
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทวัรด์ไูบ 5 วนั 3 คืน (EK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก ำหนดกำรเดินทำง  

วนัแรกของกำรเดินทำง (1) ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ -เมืองดูไบ - ข้ึนชมวิวบน อำคำรบุรจญเ์คำะ 

                                         ลีฟะฮ ์- หำ้งดูไบ มอลล ์- น ้ำพุเตน้ระบ ำ แห่งเมืองดูไบ                          (-/-/-) 

06.30 น. ขอเชิญคณะพรอ้มกนั ณ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขา

ออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 8-9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Emirate Airlines โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทั

ฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้  าแนะน าเพ่ือเตรียมความ

พรอ้มกอ่นออกเดินทาง 

09.55 น. น าทา่นเดินทางสู ่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมิเรตส ์ โดยสายการบิน 

Emirate Airlines เที่ ยวบินท่ี EK375 

** ใชเ้วลำบินประมำณ 6 ชัว่โมง 55 นำที บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

13.00 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมิเรตส ์

น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลำทอ้งถ่ินชำ้กว่ำประเทศไทยประมำณ 3 ชัว่โมง ** 

น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองดไูบ (Dubai) เป็นเมืองท่ีใหญท่ี่สุดของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ ตัง้อยูท่าง

ภาคเหนือของประเทศ ถือเป็นเมืองแหง่ความมหศัจรรยเ์พราะถูกผนัแปรจากดินแดนแหง่ทะเลทราย สูดิ่นแดนแหง่

โลกอนาคต ความมัง่ค ัง่ทางการคา้ บริการการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ และศูนยก์ลางธุรกิจ ไมจ่  ากดัเฉพาะการคา้

น ้ามนัแบบกอ่นๆ สูก่ารเป็นเมืองแหง่ผูน้ าเทคโนโลยีสมยัใหมท่ี่สุดของโลกแหง่หน่ึง ไมมี่ส่ิงใดบนโลกใบน้ี ท่ีเมือง

ดูไบจะท าไมไ่ด ้แมก้ารสรา้งแผน่ดินและจารึกลงบนแผนท่ีโลกในอาณาเขตของตนเอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่น ข้ึนชมวิวบน อำคำรบุรจญเ์คำะลีฟะฮ ์(Burj Khalifa) หรือ เดิมช่ือ ตึก บุรจญดู์ไบ ท่ีชัน้ 124 หน่ึง

ในสญัลกัษณ์อนัส าคญัของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์อีกทัง้ยงัเป็นฉากเส่ียงตายส าคญัของพระเอก “ ทอม 

ครูซ ” จากภาพยนตร์เร่ือง Mission Impossible 4 ซ่ึงตึกมีความสูงถึง 828 เมตร ปัจจุบนัมีท ัง้หมด 160 ชัน้ 

เป็นตึกท่ีไดช่ื้อวา่สูงท่ีสุดในโลก ตวัตึกไดท้  าสถิติกลายมาเป็นตึกระฟ้าท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 546 เมตร แซง

ตึกไทเป 101 เรียบรอ้ย (สูงกวา่ตึกไทเป 101 ประมาณ 97 เมตร และสูงกวา่อาคารใบหยก 2 ประมาณ 218

เมตร) ซ่ึงไดมี้การเปิดตวัอยา่งเป็นทางการ เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2553 และ เปล่ียนช่ืออาคารจาก " บุรจญ ์

ดูไบ " เป็น " บุรจญ ์เคาะลีฟะฮ ์" เพ่ือ เป็นเกียรติแก ่ทา่นชีคค ์อดีตประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์



 

ตึกบุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ ออกแบบโดย เอสโอเอ็ม ผูอ้อกแบบเดียวกันกบัเซียร์ทาวเวอร์ อาคารท่ีสูงท่ีสุดใน

สหรัฐอเมริกาใน ปัจจุบนัการตกแตง่ภายในจะตกแตง่โดย จอร์โจ อาร์มานี (Giorgio Armani) โดยเป็นโรงแรม

อาร์มานี ส าหรับ 37 ชัน้ลา่ง โดยชัน้ 45 ถึง 108 จะเป็นอพาร์ตเมนต ์โดยท่ีเหลือจะเป็นส านักงาน และ ชัน้ท่ี 

123 และ 124 จะเป็นจุดชมวิวของตึกท่ีส าคญั สว่นบนของตึกจะเป็นเสาอากาศส่ือสาร นอกจากน้ีชัน้ 78 จะมี

สระวา่ยน ้า กลางแจง้ขนาดใหญ ่โดยตึกน้ีจะติดตัง้ลิฟตท่ี์เร็วท่ีสุดในโลก ท่ีความเร็ว 18 ม./วินาที (65 ก.ม./ชม. , 

40ไมล/์ชม.) โดยลิฟตท่ี์มีความเร็วสูงสุดอนัดบัที่  2 ปัจจุบนัอยูท่ี่ตึกไทเป 101 ท่ีมีความความเร็ว 16.83 ม./วินาที 

** รอบของกำรข้ึนชมวิวบนอำคำร บุรจญ ์เคำะลีฟะฮ ์อำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ข้ึนอยู่

กบัช่วงเวลำ และ อตัรำค่ำบริกำรของบตัรข้ึนชม ตำมอตัรำท่ีคณะก ำหนดเท่ำนั้น ** บริเวณเดียวกนัเป็น

