
HILIGHT 

• ชมเมืองอาบูดาบี เมืองที่ไดรับการยกยองวาเปนสวรรค

แหงทะเลทราย จนไดรับสมญานามวาเปน

Garden of Gulf

• ชมความ ย่ิ งใหญ ของสุ เหร าหิ นอ อนสี ขาว Grand

Mosque

• ชมการแสดง “น้ําแหงดูไบ” เปนนํ้าพุเตนระบําที่สวยงาม

วิจิตรตระการตา

• นั่งเรือ Abra Ride สัมผัสมนตเสนหทางวัฒนธรรม ที่

ผสมผสานกันระหวางอาหรับด้ังเดิมและความทันสมัยใน

แบบตะวันตก ผานวิถีชีวิตสองฝงนํ้าของแมนํ้า Creek ใน

เมืองอันมั่งคั่ง

• สัมผัสประสบการณแปลกใหม สนุกสนานกับการนั่งรถ

ตะลุยทะเลทรายและการขี่อูฐ

• ดื่มดํ่ากับบรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตยตกดิน

และม้ือค่ําสุดพิเศษแบบบารบิคิวอาหรับ

• ขึ้น “เบิรจคาลิฟา” Burj Khalifa ชั้น 124

Dubai Grand 
Mosque 

5 วนั 3 คนื 
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        กําหนดการเดินทาง 

     วันที่  13-17, 20-24 มิ.ย. 62          24,900.- 

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

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

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

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

 วันที่  05-09 ธ.ค. 62                                                                                            26,900.- 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา กลางวัน ค่ํา โรงแรมที่พัก 

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

 

2 
ดูไบ – กรุงอาบูดาบี – Grand Mosque – Ferrari World 

– ดูไบ – ดูไบเฟรม 
O O O 

HOLIDAY INN 

EXPRESS 

AIRPORT 

หรือเทียบเทา 

3 
The Palm Project – ตึกเรือใบ – ตลาด Medinat 

Jumeirah Souk – นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย   
O O O 

HOLIDAY INN 

EXPRESS 

AIRPORT 

หรือเทียบเทา 

4 

พิพิธภัณฑดูไบ – นั่งเรือ Abra Ride – ตลาดเครื่องเทศ และ 

ตลาดทอง – หางดูไบ –  

ขึ้น “เบิรจคาลิฟา” Burj Khalifa ชั้น 124 – สนามบนิ 

O X ✈ 

 

HOLIDAY INN 

EXPRESS 

AIRPORT 

หรือเทียบเทา 

5 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ 
 

     
 



 

    
    
   

 
 

 

       เสนทางการเดินทาง 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพ  

06.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8 เคานเตอร T 

สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 

09.55 น. ออกเดินทางสู ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเที่ยวบินที่ EK 375 

** คณะเดินทางต้ังแตวันที่ 31 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 09.30 น. และถึงดูไบ 

เวลา 13.15 น. ** 

13.00 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 

 เดินทางถึงสนามบินดูไบ (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 3 ช่ัวโมง) หลังผานพิธีการตรวจคนเขา

เมืองและศุลกากร นําทานสู Mall of the Emirates เปนหางขนาดใหญ มีโรงภาพยนตร ลาน

โบวลิ่ง และรานคาอีกมากมาย รวมถึงรานตางๆ มีเวลาใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาแฟช้ันมากมาย 

หรือทานจะเขาเลนที่ Ski Dubai หน่ึงในสุดยอดแหลงทองเที่ยวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

ค่ํา        รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

ที่พัก           เดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT หรือเทียบเทา     

วันที่ 2 ดูไบ – กรุงอาบูดาบี – Grand Mosque – Ferrari World – ดูไบ – ดูไบเฟรม 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูกรุงอาบูดาบี (Abu dhabi)  ที่มีความเขียวขจีทามกลางตัวเมืองที่ทันสมัย จึงเปน



 

    
    
   

 
 

เมืองที่ไดรับสมญานามวา Garden of Gulf และไดรับการยองวาเปนสวรรคแหงทะเลทรายอีก

ดวย นําทานผานชมสถานที่สําคัญ ๆ ของเมือง ตลอดจนการสรางบานเรือนที่มีความสวยงาม และ

เห็นถึงความอุดมสมบูรณของเมือง แมจะต้ังอยูทามกลางทะเลทรายอันแหงแลง 

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

 นําทานแวะถายรูป Ferrari World และมีเวลาใหทานเลือกซื้อของที่ระลึกที่เปนแบรนดเฟอรรารี ่

