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วนัที่หน่ึง ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย               (-/-/-) 

23.55 น. ขอเชิญคณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขา

ออก ชั้น 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 8-9 เคาน์เตอร ์T สายการบิน Emirate Airlines โดยมีเจา้หน้าท่ีของ

บริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อาํนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทัวร์ใหค้าํแนะนํา

เพ่ือเตรียมความพรอ้มกอ่นออกเดินทาง 

 

 

 

 

วนัที่สอง ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาตดิไูบ เมืองดไูบ 

ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ – เมืองดไูบ – ข้ึนชมดา้นวิวบนอาคารดไูบเฟรม – สุเหร่าจูไมร่า – 

พระราชวงัชีค – อาคารบุรจญอ์ลัอาหรบั – ศูนยร์วมสินคา้พ้ืนเมือง – หา้งเอมิเรตส ์มอลล ์ (-/L/D) 

03.30 น. นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดไูบ เมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการ

บิน Emirate Airlines เท่ียวบินท่ี EK377 

** ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง 55 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

07.15 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตดิไูบ เมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์

นําท่านผ่านพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 3 ชัว่โมง  
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นําท่านเดินทางสู่ เมืองดูไบ (Dubai) เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ตั้งอยู่ทาง

ภาคเหนือของประเทศ ถือเป็นเมืองแห่งความมหศัจรรยเ์พราะถูกผันแปรจากดินแดนแห่งทะเลทราย สู่

ดินแดนแห่งโลกอนาคต ความมัง่คัง่ทางการคา้ บริการการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และศนูยก์ลางธุรกิจ ไม่

จาํกดัเฉพาะการคา้น้ํามนัแบบกอ่นๆ สู่การเป็นเมืองแหง่ผูนํ้าเทคโนโลยสีมยัใหม่ท่ีสุดของโลกแห่งหน่ึง ไมม่ี

ส่ิงใดบนโลกใบน้ี ท่ีเมืองดูไบจะทําไม่ได ้แมก้ารสรา้งแผ่นดินและจารึกลงบนแผนท่ีโลกในอาณาเขตของ

ตนเอง  

นําท่าน ข้ึนชมวิวดา้นบนอาคารดไูบเฟรม (Dubai Frame) สญัลกัษณ์ใหม่ของเมืองดไูบ อาคารหน้าตา

คลา้ย กรอบรปู ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นกรอบรปูฉาบทองคาํความสงูขนาด 150 เมตร กวา้ง 93 เมตร ใช้

เวลาในการก่อสรา้งมาถึง 10 ปีเต็ม ดว้ยจาํนวนเงินประมาณ 43.5 ลา้นเหรียญสหรฐั หรือประมาณ 1.39 

พนัลา้นบาท คือการแสดงภาพใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ห็นถึงสภาพแวดลอ้มของประเทศดูไบ ทั้งในอดีต ปัจจุบนั และ

อนาคต เพราะท่ีตั้งของดไูบเฟรม น้ันอยูบ่ริเวณสวนสาธารณะ Zabeel Park ซ่ึงเป็นเขตแบ่งระหว่างเมืองเก่า

และเมืองใหม่อย่างพอดิบพอดี ** รอบของการข้ึนชมวิวบนอาคาร ดูไบเฟรม อาจเปล่ียนแปลงไดต้าม

ความเหมาะสม ข้ึนอยู่กับช่วงเวลา และ อัตราค่าบริการของบัตรข้ึนชม ตามอัตราท่ีคณะกาํหนด

เท่านั้น ** 

นําท่าน ผ่านชม สุเหร่า จูไมรา่ (Jumeirah Mosque) สุเหร่าคู่บา้นคูเ่มืองของเมืองดูไบ สรา้งดว้ยหินอ่อน

ทั้งหลัง และได้ชื่อว่าเป็นสุเหร่าท่ีสวยงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในเมืองดูไบ ผ่านชม ชายหาดจูไมร่า 

(Jumeirah Beach) สถานท่ีตากอากาศยอดนิยมของชาวดไูบ  

นําท่าน ผ่านชม พระราชวังท่านชีค (Shiekh Palace) ต่ืนตาต่ืนใจกบัการถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกหน้า

พระราชวงัอนังดงามสุดอลงัการของครอบครวัชีคค ์อลั มคัตมู (Shiekh Al Maktoum) ซ่ึงมีความร่มร่ืนเต็ม

ไปด้วยต้นไมแ้ละพืชพรรณนานาชนิด และบรรดาเหล่านกยูงมากมายนับหลายสิบตัวท่ีถูกเนรมิตขึ้ น

ท่ามกลางเมืองแหง่ทะเลทราย 

นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กบั อาคารบุรจญอ์ลัอาหรบั (Burj Al Arab) โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว 

รปูทรงคลา้ยเรือใบท่ีงดงามและหรหูราท่ีสุดแหง่หน่ึงของโลก ตั้งอยูริ่มอ่าวอาหรบั เป็นท่ีพกัอาศยัของเศรษฐี

ท่ีมชีื่อเสียงชาวตะวนัออกกลาง  

นําท่านเดินทางสู่ ตลาดเมดินทั จูไมรา่ (Medinat Jumeirah Souk) ตลาดพ้ืนเมืองโบราณแต่แฝงไปดว้ย

ความโรแมนติก ตกแต่งสไตลอ์าหรบัผสมผสานกบัวฒันธรรมของตะวนัออกกลางแบบดั้งเดิม มีทั้งรา้นแบบ

รถเข็นแผงลอยและบา้นมีรา้นขายของท่ีระลึก เส้ือผา้แฟชัน่ เคร่ืองประดับ รา้นบติูก รา้นอาหารสุดหรูท่ีมี

ความหลากหลายและข้ึนช่ือจากทัว่โลก ตั้งแต่รา้นกาแฟไปจนถึงภตัตาคาร ท่ามกลางวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม

ของสถาปัตยกรรมเมืองเกา่และโอบลอ้มดว้ยลาํคลองสวยงาม 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

นําท่านเดินทางสู่ ศูนยร์วมสินคา้พ้ืนเมือง (Local Product Shop) จาํหน่ายของฝาก ของท่ีระลึกทอ้งถ่ิน

ของเมืองดไูบ เชน่ พรม เคร่ืองประดบั ชุดพ้ืนเมอืง รปูติดผนัง เป็นตน้   

นําท่านเดินทางสู่ หา้งเอมิเรตส ์มอลล ์(Emirates Mall) เป็นหา้งขนาดใหญ่ท่ีไดร้ับความนิยมสูง มีโรง