ท่ีตัง้ของ หำ้งดูไบ มอลล ์(Dubai Mall) หา้งท่ีใหญท่ี่สุดในโลก และมีพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้าท่ีใหญท่ี่สุดในโลกอยู่

ภายใน ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปหนา้ตูป้ลาที่ มีขนาดใหญก่วา่คนสิบคนยืนเรียงกนั อิสระในการเลือกซ้ือของฝาก สินคา้แบ

รนดเ์นมช่ือดงัมากมายจากยุโรป ไมว่า่จะเป็นเส้ือผา้สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี กระเป๋าถือ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ือง

กีฬา เป็นตน้ สินคา้บางช้ิน ไมส่ามารถหาซ้ือไดท่ี้ยุโรป แตอ่าจหาซ้ือไดท่ี้น่ี และ ช่วงเวลา 18.00-24.00 น. ของ

ทุกวนั ทา่นจะไดช้มการแสดง น ้ำพุเตน้ระบ ำ แห่งเมืองดูไบ (Dubai Dance Fountain) เป็นน ้าพุเตน้ระบ  าอนั

สวยงามวิจิตร อยูใ่นทะเลสาบหนา้ ตึก บุรจญ ์เคาะลีฟะฮ ์ถือเป็นน ้าพุท่ีใหญท่ี่สุดในโลก โดยรอบถูกรายลอ้มไป

ดว้ยตึกท่ีมีช่ือเสียงมากมาย ส่ิงพิเศษของน ้าพุแห่งดูไบน้ี คือ จะใชไ้ฟทัง้ส้ิน 6,600 ดวง โปรเจคเตอร์สี 50 ตวั 

ควบคุมการท างานดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะแสดงประกอบดนตรี ครั้งละประมาณ 5 นาที โดยใชง้บประมาณ

ในการกอ่สรา้งทัง้ส้ินกวา่ 7.2 พนัลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** อิสระอำหำรค ำ่ เพ่ือสะดวกแก่กำรเดินทำงท่องเท่ียว ** 

พิเศษ !! น ำท่ำนสมัผสักบัประสบกำรณใ์หม่ นัง่รถลีมูซีนสุดหร ูชมควำมสวยงำมโดยรอบของเมือดูไบ 

** รอบของกำรนัง่รถลีมูซีน อำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ข้ึนอยู่กบัช่วงเวลำ และ อตัรำ

ค่ำบริกำร ตำมอตัรำท่ีคณะก ำหนดเท่ำนัน้ ** 

  น าคณะเขา้สูท่ี่พกั Novotel Barsha หรือ Golden Tulip, Dubai, United Arab Emirates หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง (2) เมืองดูไบ - พระรำชวงัท่ำนชีค - ศูนยร์วมสินคำ้พ้ืนเมือง - สุเหร่ำ จูไมร่ำ  

                                         ชำยหำด จูไมร่ำ - ตลำดเมดินัท จูไมร่ำ -อำคำรบุรจญอ์ลัอำหรบั 

                                         นัง่รถไฟโมโนเรล สู่ โครงกำรเดอะ ปำลม์ - โรงแรมแอตแลนติส – ชิงชำ้สวรรค ์

                                         ดูไบอำย - ตะลุยทะเลทรำย ดว้ยรถยนตข์บัเคล่ือน 4 ลอ้ – ทะเลทรำย    (B/-/D)      

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

น าทา่น ผ่ำนชม พระรำชวงัท่ำนชีค (Shiekh Palace) ต่ืนตาต่ืนใจกบัการถา่ยภาพเป็นท่ีระลึกหนา้พระราชวงั

อนังดงามสุดอลงัการของครอบครัวชีคค ์อลั มคัตูม (Shiekh Al Maktoum) ซ่ึงมีความร่มร่ืนเต็มไปดว้ยตน้ไมแ้ละ

พืชพรรณนานาชนิด และบรรดาเหลา่นกยูงมากมายนับหลายสิบตวัท่ีถูกเนรมิตข้ึนทา่มกลางเมืองแหง่ทะเลทราย 

น าทา่นเดินทางสู ่ ศูนยร์วมสินคำ้พ้ืนเมือง (Local Product Shop) จ าหน่ายของฝาก ของท่ีระลึกทอ้งถ่ินของ

เมืองดูไบ เชน่ พรม เคร่ืองประดบั ชุดพ้ืนเมือง รูปติดผนัง เป็นตน้   

น าทา่น ผ่ำนชม สุเหร่ำ จไูมร่ำ (Jumeirah Mosque) สุเหร่าคูบ่า้นคูเ่มืองของเมืองดูไบ สรา้งดว้ยหินออ่นทัง้

หลงั และไดช่ื้อวา่เป็นสุเหร่าท่ีสวยงามมากท่ีสุดแหง่หน่ึงในเมืองดูไบ ผ่ำนชม ชำยหำด จูไมร่ำ (Jumeirah 

Beach) สถานท่ีตากอากาศยอดนิยมของชาวดูไบ  

น าทา่นเดินทางสู ่ตลำดเมดินัท จูไมร่ำ (Medinat Jumeirah Souk) ตลาดพ้ืนเมืองโบราณแตแ่ฝงไปดว้ยความ

โรแมนติก ตกแตง่สไตลอ์าหรับผสมผสานกบัวฒันธรรมของตะวนัออกกลางแบบดัง้เดิม มีท ัง้รา้นแบบรถเข็นแผง