จากน้ันแวะถายรูปเปนที่ระลึก ณ จุดชมวิว ชิคาโกบีช กับชายทะเลสีเทอรควอยซ ที่ทาน Sheikh 

Al Nayan สรางขึ้นมาเปนของขวัญแกชาวเมือง นําทานชม Sheikh Zayed bin Sultan al 

Nahyan Grand Mosque สุเหราที่งดงามที่สุดของ U.A.E. มีความใหญโตเปนอันดับ 3 ของโลก 

และเปนสุเหราประจําสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ที่ทาน Sheikh สรางไวกอนทานจะสวรรคต ใช

ระยะเวลากอสรางรวมทั้ งหมด 10 ป  ใหท านไดชมพรมลายดอกไมผืนใหญ  และโคมไฟ 

(Chandelier) ที่ใหญที่สุดในโลก ราคาราว 30 ลานเหรียญสหรัฐ นําเขาจากประเทศเยอรมัน ทํา

ดวยทองคําและทองแดง ***การเที่ยวชมมัสยิด ตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอย หามสวมกางเกงขา

สั้นหรือเสื้อกลาม ทั้งผูชายและผูหญิง โดยเฉพาะผูหญิงตองสวมใสเสื้อผาที่มีความยาวคลุมถึงระดับ

ขอมือและขอเทา ปกปดไหลและทรวงอกใหมิดชิด ผูหญิงจะตองมีผาคลุมผม และตองถอดรองเทา

กอนเขามัสยิด*** ไดเวลาอันสมควรนําทานกลับนครดูไบ  นําทานถายรูปกับดูไบเฟรม  (Dubai 

frame) สัญลักษณใหมของดูไบ ซึ่งเปนกรอบรูปฉาบทองคําความสูงขนาด 150 เมตร กวาง 93 

เมตรที่ใหญที่สุดในโลก  ใชเวลาในการกอสรางมาถึง 10 ปเต็ม ดวยจํานวนเงินประมาณ 43.5 ลาน

เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.39 พันลานบาท   

ค่ํา        รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บุฟเฟทนานาชาติ 

ที่พัก 

       เดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT หรือเทียบเทา     

 

 



 

    
    
   

 
 

วันที่ 3 The Palm Project – ตึกเรือใบ – ตลาด Medinat Jumeirah Souk  

– นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย   

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานแวะถายรูปดานนอกกับโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว รูปทรงคลาย

เรือใบที่งดงามและหรูหราทีส่ดุแหงหน่ึงของโลก ต้ังอยูริมอาวอาหรับ เปนที่พักอาศัยของเศรษฐีที่มี

ช่ือเสียงชาวตะวันออกกลาง ถือเปนสถานที่ที่ทุกคนใฝฝนจะมีโอกาสเขาไปสัมผสัสักครั้งในชีวิต 

จากน้ันชม Medinat Jumeirah Souk หรือเรียกวา เวนิสแหงดูไบ เปนตลาดติดแอร ต้ังอยูใน

สวนเดียวกับโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Mina Al Salam ของตระกูล Al Maktoum ออกแบบและ

ตกแตงเปนศิลปะพ้ืนเมืองแบบอาหรับคลาสสิก ภายในมีสนิคาระดับ Premium มากมาย อาทิ ของ

ที่ระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหราน หัวนํ้าหอม โคมไฟ ของประดับตกแตงบาน ขนมหวาน 

และถั่วรสช็อกโกแลต เปนตน   จากน้ันนําทานผานชมพระราชวังทานชีค (Shiekh Palace) ต่ืน

ตาต่ืนใจกับพระราชวังสุดอลังการของครอบครัว Shiekh Al Maktoum อันย่ิงใหญ ซึ่งมีความรมรื่น 

เต็มไปดวยตนไมนานาชนิดและบรรดาเหลานกยูง ผานชม New Palace ซึ่งเปนพระราชวังแหงใหม

ของครอบครัว  Shiekh Al Maktoum ที่กอสรางยังไมแลวเสร็จ นําทานผานชมสุเหราจูไมรา 

(Jumeirah Mosque) สเุหราคูบานคูเมืองของดูไบ สรางดวยหินออนทั้งหลัง และไดช่ือวาเปน

สุเหราที่สวยงามมากที่สุดแหงหน่ึงในนครดูไบ 

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บาย สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูที่พัก เพ่ือเปลี่ยนเครื่องแตงกายพรอมตะลุยทะเลทราย ระหวางทาง