ภาพยนตร ์Cinestar แบบคอมเพล็กซ ์มีอารเ์คดกวา้งใหญ่ ติดตั้งตูเ้กมส ์ลานโบวล่ิ์ง และรา้นคา้อีกมากมาย 

รวมถึงรา้นต่างๆ ท่ีไดร้บัความนิยมในเมืองดูไบ และ Borders, Debenhams, Zara และแมแ้ต่ Harvey 

Nichols สินคา้แบรนดด์งัอยา่ง H&M และ Phat Farm สาํหรบัลกูคา้ทัว่ไป และ Via Rodeo ท่ีเต็มไปดว้ย 
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Versace, D&G, Ferragamo และอื่นๆ จุดท่ีโดดเด่นท่ีสุดของ Mall of the Emirates ก็คือ สกี ดไูบ (Ski 

Dubai) ไม่น่าแปลกใจท่ี Mall of the Emirates เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีไดร้บัความนิยมสงูสุดในเมืองดไูบ

เพราะ สกี ดูไบ (Ski Dubai) คือหน่ึงในสุดยอดแหล่งท่องเท่ียวในประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์สามารถ

เลือกเล่นระหวา่งสกี สโนวบ์อรด์ เล่ือนหิมะ หรือโยนบอลหิมะในสวนหิมะ หรือ สามารถเลือกด่ืมชา กาแฟ 

รบัประทานอาหารใน Mall of the Emirates มีรา้นอาหารใหคุ้ณเลือกแบบนับไม่ถว้นเลยทีเดียว เช่น Apres 

รา้นมีสไตลท่ี์พกัสาํหรบันักเล่นสกี มีเคร่ืองด่ืมบริการทนัใจหรือเลือกทานฟองดูก็ได,้ ใกล ้Ski Dubai เป็น

ท่ีตั้งรา้น Sezzam ซ่ึงมีเมนูอาหารนานาชาติใหเ้ลือกมากมาย, The Butcher’s Shop รวมอาหารสุดยอดท่ี

นําเขา้จากแอฟริกาใต ้ท่ีท่ีคุณตอ้งแวะทาน Biltong (เน้ือตากแหง้) หรือสเต็กรสเลิศ 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารเกาหลีแบบเซ็ทเมนู 

 นาํคณะเขา้สูท่ี่พกั Novotel Barsha หรือ Golden Tulip, Dubai, United Arab Emirates หรือเทียบเทา่ 

วนัที่สาม ดูไบ – นัง่รถลีมูซีนสุดหรู ชมเมืองดูไบ – นัง่รถไฟโมโนเรล สู่โครงการเดอะปาลม์ – โรงแรมแอ

ตแลนตสิ – ชิงชา้สวรรคด์ไูบ อาย – ตะลยุทวัรท์ะเลทรายพรอ้มดินเนอรส์ไตลอ์าหรบั       (B/L/D)      

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พิเศษ !! นาํท่านสมัผัสกับประสบการณใ์หม่ นัง่รถลีมูซีนสุดหรู ชมความสวยงามโดยรอบของเมือง

ดูไบ ** รอบของการนัง่รถลีมูซีน อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กับช่วงเวลา และ 

อตัราค่าบริการ ตามอตัราท่ีคณะกาํหนดเท่านั้น ** 

นําท่าน นัง่รถไฟโมโนเรล (Monorail) สูโ่ครงการเดอะปาลม์ (The Palm Project) เป็นสุดยอดโครงการ

ของประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยการถมทะเลใหเ้ป็นเกาะเทียม สรา้งเป็นรปูตน้ปาลม์ จาํนวน 3 เกาะ 

มีทั้งโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเมนท์ รา้นคา้ ภัตตาคาร ผับ บาร์ รวมทั้งสํานักงานต่างๆ นับว่าเป็นส่ิง

มหศัจรรยอ์นัดับท่ี 8 ของโลก และส่วนของโครงการไดถู้กจารึกใหเ้ป็นส่วนหน่ึงในแผนท่ีโลกเรียบรอ้ย นํา

ท่าน ผ่านชม ความหรหูราและยิ่งใหญ่ของ โรงแรมแอตแลนติส (Atlantis Hotel) ท่ีอยูบ่ริเวณส่วนปลาย 

หรือ ยอดของโครงการเดอะ ปาล์ม ** รอบของการนัง่รถไฟโมโนเรล อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม ข้ึนอยูก่บัช่วงเวลา และ อตัราค่าบริการ ตามอตัราท่ีคณะกาํหนดเท่านั้น กรณีที่ไม่สามารถ

นัง่รถไฟได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนค่าใชจ้า่ย ไม่ว่าสว่นใดสว่นหน่ึง

ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เน่ืองจากเป็นการชาํระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรียบรอ้ยแลว้ทั้งหมด ** 

นําท่าน ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กบั ชิงชา้สวรรค ์ดูไบอาย (Dubai Eye) ตั้งอยู่ในเขตบลู วอเตอร ์(Blue 

Waters) สญัลกัษณใ์หมต่่อจากดไูบ เฟรม ของประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ท่ีจะเปิดใหบ้ริการในปี 2563 

ท่ีจะถึงน้ี 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้ นเมือง  

 ไดเ้วลาอันสมควร นาํท่านเดินทางสู่ โรงแรมท่ีพกั เพ่ือเตรียมความพรอ้ม เปล่ียนเคร่ืองแต่งกาย

สาํหรบัตะลยุทะเลทราย 

** คาํแนะนาํ **  

- ควรเตรียมเส้ือคลมุกนัแดด แว่นตากนัแดด รองเทา้ลาํลองที่สวมใสส่บาย เพ่ือตะลยุทะเลทราย 

- ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถล่วงหนา้อยา่งนอ้ยครึ่งชัว่โมงก่อนออกเดินทาง และ ควรแจง้

ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบ  
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- กิจกรรมน้ี ไม่อนุญาตใหผู้ท่ี้เป็นโรคหวัใจขั้นรุนแรง หรือ ตั้งครรภ ์เขา้ร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกิด

ความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถรบัผิดชอบไดทุ้กกรณี 

- สาํหรบัท่านท่ีไม่ร่วมเดินทางตะลุยทะเลทราย ท่านจาํเป็นตอ้งพกัผ่อนรอคณะอยู่ท่ีโรงแรมท่ีพกั 