ลอยและบา้นมีรา้นขายของท่ีระลึก เส้ือผา้แฟชัน่ เคร่ืองประดบั รา้นบูติก รา้นอาหารสุดหรูท่ีมีความหลากหลาย

และข้ึนช่ือจากทัว่โลก ตัง้แตร่า้นกาแฟไปจนถึงภตัตาคาร ทา่มกลางวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามของสถาปัตยกรรมเมือง

เกา่และโอบลอ้มดว้ยล าคลองสวยงาม 

น าทา่น ถ่ำยรปูเป็นท่ีระลึก กบั อำคำรบุรจญอ์ลัอำหรบั (Burj Al Arab) โรงแรมสุดหรูระดบั 7 ดาว รูปทรง

คลา้ยเรือใบที่ งดงามและหรูหราท่ีสุดแหง่หน่ึงของโลก ตัง้อยูริ่มอา่วอาหรับ เป็นท่ีพกัอาศยัของเศรษฐีท่ีมีช่ือเสียง

ชาวตะวนัออกกลาง  

น าทา่น นัง่รถไฟโมโนเรล (Monorail) สู่ โครงกำรเดอะ ปำลม์ (The Palm Project) เป็นสุดยอดโครงการ

ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ โดยการถมทะเลใหเ้ป็นเกาะเทียม สรา้งเป็นรูปตน้ปาลม์ จ านวน 3 เกาะ มีท ัง้

โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเมนท ์รา้นคา้ ภตัตาคาร ผบั บาร์ รวมทัง้ส านักงานตา่งๆ นับวา่เป็นส่ิงมหศัจรรยอ์นัดบัท่ี 

8 ของโลก และสว่นของโครงการไดถู้กจารึกใหเ้ป็นสว่นหน่ึงในแผนท่ีโลกเรียบรอ้ย น าทา่น ผ่ำนชม ความหรูหรา

และย่ิงใหญข่อง โรงแรมแอตแลนติส (Atlantis Hotel) ท่ีอยูบ่ริเวณสว่นปลาย หรือ ยอดของโครงการเดอะ 

ปาลม์ ** รอบของกำรนัง่รถไฟโมโนเรล อำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ข้ึนอยู่กบัช่วงเวลำ 

และ อตัรำค่ำบริกำร ตำมอตัรำท่ีคณะก ำหนดเท่ำนั้น ** 

น าทา่น ถ่ำยรปูเป็นท่ีระลึก กบั ชิงชำ้สวรรค ์ดูไบอำย (Dubai Eye) ตัง้อยูใ่นเขตบลู วอเตอร์ (Blue Waters) 

สญัลกัษณ์ใหมต่อ่จากดูไบ เฟรม ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ท่ีจะเปิดใหบ้ริการในปี 2563 ท่ีจะถึงน้ี 

** อิสระอำหำรกลำงวนั เพ่ือสะดวกแก่กำรเดินทำงท่องเท่ียว ** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสู่ โรงแรมท่ีพกั เพ่ือเตรียมความพรอ้ม เปล่ียนเคร่ืองแตง่กายส าหรับตะลุย

ทะเลทราย 

** ค าแนะน า **  

- ควรเตรียมเส้ือคลุมกนัแดด แวน่ตากนัแดด รองเทา้ล าลองท่ีสวมใสส่บาย เพ่ือตะลุยทะเลทราย 

- ทา่นท่ีเมารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถลว่งหนา้อยา่งนอ้ยคร่ึงชั่วโมงกอ่นออกเดินทาง และ ควรแจง้ใหห้วัหนา้ทวัร์

ทราบ  

- กิจกรรมน้ี ไมอ่นุญาตใหผู้ท่ี้เป็นโรคหวัใจขัน้รุนแรง หรือ ตัง้ครรภ ์เขา้ร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไม่

วา่กรณีใดๆทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมส่ามารถรับผิดชอบไดทุ้กกรณี 

- ส าหรับทา่นท่ีไมร่่วมเดินทางตะลุยทะเลทราย ทา่นจ าเป็นตอ้งพกัผอ่นรอคณะอยูท่ี่โรงแรมท่ีพกั โดยทางบริษทั ไม่

สามารถคืนคา่ใชจ้า่ยในส่วนน้ี หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี รวมไปถึงอาหารม้ือค ่าท่ีรวมอยูใ่น

กิจกรรม เพราะเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยชว่งหนา้แลว้ทัง้หมด ทา่นสามารถเลือกชอ้ปป้ิงท่ีหา้งสรรพสินคา้ โดย

แจง้ใหห้วัหนา้ทวัร์ทราบ หรือเพ่ือประสานงานติดตอ่บริการรถรับสง่ ซ่ึงอาจมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิม กรุณาตรวจสอบเป็น

กรณีพิเศษ 

น าทา่น ตะลุยทะเลทรำย ดว้ยรถยนตข์บัเคล่ือน 4 ลอ้ (4WD Sand Dune / Desert Safari) เพ่ือเดินทาง

สู ่ทะเลทรำย (The Desert) ทา่นจะไดส้นุกสนานและต่ืนเตน้ไปกบัประสบการณ์อนัแปลกใหม ่น่ังรถตะลุยไป

บนเนินทรายทัง้สูงและต ่าสลบักนั 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ในแคมป์กระโจมสไตลอ์ำหรบั พ้ืนเมืองเบดูอิน (Bedouin) 

อิสระใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินกบักิจกรรมตา่งๆ ในแคมป์กระโจมแบบอาหรับ ด่ืมด ่าบรรยากาศสุดโรแมนติกของพระ

อาทิตยต์กดินท่ีแสนสวยงาม และสัมผสัชีวิตแบบชาวพ้ืนเมืองเบดูอิน (Bedouin) อาทิ การสวมชุดพ้ืนเมืองชาว

อาหรับเพ่ือถา่ยรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก การเพน้ทมื์อแบบอาหรับ (Henna Tattoo) ลองสูบ มารากู กล่ินผลไม ้(Shi 

Sha) ชมโชวร์ะบ  าหนา้ทอ้ง (Belly Dance) ซ่ึงเป็นศิลปะการร่ายร าท่ีเนน้การเคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือทอ้งและ

สะโพก รวมถึงสนุกสนานกับการขี่ อูฐ (Camel Ride) ** ช่วงเวลาของการน่ังรถตะลุยทะเลทราย อาจ

เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยูก่บัชว่งเวลา และ อตัราคา่บริการ ตามอตัราท่ีคณะก าหนดเทา่น้ัน ** 

 น าคณะเขา้สูท่ี่พกั Novotel Barsha หรือ Golden Tulip, Dubai, United Arab Emirates หรือเทียบเทา่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง (3)    เมืองดูไบ - เมืองอำบูดำบี - สุเหร่ำหลวงแห่งเมืองอำบูดำบี – โรงแรมเอมิเรตส ์

                                            พำเลซ - อำคำรเอทิฮดัทำวเวอร ์- เฟอรร์ำร่ี เวิลด ์- ท ำเนียบประธำนำธิบดี  

                                            แห่ง เมืองอำบูดำบี - เมืองดูไบ - หำ้งเอมิเรตส ์มอลล ์              (B/L/-)     



 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

** ค าแนะน า โปรดแตง่กายดว้ยชุดสุภาพ ส าหรับเขา้ชมสุเหร่าหลวง และ ท าเนียบประธานาธิบดีฯ ** 

การเขา้ชมสุเหร่าหลวง และ ท าเนียบประธานาธิบดีฯ จ าเป็นตอ้งแตง่กายดว้ยชุดสุภาพ และ ถอดรองเทา้กอ่นเขา้

ชม 

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอ้เทา้ เส้ือแขนยาวคลุมขอ้มือ มิดชิดไมร่ัดรูป และเตรียมผา้ส าหรับคลุม

ศีรษะ 

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เส้ือแขนยาว ไมร่ัดรูป 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองอำบูดำบี (Abu Dhabi) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญเ่ป็นอนัดบั 2 ของประเทศสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส ์ตัง้อยูบ่นเกาะรูปตวัที ย่ืนออกไปบริเวณอา่วเปอร์เซีย ถือเป็นเมืองท่ีมีคา่ครองชีพสูงท่ีสุดอนัดบั 3 

ในภูมิภาค และอนัดบั 26 ของโลก เป็นเมืองท่ีไดร้ับสมญานามวา่ Garden of Gulf หรือ อา่วแหง่ความเขียวขจี 

และมีความอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยสวนสวยงามทา่มกลางทะเลทราย 

น าทา่น เขา้ชม สุเหร่ำหลวงแห่งเมืองอำบูดำบี (Grand Mosque of Abu Dhabi) หรือ สุเหร่า ชีคค ์ซายิด 

บิน สุลตาล อลั นาร์ยนัต ์(Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Mosque) สุเหร่าประจ าเมืองหลวงท่ีทา่น 

Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan หรือ ทา่นชีคค ์บุคคลส าคญัของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์เป็นเจา้

ผูค้รองรัฐอาบูดาบี เป็นผูก้อ่ต ัง้ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์และ เป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ ผูเ้ป็นท่ีรักและเปรียบเสมือนบิดาของชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์สรา้งไวก้อ่นทา่นจะสวรรคต 

การกอ่สรา้งใชเ้วลารวมทัง้หมด 10 ปี ภายในสุเหร่าแหง่น้ีมีพรมทอมือผืนท่ีใหญท่ี่สุดในโลกขนาด 5 ,627 ตาราง

เมตร ผลงานทอ้งถ่ินของชาวอาหรับโบราณ และ โคมไฟ Chandelier ท่ีใหญท่ี่สุดในโลก น าเขา้จากประเทศ

เยอรมนัท าดว้ยทองค าและทองแดงซ่ึงถูกสั่งท  าข้ึนพิเศษ ซ่ึงภายหลงัท่ีทา่นชีคคส์วรรคต ทางรัฐบาลจึงใชสุ้เหร่า

แหง่น้ีเป็นสุสานหลวงท่ีฝงัพระบรมศพของทา่น สุเหร่าแหง่น้ีสามารถรองรับผูม้าประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไดสู้ง

ถึง 40,000 คน ** รอบของการเขา้ชม สุเหร่าหลวงแหง่เมืองอาบูดาบี อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

ข้ึนอยูก่บัชว่งเวลา และ อตัราคา่บริการของบตัรข้ึนชม ตามอตัราท่ีคณะก าหนดเทา่น้ัน ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่น ผา่นชม โรงแรมเอมิเรตสพ์ำเลซ (Emirates Palace Hotel) ซ่ึงในอดีตใชเ้ป็นท่ีรับรองผูน้ าประเทศใน

