

ดูไบเฟรม – สุเหรา่จูไมรา่ – พระราชวงัชคี – อาคารบุรจญอ์ลัอาหรบั – ศูนยร์วมสนิคา้
พืน้เมอืง – หา้งเอมเิรตส ์มอลล ์      

03.30 น. น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตดูิไบ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์
โดยสายการบนิ Emirate Airlines เทีย่วบนิที ่EK377 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 55 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

07.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดูิไบ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์
น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ช้ากว่าประเทศไทย

ประมาณ 3 ช ัว่โมง ** 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงดูไบ (Dubai) เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์
ตัง้อยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ถอืเป็นเมอืงแห่งความมหัศจรรยเ์พราะถูกผันแปรจากดนิแดน

แห่งทะเลทราย สู่ดินแดนแห่งโลกอนาคต ความมั่งคั่ งทางการคา้ บริการการพัฒนา
อสังหารมิทรัพย ์และศนูยก์ลางธุรกจิ ไม่จ ากัดเฉพาะการคา้น ้ามันแบบกอ่นๆ สูก่ารเป็นเมอืงแหง่

ผูน้ าเทคโนโลยสีมัยใหม่ทีสุ่ดของโลกแห่งหนึ่ง ไม่มสีิง่ใดบนโลกใบนี้ ทีเ่มอืงดูไบจะท าไม่ได ้
แมก้ารสรา้งแผ่นดนิและจารกึลงบนแผนทีโ่ลกในอาณาเขตของตนเอง  

น าท่าน ขึน้ชมววิดา้นบนอาคารดูไบเฟรม (Dubai Frame) สัญลักษณ์ใหม่ของเมอืงดูไบ 
อาคารหนา้ตาคลา้ย กรอบรูป ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ซึง่เป็นกรอบรูปฉาบทองค าความสงูขนาด 150 
เมตร กวา้ง 93 เมตร ใชเ้วลาในการก่อสรา้งมาถงึ 10 ปีเต็ม ดว้ยจ านวนเงนิประมาณ 43.5 ลา้น

เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.39 พันลา้นบาท คือการแสดงภาพใหผู้ เ้ข า้ชมไดเ้ห็นถึง
สภาพแวดลอ้มของประเทศดูไบ ทัง้ในอดตี ปัจจุบัน และอนาคต เพราะทีต่ัง้ของดูไบเฟรม นัน้

อยู่บรเิวณสวนสาธารณะ Zabeel Park ซึง่เป็นเขตแบ่งระหว่างเมอืงเก่าและเมืองใหม่อย่างพอ
ดบิพอด ี** รอบของการขึน้ชมววิบนอาคาร ดูไบเฟรม อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ขึน้อยู่กบัช่วงเวลา และ อตัราค่าบรกิารของบตัรขึน้ชม ตามอตัราทีค่ณะ

ก าหนดเทา่น ัน้ ** 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

  
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
น าท่าน ผ่านชม สุเหร่า จูไมร่า (Jumeirah Mosque) สุเหร่าคู่บา้นคู่เมืองของเมืองดูไบ 

สรา้งดว้ยหนิอ่อนทัง้หลัง และไดช้ือ่วา่เป็นสเุหร่าทีส่วยงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในเมอืงดไูบ ผา่น
ชม ชายหาดจูไมรา่ (Jumeirah Beach) สถานทีต่ากอากาศยอดนยิมของชาวดไูบ  
น าท่าน ผ่านชม พระราชวงัท่านชคี (Shiekh Palace) ตื่นตาตื่นใจกับการถ่ายภาพเป็นที่

ระลกึหนา้พระราชวังอันงดงามสดุอลังการของครอบครัวชคีค ์อัล มัคตมู (Shiekh Al Maktoum) 
ซึง่มีความร่มรื่นเต็มไปดว้ยตน้ไมแ้ละพืชพรรณนานาชนิด และบรรดาเหล่านกยูงมากมายนับ

หลายสบิตัวทีถู่กเนรมติขึน้ท่ามกลางเมอืงแหง่ทะเลทราย 
น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ อาคารบุรจญ์อลัอาหรบั (Burj Al Arab) โรงแรมสุดหรู

ระดับ 7 ดาว รูปทรงคลา้ยเรอืใบทีง่ดงามและหรูหราทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก ตัง้อยู่รมิอา่วอาหรับ 
เป็นทีพั่กอาศัยของเศรษฐทีีม่ชี ือ่เสยีงชาวตะวันออกกลาง  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

  
 

น าท่านเดินทางสู่ ตลาดเมดินทั จูไมร่า (Medinat Jumeirah Souk) ตลาดพื้นเมือง

โบราณแต่แฝงไปดว้ยความโรแมนติก ตกแต่งสไตล์อาหรับผสมผสานกับวัฒนธรรมของ
ตะวันออกกลางแบบดัง้เดมิ มีทัง้รา้นแบบรถเข็นแผงลอยและบา้นมรีา้นขายของทีร่ะลกึ เสือ้ผา้

แฟชั่น เครื่องประดับ รา้นบูตกิ รา้นอาหารสุดหรูที่มีความหลากหลายและขึน้ชื่อจากทั่วโลก 
ตัง้แต่รา้นกาแฟไปจนถงึภัตตาคาร ท่ามกลางววิทวิทัศน์ที่สวยงามของสถาปัตยกรรมเมอืงเก่า
และโอบลอ้มดว้ยล าคลองสวยงาม 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
น าท่านเดนิทางสู ่ศูนยร์วมสนิคา้พืน้เมอืง (Local Product Shop) จ าหน่ายของฝาก ของที่