โดยทางบริษัท ไม่สามารถคืนค่าใชจ้า่ยในส่วนน้ี หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงใหก้ับท่านไดทุ้กกรณี รวมไป

ถึงอาหารม้ือคํา่ท่ีรวมอยู่ในกิจกรรม เพราะเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายช่วงหนา้แลว้ทั้งหมด ท่าน

สามารถเลือกชอ้ปป้ิงท่ีหา้งสรรพสินคา้ โดยแจง้ใหห้ัวหนา้ทัวรท์ราบ หรือเพ่ือประสานงานติดต่อ

บริการรถรบัสง่ ซ่ึงอาจมีค่าใชจ้า่ยเพ่ิม กรุณาตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ 

นําท่าน ตะลยุทะเลทราย ดว้ยรถยนตข์บัเคลื่อน 4 ลอ้ (4WD Sand Dune / Desert Safari) เพ่ือเดินทาง

สู่ ทะเลทราย (The Desert) ท่านจะไดส้นุกสนานและต่ืนเตน้ไปกบัประสบการณอ์นัแปลกใหม่ นัง่รถตะลุย

ไปบนเนินทรายทั้งสงูและตํา่สลบักนั 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ในแคมป์กระโจมสไตลอ์าหรบั พ้ืนเมืองเบดอิูน (Bedouin) 

อิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ในแคมป์กระโจมแบบอาหรบั ด่ืมดํา่บรรยากาศสุดโร

แมนตกิของพระอาทิตยต์กดินท่ีแสนสวยงาม และสมัผสัชีวิตแบบชาวพื้ นเมืองเบดอิูน (Bedouin) อาทิ 

การสวมชุดพ้ืนเมืองชาวอาหรับเพ่ือถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นที่ระลึก การเพน้ทมื์อแบบอาหรับ (Henna 

Tattoo) ลองสูบ มารากู กล่ินผลไม ้(Shi Sha) ชมโชวร์ะบาํหนา้ทอ้ง (Belly Dance) ซ่ึงเป็นศิลปะการ

รา่ยราํท่ีเนน้การเคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือทอ้งและสะโพก รวมถึงสนุกสนานกบัการข่ีอูฐ (Camel Ride) 

** ช่วงเวลาของการนัง่รถตะลุยทะเลทราย อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กับ

ช่วงเวลา และ อตัราค่าบริการ ตามอตัราที่คณะกาํหนดเท่านั้น กรณีที่ไม่สามารถตะลยุทะเลทรายได ้

ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนค่าใชจ้า่ย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหก้ับท่าน

ไดทุ้กกรณี เน่ืองจากเป็นการชาํระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรียบรอ้ยแลว้ทั้งหมด ** 

 นาํคณะเขา้สูท่ี่พกั Novotel Barsha หรือ Golden Tulip, Dubai, United Arab Emirates หรือเทียบเทา่ 

วนัที่ส่ี ดไูบ – เมืองอาบูดาบี – เฟอรร์าร่ี เวิลด ์– สุเหรา่หลวงแห่งเมืองอาบูดาบี – โรงแรมเอมิเรตสพ์าเลซ  

อาคารเอทิฮดัทาวเวอร ์– ทาํเนียบประธานาธิบดี แห่งเมืองอาบูดาบี – ดไูบ                   (B/L/D)      

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่าน ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กบั เฟอรร์าร่ีเวิลด ์(Ferrari World) เป็นแหล่งรวมเทคโนโลยี นวตักรรมทั้ง

ยานยนต ์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์และสรรพส่ิงท่ีเป็นองคค์วามรูเ้ชิงวิศวกรรม, ศิลปกรรม การออกแบบ 

วิจยั พฒันา จากรถยนตเ์ฟอรร์าร่ี และทุกๆ ศาสตรใ์นโลก เอามารวมกนัเพ่ือสรา้งเป็นโครงการน้ี ท่ีเป็นทั้ง

สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก โชวร์มูเทคโนโลย,ี โชวร์มูวศิวกรรมยานยนต,์ แหล่งรวมเทคนิคความรู ้

และความบนัเทิงทุกอยา่งเอาไวใ้นน้ี ** ค่าบตัรเขา้ชม เฟอรร์าร่ี เวิลด ์ท่านละ ประมาณ 80-100 ยูเอ

สดอลล่าหส์หรฐัอเมริกา (USD.) ข้ึนอยูก่บัช่วงเวลา และ ช่วงฤดูกาล ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้

หรือ ทา่นสามารถเลือกซ้ือของฝากของที่ระลึกจากเฟอรร์าร่ี เวิลด ์มากมายท่ีรา้นขายของที่ระลึก **  

** คาํแนะนาํ โปรดแตง่กายดว้ยชุดสุภาพ สาํหรบัเขา้ชมสุเหรา่หลวง และ ทาํเนียบประธานาธิบดฯี  

การเขา้ชมสุเหร่าหลวง และ ทาํเนียบประธานาธิบดีฯ จาํเป็นตอ้งแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ และ ถอด

รองเทา้ก่อนเขา้ชม 
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สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอ้เทา้ เส้ือแขนยาวคลุมขอ้มือ มิดชิดไม่รดัรูป และเตรียม

ผา้สาํหรบัคลมุศีรษะ 

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เส้ือแขนยาว ไม่รดัรูป 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองอาบูดาบี (Abu Dhabi) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศ

สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ตั้งอยูบ่นเกาะรปูตวัที ยื่นออกไปบริเวณอ่าวเปอรเ์ซีย ถือเป็นเมืองท่ีมีค่าครองชีพสงู

ท่ีสุดอนัดบั 3 ในภมิูภาค และอนัดบั 26 ของโลก เป็นเมืองท่ีไดร้บัสมญานามวา่ Garden of Gulf หรือ อ่าว

แห่งความเขียวขจ ีและมีความอุดมสมบรูณไ์ปดว้ยสวนสวยงามท่ามกลางทะเลทราย 

นําท่าน เขา้ชม สุเหร่าหลวงแห่งเมืองอาบูดาบี (Grand Mosque of Abu Dhabi) หรือ สุเหร่า ชีคค ์ซายิด 

บิน สุลตาล อลั นารย์นัต ์(Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Mosque) สุเหร่าประจาํเมืองหลวงท่ีท่าน 

Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan หรือ ท่านชีคค ์บุคคลสาํคญัของประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์เป็น

เจา้ผูค้รองรัฐอาบูดาบี เป็นผูก้่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ เป็นประธานาธิบดีคนแรกของ

ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ผูเ้ป็นท่ีรกัและเปรียบเสมือนบิดาของชาวสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์สรา้งไวก้อ่น

