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วันที่หนึ่ง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ 

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส – เมืองดูไบ – พระราชวังชีค – ศูนยรวมสินคาพื้นเมือง – หางเอมิเรตส 

มอลล – นั่งรถลีมูซีนสุดหรูชมเมืองดูไบ               

               (-/-/D) 

06.30 น. ขอเชิญคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออก 

ช้ัน 4 ประตูทางเขาหมายเลข 8-9 เคานเตอร T สายการบิน Emirate Airlines โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ 

คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความ

พรอมกอนออกเดินทาง 

09.55 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบิน 

Emirate Airlines เที่ยวบินที่ EK375 

** ใชเวลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง 55 นาท ีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ** 

13.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทยประมาณ 3 ชั่วโมง ** 

นําทานเดินทางสู เมืองดูไบ (Dubai) เปนเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ต้ังอยูทาง

ภาคเหนือของประเทศ ถือเปนเมืองแหงความมหัศจรรยเพราะถูกผันแปรจากดินแดนแหงทะเลทราย สูดินแดน

แหงโลกอนาคต ความมั่งคั่งทางการคา บริการการพัฒนาอสังหาริมทรัพย และศูนยกลางธุรกิจ ไมจํากัดเฉพาะ

การคานํ้ามันแบบกอนๆ สูการเปนเมืองแหงผูนําเทคโนโลยีสมัยใหมที่สุดของโลกแหงหน่ึง ไมมีสิ่งใดบนโลกใบน้ี 

ที่เมืองดูไบจะทําไมได แมการสรางแผนดินและจารึกลงบนแผนที่โลกในอาณาเขตของตนเอง  

นําทาน ผานชม พระราชวังทานชีค (Shiekh Palace) ต่ืนตาต่ืนใจกับการถายภาพเปนที่ระลึกหนาพระราชวัง

อันงดงามสุดอลังการของครอบครัวชีคค อัล มัคตูม (Shiekh Al Maktoum) ซึ่งมีความรมรื่นเต็มไปดวยตนไม

และพืชพรรณนานาชนิด และบรรดาเหลานกยูงมากมายนับหลายสิบตัวที่ถูกเนรมิตขึ้นทามกลางเมืองแหง

ทะเลทราย 

นําทานเดินทางสู ศูนยรวมสินคาพื้นเมือง (Local Product Shop) จําหนายของฝาก ของที่ระลึกทองถิ่นของ

เมืองดูไบ เชน พรม เครื่องประดับ ชุดพ้ืนเมือง รูปติดผนัง เปนตน   

นําทานเดินทางสู หางเอมิเรตส มอลล (Emirates Mall) เปนหางขนาดใหญที่ไดรับความนิยมสูง มีโรง

ภาพยนตร Cinestar แบบคอมเพล็กซ มีอารเคดกวางใหญ ติดต้ังตูเกมส ลานโบวลิ่ง และรานคาอีกมากมาย 



 

  

 

รวมถึงรานตางๆ ที่ ไดรับความนิยมในเมืองดูไบ และ Borders, Debenhams, Zara และแมแต Harvey 

Nichols สินคาแบรนดดังอยาง H&M และ Phat Farm สําหรับลูกคาทั่วไป และ Via Rodeo ที่เต็มไปดวย 

Versace, D&G, Ferragamo และอ่ืนๆ จุดที่ โดดเดนที่สุดของ Mall of the Emirates ก็คือ สกี ดูไบ (Ski 

Dubai) ไมนาแปลกใจที่ Mall of the Emirates เปนหางสรรพสินคาที่ไดรับความนิยมสูงสุดในเมืองดูไบเพราะ 

สกี ดูไบ (Ski Dubai) คือหน่ึงในสุดยอดแหลงทองเที่ยวในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส สามารถเลือกเลน

ระหวางสกี สโนวบอรด เลื่อนหิมะ หรือโยนบอลหิมะในสวนหิมะ หรือ สามารถเลือกด่ืมชา กาแฟ รับประทาน

อาหารใน Mall of the Emirates มีรานอาหารใหคุณเลือกแบบนับไมถวนเลยทีเดียว เชน Apres รานมีสไตลที่

พักสําหรับนักเลนสกี มีเครื่องด่ืมบริการทันใจหรือเลือกทานฟองดูก็ได, ใกล Ski Dubai เปนที่ต้ังราน Sezzam 

ซึ่งมีเมนูอาหารนานาชาติใหเลือกมากมาย, The Butcher’s Shop รวมอาหารสุดยอดที่นําเขาจากแอฟริกาใต ที่

ที่คุณตองแวะทาน Biltong (เน้ือตากแหง) หรือสเต็กรสเลิศ 

พิเศษ !! นําทานสัมผัสกับประสบการณใหม นั่งรถลีมูซีนสุดหรู ชมความสวยงามโดยรอบของเมืองดูไบ ** 

รอบของการนั่งรถลีมูซีน อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับชวงเวลา และ อัตราคาบริการ 

ตามอัตราที่คณะกําหนดเทานั้น ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ค่ํา  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารอาหารพื้นเมือง แบบบุฟเฟต 

 นําคณะเขาสูที่พัก Novotel Barsha หรือ Golden Tulip, Dubai, United Arab Emirates หรือ

เทียบเทา 

 

วันที่สอง ดูไบ – สุเหราจูไมรา – อาคารบุรจญอัลอาหรับ – ตลาดเมดินัท จูไมรา – นั่งรถไฟโมโนเรล สูโครงการเดอะ