เครือ GCC หรือ คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอา่วอาหรับ ไดแ้ก ่บาร์เรน การ์ตาร์ คูเวต โอมาน ซาอุดิอารเบีย และ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์พระราชอาคนัตุกะของทา่นชีคค ์ปัจจุบนัเป็นโรงแรมท่ีอยูใ่นความดูแลของรัฐบาลเมืองอาบู 



 

ดาบี บริหารโดยกลุม่ Kempinski เปิดใหบ้ริการครั้งแรกเม่ือปี 2548 โดยใชง้บประมาณกอ่สรา้งทัง้ส้ินประมาณ 3 

พนัลา้นเหรียญสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ซ่ึงมีความสวยงามดุจดัง่พระราชวงัของเจา้ผูค้รองนคร  โรงแรมแหง่น้ีอยูบ่น

ท่ีดินของทา่นชีคค ์อดีตประธานาธิบดี อีกเชน่กนั อาคารเอทิฮดัทาวเวอร(์Etihad Tower) แวะถา่ยรูปกบัตึกเอทิฮดั

ทาวเวอร์(Etihad Tower)คือกลุม่อาคารท่ีใชใ้นการถา่ยท าฉาก‘จมัป์น าทา่น ถา่ยรูปเป็นท่ีระลึก กบั อำคำรเอทิ

ฮดัทำวเวอร ์(Etihad Tower) คือกลุม่อาคารหรูหรา งดงามทา่มกลางบรรดาตึกระฟ้าในเมืองอาบู ดาบี ตวั

อาคารส านักงานสรา้งจากหินออ่นและประกอบไปดว้ยการตกแตง่รายละเอียดอยา่งใสใ่จและระบบไฟท่ีทนัสมยัทัว่

ท ั้งอาคารตั้งแต่ทางเขา้อาคารผู ท่ี้แวะเวียนมาท่ีตึกเอทิฮัดทาวเวอร์จะตอ้งประทับใจกับบรรยากาศและ

สภาพแวดลอ้ม และใชใ้นการถา่ยท าฉาก “จมัป์รถ” ขา้มตึกของโดมินิกทอเรตโต ้ในภาพยนตร์เร่ือง ฟาส แอนด ์ฟี

เรียด 7 (ในปี ค.ศ. 2015)  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บุฟเฟ่ตน์านาชาติ 

น าทา่น ถา่ยรูปเป็นท่ีระลึก กบั เฟอรร์ำร่ี เวิลด ์(Ferrari World) เป็นแหลง่รวมเทคโนโลยี นวตักรรมทัง้ยาน

ยนต ์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์และสรรพส่ิงท่ีเป็นองคค์วามรูเ้ชิงวิศวกรรม, ศิลปกรรม การออกแบบ วิจยั พฒันา 

จากรถยนตเ์ฟอร์ราร่ี และทุกๆ ศาสตร์ในโลก เอามารวมกนัเพ่ือสรา้งเป็นโครงการน้ี ท่ีเป็นทัง้สวนสนุกในร่มขนาด

ใหญท่ี่สุดในโลก โชวรู์มเทคโนโลยี, โชวรู์มวิศวกรรมยานยนต,์ แหลง่รวมเทคนิคความรู ้และความบนัเทิงทุกอยา่ง

เอาไวใ้นน้ี ** คา่บตัรเขา้ชม เฟอร์ราร่ี เวิลด ์ทา่นละ ประมาณ 80-100 ยูเอสดอลลา่หส์หรัฐอเมริกา (USD.) 

ข้ึนอยูก่บัชว่งเวลา และ ชว่งฤดูกาล ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้หรือ ทา่นสามารถเลือกซ้ือของฝากของท่ี

ระลึกจากเฟอร์ราร่ี เวิลด ์มากมายท่ีรา้นขายของท่ีระลึก **  

น าทา่น เขา้ชม ท ำเนียบประธำนำธิบดี แห่งเมืองอำบูดำบี (Presidential Palace of Abu Dhabi / Qasr 

Al Wattan) สถานท่ีทางวฒันธรรมท่ีส าคญัแหง่ใหมท่ี่เพ่ิงเปิดใหนั้กทอ่งเที่ ยวเขา้ชมความงดงามของสถาปัตยกรรม

ตะวนัออกกลาง เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2562 ท่ีผา่นมา เร่ิมจากโถงกลาง (The Great Hall) มีลกัษณะเป็นโดม

ทองขนาดใหญมี่ความสูงกวา่ 37 เมตร กลางอาคาร ผา่นทางเช่ือมเขา้สูห่อ้งตา่งๆ ภายในถูกประดบัประดาดว้ย

กระเบ้ืองโมเสควิจิตรบรรจงดว้ยศิลปะร่วมสมยัไดอ้ยา่งสวยงามหรูหรา ทุกหอ้งลว้นมีความสวยงามเป็นเอกลกัษณ์

แตกตา่งกนัออกไป ตลอดจนเรียนรูม้รดกทางวฒันธรรมและขนบประเพณีของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสไ์ด ้

จากท่ีน่ี  รอบของการเขา้ชม ท าเนียบประธานาธิบดี แหง่เมืองอาบูดาบี อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

ข้ึนอยูก่บัชว่งเวลา และ อตัราคา่บริการของบตัรข้ึนชม ตามอตัราท่ีคณะก าหนดเทา่น้ัน  

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองดูไบ (Dubai) ผา่นถนน Sheikh Zayed Road ถนน 12 เลนส ์สายหลกัส าคญัท่ีสุดของ