ท่านจะสวรรคต การก่อสรา้งใชเ้วลารวมทั้งหมด 10 ปี ภายในสุเหร่าแห่งน้ีมีพรมทอมือผืนท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

โลกขนาด 5,627 ตารางเมตร ผลงานทอ้งถ่ินของชาวอาหรบัโบราณ และ โคมไฟ Chandelier ท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในโลก นําเขา้จากประเทศเยอรมนัทาํดว้ยทองคาํและทองแดงซ่ึงถูกสัง่ทาํขึ้ นพิเศษ ซ่ึงภายหลังท่ีท่านชีคค์

สวรรคต ทางรฐับาลจงึใชสุ้เหร่าแห่งน้ีเป็นสุสานหลวงท่ีฝังพระบรมศพของท่าน สุเหร่าแห่งน้ีสามารถรองรบั

ผูม้าประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไดสู้งถึง 40,000 คน ** รอบของการเขา้ชม สุเหร่าหลวงแห่งเมือง

อาบูดาบี อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยูก่บัช่วงเวลา และ อตัราค่าบริการของบตัรข้ึน

ชม ตามอตัราที่คณะกาํหนดเท่านั้น กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิไม่สามารถคืนค่าใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหก้ับท่านไดทุ้กกรณี เน่ืองจากเป็นการชาํระ

ล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรียบรอ้ยแลว้ทั้งหมด ** 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรม International Buffet  

นําท่าน ผ่านชม โรงแรมเอมิเรตสพ์าเลซ (Emirates Palace Hotel) ซ่ึงในอดีตใชเ้ป็นท่ีรบัรองผูนํ้า

ประเทศในเครือ GCC หรือ คณะมนตรีความร่วมมอืรฐัอ่าวอาหรบั ไดแ้ก ่บารเ์รน การต์าร ์คเูวต โอมาน ซา

อุดิอารเบีย และสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์พระราชอาคนัตุกะของท่านชีคค ์ปัจจุบนัเป็นโรงแรมท่ีอยู่ในความ

ดูแลของรฐับาลเมืองอาบ ูดาบี บริหารโดยกลุ่ม Kempinski เปิดใหบ้ริการครั้งแรกเม่ือปี 2548 โดยใช้

งบประมาณก่อสรา้งทั้งส้ินประมาณ 3 พันลา้นเหรียญสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซ่ึงมีความสวยงามดุจดัง่

พระราชวงัของเจา้ผูค้รองนคร  โรงแรมแห่งน้ีอยู่บนท่ีดินของท่านชีคค์ อดีตประธานาธิบดี อีกเช่นกัน 

อาคารเอทิฮดัทาวเวอร ์(Etihad Tower) แวะถ่ายรปูกบัตึกเอทิฮดัทาวเวอร ์(Etihad Tower) คือกลุ่มอาคาร

ท่ีใชใ้นการถ่ายทาํฉาก‘จมัป์ 

นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กบั อาคารเอทิฮดัทาวเวอร ์(Etihad Tower) คือกลุ่มอาคารหรหูรา งดงาม

ท่ามกลางบรรดาตึกระฟ้าในเมืองอาบ ูดาบี ตัวอาคารสาํนักงานสรา้งจากหินอ่อนและประกอบไปดว้ยการ

ตกแต่งรายละเอียดอย่างใส่ใจและระบบไฟท่ีทนัสมยัทัว่ทั้งอาคารตั้งแต่ทางเขา้อาคารผูท่ี้แวะเวียนมาท่ีตึก

เอทิฮัดทาวเวอร์จะตอ้งประทับใจกบับรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม และใชใ้นการถ่ายทําฉาก “จมัป์รถ” 

ขา้มตึกของโดมินิกทอเรตโต ้ในภาพยนตรเ์ร่ือง ฟาส แอนด ์ฟีเรียด 7 (ในปี ค.ศ. 2015)  
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นําท่าน เขา้ชม ทาํเนียบประธานาธิบดี แห่งเมืองอาบูดาบี (Presidential Palace of Abu Dhabi / Qasr 

Al Wattan) สถานท่ีทางวฒันธรรมท่ีสาํคญัแห่งใหม่ท่ีเพ่ิงเปิดใหนั้กท่องเท่ียวเขา้ชมความงดงามของ

สถาปัตยกรรมตะวนัออกกลาง เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2562 ท่ีผ่านมา เร่ิมจากโถงกลาง (The Great Hall) 

มีลักษณะเป็นโดมทองขนาดใหญ่มีความสูงกว่า 37 เมตร กลางอาคาร ผ่านทางเชื่อมเขา้สู่หอ้งต่างๆ 

ภายในถกูประดบัประดาดว้ยกระเบ้ืองโมเสควจิติรบรรจงดว้ยศิลปะร่วมสมยัไดอ้ยา่งสวยงามหรหูรา ทุกหอ้ง

ล้วนมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไป ตลอดจนเรียนรู ้มรดกทางวัฒนธรรมและ

ขนบประเพณีของประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตสไ์ดจ้ากท่ีน่ี ** รอบของการเขา้ชม ทาํเนียบประธานาธิบด ี

แห่งเมืองอาบูดาบี อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยูก่บัช่วงเวลา และ อตัราค่าบริการ

ของบัตรเขา้ชม ตามอัตราท่ีคณะกาํหนดเท่านั้น กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนค่าใชจ้า่ย ไม่ว่าสว่นใดสว่นหน่ึงใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เน่ืองจากเป็น

การชาํระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรียบรอ้ยแลว้ทั้งหมด **  

นําท่านเดินทางสู่ เมืองดไูบ (Dubai) ผ่านถนน Sheikh Zayed Road ถนน 12 เลนส ์สายหลกัสาํคญัท่ีสุด

ของประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ท่ีเช่ือมต่อเมืองอาบ ูดาบี และ เมืองดูไบ เขา้ดว้ยกนั ขนานไปกบัแนว

ชายฝัง่ ถนนเสน้น้ีมีโรงแรม ศูนยก์ารคา้ สาํนักงานและอพารต์เมนท ์ตั้งเรียงรายมากมาย สถาปัตยกรรม

สมยัเกา่ และ สมยัใหมร่วมกนัอยูแ่สดงถึงความมัง่คัง่สวยงามทางอารยธรรมและวฒันธรรม 

คํา่  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 นาํคณะเขา้สูท่ี่พกั Novotel Barsha หรือ Golden Tulip, Dubai, United Arab Emirates หรือเทียบเทา่ 