ปาลม – โรงแรมแอตแลนติส – ชิงชาสวรรคดูไบ อาย – ตะลุยทัวรทะเลทรายพรอมดินเนอรสไตลอาหรับ  

           (B/L/D)      

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทาน ผานชม สุเหรา จูไมรา (Jumeirah Mosque) สุเหราคูบานคูเมืองของเมืองดูไบ สรางดวยหินออนทั้ง

หลัง และไดช่ือวาเปนสุเหราที่สวยงามมากที่สุดแหงหน่ึงในเมืองดูไบ ผานชม ชายหาดจูไมรา (Jumeirah 

Beach) สถานที่ตากอากาศยอดนิยมของชาวดูไบ  

นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ อาคารบุรจญอัลอาหรับ (Burj Al Arab) โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว รูปทรง

คลายเรือใบที่งดงามและหรูหราที่สุดแหงหน่ึงของโลก ต้ังอยูริมอาวอาหรับ เปนที่พักอาศัยของเศรษฐีที่มีช่ือเสียง

ชาวตะวันออกกลาง  

นําทานเดินทางสู ตลาดเมดินัท จูไมรา (Medinat Jumeirah Souk) ตลาดพ้ืนเมืองโบราณแตแฝงไปดวย

ความโรแมนติก ตกแตงสไตลอาหรับผสมผสานกับวัฒนธรรมของตะวันออกกลางแบบด้ังเดิม มีทั้งรานแบบ

รถเข็นแผงลอยและบานมีรานขายของที่ระลึก เสื้อผาแฟช่ัน เครื่องประดับ รานบูติก รานอาหารสุดหรูที่มีความ

หลากหลายและขึ้นช่ือจากทั่วโลก ต้ังแตรานกาแฟไปจนถึงภัตตาคาร ทามกลางวิวทิวทัศนที่สวยงามของ

สถาปตยกรรมเมืองเกาและโอบลอมดวยลําคลองสวยงาม 

นําทาน นั่งรถไฟโมโนเรล (Monorail) สูโครงการเดอะปาลม (The Palm Project) เปนสุดยอดโครงการ

ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยการถมทะเลใหเปนเกาะเทียม สรางเปนรูปตนปาลม จํานวน 3 เกาะ มีทั้ง

โรงแรม รีสอรท อพารตเมนท รานคา ภัตตาคาร ผับ บาร รวมทั้งสํานักงานตางๆ นับวาเปนสิ่งมหัศจรรยอันดับที่ 

8 ของโลก และสวนของโครงการไดถูกจารึกใหเปนสวนหน่ึงในแผนที่โลกเรียบรอย นําทาน ผานชม ความหรูหรา

และย่ิงใหญของ โรงแรมแอตแลนติส (Atlantis Hotel) ที่อยูบริเวณสวนปลาย หรือ ยอดของโครงการเดอะ 

ปาลม ** รอบของการนั่งรถไฟโมโนเรล อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับชวงเวลา และ 

อัตราคาบริการ ตามอัตราที่คณะกําหนดเทานั้น กรณีที่ไมสามารถนั่งรถไฟได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัท



 

  

 

ขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระ

ลวงหนากับผูแทนเรยีบรอยแลวทั้งหมด ** 

นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ ชิงชาสวรรค ดูไบอาย (Dubai Eye) ต้ังอยูในเขตบลู วอเตอร (Blue Waters) 

สัญลักษณใหมตอจากดูไบ เฟรม ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ที่จะเปดใหบริการในป 2563 ที่จะถึงน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง แบบบุฟเฟต 

 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู โรงแรมที่พัก เพื่อเตรียมความพรอม เปลี่ยนเครื่องแตงกายสาํหรบัตะลยุ

ทะเลทราย 

** คําแนะนํา **  

- ควรเตรียมเสื้อคลุมกันแดด แวนตากันแดด รองเทาลําลองที่สวมใสสบาย เพื่อตะลุยทะเลทราย 

- ทานที่เมารถ กรุณาทานยาแกเมารถลวงหนาอยางนอยครึ่งชั่วโมงกอนออกเดินทาง และ ควรแจงให

หัวหนาทัวรทราบ  



 

  

 

- กิจกรรมนี้ ไมอนุญาตใหผูที่เปนโรคหัวใจขั้นรุนแรง หรือ ต้ังครรภ เขารวมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความ

เสยีหายไมวากรณใีดๆทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถรับผิดชอบไดทุกกรณ ี

- สําหรับทานที่ไมรวมเดินทางตะลุยทะเลทราย ทานจําเปนตองพักผอนรอคณะอยูที่โรงแรมที่พัก โดยทาง

บริษัท ไมสามารถคืนคาใชจายในสวนนี ้หรือ สวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี รวมไปถึงอาหารม้ือค่ําที่

รวมอยูในกิจกรรม เพราะเปนการชําระแบบเหมาจายชวงหนาแลวทั้งหมด ทานสามารถเลือกชอปปงที่

หางสรรพสินคา โดยแจงใหหัวหนาทัวรทราบ หรือเพื่อประสานงานติดตอบริการรถรับสง ซึ่งอาจมีคาใชจาย

เพิ่ม กรุณาตรวจสอบเปนกรณีพิเศษ 

นําทาน ตะลุยทะเลทราย ดวยรถยนตขบัเคลื่อน 4 ลอ (4WD Sand Dune / Desert Safari) เพ่ือเดินทางสู 

ทะเลทราย (The Desert) ทานจะไดสนุกสนานและต่ืนเตนไปกับประสบการณอันแปลกใหม น่ังรถตะลุยไปบน