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ท่ีเช่ือมตอ่เมืองอาบู ดาบี และ เมืองดูไบ เขา้ดว้ยกนั ขนานไปกบัแนวชายฝั่ง ถนน

เสน้น้ีมีโรงแรม ศูนย์การคา้ ส านักงานและอพาร์ตเมนท ์ตัง้เรียงรายมากมาย สถาปัตยกรรมสมยัเกา่ และ 

สมยัใหมร่วมกนัอยูแ่สดงถึงความมัง่ค ัง่สวยงามทางอารยธรรมและวฒันธรรม 

น าทา่นเดินทางสู่ ห้ำงเอมิเรตส์ มอลล์ (Emirates Mall) เป็นหา้งขนาดใหญ่ท่ีไดร้ับความนิยมสูง มีโรง

ภาพยนตร์ Cinestar แบบคอมเพล็กซ ์มีอาร์เคดกวา้งใหญ ่ติดตัง้ตูเ้กมส์ ลานโบวล่ิ์ง และร้านคา้อีกมากมาย 

รวมถึงรา้นตา่งๆ ท่ีไดร้ับความนิยมในเมืองดูไบ และ Borders, Debenhams, Zara และแมแ้ต ่Harvey Nichols 

สินคา้แบรนด์ดังอย่าง H&M และ Phat Farm ส าหรับลูกคา้ท ั่วไป และ Via Rodeo ท่ีเต็มไปดว้ย Versace, 

D&G, Ferragamo และอ่ืนๆ จุดท่ีโดดเดน่ท่ีสุดของ Mall of the Emirates ก็คือ สกี ดูไบ (Ski Dubai) ไม่น่า

แปลกใจท่ี Mall of the Emirates เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีไดร้ับความนิยมสูงสุดในเมืองดูไบเพราะ สกี ดูไบ (Ski 

Dubai) คือหน่ึงในสุดยอดแหลง่ทอ่งเท่ียวในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สามารถเลือกเลน่ระหวา่งสกี สโนว์

บอร์ด เล่ือนหิมะ หรือโยนบอลหิมะในสวนหิมะ หรือ สามารถเลือกด่ืมชา กาแฟ รับประทานอาหารใน Mall of 

the Emirates มีรา้นอาหารใหคุ้ณเลือกแบบนับไมถ่ว้นเลยทีเดียว เชน่ Apres รา้นมีสไตลท่ี์พกัส าหรับนักเลน่สกี มี

เคร่ืองด่ืมบริการทนัใจหรือเลือกทานฟองดูก็ได,้ ใกล ้Ski Dubai เป็นท่ีตัง้รา้น Sezzam ซ่ึงมีเมนูอาหารนานาชาติ

ใหเ้ลือกมากมาย, The Butcher’s Shop รวมอาหารสุดยอดท่ีน าเขา้จากแอฟริกาใต ้ท่ีท่ีคุณตอ้งแวะทาน Biltong 

(เน้ือตากแหง้) หรือสเต็กรสเลิศ 

** อิสระอาหารค ่า เพ่ือสะดวกแกก่ารเดินทางทอ่งเที่ ยว ** 



 

 น าคณะเขา้สูท่ี่พกั Novotel Barsha หรือ Golden Tulip, Dubai, United Arab Emirates หรือเทียบเทา่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีส่ีของกำรเดินทำง (4)   เมืองดูไบ - รำ้นเคร่ืองหนัง - ข้ึนชมวิวบน อำคำรดูไบเฟรม – พิพิธภณัฑแ์ห่งชำติดูไบ 

                                     ดูไบ ครีก - นัง่เรือขำ้มฟำก - ย่ำนตลำดเก่ำ - ตลำดทอง – ตลำดเคร่ืองเทศ 

                                     ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติดไูบ - กรงุเทพฯ                                               (B/-/D) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู่ รำ้นเคร่ืองหนัง (Leather Shop) จ าหน่ายเส้ือหนัง และ เส้ือขนสัตว ์(ขนเฟอร์) ท่ีชาว

พ้ืนเมืองดูไบ นิยมใช ้แน่นอนวา่จะตอ้งเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ผลิตจากวตัถุดิบท่ีดีสุดจากทัว่ทุกมุมโลก  

น าทา่น ข้ึนชมวิวบน อำคำรดูไบเฟรม (Dubai Frame) สัญลกัษณ์ใหมข่องเมืองดูไบ อาคารหนา้ตาคลา้ย 

กรอบรูป ท่ีใหญท่ี่สุดในโลก ซ่ึงเป็นกรอบรูปฉาบทองค าความสูงขนาด 150 เมตร กวา้ง 93 เมตร ใชเ้วลาในการ

กอ่สรา้งมาถึง 10 ปีเต็ม ดว้ยจ านวนเงินประมาณ 43.5 ลา้นเหรียญสหรฐั หรือประมาณ 1.39 พนัลา้นบาท คือ

การแสดงภาพใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ห็นถึงสภาพแวดลอ้มของประเทศดูไบ ทัง้ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต เพราะที่ ต ัง้ของ

ดูไบเฟรม น้ันอยูบ่ริเวณสวนสาธารณะ Zabeel Park ซ่ึงเป็นเขตแบง่ระหวา่งเมืองเกา่และเมืองใหมอ่ยา่งพอดิบ

พอดี ** รอบของการข้ึนชมวิวบนอาคาร ดูไบเฟรม อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยูก่บัชว่งเวลา 