วนัที่หา้ ดูไบ – พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติดูไบ – ดูไบ ครีก – นัง่เรือขา้มฟาก ABRA TAXI – ตลาดทอง – ตลาด

เคร่ืองเทศ – รา้นเคร่ืองหนัง – หา้งดูไบมอลล ์– ข้ึนชมวิวดา้นบนอาคารบุรจญเ์คาะลีฟะฮ ์– ท่า

อากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์– ท่าอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                                                           (B/L/-) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่าน เขา้ชม พิพิธภัณฑแ์ห่งชาติดูไบ (Dubai Museum) เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีทันสมยัท่ีสุดในภูมิภาค

ตะวนัออกกลาง สรา้งขึ้ นเมื่อศตวรรษท่ี 19 บรูณะครั้งล่าสุดปี พ.ศ. 2513 เป็นพิพิธภณัฑท่ี์รวบรวม

เร่ืองราวสาํคญัทางประวติัศาสตร ์เช่น การคน้พบงานศิลป์ ท่ีมีอายุถึง 4,000 ปี เร่ืองราวการคา้ขายมุกใน

ประวติัศาสตรก์่อนการคน้พบน้ํามนั ท่านจะประทบัใจกบัการนําเทคโนโลยีต่างๆ มาถ่ายทอดเพ่ือบอกเล่า

เร่ืองราวประวัติศาสตร์ของอาหรับโบราณ ** รอบของการเข้าชมอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม กรณีไม่สามารถเขา้ชมได  ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืน

ค่าใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหก้ับท่านไดทุ้กกรณี เน่ืองจากเป็นการชาํระล่วงหนา้กับผูแ้ทน

เรียบรอ้ยแลว้ทั้งหมด ** 

นําท่านเดินทางสู่ ดไูบ ครีก (Dubai Creek) เป็นคลองท่ีสรา้งข้ึนโดยการขุดเขา้มาในชายฝัง่ เพื่อแบ่งเมือง

ดูไบออกเป็น 2 ส่วน คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีท่าจอดเรือ 8 

ท่า นําท่าน นัง่เรือขา้มฟาก ท่ีชาวเมืองดไูบเรียกกนัวา่ Abra Taxi ซ่ึงเป็นเรือท่ีรบัใชช้าวเมอืงดไูบมาชา้นาน

จวบจนถึงปัจจุบนั ใหท่้านไดส้มัผสัวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวเมืองดูไบแบบโบราณ ท่ีไม่ว่าเมืองดูไบจะมี
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ความกา้วลํ้าทนัสมยัทางเทคโนโลยรีะดบัโลกมากเพยีงใด แต่ก็ยงัมีโอกาสไดเ้ห็นวฒันธรรมความเป็นอยูข่อง

คนทอ้งถ่ินโบราณอยูจ่นถึงปัจจุบนั  

นําท่านเดินทางสู่ ตลาดทอง (Gold Souk) ท่ีขึ้ นช่ือว่าเป็นตลาดทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก วางขาย

เคร่ืองประดับท่ีทําจากทองคาํ ขายเคร่ืองประดับทุกชนิด เช่น มุก อญัมณี ต่างๆ รา้นเล็กๆ มากมายกว่า

รอ้ยรา้นคา้ หรือ ใกลก้นัจะเป็น ตลาดเคร่ืองเทศ (Spice Souk) ท่ีทั้งตลาดตลบอบอวนไปดว้ยกล่ิน

เคร่ืองเทศ ไมห้อม อบเชย กระวาน กานหล ูและ ถัว่ คุณภาพต่างๆนับรอ้ยชนิดจากทัว่ทุกมุมโลก มารวมไว้

ท่ีตลาดเคร่ืองเทศแหง่น้ี 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง อาหารไทย 

นําท่านเดินทางสู่ รา้นเครื่องหนัง (Leather Shop) จาํหน่ายเส้ือหนัง และ เส้ือขนสตัว ์(ขนเฟอร)์ ท่ีชาว

พ้ืนเมอืงดไูบ นิยมใช ้แน่นอนวา่จะตอ้งเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ผลิตจากวตัถุดิบท่ีดีสุดจากทัว่ทุกมุมโลก  

นําท่าน ข้ึนชมวิวบน อาคารบุรจญเ์คาะลีฟะฮ ์(Burj Khalifa) หรือ เดิมช่ือ ตึก บุรจญด์ูไบ ท่ีชั้น 124 

หน่ึงในสญัลกัษณอ์นัสาํคญัของประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์อีกทั้งยงัเป็นฉากเส่ียงตายสาํคญัของพระเอก 

“ ทอม ครซู ” จากภาพยนตรเ์ร่ือง Mission Impossible 4 ซ่ึงตึกมคีวามสงูถึง 828 เมตร ปัจจุบนัมีทั้งหมด 

160 ชั้น เป็นตึกท่ีไดช้ื่อวา่สงูท่ีสุดในโลก ตวัตึกไดท้าํสถิติกลายมาเป็นตึกระฟ้าท่ีสงูท่ีสุดในโลกมีความสงูถึง 

546 เมตร แซงตึกไทเป 101 เรียบรอ้ย (สูงกว่าตึกไทเป 101 ประมาณ 97 เมตร และสูงกว่าอาคารใบ

หยก 2 ประมาณ 218 เมตร) ซ่ึงไดมี้การเปิดตวัอย่างเป็นทางการ เมื่อวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2553 และ 

เปล่ียนช่ืออาคารจาก " บุรจญ์ ดูไบ " เป็น " บุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ " เพ่ือ เป็นเกียรติแก่ ท่านชีคค์ อดีต

ประธานาธิบดีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ตึกบุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ ออกแบบโดย เอสโอเอ็ม ผูอ้อกแบบ

เดียวกนักบัเซียรท์าวเวอร ์อาคารท่ีสงูท่ีสุดในสหรฐัอเมริกาใน ปัจจุบนัการตกแต่งภายในจะตกแต่งโดย จอร์

โจ อารม์านี (Giorgio Armani) โดยเป็นโรงแรมอารม์านี สาํหรบั 37 ชั้นล่าง โดยชั้น 45 ถึง 108 จะเป็น

อพาร์ตเมนต์ โดยท่ีเหลือจะเป็นสํานักงาน และ ชั้นท่ี 123 และ 124 จะเป็นจุดชมวิวของตึกท่ีสําคัญ 