ระลกึทอ้งถิน่ของเมอืงดไูบ เชน่ พรม เครือ่งประดับ ชดุพืน้เมอืง รูปตดิผนัง เป็นตน้   
น าท่านเดนิทางสู่ หา้งเอมเิรตส ์มอลล ์(Emirates Mall) เป็นหา้งขนาดใหญ่ที่ไดร้ับความ

นิยมสูง มีโรงภาพยนตร์ Cinestar แบบคอมเพล็กซ์ มีอาร์เคดกวา้งใหญ่ ติดตัง้ตูเ้กมส์ ลาน
โบวล์ิง่ และรา้นคา้อีกมากมาย รวมถงึรา้นต่างๆ ที่ไดร้ับความนิยมในเมอืงดูไบ และ Borders, 
Debenhams, Zara และแมแ้ต่ Harvey Nichols สนิคา้แบรนดด์ังอย่าง H&M และ Phat Farm 

ส าหรับลกูคา้ทั่วไป และ Via Rodeo ทีเ่ต็มไปดว้ย Versace, D&G, Ferragamo และอืน่ๆ จุดที่
โดดเด่นที่สุดของ Mall of the Emirates ก็คอื สก ีดูไบ (Ski Dubai) ไม่น่าแปลกใจที ่Mall of 

the Emirates เป็นหา้งสรรพสนิคา้ที่ไดร้ับความนิยมสูงสุดในเมืองดูไบเพราะ สกี ดูไบ (Ski 
Dubai) คอืหนึ่งในสุดยอดแหล่งท่องเทีย่วในประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์สามารถเลือกเล่น

ระหวา่งสก ีสโนวบ์อรด์ เลือ่นหมิะ หรอืโยนบอลหมิะในสวนหมิะ หรอื สามารถเลอืกดืม่ชา กาแฟ 
รับประทานอาหารใน Mall of the Emirates มรีา้นอาหารใหค้ณุเลอืกแบบนับไม่ถว้นเลยทเีดยีว 
เชน่ Apres รา้นมสีไตลท์ีพั่กส าหรับนักเลน่สก ีมเีครือ่งดืม่บรกิารทันใจหรอืเลอืกทานฟองดกู็ได,้ 

ใกล ้Ski Dubai เป็นที่ตั ้งรา้น Sezzam ซึ่งมีเมนูอาหารนานาชาติใหเ้ลือกมากมาย , The 
Butcher’s Shop รวมอาหารสดุยอดทีน่ าเขา้จากแอฟรกิาใต ้ทีท่ี่คณุตอ้งแวะทาน Biltong (เนื้อ

ตากแหง้) หรอืสเต็กรสเลศิ 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

  
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารเกาหลแีบบเซ็ทเมนู 

ทีพ่กั Novotel Barsha หรอื Golden Tulip, Dubai, United Arab Emirates หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม ดูไบ – น ัง่รถลมูีซนีสุดหรู ชมเมอืงดูไบ – น ัง่รถไฟโมโนเรล สู่โครงการเดอะปาลม์ – 
โรงแรมแอตแลนตสิ – ชิงช้าสวรรคดู์ไบ อาย – ตะลุยทวัรท์ะเลทรายพรอ้มดนิเนอร์
สไตลอ์าหรบั                 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พิเศษ !! น าท่านสมัผสักบัประสบการณ์ใหม่ น ัง่รถลมูีซีนสุดหรู ชมความสวยงาม

โดยรอบของเมอืงดูไบ ** รอบของการน ัง่รถลมูีซีน อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ขึน้อยูก่บัชว่งเวลา และ อตัราคา่บรกิาร ตามอตัราทีค่ณะก าหนดเทา่น ัน้ ** 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

น าทา่น น ัง่รถไฟโมโนเรล (Monorail) สู่โครงการเดอะปาลม์ (The Palm Project) เป็น
สดุยอดโครงการของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์โดยการถมทะเลใหเ้ป็นเกาะเทยีม สรา้งเป็น
รูปตน้ปาล์ม จ านวน 3 เกาะ มีทั ้งโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเมนท์ รา้นคา้ ภัตตาคาร ผับ บาร ์

รวมทัง้ส านักงานต่างๆ นับว่าเป็นสิง่มหัศจรรยอ์ันดับที ่8 ของโลก และส่วนของโครงการไดถู้ก
จารกึใหเ้ป็นส่วนหนึ่งในแผนที่โลกเรียบรอ้ย น าท่าน ผ่านชม ความหรูหราและยิง่ใหญ่ของ 

โรงแรมแอตแลนตสิ (Atlantis Hotel) ทีอ่ยู่บรเิวณสว่นปลาย หรือ ยอดของโครงการเดอะ 
ปาลม์ ** รอบของการน ัง่รถไฟโมโนเรล อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยู่

กบัชว่งเวลา และ อตัราคา่บรกิาร ตามอตัราทีค่ณะก าหนดเทา่น ัน้ กรณีทีไ่ม่สามารถน ัง่
รถไฟได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่น
ใดส่วนหนึง่ใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ย

แลว้ท ัง้หมด ** 
 

 



 
 
 

 
 

  
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

น าท่านถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ชงิชา้สวรรค ์ดูไบอาย (Dubai Eye) ตัง้อยู่ในเขตบลู วอ