เนินทรายทั้งสูงและตํ่าสลับกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ในแคมปกระโจมสไตลอาหรบั พื้นเมืองเบดูอิน (Bedouin) 



 

  

 

อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ ในแคมปกระโจมแบบอาหรับ ด่ืมดํ่าบรรยากาศสุดโรแมนติ

กของพระอาทิตยตกดินที่แสนสวยงาม และสัมผัสชีวิตแบบชาวพื้นเมืองเบดูอิน (Bedouin) อาทิ การสวม

ชุดพื้นเมืองชาวอาหรับเพื่อถายรูปเก็บไวเปนที่ระลึก การเพนทมือแบบอาหรับ (Henna Tattoo) ลองสูบ 

มารากู กลิ่นผลไม (Shi Sha) ชมโชวระบําหนาทอง (Belly Dance) ซ่ึงเปนศิลปะการรายรําที่เนนการ

เคลื่อนไหวของกลามเนื้อทองและสะโพก รวมถึงสนุกสนานกับการขี่อูฐ (Camel Ride) ** ชวงเวลาของ

การนั่งรถตะลุยทะเลทราย อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับชวงเวลา และ อัตราคาบริการ 

ตามอัตราที่คณะกําหนดเทานั้น กรณีที่ไมสามารถตะลยุทะเลทรายได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระลวงหนากับ

ผูแทนเรยีบรอยแลวทั้งหมด ** 

 นําคณะเขาสูที่พัก Novotel Barsha หรือ Golden Tulip, Dubai, United Arab Emirates หรือ

เทียบเทา 

 

วันที่สาม ดูไบ – เมืองอาบูดาบี – สุเหราหลวงแหงเมืองอาบูดาบี – โรงแรมเอมิเรตสพาเลซ – อาคารเอทิฮัดทาวเวอร 

– เฟอรรารี ่ เวิลด – ทําเนียบประธานาธิบดี แหงเมืองอาบูดาบี – ดูไบ                       

            (B/L/D)      

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

** คําแนะนํา โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ สาํหรับเขาชมสุเหราหลวง และ ทําเนียบประธานาธิบดีฯ ** 

การเขาชมสุเหราหลวง และ ทําเนียบประธานาธิบดีฯ จําเปนตองแตงกายดวยชุดสุภาพ และ ถอดรองเทา

กอนเขาชม 

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอเทา เสื้อแขนยาวคลุมขอมือ มิดชิดไมรัดรูป และเตรียมผา

สําหรับคลุมศีรษะ 

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื้อแขนยาว ไมรดัรูป 

นําทานเดินทางสู เมืองอาบูดาบี (Abu Dhabi) เปนเมืองหลวงและเมืองที่ใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส ต้ังอยูบนเกาะรูปตัวที ย่ืนออกไปบริเวณอาวเปอรเซีย ถือเปนเมืองที่มีคาครองชีพสูงที่สุดอันดับ 

3 ในภูมิภาค และอันดับ 26 ของโลก เปนเมืองที่ไดรับสมญานามวา Garden of Gulf หรือ อาวแหงความเขียว

ขจี และมีความอุดมสมบูรณไปดวยสวนสวยงามทามกลางทะเลทราย 



 

  

 

นําทาน เขาชม สุเหราหลวงแหงเมืองอาบูดาบี (Grand Mosque of Abu Dhabi) หรือ สุเหรา ชีคค ซายิด 

บิน สุลตาล อัล นารยันต (Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Mosque) สุเหราประจําเมืองหลวงที่ทาน 

Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan หรือ ทานชีคค บุคคลสําคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เปน

เจาผูครองรัฐอาบูดาบี เปนผูกอต้ังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส และ เปนประธานาธิบดีคนแรกของประเทศ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ผูเปนที่รักและเปรียบเสมือนบิดาของชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส สรางไวกอนทานจะ

สวรรคต การกอสรางใชเวลารวมทั้งหมด 10 ป ภายในสุเหราแหงน้ีมีพรมทอมือผืนที่ใหญที่สุดในโลกขนาด 

5,627 ตารางเมตร ผลงานทองถิ่นของชาวอาหรับโบราณ และ โคมไฟ Chandelier ที่ใหญที่สุดในโลก นําเขา

จากประเทศเยอรมันทําดวยทองคําและทองแดงซึ่งถูกสั่งทําขึ้นพิเศษ ซึ่งภายหลังที่ทานชีคคสวรรคต ทางรัฐบาล

จึงใชสุเหราแหงน้ีเปนสุสานหลวงที่ฝงพระบรมศพของทาน สุเหราแหงน้ีสามารถรองรับผูมาประกอบพิธีกรรม

ทางศาสนาไดสูงถึง 40,000 คน ** รอบของการเขาชม สุเหราหลวงแหงเมืองอาบูดาบี อาจเปลี่ยนแปลงได

ตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับชวงเวลา และ อัตราคาบริการของบัตรขึ้นชม ตามอัตราที่คณะกําหนดเทานั้น 

กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใด

สวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณ ีเนื่องจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรยีบรอยแลวทั้งหมด ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

นําทาน ผานชม โรงแรมเอมิเรตสพาเลซ (Emirates Palace Hotel) ซึ่งในอดีตใชเปนที่รับรองผูนําประเทศ

ในเครือ GCC หรือ คณะมนตรีความรวมมือรัฐอาวอาหรับ ไดแก บารเรน การตาร คูเวต โอมาน ซาอุดิอารเบีย 

และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส พระราชอาคันตุกะของทานชีคค ปจจุบันเปนโรงแรมที่อยูในความดูแลของรัฐบาล

เมืองอาบู ดาบี บริหารโดยกลุม Kempinski เปดใหบริการครั้งแรกเมื่อป 2548 โดยใชงบประมาณกอสรางทั้งสิ้น

ประมาณ 3 พันลานเหรียญสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซึ่งมีความสวยงามดุจด่ังพระราชวังของเจาผูครองนคร  

โรงแรมแหงน้ีอยูบนที่ดินของทานชีคค อดีตประธานาธิบดี อีกเชนกัน อาคารเอทิฮัดทาวเวอร (Etihad Tower) 

แวะถายรูปกับตึกเอทิฮัดทาวเวอร (Etihad Tower) คือกลุมอาคารที่ใชในการถายทําฉาก‘จัมป 

นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ อาคารเอทิฮัดทาวเวอร (Etihad Tower) คือกลุมอาคารหรูหรา งดงาม

ทามกลางบรรดาตึกระฟาในเมืองอาบู ดาบี ตัวอาคารสํานักงานสรางจากหินออนและประกอบไปดวยการตกแตง

รายละเอียดอยางใสใจและระบบไฟที่ทันสมัยทั่วทั้งอาคารต้ังแตทางเขาอาคารผูที่แวะเวียนมาที่ตึกเอทิฮัดทาว

เวอรจะตองประทับใจกับบรรยากาศและสภาพแวดลอม และใชในการถายทําฉาก “จัมปรถ” ขามตึกของโดมินิก

ทอเรตโต ในภาพยนตรเรื่อง ฟาส แอนด ฟเรียด 7 (ในป ค.ศ. 2015)  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารของโรงแรม International Buffet  

นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ เฟอรรารี่เวิลด (Ferrari World) เปนแหลงรวมเทคโนโลยี นวัตกรรมทั้งยาน

ยนต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส และสรรพสิ่งที่เปนองคความรูเชิงวิศวกรรม, ศิลปกรรม การออกแบบ วิจัย พัฒนา 

จากรถยนตเฟอรรารี่ และทุกๆ ศาสตรในโลก เอามารวมกันเพ่ือสรางเปนโครงการน้ี ที่เปนทั้งสวนสนุกในรม

ขนาดใหญที่สุดในโลก โชวรูมเทคโนโลยี, โชวรูมวิศวกรรมยานยนต, แหลงรวมเทคนิคความรู และความบันเทิง

ทุกอยางเอาไวในน้ี ** คาบัตรเขาชม เฟอรรารี่ เวิลด ทานละ ประมาณ 80-100 ยูเอสดอลลาหสหรฐัอเมรกิา 

(USD.) ขึ้นอยูกับชวงเวลา และ ชวงฤดูกาล ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได หรือ ทานสามารถเลือกซ้ือของ

ฝากของที่ระลึกจากเฟอรรารี ่เวิลด มากมายที่รานขายของที่ระลึก **  

นําทาน เขาชม ทําเนียบประธานาธิบดี แหงเมืองอาบูดาบี (Presidential Palace of Abu Dhabi / Qasr 

Al Wattan) สถานที่ทางวัฒนธรรมที่สําคัญแหงใหมที่ เพ่ิงเปดให นักทองเที่ยวเขาชมความงดงามของ

สถาปตยกรรมตะวันออกกลาง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ที่ผานมา เริ่มจากโถงกลาง (The Great Hall) มี

ลักษณะเปนโดมทองขนาดใหญมีความสูงกวา 37 เมตร กลางอาคาร ผานทางเช่ือมเขาสูหองตางๆ ภายในถูก

ประดับประดาดวยกระเบ้ืองโมเสควิจิตรบรรจงดวยศิลปะรวมสมัยไดอยางสวยงามหรูหรา ทุกหองลวนมีความ

สวยงามเปนเอกลักษณแตกตางกันออกไป ตลอดจนเรียนรูมรดกทางวัฒนธรรมและขนบประเพณีของประเทศ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตสไดจากที่น่ี ** รอบของการเขาชม ทําเนียบประธานาธิบดี แหงเมืองอาบูดาบี อาจ



 

  

 

เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับชวงเวลา และ อัตราคาบริการของบัตรเขาชม ตามอัตราที่คณะ

กําหนดเทานั้น กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย 

ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด 

**  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

นําทานเดินทางสู เมืองดูไบ (Dubai) ผานถนน Sheikh Zayed Road ถนน 12 เลนส สายหลักสําคัญที่สุดของ

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ที่เช่ือมตอเมืองอาบู ดาบี และ เมืองดูไบ เขาดวยกัน ขนานไปกับแนวชายฝง 

ถนนเสนน้ีมีโรงแรม ศูนยการคา สํานักงานและอพารตเมนท ต้ังเรียงรายมากมาย สถาปตยกรรมสมัยเกา และ 

สมัยใหมรวมกันอยูแสดงถึงความมั่งคั่งสวยงามทางอารยธรรมและวัฒนธรรม 

ค่ํา  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 

 นําคณะเขาสูที่พัก Novotel Barsha หรือ Golden Tulip, Dubai, United Arab Emirates หรือ

เทียบเทา 

 

วันที่สี่ ดูไบ – พิพิธภัณฑแหงชาติดูไบ – ดูไบ ครีก – นั่งเรือขามฟาก ABRA TAXI – ตลาดทอง – ตลาดเครื่องเทศ 