ส่วนบนของตึกจะเป็นเสาอากาศส่ือสาร นอกจากน้ีชั้น 78 จะมีสระวา่ยน้ํา กลางแจง้ขนาดใหญ่ โดยตึกน้ีจะ

ติดตั้งลิฟตท่ี์เร็วท่ีสุดในโลก ท่ีความเร็ว 18 ม./วนิาที (65 ก.ม./ชม. , 40 ไมล/์ชม.) โดยลิฟตท่ี์มีความเร็ว

สงูสุดอนัดบัท่ี 2 ปัจจุบนัอยูท่ี่ตึกไทเป 101 ท่ีมคีวามความเร็ว 16.83 ม./วินาที ** รอบของการข้ึนชมวิว

บนอาคาร บุรจญ ์เคาะลีฟะฮ ์อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยูก่บัช่วงเวลา และ อตัรา

ค่าบริการของบตัรข้ึนชม ตามอตัราที่คณะกาํหนดเท่านั้น กรณีท่ีไม่สามารถข้ึนชมได ้ไม่ว่ากรณีใดก็

ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนค่าใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหก้ับท่านไดทุ้กกรณี 

เน่ืองจากเป็นการชาํระล่วงหนา้กับผูแ้ทนเรียบรอ้ยแลว้ทั้งหมด ** บริเวณเดียวกนัเป็นท่ีตั้งของ หา้ง

ดไูบ มอลล ์(Dubai Mall) หา้งท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และมีพิพิธภณัฑส์ตัวน้ํ์าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอยู่ภายใน ให้

ท่านไดถ่้ายรูปหน้าตูป้ลาท่ีมีขนาดใหญ่กว่าคนสิบคนยืนเรียงกนั อิสระในการเลือกซ้ือของฝาก สินคา้แบ

รนด์เนมช่ือดังมากมายจากยุโรป ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี กระเป๋าถือ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

เคร่ืองกีฬา เป็นตน้ สินคา้บางชิ้ น ไม่สามารถหาซ้ือไดท่ี้ยุโรป แต่อาจหาซ้ือไดท่ี้น่ี และ ช่วงเวลา 18.00-

24.00 น. ของทุกวนั ท่านจะไดช้มการแสดง นํ้าพเุตน้ระบาํ แห่งเมืองดไูบ (Dubai Dance Fountain) เป็น

น้ําพุเตน้ระบาํอนัสวยงามวิจิตร อยู่ในทะเลสาบหน้า ตึก บุรจญ ์เคาะลีฟะฮ ์ถือเป็นน้ําพุท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

โดยรอบถูกรายลอ้มไปดว้ยตึกท่ีมีชื่อเสียงมากมาย ส่ิงพิเศษของน้ําพุแห่งดูไบน้ี คือ จะใชไ้ฟทั้งส้ิน 6,600 
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ดวง โปรเจคเตอรสี์ 50 ตัว ควบคุมการทาํงานดว้ยระบบคอมพิวเตอร ์โดยจะแสดงประกอบดนตรี ครั้งละ

ประมาณ 5 นาที โดยใชง้บประมาณในการก่อสรา้งทั้งส้ินกวา่ 7.2 พนัลา้นบาท 

 ***อาหารคํา่อิสระตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกแก่การชอ้ปป้ิง*** 

 นําท่านเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตดิไูบ เมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ 

22.30 น. นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสายการบิน Emirate 

Airlines เท่ียวบินท่ี EK374 

 ** ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครื่องบิน ** 

วนัที่หก  ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย               (-/-/-) 

08.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ

ประทบัใจ 

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

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง รายละเอียดเท่ียวบิน 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-

3 ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตียง 

(เด็กอายุไม่

เกิน 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายุไม่

เกิน 12 ปี) 

พกั

เด่ียว

เพ่ิม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

16 – 21 มกราคม 2563 

17 JAN EK377 BKK-

DXB 03.30-07.15 

20 JAN EK374 DXB-

BKK 22.35-07.35+1 

32,999 32,999 32,999 8,999 24,999 

30 มกราคม – 4 กุมภาพนัธ ์

2563  

31 JAN EK377 BKK-

DXB 03.30-07.15 

03 FEB EK374 DXB-

BKK 22.35-07.35+1 

32,999 32,999 32,999 8,999 24,999 

06 – 11 กุมภาพนัธ ์2563 

07 FEB EK377 BKK-

DXB 03.30-07.15 

10 FEB EK374 DXB-

BKK 22.35-07.35+1 

33,999 33,999 33,999 9,999 25,999 

20 – 25 กุมภาพนัธ ์2563 

21 FEB EK377 BKK-

DXB 03.30-07.15 

24 FEB EK374 DXB-

BKK 22.35-07.35+1 

32,999 32,999 32,999 8,999 24,999 

05 – 10 มีนาคม 2563 06 MAR EK377 BKK- 31,999 31,999 31,999 8,999 23,999 
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DXB 03.30-07.15 

09 MAR EK374 DXB-

BKK 22.35-07.35+1 

19 – 24 มีนาคม 2563 

20 MAR EK377 BKK-

DXB 03.30-07.15 

23 MAR EK374 DXB-

BKK 22.35-07.35+1 

32,999 32,999 32,999 8,999 24,999 

26 – 31 มีนาคม 2563 

27 MAR EK377 BKK-

DXB 03.30-07.15 

30 MAR EK374 DXB-

BKK 22.30-07.35+1 

32,999 32,999 32,999 8,999 24,999 

*อตัราค่าบริการน้ี รวม ค่าธรรมเนียมและคา่บริการยืน่วีซ่าท่องเท่ียวหมู่คณะประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แบบ

หมู่คณะเรียบรอ้ยแลว้* 

** อตัราค่าบริการ สาํหรบัเดก็อายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** 

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนทาํการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** สาํหรบัอตัราค่าบริการน้ี จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจาํนวน 15 ท่าน ข้ึนไป ในแตล่ะคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตาม

จาํนวนท่ีกาํหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ (ปรบัราคา

เพ่ิมข้ึน เพ่ือใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดินทาง) ** 

** กรณีผูเ้ดินทางเป็นอิสลาม หรือ ไม่สามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมกาํหนด ไม่ว่าเหตผุลใดเหตผุลหน่ึง 

และ ไม่ว่าม้ือใดม้ือหน่ึง ทางบริษทัขอใหท้า่นผูเ้ดินทางกรุณาเตรียมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพ่ิมเติมขณะม้ืออาหาร 

เน่ืองจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมีขอ้จาํกดัเร่ืองของวตัถุดิบ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไข่ดาว หรือ ไข่

เจยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป เทา่นั้น กรณีที่ท่านมีความประสงคท์ี่จะสัง่เมนูนอกเหนือขา้งตน้ ผู ้

เดินทางจะตอ้งชาํระค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเตมิในสว่นน้ีดว้ยตนเอง **  

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

  คา่บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class)  

  คา่ภาษีน้ํามนั และ ภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

  คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Emirate Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบินได ้ท่านละ 2 ช้ิน โดยมีน้ําหนักไมเ่กิน 30 กก.  

  คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทิปคนขบัรถ) 

  คา่โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีท่ีโรงแรมมีหอ้งพกั 3 

ท่าน Triple วา่ง) กรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทาํใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรบัเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความ

เหมาะสมเดิมโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

  คา่เขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไมร่วมจะช้ีแจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  
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  ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง

ประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

  คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการ และ อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

  คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซ้ือประกนั

เพ่ิมเพ่ือคุม้ครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

  ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเท่ียว ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แบบหมู่คณะ ท่านละ ประมาณ 

3,500-4,000 บาท ข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา  

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

  ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต คา่ซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ 

ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอตัราคา่บริการจากหวัหน้าทวัรก์อ่นการใชบ้ริการทุกครั้ง) 

  คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรบัเงินในนามบริษัท 

  ค่าทิปคนขบัรถ มัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน และ หวัหนา้ทวัร ์รวมทั้ง 3 ท่าน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม 1,700 

บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ทั้งน้ีท่าน

สามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทา่น 

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระค่าบริการ 

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 20,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 40 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

1. ระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไมไ่ดร้บัยอดเงินมดัจาํตามเวลาท่ีกาํหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดินทาง

ในพีเรียดเดิม ท่านจาํเป็นตอ้งเช็คท่ีวา่งและทาํจองเขา้มาใหม่อีกครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิ้ทธ์ิลูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ท่ีทํารายการจองเขา้มา

ตามลาํดบั เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ีนัง่ราคาพิเศษจาํนวนจาํกดั 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือไม่ชาํระเงิน หรือ ชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของ

ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูใ่นช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสมัภาษณวี์ซ่า 

ท่ีทาํใหท้างบริษัทไม่ไดร้บัเงินตามเวลาท่ีกาํหนดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั ใหถื้อว่า

นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆทนัที 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดนิทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเย่นต ์(ผูม้ีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง เพ่ือลง

นามในเอกสารแจง้ยนืยนัยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรเท่าน้ัน ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่าน

ทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
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2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตต์อ้งการขอรบัเงินคา่บริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต ์(ผูม้ีรายชื่อในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพื่อลงนามดาํเนินการขอรบัเงินคา่บริการคืน โดยแนบ

หนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการ

ชาํระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอรต์หน้าแรกของผูเ้ดินทาง สาํเนาบตัรประชาชนของผูร้บัมอบอาํนาจ และหน้า

สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 แจง้ยกเลิก 55 วัน ข้ึนไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกบัช่วงวันหยุด

นกัขตัฤกษ ์ไม่ว่าวนัใดวนัหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 65 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลิก 41-45 วนั ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ้า่ยท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีท่ีมีค่าใชจ้า่ย

ตามจริงมากกว่ากาํหนด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยเพ่ิม ท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 41 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าใชจ้า่ยทั้งหมด 

 ** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการนํา

เท่ียวใหแ้กนั่กท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ

ก็ตาม   

4. สาํหรบัอตัราคา่บริการน้ี จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดินทางจาํนวน 20 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมผีูเ้ดินทางไมถึ่งตาม

จาํนวนท่ีกาํหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อตัราคา่บริการ (ปรบัราคาเพิม่ขึ้ น 

เพ่ือใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตท์ราบล่วงหน้า

อยา่งน้อย 10 วนั กอ่นการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไมม่ีวซ่ีา และ อยา่งนอ้ย 21 วนั กอ่นการเดินทางสาํหรบัประเทศ

ท่ีมวีซ่ีา แต่หากทางนักท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตทุ์กท่านยนิดีท่ีจะชาํระคา่บริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทาง

น้อยกวา่ท่ีทางบริษัทกาํหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยนิดีท่ีจะใหบ้ริการและดาํเนินการต่อไป 

5. ในกรณีท่ีลกูคา้ดาํเนินการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรท่ี์ลกูคา้ชาํระมาแลว้ไม่วา่ส่วนใด

ส่วนหน่ึง ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง

ทั้งหมด โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

ขอ้มูลสาํคญัเก่ียวกบั โรงแรมท่ีพกั ท่ีท่านควรทราบ 

1. เน่ืองจากการวางแผนผงัหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) , หอ้งพกัคู่

แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่

ติดกนั หรือ อยู่คนละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจจะตอ้ง

เป็น 1 เตียงใหญ่ กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) 

และ หอ้งเด่ียว 1 หอ้ง (Single) ไม่วา่กรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าบริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดข้ึน

จากนักท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต ์

2. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

ขอ้มูลสาํคญัเก่ียวกบั การยืน่คาํรอ้งขอวีซ่า ท่ีท่านควรทราบ  
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1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาแบบหมูค่ณะเท่าน้ัน กรณีท่ีท่านไม่สามารถยื่นวซ่ีาพรอ้มคณะได ้จะตอ้งยื่นก่อน 

หรือ หลงั คณะ และหากเกิดค่าใชจ้า่ยไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม ท่านจาํเป็นจะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนตามจริงทั้งหมด 

เชน่ ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) จะตอ้งออกกอ่นแต่วซ่ีายงัไมอ่อก เน่ืองจากท่านยืน่หลงัคณะ  

2. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติทัว่ไปคือ 10 วนัทาํการ (เป็นอยา่งน้อย ไม่รวมวนัเสาร ์- อาทิตย)์ ทั้งน้ี ข้ึนอยู่

กบัจาํนวนผูส้มคัรในช่วงน้ันๆ ซ่ึงหากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว ท่ีมีผูส้มคัรเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลา

มากกวา่ปกติ 

3. กรณีท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพรอ้มคณะไดต้ามท่ีกาํหนดการหลังจากท่ีคณะคอนเฟิรม์ออกเดินทาง จาํเป็นตอ้ง