เตอร ์(Blue Waters) สัญลักษณ์ใหม่ตอ่จากดไูบ เฟรม ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ทีจ่ะ
เปิดใหบ้รกิารในปี 2563 ทีจ่ะถงึนี้ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  
 ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านเดนิทางสู ่โรงแรมทีพั่ก เพือ่เตรยีมความพรอ้ม เปลีย่นเครือ่งแตง่กาย

ส าหรับตะลุยทะเลทราย 
 

** ค าแนะน า **  
- ควรเตรยีมเสือ้คลุมกนัแดด แว่นตากนัแดด รองเทา้ล าลองทีส่วมใส่สบาย เพือ่ตะลุย
ทะเลทราย 

- ทา่นทีเ่มารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถล่วงหนา้อย่างนอ้ยครึง่ช ัว่โมงก่อนออกเดนิทาง 
และ ควรแจง้ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบ  

- กิจกรรมนี้ ไม่อนุญาตให้ผู ้ท ี่เป็นโรคหวัใจข ัน้รุนแรง หรอื ต ัง้ครรภ์ เข้าร่วมโดย
เด็ดขาด กรณีเกดิความเสยีหายไม่ว่ากรณีใดๆทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถ
รบัผดิชอบไดทุ้กกรณี 

- ส าหรบัท่านทีไ่ม่ร่วมเดนิทางตะลุยทะเลทราย ท่านจ าเป็นตอ้งพกัผ่อนรอคณะอยู่ท ี่
โรงแรมทีพ่กั โดยทางบรษิทั ไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายในสว่นนี ้หรอื ส่วนใดส่วนหนึง่

ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี รวมไปถงึอาหารมือ้ค ่าทีร่วมอยู่ในกจิกรรม เพราะเป็นการช าระ
แบบเหมาจ่ายช่วงหนา้แลว้ท ัง้หมด ท่านสามารถเลอืกชอ้ปป้ิงทีห่า้งสรรพสนิคา้ โดย

แจง้ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบ หรอืเพือ่ประสานงานตดิตอ่บรกิารรถรบัส่ง ซึง่อาจมคีา่ใชจ้า่ย
เพิม่ กรุณาตรวจสอบเป็นกรณีพเิศษ 



 
 
 

 
 

  
 

น าท่าน ตะลุยทะเลทราย ดว้ยรถยนตข์บัเคลือ่น 4 ลอ้ (4WD Sand Dune / Desert 

Safari) เพื่อเดนิทางสู่ ทะเลทราย (The Desert) ท่านจะไดส้นุกสนานและตื่นเตน้ไปกับ
ประสบการณ์อันแปลกใหม่ น่ังรถตะลยุไปบนเนนิทรายทัง้สงูและต ่าสลับกัน 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ในแคมป์กระโจมสไตลอ์าหรบั พืน้เมอืงเบดูอนิ (Bedouin) 

อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรมต่างๆ ในแคมป์กระโจมแบบอาหรับ ดืม่ด ่าบรรยากาศสุด
โรแมนติกของพระอาทิตย์ตกดินที่แสนสวยงาม และสัมผัสชีวติแบบชาวพื้นเมืองเบดูอิน 
(Bedouin) อาท ิการสวมชุดพืน้เมอืงชาวอาหรับเพือ่ถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ การเพน้ทม์อืแบบ

อาหรับ (Henna Tattoo) ลองสูบ มารากู กลิน่ผลไม ้(Shi Sha) ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง (Belly 
Dance) ซึง่เป็นศิลปะการร่ายร าที่เนน้การเคลื่อนไหวของกลา้มเนื้อทอ้งและสะโพก รวมถึง

สนุกสนานกับการขี่อูฐ (Camel Ride) ** ช่วงเวลาของการน่ังรถตะลุยทะเลทราย อาจ
เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยู่กับช่วงเวลา และ อัตราค่าบรกิาร ตามอัตราที่คณะ
ก าหนดเท่านั้น กรณีที่ไม่สามารถตะลุยทะเลทรายได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิไ์ม่สามารถคนืคา่ใชจ่้าย ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนื่องจากเป็นการช าระ
ลว่งหนา้กับผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด ** 

ทีพ่กั Novotel Barsha หรอื Golden Tulip, Dubai, United Arab Emirates หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ ดูไบ – เมอืงอาบูดาบ ี– เฟอรร์ารี ่เวลิด ์– สุเหร่าหลวงแห่งเมอืงอาบูดาบ ี– โรงแรมเอ
มเิรตสพ์าเลซ – อาคารเอทฮิดัทาวเวอร ์– ท าเนยีบประธานาธบิด ีแห่งเมอืงอาบูดาบ ี– 
ดูไบ                           

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ เฟอรร์ารีเ่วลิด ์(Ferrari World) เป็นแหล่งรวมเทคโนโลย ี

นวัตกรรมทั ้งยานยนต์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์ และสรรพสิง่ที่เป็นองค์ความรูเ้ชงิวศิวกรรม, 



 
 
 

 
 

  
 

ศลิปกรรม การออกแบบ วจัิย พัฒนา จากรถยนตเ์ฟอรร์ารี ่และทุกๆ ศาสตรใ์นโลก เอามารวมกัน

เพือ่สรา้งเป็นโครงการนี้ ทีเ่ป็นทัง้สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก โชวร์ูมเทคโนโลย,ี โชว์
รูมวศิวกรรมยานยนต,์ แหลง่รวมเทคนคิความรู ้และความบันเทงิทุกอย่างเอาไวใ้นนี้ ** คา่บตัร