– รานเครื่องหนัง – ขึ้นชมดานวิวบนอาคารดูไบเฟรม – ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส – ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย            

           (B/L/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทาน เขาชม พิพิธภัณฑแหงชาติดูไบ (Dubai Museum) เปนพิพิธภัณฑที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคตะวันออก

กลาง สรางขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครั้งลาสุดป พ.ศ. 2513 เปนพิพิธภัณฑที่รวบรวมเรื่องราวสําคัญทาง

ประวัติศาสตร เชน การคนพบงานศิลป ที่มีอายุถึง 4,000 ป เรื่องราวการคาขายมุกในประวัติศาสตรกอนการ

คนพบนํ้ามัน ทานจะประทับใจกับการนําเทคโนโลยีตางๆ มาถายทอดเพ่ือบอกเลาเรื่องราวประวัติศาสตรของ

อาหรับโบราณ ** รอบของการเขาชมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไม

วากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี 

เนื่องจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรยีบรอยแลวทั้งหมด ** 

นําทานเดินทางสู ดูไบ ครีก (Dubai Creek) เปนคลองที่สรางขึ้นโดยการขุดเขามาในชายฝง เพ่ือแบงเมืองดูไบ

ออกเปน 2 สวน คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีทาจอดเรือ 8 ทา นํา

ทาน นัง่เรือขามฟาก ที่ชาวเมืองดูไบเรียกกันวา Abra Taxi ซึ่งเปนเรือที่รับใชชาวเมืองดูไบมาชานานจวบจนถึง

ปจจุบัน ใหทานไดสัมผัสวิถีชีวิตความเปนอยู ของชาวเมืองดูไบแบบโบราณ ที่ไมวาเมืองดูไบจะมีความกาวล้ํา

ทันสมัยทางเทคโนโลยีระดับโลกมากเพียงใด แตก็ยังมีโอกาสไดเห็นวัฒนธรรมความเปนอยูของคนทองถิ่นโบราณ

อยูจนถึงปจจุบัน  



 

  

 

นําทานเดินทางสู ตลาดทอง (Gold Souk) ที่ขึ้นช่ือวาเปนตลาดทองที่ใหญที่สุดในโลก วางขายเครื่องประดับที่

ทําจากทองคํา ขายเครื่องประดับทุกชนิด เชน มุก อัญมณี ตางๆ รานเล็กๆ มากมายกวารอยรานคา หรือ ใกลกัน

จะเปน ตลาดเครื่องเทศ (Spice Souk) ที่ทั้งตลาดตลบอบอวนไปดวยกลิ่นเครื่องเทศ ไมหอม อบเชย กระวาน 

กานหลู และ ถั่ว คุณภาพตางๆนับรอยชนิดจากทั่วทุกมุมโลก มารวมไวที่ตลาดเครื่องเทศแหงน้ี 

นําทานเดินทางสู รานเครื่องหนัง (Leather Shop) จําหนายเสื้อหนัง และ เสื้อขนสัตว (ขนเฟอร) ที่ชาว

พ้ืนเมืองดูไบ นิยมใช แนนอนวาจะตองเปนสินคาที่มีคุณภาพ ผลิตจากวัตถุดิบที่ดีสุดจากทั่วทุกมุมโลก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

นําทาน ขึ้นชมวิวดานบนอาคารดูไบเฟรม (Dubai Frame) สัญลักษณใหมของเมืองดูไบ อาคารหนาตาคลาย 

กรอบรูป ที่ใหญที่สุดในโลก ซึ่งเปนกรอบรูปฉาบทองคําความสูงขนาด 150 เมตร กวาง 93 เมตร ใชเวลาในการ

กอสรางมาถึง 10 ปเต็ม ดวยจํานวนเงินประมาณ 43.5 ลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.39 พันลานบาท คือ

การแสดงภาพใหผูเขาชมไดเห็นถึงสภาพแวดลอมของประเทศดูไบ ทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต เพราะที่ต้ัง

ของดูไบเฟรม น้ันอยูบริเวณสวนสาธารณะ Zabeel Park ซึ่งเปนเขตแบงระหวางเมืองเกาและเมืองใหมอยางพอ



 

  

 

ดิบพอดี ** รอบของการขึ้นชมวิวบนอาคาร ดูไบเฟรม อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับ

ชวงเวลา และ อัตราคาบริการของบัตรขึ้นชม ตามอัตราที่คณะกําหนดเทานั้น ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทาน ขึ้นชมวิวบน อาคารบุรจญเคาะลีฟะฮ (Burj Khalifa) หรือ เดิมช่ือ ตึก บุรจญดูไบ ที่ช้ัน 124 หน่ึงใน

สัญลักษณอันสําคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส อีกทั้งยังเปนฉากเสี่ยงตายสําคัญของพระเอก “ ทอม 

ครูซ ” จากภาพยนตรเรื่อง Mission Impossible 4 ซึ่งตึกมีความสูงถึง 828 เมตร ปจจุบันมีทั้งหมด 160 ช้ัน 

เปนตึกที่ไดช่ือวาสูงที่สุดในโลก ตัวตึกไดทําสถิติกลายมาเปนตึกระฟาที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 546 เมตร 

แซงตึกไทเป 101 เรียบรอย (สูงกวาตึกไทเป 101 ประมาณ 97 เมตร และสูงกวาอาคารใบหยก 2 ประมาณ 218 

เมตร) ซึ่งไดมีการเปดตัวอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2553 และ เปลี่ยนช่ืออาคารจาก " บุรจญ 