แวะนําทานชมโรงงานเครื่องประดับเพชรพลอย 

 

 

 

หมายเหตุ ทานที่เมารถ กรุณาทานยาแกเมาลวงหนาอยางนอยครึ่งชั่วโมง หรือควรแจงหัวหนา

ทัวรใหทราบกอนไปทัวรทะเลทราย ทางทัวรจะไมรับผิดชอบ และไมอนุญาตใหผูที่เปนโรคหัวใจ

ขั้นรุนแรงนั่งรถไป Dune Safari โดยเด็ดขาด *** สําหรับทานที่ไมรวมเดินทาง Dune Safari 



 

    
    
   

 
 

ทานตองรอคณะอยูที่โรงแรม โดยทางบริษัท ไมสามารถคืนคาทัวรใหได รวมทั้งอาหารม้ือค่ํา 

*** 

 นําทานเดินทางไปทัวรทะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner) (อยาลืมเสื้อแจ็คเกต แวนตา

กันแดด รองเทาฟองน้ํา ติดตัวไปดวย) นําทานขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ลอ) ไปทัวร

ทะเลทราย ทานจะไดสนุกสนานและต่ืนเตนไปกับประสบการณอันแปลกใหม นั่งรถตะลุยไปบน

เนินทรายทั้งสูงและตํ่าสลับกันไป (Sand Dune) 

ค่ํา       จากน้ันใหทานไดเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ ในแคมปกระโจมแบบอาหรับ ด่ืมดํ่าบรรยากาศ

สุดโรแมนติกของพระอาทิตยตกดินที่แสนสวยงาม และสัมผัสชีวิตแบบชาวพ้ืนเมือง (เบดูอิน) อาทิ 

การสวมชุดพ้ืนเมืองชาวอาหรับ ถายรูปเก็บไวเปนที่ระลึก การเพนทมือแบบอาหรับ (Henna 

Tattoo) ลองสูบ มารากู กลิ่นผลไม (Shi Sha)  

ชมโชวระบําหนาทอง (Belly Dance) ซึ่งเปนศิลปะการรายรําที่เนนการเคลื่อนไหวของกลามเน้ือ

ทองและสะโพก รวมถึงสนุกสนานกับการขี่อูฐ 

ที่พัก         เดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT หรือเทียบเทา     

วันที่ 4  พิพิธภัณฑดูไบ – นั่งเรือ Abra Ride – ตลาดเครื่องเทศ และ ตลาดทอง – หางดูไบ – ขึ้น 

“เบริจคาลฟิา” Burj Khalifa ชั้น 124 – สนามบนิ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเขาชมพิพิธภัณฑดูไบ (Dubai Museum) เปนพิพิธภัณฑที่ทันสมัยที่สุดในตะวันออกกลาง 

สรางเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครั้งลาสุดป 1970 เปนพิพิธภัณฑที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตรที่

สําคัญ เชน การคนพบงานศิลปะภายในหลุมฝงศพที่  Al Qusais ซึ่งมีอายุมากกวา 4,000 ป 

ประทับใจกับการบอกเลาเรื่องราวประวัติศาสตรของชาวอาหรับโบราณผานเทคโนโลยีสมัยใหม 

จากน้ันนําทานเดินทางไปยัง Dubai Creek เปนทะเลที่สรางขึ้นโดยการขุดเขามาในชายฝง ซึ่งแบง

นครดูไบออกเปน 2 สวน คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มี



 

    
    
   

 
 

ทาจอดเรือ 8 ทา ใหทานไดชมและถายรูปกับทัศนียภาพสองฟากฝงของแมนํ้า Creek ตามอัธยาศัย 

ใหทานไดถายรูปในยาน Bastakiya และนําทานนั่งเรือ Abra Ride สัมผัสมนตเสนหทาง

วัฒนธรรมผานวิถีชีวิตสองฝงนํ้าของแมนํ้า Creek จากน้ันเดินสูตลาดเครื่องเทศ (Gold & Spicy 

Souk)และตลาดทอง (Gold Souk) เปนตลาดทองที่ ใหญที่สุดในโลก จําหนายผลิตภัณฑ 

Jewelry ทุกประเภท เชน มุก อัญมณีตาง  นําทานชมโรงงานเครื่องหนังช้ันดีของดูไบ  จากน้ันนํา

ทานสูหางดูไบ (Dubai Mall) หางที่ใหญที่สุดในโลก และมีพิพิธภัณฑสัตวนํ้าที่ใหญที่สุดในโลกอยู

