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HILIGHT 

  ชมเมืองอาบูดาบี เมืองที่ไดร้ับการยกย่องว่าเป็น

สวรรคแ์ห่งทะเลทราย จนไดร้ับสมญานามวา่เป็น  

Garden of Gulf      

 ชมความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าหินอ่อนสีขาว Grand 

Mosque  

 ชมการแสดง “น า้แห่งดูไบ” เป็นน ้าพุเตน้ระบ าที่

สวยงามวจิติรตระการตา  

 น่ังเรอื Abra Ride สมัผัสมนตเ์สน่หท์างวัฒนธรรม ที่

ผสมผสานกนัระหว่างอาหรับดัง้เดมิและความทันสมัย

ในแบบตะวันตก ผ่านวิถีชีว ิตสองฝ่ังน ้ าของแม่น ้ า 

Creek ในเมอืงอนัมั่งคัง่  

 สมัผสัประสบการณ์แปลกใหม่ สนุกสนานกบัการ

น ัง่รถตะลุยทะเลทรายและการขีอ่ฐู 

 ดืม่ด า่กบับรรยากาศสุดโรแมนตกิของพระอาทติย์

ตกดนิ และมือ้ค า่สุดพเิศษแบบบารบ์คิวิอาหรบั 

 ขึน้ “เบริจ์คาลฟิา” Burj Khalifa ช ัน้ 124 

 

 

 

Dubai Grand 

Mosque 

5 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

เดนิทาง : มถินุายน-ธนัวาคม 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 24,900.-  
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        ก าหนดการเดนิทาง 

     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 ค า่ โรงแรมที่
พกั 

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

 

2 
ดูไบ – กรงุอาบดูาบ ี– Grand Mosque – Ferrari 
World – ดูไบ – ดูไบเฟรม 

O O O 

HOLIDAY INN 
EXPRESS 
AIRPORT 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
The Palm Project – ตกึเรอืใบ – ตลาด Medinat 

Jumeirah Souk – น ัง่รถ 4WD ตะลุยทะเลทราย   
O O O 

HOLIDAY INN 
EXPRESS 

AIRPORT 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
พพิธิภณัฑด์ูไบ – น ัง่เรอื Abra Ride – ตลาด
เครือ่งเทศ และ ตลาดทอง – หา้งดูไบ –  
ขึน้ “เบริจ์คาลฟิา” Burj Khalifa ช ัน้ 124 – สนามบนิ 

O X ✈ 

 

HOLIDAY INN 
EXPRESS 
AIRPORT 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈ 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรุงเทพ  

06.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 8 เคานเ์ตอร ์T 

สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

09.55 น. ออกเดนิทางสู ่ดูไบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 375 

** คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่31 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 09.30 น. และ

ถงึดูไบ เวลา 13.15 น. ** 

13.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

 เดนิทางถงึสนามบนิดูไบ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 3 ชั่วโมง) หลังผ่านพธิีการตรวจ

คนเขา้เมอืงและศลุกากร น าท่านสู่ Mall of the Emirates เป็นหา้งขนาดใหญ่ มีโรงภาพยนตร ์

ลานโบวล์ิง่ และรา้นคา้อกีมากมาย รวมถงึรา้นต่างๆ มีเวลาใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้แฟ่

ชัน้มากมาย หรอืท่านจะเขา้เลน่ที ่Ski Dubai หนึง่ในสดุยอดแหลง่ท่องเที่ยวในสหรัฐอาหรับเอ

มเิรตส ์

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั           เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT หรอืเทยีบเทา่     

วนัที ่2 ดไูบ – กรุงอาบูดาบ ี– Grand Mosque – Ferrari World – ดไูบ – ดไูบเฟรม 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูก่รงุอาบดูาบ ี(Abu dhabi)  ทีม่คีวามเขยีวขจที่ามกลางตัวเมืองที่ทันสมัย 

จงึเป็นเมืองที่ไดร้ับสมญานามว่า Garden of Gulf และไดร้ับการย่องว่าเป็นสวรรคแ์ห่ง

ทะเลทรายอกีดว้ย น าท่านผ่านชมสถานที่ส าคัญ ๆ ของเมือง ตลอดจนการสรา้งบา้นเรือนที่มี