ดูไบ " เปน " บุรจญ เคาะลีฟะฮ " เพ่ือ เปนเกียรติแก ทานชีคค อดีตประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอาหรับเอ

มิเรตส ตึกบุรจญ เคาะลีฟะฮ ออกแบบโดย เอสโอเอ็ม ผูออกแบบเดียวกันกับเซียรทาวเวอร อาคารที่สูงที่สุดใน

สหรัฐอเมริกาใน ปจจุบันการตกแตงภายในจะตกแตงโดย จอรโจ อารมานี (Giorgio Armani) โดยเปนโรงแรม



 

  

 

อารมานี สําหรับ 37 ช้ันลาง โดยช้ัน 45 ถึง 108 จะเปนอพารตเมนต โดยที่เหลือจะเปนสํานักงาน และ ช้ันที่ 

123 และ 124 จะเปนจุดชมวิวของตึกที่สําคัญ สวนบนของตึกจะเปนเสาอากาศสื่อสาร นอกจากน้ีช้ัน 78 จะมี

สระวายนํ้า กลางแจงขนาดใหญ โดยตึกน้ีจะติดต้ังลิฟตที่เร็วที่สุดในโลก ที่ความเร็ว 18 ม./วินาที (65 ก.ม./ชม. , 

40 ไมล/ชม.) โดยลิฟตที่มีความเร็วสูงสุดอันดับที่ 2 ปจจุบันอยูที่ตึกไทเป 101 ที่มีความความเร็ว 16.83 ม./

วินาที ** รอบของการขึ้นชมวิวบนอาคาร บุรจญ เคาะลีฟะฮ อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยู

กับชวงเวลา และ อัตราคาบริการของบัตรขึ้นชม ตามอัตราที่คณะกําหนดเทานั้น กรณีที่ไมสามารถขึ้นชมได 

ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุก

กรณี เนื่องจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรยีบรอยแลวทั้งหมด ** บริเวณเดียวกันเปนที่ต้ังของ หางดูไบ 

มอลล (Dubai Mall) หางที่ใหญที่สุดในโลก และมีพิพิธภัณฑสัตวนํ้าที่ใหญที่สุดในโลกอยูภายใน ใหทานได

ถายรูปหนาตูปลาที่มีขนาดใหญกวาคนสิบคนยืนเรียงกัน อิสระในการเลือกซื้อของฝาก สินคาแบรนดเนมช่ือดัง

มากมายจากยุโรป ไมวาจะเปนเสื้อผาสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี กระเปาถือ เครื่องใชไฟฟา เครื่องกีฬา เปนตน 

สินคาบางช้ิน ไมสามารถหาซื้อไดที่ยุโรป แตอาจหาซื้อไดที่น่ี และ ชวงเวลา 18.00-24.00 น. ของทุกวัน ทานจะ

ไดชมการแสดง น้ําพุเตนระบํา แหงเมืองดูไบ (Dubai Dance Fountain) เปนนํ้าพุเตนระบําอันสวยงามวิจิตร 

อยูในทะเลสาบหนา ตึก บุรจญ เคาะลีฟะฮ ถือเปนนํ้าพุที่ใหญที่สุดในโลก โดยรอบถูกรายลอมไปดวยตึกที่มี

ช่ือเสียงมากมาย สิ่งพิเศษของนํ้าพุแหงดูไบน้ี คือ จะใชไฟทั้งสิ้น 6,600 ดวง โปรเจคเตอรสี 50 ตัว ควบคุมการ

ทํางานดวยระบบคอมพิวเตอร โดยจะแสดงประกอบดนตรี ครั้งละประมาณ 5 นาที โดยใชงบประมาณในการ

กอสรางทั้งสิ้นกวา 7.2 พันลานบาท 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

***อาหารค่าํอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแกการชอปปง*** 

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  

22.30 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสายการบิน Emirate 

Airlines เที่ยวบินที่ EK374 

** ใชเวลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง บริการอาหารและเครือ่งด่ืมบนเครื่องบิน ** 

วันท 

วันที่หา  ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                 (-/-

/-) 

08.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

 

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

 

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง รายละเอียดเทีย่วบิน 

ผูใหญ 

หองละ 

2-3 

ทาน 

1 เด็ก 2 

ผูใหญ เด็กมี

เตียง 

(เด็กอายุไม

เกิน 12 ป) 

1 เด็ก 2 

ผูใหญ 

เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไม

เกิน 12 ป) 

พักเด่ียว

เพิ่ม 

ราคา 

ไมรวม 

ต๋ัว 

06 - 10 กันยายน 2562 

06SEP EK375 BKK-DXB 

09.55-13.00 

09SEP EK374 DXB-BKK 

22.30-08.00+1 

24,999 24,999 24,999 7,999 18,999 

13 - 17 กันยายน 2562 

13SEP EK375 BKK-DXB 

09.55-13.00 

16SEP EK374 DXB-BKK 

22.30-08.00+1 

26,999 26,999 26,999 7,999 19,999 



 

  

 