ภายใน ใหทานไดถายรูปหนาตูปลา ที่มีขนาดใหญกวาคนสิบคนยืนเรียงกัน อิสระในหางใหทานได

เลือกซื้อของฝาก สินคาแบรนดเนมช่ือดังมากมายจากยุโรป ไมวาจะเปนเสื้อผาสุภาพบุรุษและ

สุภาพสตรี กระเปาถือ เครื่องใชไฟฟา เครื่องกีฬา เปนตน และในเวลา 18.00-24.00 น. ของทุกวัน 

ทานจะไดชมการแสดง “นํ้าพุแหงดูไบ” เปนนํ้าพุเตนระบําอันสวยงามวิจิตร อยูในทะเลสาบเบิรจ

คาลิฟา ที่เปนศูนยกลางของนครดูไบ ถือเปนนํ้าพุที่ใหญที่สุดในโลก ณ ปจจุบันน้ี โดยรอบถูกราย

ลอมไปดวยตึกที่มีช่ือเสียงมากมาย สิ่งพิเศษของนํ้าพุแหงดูไบน้ี คือ จะใชไฟทั้งสิ้น 6,600 ดวง 

โปรเจคเตอรสี 50 ตัว ควบคุมการทํางานดวยระบบคอมพิวเตอร โดยจะแสดงประกอบดนตรี ครั้ง

ละประมาณ 5 นาที โดยใชงบประมาณในการกอสรางทั้งสิ้นกวา 7.2 พันลานบาท 

กลางวัน        อิสระอาหารกลางวัน 

บาย นําทานขึ้น “เบิรจคาลิฟา” Burj Khalifa ชั้น 124 ตึกที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 828 เมตร มี

ทั้งหมด 160 ช้ัน ออกแบบโดยนายเอเดรียน สมิธ สถาปนิกจากชิคาโก ซึ่งคณะจะไดมีโอกาสขึ้น

ลิฟทที่มีความเร็วที่สุดในโลกคือ 18 เมตร ตอวินาที หรือ 65 กิโลเมตร ตอช่ัวโมง ไปถึงช้ัน 124 เพ่ือ

ชมวิวจากของนครดูไบไดทั่วทุกทิศที่สวยงาม โดยตึกน้ีออกแบบตบแตงภายในโดย Giorgio Armani 

19.00 น. เดินทางสู สนามบินดูไบ อิสระใหทานชอปปงใน Duty Free เพลิดเพลินกับสินคาแบรนดเนม และ

นํ้าหอมย่ีหอดังมากมาย 

22.30 น. ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ EK 374 



 

    
    
   

 
 

 

***ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส หางสรรพสนิคาและรานคาขนาดใหญจะปดใหบริการทุกวันศุกร*** 

 

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

 

โปรแกรม : Dubai Grand Mosque 5 วัน 3 คืน 

โดยการบินเอมิเรตส (EK) 

กําหนดวันเดินทาง:             

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 

พักหองละ 

2-3 ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุ2ป 

แตไมถึง12ป 

 [มีเตียง] 

พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  

ทานละ 

เด็กอายุ2ป 

แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 

พักกับผูใหญ 

2 ทาน  

ทานละ 

เด็กอายุ2ป 

แตไมถึง7ป  

[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 

2 ทาน  

ทานละ 

ราคา 

ไมรวมต๋ัว 

ทานละ 

พักเด่ียวเพ่ิม 

ทานละ 

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

20-24 มิ.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.- 

***คณะเดินทางต้ังแตวันที่ 31 มี.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 22.35 น. และถึง

กรุงเทพฯ เวลา 07.35 น.*** 

วันที่ 5 กรุงเทพฯ 

08.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ   



 

    
    
   

 
 

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.- 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ทีน่ั่งจะยืนยนัเม่ือไดรับเงนิมัดจําแลวเทานัน้ 

2. สงสาํเนาหนาพาสปอรตของผูทีเ่ดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพือ่ทําการจองควิยื่นวีซา  

           ภายใน  3 วันนบัจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบรษิัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดย      

           อัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี

4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่  

           กอนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม  

           รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยืน่วีซาไมเหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและ 

           ยื่น รายบคุคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทาง 

          เจาหนาที ่

6.      หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรอืไม    
          สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแล   
          สมาชกิภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแล  
            คณะทัวรทั้งหมด 
 