เสียคา่สว่นตา่ง กรณียืน่วีซ่าเด่ียว ท่านละประมาณ 3,000-4,500 บาท จากคา่ทวัร ์ 

เง่ือนไข และ ขอ้ควรทราบอ่ืนๆ ทัว่ไป ท่ีทา่นควรทราบ 

1. ทวัรน้ี์ขอสงวนสิทธ์ิสาํหรบัผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ําตาล / เลือดหม)ู เท่าน้ัน กรณีท่ีท่าน

ถือหนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน้ําเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไป

พรอ้มคณะทัวร์อันมีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกับการขอ

อนุญาตการใชห้นังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมติัของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝัง่

ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบความ

ผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในส่วนน้ี และ ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไว ้

ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิไมคื่นเงินคา่บริการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้กท่่านไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมาจา่ย หากท่านไมไ่ดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินคา่บริการไม่วา่บางส่วน

หรือทั้งหมดใหแ้กท่่านไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ไม่ไดส่้งหน้า

หนังสือเดิน และ หน้าวซ่ีามาใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํหรือส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ 

ประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีไม่ไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอ่ืน เป็นตน้ 

6. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าภาษีน้ํามนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีทําใหต้น้ทุน

สงูข้ึน 

7. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน 
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8. นักท่องเท่ียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดินทาง อนัไมใ่ช่เหตุ

ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัทางบริษัท อาทิเชน่ วซ่ีาไมผ่่าน เกิดอุบติัภยัท่ีไมส่ามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย 

ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนท่ีบริษัทยงัไม่ไดช้ําระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัท หรือจะตอ้งชาํระตาม

ขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิติัเท่าน้ัน 

9. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้

เจา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

10. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

11. คณะทัวร์น้ี เป็นการชาํระค่าใชจ้่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกบัตัวแทนบริษัทท่ีไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซ่ึงบางส่วนของโปรแกรมอาจจาํเป็นตอ้งท่องเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีท่ี

ท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ้่าย

เพ่ิมเติมข้ึนตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมดกบัผูเ้ดินทาง 

กรณีท่ีเกิดเหตุการณน้ี์ข้ึน ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

12. กรณีลกูคา้ท่ีจองเฉพาะทวัรไ์มร่วมบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยดแ์ลนดท์วัร ์ซ้ือตัว๋เคร่ืองบินแยกเอง) ในวนัเร่ิมทวัร ์

(วนัท่ีหน่ึง) ท่านจาํเป็นจะตอ้งมารอคณะเท่าน้ัน ทางบริษัทไม่สามารถใหค้ณะ รอท่านได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีท่ี

ไฟล์ทของท่านถึงชา้กว่าคณะ และ ยืนยันเดินทาง ท่านจําเป็นจะตอ้งเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีคณะอยู่ในเวลาน้ันๆ กรณีน้ี จะมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม ท่านจาํเป็นจะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายท่ีใชใ้นการเดินทางดว้ย

ตนเองทั้งหมดเท่าน้ัน ไม่วา่กรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่านไม่ได้

ท่องเท่ียวเมือง หรือ สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ สถานท่ีหน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบัตวัแทนแลว้

ทั้งหมด 

การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอยืน่วีซ่าทอ่งเท่ียวประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แบบหมู่คณะ 

สาํหรบัผูเ้ดินทางท่ีถือหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. หนงัสือเดินทางฉบบัจริง เท่านั้น  

2. รูปถ่ายสี หนา้ตรง ขนาด 2 x 2 น้ิว ฉบบัจริง (ขนาดเท่ากนัทุกดา้นเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรสั) จาํนวน 2 รปู ฉากหลงัตอ้ง

เป็นพ้ืนสีขาว ถ่ายมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดือน ไมซ่ํ้ากบัวซ่ีาประเทศอ่ืนๆท่ีเคยไดร้บั เท่าน้ัน  

2.1. กรณีผูเ้ดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบรูณ ์จาํเป็นตอ้งใช ้สติูบตัร โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรือ ไฟล ์ PDF. (รปู

ถ่ายจากมือถือไมส่ามารถใชไ้ด)้ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทางกบั บิดาและมารดา จาํเป็นตอ้งมี หนังสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทาง ไปตา่งประเทศ ท่ีออก

โดยสาํนักงานเขตหรืออาํเภอ ตามสาํเนาทะเบียนบา้น ทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , สาํเนาหน้าหนังสือเดินทาง 

ของบิดา และ มารดา , หนังสือรบัรองค่าใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามสาํเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทางกบั บิดา จาํเป็นตอ้งมี หนังสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ให้

บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ท่ีออกโดยสาํนักงานเขตหรืออาํเภอ ตามทะเบียนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , 

สาํเนาหนา้หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรบัรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
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- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทางกบั มารดา จาํเป็นตอ้งมี หนังสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทาง ไปตา่งประเทศ (ของบิดา) ให้

บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ท่ีออกโดยสาํนักงานเขตหรืออาํเภอ ตามทะเบียนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , 

สาํเนาหนา้หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรบัรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

3. สาํเนาบตัรประชาชน 1 ฉบบั (ถ่ายสาํเนา พรอ้มเซ็นรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

4. สาํเนาทะเบียนบา้น 1 ฉบบั (ถ่ายสาํเนา พรอ้มเซ็นรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

** รายละเอียดเอกสารการยืน่ขอวีซ่าท่ีไดก้ลา่วมาน้ี เป็นเพียงขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํข้ึนจาก

ประสบการณแ์ละระเบียบของสถานทูตฯ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ ์และคณุสมบตัขิองลกูคา้

ในแตล่ะราย โดยอยูท่ี่ดลุยพินิจของประเทศปลายทางเป็นผูด้าํเนินการ ** 

** หมายเหต ุ: ทางดา่นตรวจคนเขา้เมืองประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอียดเพ่ิมเติม จากท่ีไดแ้จง้ไว ้ข้ึนอยูก่บั

การพิจารณาของเจา้หนา้ท่ี และเอกสาร ของแตล่ะท่าน (เป็นการพิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุมติัวีซ่าเป็น

ดลุพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทัไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการ

อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเทา่นั้น อตัราคา่ธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็นผูเ้รียกเก็บ หากทา่นโดนปฏิเสธ

การขออนุมติัวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนอตัราค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่า และมีสิทธ์ิไม่แจง้สาเหตกุารปฏิเสธวีซ่า ** 

 

เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

 

แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

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

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID: @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  

 