ความสวยงาม และเห็นถงึความอดุมสมบูรณข์องเมอืง แมจ้ะตัง้อยู่ท่ามกลางทะเลทรายอนัแหง้

แลง้ 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

 น าท่านแวะถ่ายรูป Ferrari World และมเีวลาใหท้่านเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึที่เป็นแบรนดเ์ฟอรร์ารี ่

จากนั้นแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ ณ จุดชมววิ ชคิาโกบีช กับชายทะเลสีเทอร์ควอยซ ์ที่ท่าน 

Sheikh Al Nayan สรา้งขึน้มาเป็นของขวญัแกช่าวเมือง น าท่านชม Sheikh Zayed bin Sultan al 

Nahyan Grand Mosque สเุหร่าทีง่ดงามทีส่ดุของ U.A.E. มคีวามใหญ่โตเป็นอันดับ 3 ของโลก 

และเป็นสุเหร่าประจ าสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ที่ท่าน Sheikh สรา้งไวก้่อนท่านจะสวรรคต ใช ้

ระยะเวลาก่อสรา้งรวมทัง้หมด 10 ปี ใหท้่านไดช้มพรมลายดอกไมผ้ืนใหญ่ และโคมไฟ 

(Chandelier) ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ราคาราว 30 ลา้นเหรยีญสหรัฐ น าเขา้จากประเทศเยอรมัน ท า

ดว้ยทองค าและทองแดง ***การเที่ยวชมมัสยดิ ตอ้งแต่งกายใหสุ้ภาพเรียบรอ้ย หา้มสวม

กางเกงขาสัน้หรอืเสือ้กลา้ม ทัง้ผูช้ายและผูห้ญงิ โดยเฉพาะผูห้ญงิตอ้งสวมใสเ่สือ้ผา้ที่มีความ

ยาวคลมุถงึระดบัขอ้มอืและขอ้เทา้ ปกปิดไหลแ่ละทรวงอกใหม้ดิชดิ ผูห้ญงิจะตอ้งมผีา้คลุมผม 

และตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้มัสยิด*** ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านกลับนครดูไบ  น าท่าน
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ถ่ายรูปกับดูไบเฟรม  (Dubai frame) สัญลักษณ์ใหม่ของดูไบ ซึง่เป็นกรอบรูปฉาบทองค า

ความสงูขนาด 150 เมตร กวา้ง 93 เมตรที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ใชเ้วลาในการก่อสรา้งมาถงึ 10 

ปีเต็ม ดว้ยจ านวนเงนิประมาณ 43.5 ลา้นเหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 1.39 พันลา้นบาท   

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ทน์านาชาต ิ

ทีพ่กั        เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT หรอืเทยีบเทา่     

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

– น ัง่รถ 4WD ตะลุยทะเลทราย   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านแวะถ่ายรูปดา้นนอกกบัโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสดุหรรูะดบั 7 ดาว รูปทรง

คลา้ยเรอืใบทีง่ดงามและหรหูราทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ตัง้อยู่รมิอา่วอาหรับ เป็นทีพ่ักอาศยั

ของเศรษฐทีีม่ชี ือ่เสยีงชาวตะวนัออกกลาง ถอืเป็นสถานทีท่ีทุ่กคนใฝ่ฝันจะมโีอกาสเขา้ไป

สมัผัสสกัครัง้ในชวีติ จากนัน้ชม Medinat Jumeirah Souk หรอืเรยีกวา่ เวนสิแหง่ดูไบ 

เป็นตลาดตดิแอร ์ตัง้อยู่ในสว่นเดยีวกบัโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว Mina Al Salam ของตระกลู Al 

Maktoum ออกแบบและตกแตง่เป็นศลิปะพืน้เมอืงแบบอาหรับคลาสสกิ ภายในมสีนิคา้ระดบั 

Premium มากมาย อาท ิของทีร่ะลกึ พวงกญุแจ ขวดทราย พรมอหิร่าน หัวน ้าหอม โคมไฟ 

ของประดบัตกแตง่บา้น ขนมหวาน และถั่วรสช็อกโกแลต เป็นตน้   จากนัน้น าท่านผ่านชม

พระราชวงัทา่นชคี (Shiekh Palace) ตืน่ตาตืน่ใจกบัพระราชวงัสดุอลงัการของครอบครัว 

Shiekh Al Maktoum อนัยิง่ใหญ่ ซึง่มคีวามร่มรืน่ เต็มไปดว้ยตน้ไมน้านาชนดิและบรรดาเหลา่