เขา้ชม เฟอรร์ารี ่เวลิด ์ทา่นละ ประมาณ 80-100 ยูเอสดอลล่าหส์หรฐัอเมรกิา (USD.) 
ขึน้อยู่กบัช่วงเวลา และ ช่วงฤดูกาล ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้หรอื ทา่นสามารถ
เลอืกซือ้ของฝากของทีร่ะลกึจากเฟอรร์ารี ่เวลิด ์มากมายทีร่า้นขายของทีร่ะลกึ ** 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  

** ค าแนะน า โปรดแตง่กายดว้ยชุดสภุาพ ส าหรบัเขา้ชมสุเหรา่หลวง และ 
ท าเนยีบประธานาธบิดฯี ** 

การเขา้ชมสุเหรา่หลวง และ ท าเนยีบประธานาธบิดฯี จ าเป็นตอ้งแตง่กายดว้ยชุดสุภาพ 
และ ถอดรองเทา้กอ่นเขา้ชม 
สุภาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอ้เทา้ เสือ้แขนยาวคลุมขอ้มอื มดิชดิไมร่ดัรูป 

         และเตรยีมผา้ส าหรบัคลุมศรีษะ 
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไมร่ดัรูป 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอาบูดาบ ี(Abu Dhabi) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 
ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ตัง้อยู่บนเกาะรูปตัวท ียืน่ออกไปบรเิวณอา่วเปอรเ์ซยี ถอืเป็น
เมอืงทีม่คีา่ครองชพีสงูทีส่ดุอันดับ 3 ในภมูภิาค และอันดับ 26 ของโลก เป็นเมอืงทีไ่ดร้ับสมญา

นามว่า Garden of Gulf หรือ อ่าวแห่งความเขียวขจี และมีความอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยสวน
สวยงามท่ามกลางทะเลทราย น าท่าน เขา้ชม สุเหร่าหลวงแห่งเมอืงอาบูดาบ ี(Grand 

Mosque of Abu Dhabi) หรือ สเุหร่า ชคีค ์ซายดิ บนิ สลุตาล อัล นารย์ันต ์(Sheikh Zayed 
Bin Sultan Al Nahyan Mosque) สุเหร่าประจ าเมืองหลวงที่ท่าน Sheikh Zayed Bin Sultan 

Al Nahyan หรือ ท่านชคีค์ บุคคลส าคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์เป็นเจา้ผูค้รองรัฐ
อาบูดาบ ีเป็นผูก้่อตัง้ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์และ เป็นประธานาธบิดีคนแรกของประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ผูเ้ป็นทีร่ักและเปรยีบเสมอืนบดิาของชาวสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์สรา้งไว ้

กอ่นท่านจะสวรรคต การกอ่สรา้งใชเ้วลารวมทัง้หมด 10 ปี ภายในสเุหร่าแหง่นี้มพีรมทอมอืผนืที่
ใหญ่ทีส่ดุในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร ผลงานทอ้งถิน่ของชาวอาหรับโบราณ และ โคมไฟ 

Chandelier ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก น าเขา้จากประเทศเยอรมันท าดว้ยทองค าและทองแดงซึง่ถูกส่ัง
ท าขึน้พเิศษ ซึง่ภายหลังทีท่่านชคีคส์วรรคต ทางรัฐบาลจงึใชส้เุหร่าแห่งนี้เป็นสสุานหลวงทีฝั่ง

พระบรมศพของท่าน สุเหร่าแห่งนี้สามารถรองรับผูม้าประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไดสู้งถึง 
40,000 คน ** รอบของการเขา้ชม สุเหรา่หลวงแห่งเมอืงอาบดูาบ ีอาจเปลีย่นแปลงได้
ตามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัชว่งเวลา และ อตัราคา่บรกิารของบตัรขึน้ชม ตามอตัราที่

คณะก าหนดเทา่น ัน้ กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไมว่่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิไ์ม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไม่วา่ส่วนใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็น

การช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 



 
 
 

 
 

  
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรม International Buffet  
น าท่าน ผา่นชม โรงแรมเอมเิรตสพ์าเลซ (Emirates Palace Hotel) ซึง่ในอดตีใชเ้ป็นที่

รับรองผูน้ าประเทศในเครอื GCC หรอื คณะมนตรคีวามร่วมมอืรัฐอ่าวอาหรับ ไดแ้ก่ บารเ์รน การ์
ตาร ์คูเวต โอมาน ซาอุดอิารเบีย และสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์พระราชอาคันตุกะของท่านชคีค ์
ปัจจุบันเป็นโรงแรมที่อยู่ในความดูแลของรัฐบาลเมอืงอาบู ดาบี บรหิารโดยกลุ่ม Kempinski 

เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกเมือ่ปี 2548 โดยใชง้บประมาณกอ่สรา้งทัง้สิน้ประมาณ 3 พันลา้นเหรียญ
สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ซึง่มคีวามสวยงามดุจดั่งพระราชวังของเจา้ผูค้รองนคร  โรงแรมแห่งนี้อยู่

บนทีด่นิของท่านชคีค ์อดตีประธานาธบิด ีอกีเช่นกัน อาคารเอทฮิัดทาวเวอร ์(Etihad Tower) 
แวะถ่ายรูปกับตกึเอทฮิัดทาวเวอร ์(Etihad Tower) คอืกลุม่อาคารทีใ่ชใ้นการถ่ายท าฉาก‘จัมป์ 
น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ อาคารเอทฮิดัทาวเวอร ์(Etihad Tower) คอืกลุ่มอาคาร