และ อตัราคา่บริการของบตัรข้ึนชม ตามอตัราท่ีคณะก าหนดเทา่น้ัน ** 

   ** อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือสะดวกแกก่ารเดินทางทอ่งเที่ ยว ** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

น าทา่น เขา้ชม พิพิธภณัฑแ์ห่งชำติดูไบ (Dubai Museum) เป็นพิพิธภณัฑท่ี์ทนัสมยัที่ สุดในภูมิภาคตะวนัออก

กลาง สรา้งข้ึนเม่ือศตวรรษท่ี 19 บูรณะครั้งลา่สุดปี พ.ศ. 2513 เป็นพิพิธภณัฑท่ี์รวบรวมเร่ืองราวส าคญัทาง

ประวติัศาสตร์ เชน่ การคน้พบงานศิลป์ ท่ีมีอายุถึง 4,000 ปี เร่ืองราวการคา้ขายมุกในประวติัศาสตร์กอ่นการ

คน้พบน ้ามนั ทา่นจะประทบัใจกบัการน าเทคโนโลยีตา่งๆ มาถา่ยทอดเพ่ือบอกเลา่เร่ืองราวประวติัศาสตร์ของ

อาหรับโบราณ ** รอบของการเขา้ชมอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่

กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนคา่ใชจ้า่ย ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี 

เน่ืองจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรียบรอ้ยแลว้ทัง้หมด ** 

น าทา่นเดินทางสู ่ดูไบ ครีก (Dubai Creek) เป็นคลองท่ีสรา้งข้ึนโดยการขุดเขา้มาในชายฝั่ง เพ่ือแบง่เมืองดูไบ

ออกเป็น 2 สว่น คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีทา่จอดเรือ 8 ทา่ น า

ทา่น นัง่เรือขำ้มฟำก ท่ีชาวเมืองดูไบเรียกกนัวา่ Abra Taxi ซ่ึงเป็นเรือท่ีรับใชช้าวเมืองดูไบมาชา้นานจวบจนถึง

ปัจจุบนั ใหท้า่นไดส้มัผสัวิถีชีวิตความเป็นอยู ่ของชาวเมืองดูไบแบบโบราณ ท่ีไมว่า่เมืองดูไบจะมีความกา้วล า้

ทนัสมยัทางเทคโนโลยีระดบัโลกมากเพียงใด แตก็่ยงัมีโอกาสไดเ้ห็นวฒันธรรมความเป็นอยูข่องคนทอ้งถ่ินโบราณ

อยูจ่นถึงปัจจุบนั  

น าทา่นเดินทางสู่ ย่ำนตลำดเก่ำ (Old Market) ของเมืองดูไบท่ีเรียกวา่ Old Dubai Souk ท่ีอยูท่างฝั่ง Bur 

Dubai สู ่ตลำดทอง (Gold Souk) ท่ีข้ึนช่ือวา่เป็นตลาดทองท่ีใหญท่ี่สุดในโลก วางขายเคร่ืองประดบัท่ีท  าจาก

ทองค า ขายเคร่ืองประดบัทุกชนิด เชน่ มุก อญัมณี ตา่งๆ รา้นเล็กๆ มากมายกวา่รอ้ยรา้นคา้ หรือ ใกลก้นัจะเป็น 

ตลำดเคร่ืองเทศ (Spice Souk) ท่ีท ัง้ตลาดตลบอบอวนไปดว้ยกล่ินเคร่ืองเทศ ไมห้อม อบเชย กระวาน กานหลู 

และ ถัว่ คุณภาพตา่งๆนับรอ้ยชนิดจากทัว่ทุกมุมโลก มารวมไวท่ี้ตลาดเคร่ืองเทศแหง่น้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! อาหารจีน 

น าทา่นเดินทางสู ่ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมิเรตส ์ 

22.30 น. น าทา่นเดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Emirate 

Airlines เที่ ยวบินท่ี EK374 

** ใชเ้วลำบินประมำณ 6 ชัว่โมง บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง (5)   ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ ประเทศไทย  

08.00 น.  เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

 

 



 

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง รำยละเอียดเท่ียวบิน 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเด ีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

14 - 18 มถิุนายน 2562 
14JUN EK375 BKK-DXB 09.55-13.00 

17JUN EK374 DXB-BKK 22.30-08.00+1 

24,999 24,999 24,999 7,999 17,999 

06 - 10 กนัยายน 2562 
06SEP EK375 BKK-DXB 09.55-13.00 

09SEP EK374 DXB-BKK 22.30-08.00+1 

25,999 25,999 25,999 7,999 18,999 

13 - 17 กนัยายน 2562 
13SEP EK375 BKK-DXB 09.55-13.00 

16SEP EK374 DXB-BKK 22.30-08.00+1 

25,999 25,999 25,999 7,999 18,999 

20 - 24 กนัยายน 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 ตลุาคม 2562 
04OCT EK375 BKK-DXB 09.55-13.00 

07OCT EK374 DXB-BKK 22.30-08.00+1 

27,999 27,999 27,999 9,999 20,999 

11 - 15 ตลุาคม 2562 

(13 ต.ค. คลา้ยวนัสวรรคต ร. 9 และ วนัออกพรรษ 

/ 14 ต.ค. วนัหยุดชดเชย) 

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 ตลุาคม 2562 

(23 ต.ค. วนัปิยมหาราช) 

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 

 