นกยูง ผ่านชม New Palace ซึง่เป็นพระราชวงัแห่งใหมข่องครอบครัว  Shiekh Al Maktoum 

ทีก่อ่สรา้งยังไม่แลว้เสร็จ น าท่านผ่านชมสุเหรา่จไูมรา่ (Jumeirah Mosque) สเุหร่า

คูบ่า้นคูเ่มอืงของดไูบ สรา้งดว้ยหนิออ่นทัง้หลงั และไดช้ือ่วา่เป็นสเุหร่าทีส่วยงามมากทีส่ดุ

แห่งหนึง่ในนครดไูบ 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ที่พัก เพื่อเปลี่ยนเครื่องแต่งกายพรอ้มตะลุยทะเลทราย 

ระหวา่งทางแวะน าท่านชมโรงงานเครือ่งประดบัเพชรพลอย 

 

 

 

หมายเหตุ ทา่นทีเ่มารถ กรุณาทานยาแกเ้มาล่วงหนา้อย่างนอ้ยครึง่ช ัว่โมง หรอืควร

แจง้หวัหนา้ทวัรใ์หท้ราบก่อนไปทวัรท์ะเลทราย ทางทวัรจ์ะไม่รบัผดิชอบ และไม่

อนุญาตใหผู้ท้ ีเ่ป็นโรคหวัใจข ัน้รุนแรงน ัง่รถไป Dune Safari โดยเด็ดขาด *** ส าหรบั

ทา่นทีไ่มร่ว่มเดนิทาง Dune Safari ทา่นตอ้งรอคณะอยู่ท ีโ่รงแรม โดยทางบรษิทั ไม่

สามารถคนืคา่ทวัรใ์หไ้ด ้รวมท ัง้อาหารมือ้ค า่ *** 

 น าท่านเดนิทางไปทวัรท์ะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner) (อย่าลมืเสือ้แจ็ค

เกต แวน่ตากนัแดด รองเทา้ฟองน า้ ตดิตวัไปดว้ย) น าท่านขึน้รถ 4WD (รถขบัเคลือ่น 

4 ลอ้) ไปทัวรท์ะเลทราย ท่านจะไดส้นุกสนานและตืน่เตน้ไปกับประสบการณ์อันแปลกใหม่ 

น ัง่รถตะลุยไปบนเนนิทรายท ัง้สูงและต า่สลบักนัไป (Sand Dune) 

ค า่       จากนั้นใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับกจิกรรมต่างๆ ในแคมป์กระโจมแบบอาหรับ ดื่มด ่า

บรรยากาศสดุโรแมนตกิของพระอาทติยต์กดนิทีแ่สนสวยงาม และสมัผัสชวีติแบบชาวพื้นเมือง 
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(เบดูอนิ) อาท ิการสวมชุดพื้นเมืองชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นที่ระลกึ การเพน้ทม์ือแบบ

อาหรับ (Henna Tattoo) ลองสบู มาราก ูกลิน่ผลไม ้(Shi Sha)  

ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance) ซึง่เป็นศลิปะการร่ายร าที่เนน้การเคลื่อนไหวของ

กลา้มเน้ือทอ้งและสะโพก รวมถงึสนุกสนานกบัการขีอ่ฐู 

ทีพ่กั         เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT หรอืเทยีบเทา่     

วนัที ่4  พพิธิภณัฑด์ไูบ – น ัง่เรอื Abra Ride – ตลาดเครือ่งเทศ และ ตลาดทอง – 

หา้งดไูบ – ขึน้ “เบริจ์คาลฟิา” Burj Khalifa ช ัน้ 124 – สนามบนิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑด์ูไบ (Dubai Museum) เป็นพิพิธภัณฑท์ี่ทันสมัยที่สุดใน