อัตราคาบรกิารนี้รวม 

1 คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณมีีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกิน

จํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสายการบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 

3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  



 

    
    
   

 
 

4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 

        คาประกนัอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  

        คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม) 

         ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล  

         เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  

         เบ้ียประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบ้ียประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 

8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทปิมัคคุเทศก)  

9. คาธรรมเนียมวีซา UAE 

10. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหกั ณ ทีจ่าย 3 % 

 

อัตราคาบรกิารนี้ไมรวม 

1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทาง

สายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปา

เดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

4. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะ 

ตองดูแลกระเปาและทรัพยสนิดวยตัวทานเอง 

5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถ่ิน (20 ดอลลารสหรัฐฯ) 

6. คาทิปมัคคเุทศกจากเมืองไทย  (15 ดอลลารสหรัฐฯ) 

 

เงื่อนไขการชาํระคาทัวรสวนที่เหลือ 

ทางบรษิัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 

ทางบรษิัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจริง 



 

    
    
   

 
 

 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยืน่วีซาและการยืน่วีซา 

 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของ

สถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบ

ลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลม

ออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษา

อยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน   

5. ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย 

เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางย่ิงในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตอง

เหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

6. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และ

พาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบนิ 

 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลา

เดินทาง   

2. หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง 

และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 



 

    
    
   

 
 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตอง

เปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได 

(นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับ

ทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 

2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 

4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด 

5.     บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตาม

จํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ

เดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6.    กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการ

เดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว 

และคาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัท

ฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาต๋ัวเครื่องบิน (กรณี

ออกต๋ัวเครื่องบินแลว)   คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 



 

    
    
   

 
 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัท

ของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก 

 

1. เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single), หองคู 

(Twin/Double) ตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และโรงแรมไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 

ทาน ผูเดินทาง จะไดหองพักประเภท หองคู 1 หอง และ หองพักเด่ียว 1 หอง และมีคาใชจายเพิ่มเติม 

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ

ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอาง

อาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 

 ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยืน่วีซาและการยื่นขอวีซา 

1. สําเนาสีหนังสอืเดินทางที่ชัดเจน ไมใชถายจากมือถือ และวันหมดอายหุนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน นับจาก

วันเดินทางกลบัถึงประเทศไทย  

2. รูปถาย  :  รูปสี ขนาด 2 นิว้ พื้นหลังสขีาวเทานั้น (ถายไมเกิน 6 เดือน) 2 รูป 

             -  กรุณากรอกชือ่ของบิดา-มารดาของผูทีเ่ดินทาง และชื่อคูสมรส (กรณผีูหญิงที่แตงงานแลว) 

3.  กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ   

3.1.  เด็ก ไมไดเดินทาง กับบิดาและมารดา จะตองมีหนังสือยนิยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศจากเขตหรืออําเภอ 

(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หนาพาสปอรตของบิดาและ มารดา + หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ) 

รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพยีงขอมูลเบื้องตนที่ทางบริษทัฯ ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณ

และระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแตสถานการณ และคณุสมบัติของลกูคาในแตละราย  

3.2. เด็ก ไมไดเดินทาง กับบิดา จะตองมีหนังสอืยินยอมใหบตุรเดินทาง(ของมารดา) ไปตางประเทศจากเขตหรืออําเภอ 

(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หนาพาสปอรตของบิดาและ มารดา  

3.3. เด็ก ไมไดเดินทาง กับมารดา จะตองมีหนงัสือยินยอมใหบุตรเดินทาง(ของบิดา) ไปตางประเทศจากเขตหรืออําเภอ 

(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หนาพาสปอรตของบิดาและ มารดา  



 

    
    
   

 
 

ระยะเวลาในการย่ืนวีซา 14 วันทําการ ไมรวมเสาร-อาทิตย 

หมายเหตุ : ทาง UAE Immigration อาจมีการ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม จากที่ไดแจงไว ขึ้นอยูกับ การพิจารณาของ

เจาหนาที่ และเอกสาร ของแตละทาน  การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของใดๆ

ทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น อัตราคาธรรมเนียมวีซา

ทางสถานทูตเปนผูเรียกเก็บ  หากทานโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซา ทางสถานทูตไมคืนอัตราคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซา 

และมีสิทธิ์ไมแจงสาเหตุการปฏิเสธวีซา 

 

 

 

 



 

    
    
   

 
 

 

 

 