20 - 24 กันยายน 2562 

20SEP EK375 BKK-DXB 

09.55-13.00 

23SEP EK374 DXB-BKK 

22.30-08.00+1 

26,999 26,999 26,999 7,999 19,999 

27 ก.ย. - 01 ต.ค. 2562 

27SEP EK375 BKK-DXB 

09.55-13.00 

30SEP EK374 DXB-BKK 

22.30-08.00+1 

26,999 26,999 26,999 7,999 19,999 

04 - 08 ตุลาคม 2562 

04OCT EK375 BKK-DXB 

09.55-13.00 

07OCT EK374 DXB-BKK 

22.30-08.00+1 

28,999 28,999 28,999 9,999 21,999 

11 - 15 ตุลาคม 2562 

11OCT EK375 BKK-DXB 

09.55-13.00 

14OCT EK374 DXB-BKK 

22.30-08.00+1 

29,999 29,999 29,999 9,999 22,999 

18 - 22 ตุลาคม 2562 

(23 ต.ค. วันปยมหาราช) 

18OCT EK375 BKK-DXB 

09.55-13.00 

21OCT EK374 DXB-BKK 

22.30-08.00+1 

28,999 28,999 28,999 9,999 21,999 

 

*อัตราคาบริการนี้ รวม คาธรรมเนียมและคาบริการยืน่วีซาทองเที่ยวหมูคณะประเทศสหรัฐอาหรบัเอมิเรตส แบบหมูคณะ

เรียบรอยแลว* 

 

** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ทานละ 10,000 บาท ** 

 



 

  

 

** หากทานทีต่องออกต๋ัวภายใน (เครื่องบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จาหนาทีทุ่กครั้งกอนทําการออกต๋ัวเนื่องจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรอื เวลาบนิ โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

 

** สาํหรบัอัตราคาบริการนี ้จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีทีมี่ผูเดินทางไมถึงตามจํานวน

ที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลีย่นแปลงอัตราคาบริการ (ปรบัราคาเพิ่มขึน้ เพื่อให

คณะไดออกเดินทาง ตามความตองการของผูเดินทาง) ** 

 

** กรณผีูเดินทางเปนอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด ไมวาเหตุผลใดเหตุผลหนึง่ และ ไม

วาม้ือใดม้ือหนึ่ง ทางบริษัทขอใหทานผูเดินทางกรณุาเตรียมอาหารสวนตัวของทานมาเพิ่มเติมขณะม้ืออาหาร เนื่องจาก

รานอาหารแตละรานจะมีขอจํากัดเรื่องของวัตถุดิบ โดยสวนมาก รานอาหารจะจัดใหเปนไขดาว หรือ ไขเจียว ผัดผัก ขาวผัด 

และ บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป เทานั้น กรณีทีท่านมีความประสงคที่จะสั่งเมนูนอกเหนือขางตน ผูเดินทางจะตองชาํระคาใชจาย

เพิ่มเติมในสวนนี้ดวยตนเอง **  

 

อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class)  

 คาภาษีนํ้ามัน และ ภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Emirate Airlines อนุญาตใหโหลดกระเปา

สัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 2 ช้ิน โดยมีนํ้าหนักไมเกิน 30 กก.  

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ) 

 คาโรงแรมที่พักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน 

Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึง

ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงไวในโปรแกรมชัดเจน  

 คาอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของ

ลูกคาเปนสําคัญ 

 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  



 

  

 

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม) กรณีตองการซื้อประกันเพ่ิมเพ่ือ

คุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเที่ยว ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แบบหมูคณะ ทานละ ประมาณ 4,500-

5,000 บาท ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คา

ซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการระบุ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ 

(กรุณาสอบถามอัตราคาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครั้ง) 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน และ หัวหนาทัวร รวมทั้ง 3 ทาน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม 1,700 บาท 

(THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวา

นี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชาํระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 45 วัน กอนการเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 

20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอน

เวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมี

ความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ 

(Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิทธ์ิลูกคารายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจอง

เขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบรษิัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 31 วัน กรณี

นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทาน

ถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําใหทาง

บริษัทไมไดรับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละ

สิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันที 



 

  

 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง 

ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่

รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือ

เอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามใน

เอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพท

ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบ

หนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน

คาบริการตางๆทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุดบัญชี

ธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวา

วันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 55 วัน ** 

2.2 แจงยกเลิก 31-35 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ ** กรณีที่มีคาใชจายตามจริง

มากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายเพิ่ม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 31 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 

** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวใหแก

นักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พัก เปนตน ** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย

การบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่

กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะได

ออกเดินทาง ตามความตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกบันักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอน

การเดินทางสําหรับประเทศทีไ่มมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทาง



 

  

 

นักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัท

กําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการย่ืนวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรที่ลูกคาชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดย

คํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง

ศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่

รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 

ขอมูลสําคญัเก่ียวกับ โรงแรมที่พัก ที่ทานควรทราบ 

1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) , หองพักคูแบบ 2 

ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยู

คนละช้ันกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 เตียงใหญ กับ 1 

เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง (Twin/Double) และ หองเด่ียว 1 หอง (Single) 

ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ

ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

 

ขอมูลสาํคญัเก่ียวกับ การยื่นคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ  

1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซาแบบหมูคณะเทาน้ัน กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จะตองย่ืนกอน หรือ 

หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เชน คาบัตร

โดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เน่ืองจากทานย่ืนหลังคณะ  

2. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทั่วไปคือ 10 วันทําการ (เปนอยางนอย ไมรวมวันเสาร - อาทิตย) ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับ

จํานวนผูสมัครในชวงน้ันๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ที่มีผูสมัครเปนจํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ 

3. กรณีทานไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะไดตามที่กําหนดการหลังจากที่คณะคอนเฟรมออกเดินทาง จําเปนตองเสียคาสวน