ตะวันออกกลาง สรา้งเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครัง้ล่าสุดปี 1970 เป็นพพิธิภัณฑท์ี่รวบรวม

เรือ่งราวประวตัศิาสตรท์ีส่ าคญั เชน่ การคน้พบงานศลิปะภายในหลุมฝังศพที่ Al Qusais ซึง่มี

อายุมากกวา่ 4,000 ปี ประทับใจกบัการบอกเลา่เรือ่งราวประวัตศิาสตรข์องชาวอาหรับโบราณ

ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง Dubai Creek เป็นทะเลที่สรา้งขึน้

โดยการขุดเขา้มาในชายฝ่ัง ซึง่แบ่งนครดูไบออกเป็น 2 ส่วน คอื Deira Dubai และ Bur 

Dubai มีความยาวประมาณ 14 กโิลเมตร มีท่าจอดเรือ 8 ท่า ใหท้่านไดช้มและถ่ายรูปกับ

ทัศนียภาพสองฟากฝ่ังของแม่น ้า Creek ตามอัธยาศัย ใหท้่านไดถ้่ายรูปในย่าน Bastakiya 

และน าท่านน ัง่เรอื Abra Ride สัมผัสมนตเ์สน่หท์างวัฒนธรรมผ่านวถิีชวีติสองฝ่ังน ้าของ

แม่น ้า Creek จากนั้นเดนิสู่ตลาดเครือ่งเทศ (Gold & Spicy Souk)และตลาดทอง 

(Gold Souk) เป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก จ าหน่ายผลติภัณฑ์ Jewelry ทุกประเภท 

เชน่ มุก อญัมณีตา่ง  น าท่านชมโรงงานเครื่องหนังชัน้ดขีองดูไบ  จากนัน้น าท่านสู่หา้งดูไบ 

(Dubai Mall) หา้งทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก และมพีพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ภายใน 

ใหท้่านไดถ้่ายรูปหนา้ตูป้ลา ที่มีขนาดใหญ่กว่าคนสบิคนยืนเรียงกัน อสิระในหา้งใหท้่านได ้

เลอืกซือ้ของฝาก สนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัมากมายจากยุโรป ไม่วา่จะเป็นเสือ้ผา้สภุาพบุรุษและ

สภุาพสตร ีกระเป๋าถอื เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เครือ่งกฬีา เป็นตน้ และในเวลา 18.00-24.00 น. ของ

ทุกวัน ท่านจะไดช้มการแสดง “น ้าพุแห่งดูไบ” เป็นน ้าพุเตน้ระบ าอันสวยงามวจิิตร อยู่ใน

ทะเลสาบเบิร์จคาลิฟา ที่เป็นศูนย์กลางของนครดูไบ ถือเป็นน ้ าพุที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ 

ปัจจุบันน้ี โดยรอบถูกรายลอ้มไปดว้ยตกึทีม่ชี ือ่เสยีงมากมาย สิง่พเิศษของน ้าพุแห่งดูไบน้ี คอื 

จะใชไ้ฟทัง้สิน้ 6,600 ดวง โปรเจคเตอรส์ ี50 ตัว ควบคุมการท างานดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์

โดยจะแสดงประกอบดนตรี ครัง้ละประมาณ 5 นาที โดยใชง้บประมาณในการก่อสรา้งทัง้ส ิน้

กวา่ 7.2 พันลา้นบาท 

กลางวนั        อสิระอาหารกลางวนั 

บา่ย น าท่านขึน้ “เบริจ์คาลฟิา” Burj Khalifa ช ัน้ 124 ตกึที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถงึ 828 

เมตร มทีัง้หมด 160 ชัน้ ออกแบบโดยนายเอเดรยีน สมธิ สถาปนกิจากชคิาโก ซึง่คณะจะไดม้ี

โอกาสขึน้ลฟิทท์ี่มีความเร็วที่สุดในโลกคอื 18 เมตร ต่อวนิาที หรือ 65 กโิลเมตร ต่อชั่วโมง 

ไปถงึชัน้ 124 เพื่อชมววิจากของนครดูไบไดท้ั่วทุกทศิที่สวยงาม โดยตกึน้ีออกแบบตบแต่ง