หรูหรา งดงามท่ามกลางบรรดาตกึระฟ้าในเมอืงอาบู ดาบ ีตัวอาคารส านักงานสรา้งจากหนิออ่น
และประกอบไปดว้ยการตกแตง่รายละเอยีดอย่างใสใ่จและระบบไฟทีท่ันสมัยทั่วทัง้อาคารตัง้แต่

ทางเขา้อาคารผูท้ี่แวะเวียนมาที่ตึกเอทิฮัดทาวเวอร์จะตอ้งประทับใจกับบรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้ม และใชใ้นการถ่ายท าฉาก “จัมป์รถ” ขา้มตกึของโดมนิกิทอเรตโต ้ในภาพยนตร์

เรือ่ง ฟาส แอนด ์ฟีเรยีด 7 (ในปี ค.ศ. 2015)  
น าท่าน เขา้ชม ท าเนียบประธานาธบิดี แห่งเมอืงอาบูดาบ ี(Presidential Palace of 
Abu Dhabi / Qasr Al Wattan) สถานที่ทางวัฒนธรรมที่ส าคัญแห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดให ้

นักท่องเทีย่วเขา้ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันออกกลาง เมือ่วันที ่11 มนีาคม 2562 
ทีผ่่านมา เริม่จากโถงกลาง (The Great Hall) มลีักษณะเป็นโดมทองขนาดใหญ่มคีวามสูงกว่า 

37 เมตร กลางอาคาร ผ่านทางเชือ่มเขา้สูห่อ้งตา่งๆ ภายในถูกประดับประดาดว้ยกระเบือ้งโมเสค
วิจิตรบรรจงดว้ยศิลปะร่วมสมัยไดอ้ย่างสวยงามหรูหรา ทุกหอ้งลว้นมีความสวยงามเป็น
เอกลักษณ์แตกต่างกันออกไป ตลอดจนเรียนรูม้รดกทางวัฒนธรรมและขนบประเพณีของ



 
 
 

 
 

  
 

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตสไ์ดจ้ากที่นี่ ** รอบของการเขา้ชม ท าเนยีบประธานาธบิด ี

แห่งเมอืงอาบูดาบ ีอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัช่วงเวลา และ 
อตัราคา่บรกิารของบตัรเขา้ชม ตามอตัราทีค่ณะก าหนดเทา่น ัน้ กรณีไมส่ามารถเขา้ชม

ได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืค่าใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใด
สว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้
ท ัง้หมด **  
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
น าท่านเดินทางสู่ เมอืงดูไบ (Dubai) ผ่านถนน Sheikh Zayed Road ถนน 12 เลนส์ สาย
หลักส าคัญที่สุดของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ที่เชือ่มต่อเมอืงอาบู ดาบี และ เมืองดูไบ 

เขา้ดว้ยกัน ขนานไปกับแนวชายฝ่ัง ถนนเสน้นี้มโีรงแรม ศนูยก์ารคา้ ส านักงานและอพารต์เมนท ์
ตัง้เรยีงรายมากมาย สถาปัตยกรรมสมัยเกา่ และ สมัยใหม่รวมกันอยู่แสดงถงึความมั่งคั่งสวยงาม

ทางอารยธรรมและวัฒนธรรม 
ค า่  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
ทีพ่กั Novotel Barsha หรอื Golden Tulip, Dubai, United Arab Emirates หรอืเทยีบเทา่ 



 
 
 

 
 

  
 

วนัทีห่า้ ดูไบ – พพิธิภณัฑแ์ห่งชาตดูิไบ – ดูไบ ครกี – น ัง่เรอืขา้มฟาก ABRA TAXI – ตลาด

ทอง – ตลาดเครือ่งเทศ – รา้นเครือ่งหนงั – หา้งดูไบมอลล ์– ขึน้ชมววิดา้นบนอาคาร
บุรจญเ์คาะลฟีะฮ ์– ท่าอากาศยานนานาชาตดูิไบ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอ

มเิรตส ์– ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย              
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน เขา้ชม พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตดูิไบ (Dubai Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์ีท่ันสมัยทีสุ่ด

ในภูมิภาคตะวันออกกลาง สรา้งขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครั ้งล่าสุดปี พ.ศ. 2513 เป็น
พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวส าคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น การคน้พบงานศลิป์ ที่มีอายุถึง 

4,000 ปี เรือ่งราวการคา้ขายมุกในประวัตศิาสตรก์่อนการคน้พบน ้ามัน ท่านจะประทับใจกับการ
น าเทคโนโลยตีา่งๆ มาถ่ายทอดเพื่อบอกเล่าเรื่องราวประวัตศิาสตรข์องอาหรับโบราณ ** รอบ

ของการเขา้ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่า
กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืค่าใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่
ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด 

** น าท่านเดนิทางสู่ ดูไบ ครกี (Dubai Creek) เป็นคลองที่สรา้งขึน้โดยการขุดเขา้มาใน
ชายฝ่ัง เพื่อแบ่งเมืองดูไบออกเป็น 2 ส่วน คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มีความยาว

ประมาณ 14 กโิลเมตร มที่าจอดเรือ 8 ทา่ น าท่าน น ัง่เรอืขา้มฟาก ทีช่าวเมอืงดูไบเรยีกกันว่า 
Abra Taxi ซึง่เป็นเรือที่รับใชช้าวเมอืงดูไบมาชา้นานจวบจนถงึปัจจุบัน ใหท้่านไดสั้มผัสวถิี