ตาง กรณียื่นวีซาเด่ียว ทานละประมาณ 3,000-4,500 บาท จากคาทัวร  

 



 

  

 

เงื่อนไข และ ขอควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 

1. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธ์ิสําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีนํ้าตาล / เลือดหมู) เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือ

เดินทางราชการ  (หนาปกสีนํ้าเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมี

วัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง

พิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝงประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศ

ขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี และ ทัวรน้ีเปนทัวร

แบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการ

เขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวา

กรณีใดๆก็ตาม 

2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด

ใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือ

เดินทาง เลขที่วีซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ 

หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน

ของลูกคาเปนสําคัญ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิด

ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหาย

ของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

6. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเครื่องบิน คา

ภาษีนํ้ามัน คาภาษีสนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

7. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผู

มีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 



 

  

 

8. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่

เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไมสามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง

บริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคู

คาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

9. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกัน

ทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยาง

สะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใส

กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

10. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝาก

เจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

11. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรองอยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง 

ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอันเปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการ

ใชบริการสวนใดสวนหน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมขึ้นตามมาเปนบาง

กรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณี

ใดก็ตาม 

12. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อต๋ัวเครื่องบินแยกเอง) ในวันเริ่มทัวร (วันที่

หน่ึง) ทานจําเปนจะตองมารอคณะเทาน้ัน ทางบริษัทไมสามารถใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟลทของทาน

ถึงชากวาคณะ และ ยืนยันเดินทาง ทานจําเปนจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวที่คณะอยูในเวลา

น้ันๆ กรณีน้ี จะมีคาใชจายเพ่ิม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่ใชในการเดินทางดวยตนเองทั้งหมดเทาน้ัน ไมวากรณีใดก็

ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมสามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากทานไมไดทองเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวใดๆ 

สถานที่หน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวทั้งหมด 

 

 

การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยืน่วีซาทองเที่ยวประเทศสหรฐัอาหรับเอมิเรตส แบบหมูคณะ 

สําหรบัผูเดินทางที่ถือหนงัสอืเดินทางไทย 

1. หนังสือเดินทางฉบับจริง เทานั้น  



 

  

 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 2 x 2 นิ้ว ฉบับจริง (ขนาดเทากันทุกดานเปนสี่เหลี่ยมจัตุรสั) จํานวน 2 รปู ฉากหลังตองเปนพ้ืน

สีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน ไมซ้ํากับวีซาประเทศอ่ืนๆที่เคยไดรับ เทาน้ัน  

2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ จําเปนตองใช สูติบัตร โดยสแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ ไฟล PDF. (รูปถายจากมือถือ

ไมสามารถใชได) พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ 

 - กรณเีด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ ที่ออกโดย

สํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สาํเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา 

และ มารดา , หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 

- กรณเีด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนังสือยนิยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตร

เดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สาํเนาหนา

หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณเีด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองมี หนังสอืยินยอมใหบตุรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตร

เดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สาํเนาหนา

หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3. สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบบั (ถายสําเนา พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง) 

4.  สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ (ถายสําเนา พรอมเซน็รับรองสําเนาถูกตอง) 

 

** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอมูลเบื้องตนทีท่างบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณและ

ระเบยีบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแตสถานการณ และคณุสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูที่ดุลย

พินจิของประเทศปลายทางเปนผูดําเนนิการ ** 

** หมายเหตุ : ทางดานตรวจคนเขาเมืองประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอียดเพิม่เติม จากที่ไดแจงไว ขึ้นอยูกับการ

พิจารณาของเจาหนาที่ และเอกสาร ของแตละทาน (เปนการพิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทาง

สถานทตู ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของใดๆทั้งสิน้ ทั้งนีบ้ริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผู

เดินทางเทานัน้ อัตราคาธรรมเนียมวีซาทางสถานทูตเปนผูเรียกเก็บ หากทานโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซา ทางสถานทูตไมคนื

อัตราคาธรรมเนียมในการยืน่วีซา และมีสทิธิ์ไมแจงสาเหตุการปฏิเสธวีซา ** 

 

 



 

  

 

 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลเบื้องตน เพื่อขอยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

1. ชื่อ - นามสกุล ปจจุบัน .......................................................................................................... 

2. วัน - เดือน - ปเกิด ................................................................................................................. 

3. เพศ        ชาย          หญิง 

4. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา            หมาย            แยกกันอยู 

กรณีสมรสแลวขอชื่อสามี / ภรรยา.......................................................................................... 

5. ชื่อ – นามสกุลบิดา ............................................................................................................... 

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

7. จังหวัดที่เกิด ......................................................................................................................... 

8. ประเทศที่เกิด ........................................................................................................................ 

9. สัญชาติ ............................................................................................................................... 

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

11. ระดับการศึกษา ..................................................................................................................... 

12. หมายเลขพาสปอรต .............................................................................................................. 

วันที่ออก ............... วันหมดอายุ ............. สถานที่ออก ............................................................ 

13. ที่อยูปจจุบัน(ที่พักอาศัยอยูจริง) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ..................... 

14. เบอรโทรศัพทมือถือ .......................... อีเมลล ........................................................................ 

15. อาชีพปจจุบัน  (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ , ตําแหนง , หากเปนแมบ าน/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดวย ...................................................................................................................... 



 

  

 

16. ชื่อสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา และที่อยู ................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณยี ..................... 

เบอรโทรศัพทออฟฟศ .........................  

 

 

 

 

 

 