ภายในโดย Giorgio Armani 
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***ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์หา้งสรรพสนิคา้และรา้นคา้ขนาดใหญจ่ะปิดใหบ้รกิารทกุวนัศกุร*์** 

 

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

 

โปรแกรม : Dubai Grand Mosque 5 วนั 3 คนื 

โดยการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
ก าหนดวนัเดนิทาง:             

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
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.- 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

19.00 น. เดนิทางสู่ สนามบนิดูไบ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงใน Duty Free เพลดิเพลนิกับสนิคา้แบรนด์

เนม และน ้าหอมยีห่อ้ดงัมากมาย 

22.30 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่EK 374 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่31 ม.ีค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 22.35 น. และ

ถงึกรงุเทพฯ เวลา 07.35 น.*** 

วนัที ่5 กรุงเทพฯ 

08.00 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ   



    
    

   

 QE3DXB-EK005   หนา้ 7 จาก 10 

 
 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลูกคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ย ืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        ค่าประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

        ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  
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9. คา่ธรรมเนียมวซีา่ UAE 

10. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะ 

ตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 

5. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (20 ดอลลา่รส์หรฐัฯ) 

6. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย  (15 ดอลลา่รส์หรฐัฯ) 

 
 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซี่าและการยืน่วซี่า 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดแีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที่ค่อนขา้งนานและอาจ

ไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรือ

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่กวา่ 6 เดอืน   

5. ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เน่ืองจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนังสือ

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไม่ต า่กวา่ 3 หนา้ 

6. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และ

พาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองที่น่ังพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการ

บนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามที่สายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ี่น่ัง 

Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3.แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5.    บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่น

การเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมใน

การมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระคา่ทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซี่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ หรือค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เน ือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) 

ตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และโรงแรมไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น ผูเ้ดนิทาง จะไดห้อ้งพกั

ประเภท หอ้งคู ่1 หอ้ง และ หอ้งพกัเดีย่ว 1 หอ้ง และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลี่ยน

หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของ

แตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 

 

 ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซี่าและการยืน่ขอวซี่า 

1. ส าเนาสหีนงัสอืเดนิทางทีช่ดัเจน ไมใ่ชถ่า่ยจากมอืถอื และวนัหมดอายหุนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 

เดอืน นบัจากวนัเดนิทางกลบัถงึประเทศไทย  

2. รปูถา่ย  :  รปูส ีขนาด 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ (ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน) 2 รปู 

             -  กรณุากรอกชือ่ของบดิา-มารดาของผูท้ ีเ่ดนิทาง และชือ่คูส่มรส (กรณีผูห้ญงิทีแ่ตง่งานแลว้) 

3.  กรณีผูเ้ดนิทางอายุไมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์   

3.1.  เด็ก ไม่ไดเ้ดนิทาง กบับดิาและมารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศจากเขตหรอื

อ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา + หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย 

และภาษาองักฤษ) 

รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าข ึน้จาก

ประสบการณ์และระเบยีบของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคุณสมบตัิ

ของลูกคา้ในแตล่ะราย  

3.2. เด็ก ไม่ไดเ้ดนิทาง กบับดิา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง(ของมารดา) ไปตา่งประเทศจากเขตหรอื

อ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา  

3.3. เด็ก ไม่ไดเ้ดนิทาง กบัมารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง(ของบดิา) ไปตา่งประเทศจากเขตหรอื

อ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา  

ระยะเวลาในการยืน่วซีา่ 14 วนัท าการ ไมร่วมเสาร-์อาทติย ์

หมายเหตุ : ทาง UAE Immigration อาจมกีาร ขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ จากทีไ่ดแ้จง้ไว ้ข ึน้อยู่กบั การ

พจิารณาของเจา้หนา้ที ่และเอกสาร ของแตล่ะทา่น  การอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทั

ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ อตัราค่าธรรมเนยีมวซี่าทางสถานทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หากท่านโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซี่า ทาง

สถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ และมสีทิธ ิไ์มแ่จง้สาเหตุการปฏเิสธวซีา่ 

 

 

 

 

 

 

 