ชวีติความเป็นอยู่ ของชาวเมอืงดไูบแบบโบราณ ทีไ่ม่วา่เมอืงดูไบจะมคีวามกา้วล ้าทันสมัยทาง
เทคโนโลยรีะดับโลกมากเพียงใด แต่ก็ยังมโีอกาสไดเ้ห็นวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนทอ้งถิน่
โบราณอยู่จนถงึปัจจุบัน  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดทอง (Gold Souk) ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
วางขายเครื่องประดับที่ท าจากทองค า ขายเครื่องประดับทุกชนิด เช่น มุก อัญมณี ต่างๆ รา้น

เล็กๆ มากมายกว่ารอ้ยรา้นคา้ หรือ ใกลก้ันจะเป็น ตลาดเครือ่งเทศ (Spice Souk) ที่ทั ้ง



 
 
 

 
 

  
 

ตลาดตลบอบอวนไปดว้ยกลิน่เครื่องเทศ ไมห้อม อบเชย กระวาน กานหลู และ ถั่ว คุณภาพ

ตา่งๆนับรอ้ยชนดิจากทั่วทุกมุมโลก มารวมไวท้ีต่ลาดเครือ่งเทศแหง่นี ้
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง อาหารไทย 

น าท่านเดนิทางสู ่รา้นเครือ่งหนงั (Leather Shop) จ าหน่ายเสือ้หนัง และ เสือ้ขนสัตว ์(ขน

เฟอร)์ ทีช่าวพืน้เมอืงดไูบ นิยมใช ้แน่นอนว่าจะตอ้งเป็นสนิคา้ทีม่คีณุภาพ ผลติจากวัตถุดบิทีด่ี
สดุจากทั่วทุกมุมโลก น าท่าน ขึน้ชมววิบน อาคารบุรจญเ์คาะลฟีะฮ ์(Burj Khalifa) หรือ 

เดมิชือ่ ตกึ บรุจญด์ไูบ ทีช่ัน้ 124 หนึง่ในสัญลักษณ์อันส าคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์
อีกทั ้งยังเป็นฉากเสี่ยงตายส าคัญของพระเอก “ ทอม ครูซ ” จากภาพยนตร์เรื่อง Mission 

Impossible 4 ซึง่ตกึมีความสูงถงึ 828 เมตร ปัจจุบันมีทัง้หมด 160 ชัน้ เป็นตกึที่ไดช้ือ่ว่าสูง
ทีส่ดุในโลก ตัวตกึไดท้ าสถติกิลายมาเป็นตกึระฟ้าทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ 546 เมตร แซง
ตกึไทเป 101 เรยีบรอ้ย (สูงกว่าตกึไทเป 101 ประมาณ 97 เมตร และสูงกว่าอาคารใบหยก 2 

ประมาณ 218 เมตร) ซึง่ไดม้กีารเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมือ่วันที ่4 มกราคม พ.ศ. 2553 และ 
เปลีย่นชือ่อาคารจาก " บรุจญ ์ดูไบ " เป็น " บุรจญ ์เคาะลฟีะฮ ์" เพื่อ เป็นเกยีรตแิก่ ท่านชคีค ์

อดตีประธานาธบิดปีระเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ตกึบรุจญ ์เคาะลฟีะฮ ์ออกแบบโดย เอสโอเอม็ 
ผูอ้อกแบบเดยีวกันกับเซียรท์าวเวอร ์อาคารทีสู่งที่สุดในสหรัฐอเมรกิาใน ปัจจุบันการตกแต่ง
ภายในจะตกแตง่โดย จอรโ์จ อารม์านี (Giorgio Armani) โดยเป็นโรงแรมอารม์านี ส าหรับ 37 

ชัน้ล่าง โดยชัน้ 45 ถงึ 108 จะเป็นอพารต์เมนต์ โดยที่เหลอืจะเป็นส านักงาน และ ชัน้ที่ 123 
และ 124 จะเป็นจุดชมววิของตกึทีส่ าคัญ สว่นบนของตกึจะเป็นเสาอากาศสือ่สาร นอกจากนี้ชัน้ 

78 จะมสีระวา่ยน ้า กลางแจง้ขนาดใหญ่ โดยตกึนี้จะตดิตัง้ลฟิตท์ีเ่รว็ทีส่ดุในโลก ทีค่วามเร็ว 18 
ม./วนิาท ี(65 ก.ม./ชม. , 40 ไมล/์ชม.) โดยลฟิตท์ีม่คีวามเร็วสงูสุดอันดับที ่2 ปัจจุบันอยู่ทีต่กึ

ไทเป 101 ทีม่คีวามความเร็ว 16.83 ม./วนิาท ี** รอบของการขึน้ชมววิบนอาคาร บุรจญ ์
เคาะลฟีะฮ ์อาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัช่วงเวลา และ อตัรา
คา่บรกิารของบตัรขึน้ชม ตามอตัราทีค่ณะก าหนดเทา่น ัน้ กรณีทีไ่ม่สามารถขึน้ชมได ้



 
 
 

 
 

  
 

ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืคา่ใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วน

หนึง่ใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนื่องจากเป็นการช าระล่วงหน้ากบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้
ท ัง้หมด ** บรเิวณเดยีวกันเป็นทีต่ัง้ของ หา้งดูไบ มอลล ์(Dubai Mall) หา้งทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

โลก และมพีพิธิภัณฑสั์ตวน์ ้าทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกอยู่ภายใน ใหท้่านไดถ้่ายรูปหนา้ตูป้ลาทีม่ขีนาด
ใหญ่กวา่คนสบิคนยนืเรยีงกัน อสิระในการเลอืกซือ้ของฝาก สนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังมากมายจาก
ยุโรป ไม่วา่จะเป็นเสือ้ผา้สภุาพบุรุษและสุภาพสตรี กระเป๋าถอื เครื่องใชไ้ฟฟ้า เครื่องกฬีา เป็น

ตน้ สนิคา้บางชิน้ ไม่สามารถหาซือ้ไดท้ียุ่โรป แตอ่าจหาซือ้ไดท้ีน่ี่ และ ชว่งเวลา 18.00-24.00 
น. ของทุกวัน ท่านจะไดช้มการแสดง น ้าพุเต้นระบ า แห่งเมืองดูไบ  (Dubai Dance 

Fountain) เป็นน ้าพุเตน้ระบ าอันสวยงามวจิติร อยู่ในทะเลสาบหนา้ ตกึ บรุจญ ์เคาะลฟีะฮ ์ถอื
เป็นน ้าพุทีใ่หญ่ที่สุดในโลก โดยรอบถูกรายลอ้มไปดว้ยตกึที่มชี ือ่เสยีงมากมาย สิง่พิเศษของ

น ้าพุแห่งดูไบนี้ คอื จะใชไ้ฟทัง้สิน้ 6,600 ดวง โปรเจคเตอรส์ ี50 ตัว ควบคุมการท างานดว้ย
ระบบคอมพวิเตอร ์โดยจะแสดงประกอบดนตร ีครัง้ละประมาณ 5 นาท ีโดยใชง้บประมาณในการ
กอ่สรา้งทัง้สิน้กวา่ 7.2 พันลา้นบาท 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

***อาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง*** 

น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดูิไบ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 
22.30 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสาย

การบนิ Emirate Airlines เทีย่วบนิที ่EK374 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

วนัท 
วนัทีห่ก สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย   
08.00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ

และความประทับใจ 
 

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



 
 
 

 
 

  
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 
12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 
12 ปี) 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาไมร่วม 

ต ัว๋ 

16 – 21 มกราคม 63 32,999 32,999 32,999 8,999 24,999 

30 ม.ค. – 4 ก.พ. 63  32,999 32,999 32,999 8,999 24,999 

06 – 11 กุมภาพนัธ ์63 33,999 33,999 33,999 9,999 25,999 

20 – 25 กุมภาพนัธ ์63 32,999 32,999 32,999 8,999 24,999 

05 – 10 มนีาคม 63 31,999 31,999 31,999 8,999 23,999 

19 – 24 มนีาคม 63 32,999 32,999 32,999 8,999 24,999 

26 – 31 มนีาคม 63 32,999 32,999 32,999 8,999 24,999 

 

*อตัราคา่บรกิารนี ้รวม คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วหมูค่ณะประเทศ
สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แบบหมูค่ณะเรยีบรอ้ยแลว้* 

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ  
ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้

กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์  
หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 
** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีู ้

เดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื 

เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 
ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 
** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไมว่า่
เหตุผลใดเหตุผลหนึง่ และ ไมว่า่มือ้ใดมือ้หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรุณาเตรยีมอาหาร

สว่นตวัของทา่นมาเพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมขีอ้จ ากดัเรือ่งของ
วตัถุดบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่

ส าเร็จรูป เทา่น ัน้ กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะส ัง่เมนูนอกเหนอืขา้งตน้  
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class)  

 คา่ภาษีน ้ามัน และ ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี
 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Emirate Airlines อนุญาตให ้

โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ท่านละ 2 ช ิน้ โดยมนี ้าหนักไม่เกนิ 30 กก.  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ(ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐาน ตามรายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมี

หอ้งพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตาม



 
 
 

 
 

  
 

รายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดย

อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดย

ค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการ

ซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซ่ีาทอ่งเทีย่ว ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แบบหมู่คณะ ทา่นละ 

ประมาณ 3,500-4,000 บาท ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา  

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล 

ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการระบุ และ ค่า

พาหนะตา่งๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
 คา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์รวมท ัง้ 3 ทา่น ตลอดการเดนิทาง ตามธรรม

เนยีม 1,700 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทาง

กลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระ

เงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระ
เงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ได ้
รับยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้ง

เช็คทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การใหส้ิทธิ์ลูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ท ารายการจองเขา้มาตามล าดับ 

เนื่องจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนที่เหลอืทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่าง

นอ้ย 31 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าสว่นใด
ส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยู่
ในชว่งรอผลการอนุมตัวิซ่ีา รอนดัสมัภาษณ์วซ่ีา ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่

วา่กรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวร์
นัน้ๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 
ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดินทาง 
นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์ (ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือ เดนิทางมาทีบ่รษัิท

อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร
เท่านัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอรับเงนิค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผูม้ีรายชือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อลงนามด าเนนิการ
ขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พรอ้ม

หลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผู ้



 
 
 

 
 

  
 

เดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้

ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่ง

วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไม่วา่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไม่นอ้ย
กวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-35 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่ายทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่ ี
ค่าใช้จ่ายตามจรงิมากกว่าก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่
เกดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 31 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 
** ทั ้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจริงจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรียม การ

จัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 
3. การเดินทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ าหรือ
คา่บรกิารทัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่

ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร 
(ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ 
อย่างนอ้ย 21 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ุกท่าน
ยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 
5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนินการยืน่วซีา่เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้

ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ยกเวน้ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคิด
คา่ใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

การตดิต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 
ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 
ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว 
(Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 

หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรือ อยู่คนละชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 
ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรือ อาจมีความ
จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์
2. กรณีที่มงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 
ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีา ทีท่า่นควรทราบ  

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซี่าแบบหมู่คณะเท่านัน้ กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วซี่าพรอ้มคณะได ้
จะตอ้งยื่นก่อน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เช่น คา่บตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกกอ่นแต่วซี่ายังไม่
ออก เนื่องจากท่านยืน่หลังคณะ  

2. มาตราฐานการพิจารณาวซี่าแบบปกตทิั่วไปคือ 10 วันท าการ (เป็นอย่างนอ้ย ไม่รวมวันเสาร ์- อาทติย์) 
ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับจ านวนผูส้มัครในช่วงนัน้ๆ ซึง่หากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ทีม่ีผูส้มัครเป็นจ านวนมาก 
อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ



 
 
 

 
 

  
 

3. กรณีท่านไม่สามารถยืน่วซ่ีาพรอ้มคณะไดต้ามที่ก าหนดการหลงัจากทีค่ณะคอนเฟิรม์ออก

เดนิทาง จ าเป็นตอ้งเสยีคา่ส่วนตา่ง กรณียืน่วซ่ีาเดีย่ว ทา่นละประมาณ 3,000-4,500 บาท จาก
คา่ทวัร ์ 

 
เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านั้น 

กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และ
ตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวีัตถปุระสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสาร

ใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์
เช็คอนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา
จ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนเงินค่าบรกิารไม่ว่า

บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่น

หรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิ
คา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้
ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซี่า และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือ
เอเย่นต์ไม่ไดส้่งหนา้หนังสือเดนิ และ หนา้วีซ่ามาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงินมัดจ าหรือส่วนที่

เหลอืทัง้หมด 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านึงถงึ
ความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยวที่
ไม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบัตเิหต ุ
ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสาย

การบนิ เหตสุดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 
6. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลี่ยนแปลง

เทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทุนสงูขึน้ 
7. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 

8. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสดุวสัิยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง 
อันไม่ใชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอบุัตภัิยทีไ่ม่สามารถควบคมุได ้นอกเหนือ

การควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระแกท่างคูค่า้
ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิัตเิท่านัน้ 

9. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติร
ต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และ
สามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ 

ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

10. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

11. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ่้ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ 
ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศ



 
 
 

 
 

  
 

ปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืน

คา่ใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียก
เก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นี้ขึน้ ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 

12. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ตั๋วเครื่องบนิแยกเอง) 
ในวันเริม่ทัวร ์(วันทีห่นึง่) ท่านจ าเป็นจะตอ้งมารอคณะเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่สามารถใหค้ณะ รอท่านได ้ไม่
วา่กรณีใดก็ตาม กรณีทีไ่ฟลท์ของท่านถงึชา้กวา่คณะ และ ยนืยันเดนิทาง ท่านจ าเป็นจะตอ้งเดนิทางตาม

คณะไปยังเมอืง หรอื สถานทีท่่องเทีย่วทีค่ณะอยู่ในเวลานัน้ๆ กรณีนี้ จะมคีา่ใชจ่้ายเพิม่ ท่านจ าเป็นจะตอ้ง
ช าระค่าใชจ่้ายทีใ่ชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเท่านัน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิไ์ม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่านไม่ไดท้่องเทีย่วเมอืง หรือ สถานทีท่่องเทีย่วใดๆ สถานที่
หนึง่ ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแลว้ทัง้หมด 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว 
ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แบบหมูค่ณะ 

ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. หนงัสอืเดนิทางฉบบัจรงิ เทา่น ัน้  
2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 2 x 2 นิว้ ฉบบัจรงิ (ขนาดเทา่กันทกุดา้นเป็นสีเ่หลีย่มจัตรุัส) จ านวน 2 รูป 

ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซ ้ากับวซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดร้ับ เท่านัน้  
2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายุไม่ถงึ 18 ปีบรบิรูณ์ จ าเป็นตอ้งใช ้สตูบิัตร โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์

PDF. (รูปถ่ายจากมอืถอืไม่สามารถใชไ้ด)้ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 - กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไป
ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย 
และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ 
(ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น 
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใช่

จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ 

(ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น 
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรบัรองคา่ใช่

จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
3. ส าเนาบตัรประชาชน 1 ฉบบั (ถา่ยส าเนา พรอ้มเซ็นรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 
4.  ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ฉบบั (ถา่ยส าเนา พรอ้มเซ็นรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซ่ีาทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท า

ขึน้จากประสบการณ์และระเบยีบของสถานทูตฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ 
และคุณสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีดุ่ลยพนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 
** หมายเหตุ : ทางดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ จากทีไ่ด้

แจง้ไว ้ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที ่และเอกสาร ของแตล่ะทา่น (เป็นการพจิารณาแบบ
รายบุคคล) การอนุมตัวิซ่ีาเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ อตัรา
คา่ธรรมเนยีมวซ่ีาทางสถานทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนมุตัวิซ่ีา ทางสถานทูตไม่

คนือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซ่ีา และมสีทิธิไ์มแ่จง้สาเหตุการปฏเิสธวซ่ีา ** 
 
 