** อตัรำค่ำบริกำรน้ี รวม ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรย่ืนวีซ่ำท่องเท่ียวหมู่คณะ ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมิเรตส ์แบบหมู่

คณะ เรียบรอ้ยแลว้ ** 

** อตัรำค่ำบริกำร ส ำหรบัเด็กอำยุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วนัเดินทำงกลบั (Infant) ท่ำนละ 10,000 บำท ** 

** หำกท่ำนท่ีตอ้งออกตัว๋ภำยใน (เคร่ืองบิน , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุำสอบถำมท่ีเจำ้หนำ้ท่ีทุกครัง้ก่อนท ำกำรออกตัว๋

เน่ืองจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลำบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ ** 

 

** ส ำหรบัอตัรำค่ำบริกำรน้ี จ ำเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทำงจ ำนวน 15 ท่ำน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทำงไม่ถึงตำม

จ ำนวนท่ีก ำหนด ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเล่ือนกำรเดินทำง หรือ เปล่ียนแปลงอตัรำค่ำบริกำร (ปรบัรำคำ

เพ่ิมข้ึน เพ่ือใหค้ณะไดอ้อกเดินทำง ตำมควำมตอ้งกำรของผูเ้ดินทำง) ** 

 

** กรณีผูเ้ดินทำงเป็นอิสลำม หรือ ไม่สำมำรถรบัประทำนอำหำรไดต้ำมโปรแกรมก ำหนด ไม่ว่ำเหตุผลใดเหตุผลหน่ึง 

และ ไม่ว่ำม้ือใดม้ือหน่ึง ทำงบริษทัขอใหท่้ำนผูเ้ดินทำงกรณุำเตรียมอำหำรส่วนตวัของท่ำนมำเพ่ิมเติมขณะม้ืออำหำร 

เน่ืองจำกรำ้นอำหำรแต่ละรำ้นจะมีขอ้จ ำกดัเร่ืองของวตัถุดิบ โดยส่วนมำก รำ้นอำหำรจะจดัใหเ้ป็นไข่ดำว หรือ ไข่เจียว 

ผดัผกั ขำ้วผดั และ บะหม่ีก่ึงส ำเร็จรปู เท่ำนัน้ กรณีท่ีท่ำนมีควำมประสงคท่ี์จะสัง่เมนูนอกเหนือขำ้งตน้ ผูเ้ดินทำง

จะตอ้งช ำระค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมเติมในส่วนน้ีดว้ยตนเอง **  

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

 คา่บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class)  

 คา่ภาษีน ้ามนั และ ภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Emirate Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบินได ้ทา่นละ 1 ช้ิน โดยมีน ้าหนักไมเ่กิน 23 กก.  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทิปคนขบัรถ) 

 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พกัหอ้งละ 2 ทา่น หรือ 3 ทา่น ตอ่ห ้อง กรณีท่ีโรงแรมมีหอ้งพกั 3 ทา่น 

Triple วา่ง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแขง่ขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท  าใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ 



 

ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยค านึงถึงประโยชน์

ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการระบุ กรณีไมร่วมจะช้ีแจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 คา่อาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของ

ลูกคา้เป็นส าคญั 

 คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซ้ือประกนัเพ่ิมเพ่ือ

คุม้ครองสุขภาพกรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรย่ืนวีซ่ำท่องเท่ียว ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมิเรตส์ แบบหมู่คณะ ท่ำนละ ประมำณ 

4,500-5,000 บำท ข้ึนอยู่กบัอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ  

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ คา่ท  าหนังสือเดินทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อินเตอร์เน็ต คา่ซกั

รีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงคา่อาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการระบุ และ คา่พาหนะตา่งๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณา

สอบถามอตัราคา่บริการจากหวัหนา้ทวัร์กอ่นการใชบ้ริการทุกครั้ง) 

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 

 ค่ำทิปคนขับรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และ หวัหน้ำทวัร ์รวมทัง้ 3 ท่ำน ตลอดกำรเดินทำง ตำมธรรมเนียม 1,700 

บำท (THB) รวมไปถึงเด็กอำยุมำกกว่ำ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอำยุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทำงกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่ำนสำมำรถ

ใหม้ำกกว่ำน้ีไดต้ำมควำมเหมำะสมและควำมพึงพอใจของท่ำน 
 

เง่ือนไขกำรจอง และ กำรช ำระค่ำบริกำร 

1. นักทอ่งเที่ ยวหรือเอเยน่ต ์กรณุำท ำกำรจองล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 45 วนั ก่อนกำรเดินทำง พรอ้มช ำระเงินมดัจ ำ ท่ำนละ 

20,000 บำท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอยา่งเชน่ ทา่นท าจองวนัท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจ า สว่นน้ีภายในวนัท่ี 3 กอ่น

เวลา 14.00 น. เทา่น้ัน โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไมไ่ดร้ับยอดเงินมดัจ าตามเวลาท่ีก าหนด และหากทา่นมี

ความประสงคจ์ะเดินทางในพีเรียดเดิม ทา่นจ าเป็นตอ้งเช็คท่ีวา่งและท าจองเขา้มาใหมอี่กครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting 

List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิ้ทธ์ิลูกคา้รายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ท่ีท  ารายการจองเขา้มา

ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษทัมีท่ีน่ังราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

2. นักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ต ์กรุณาช าระคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดินทำงอย่ำงน้อย 31 วนั กรณี

นักทอ่งเที่ ยวหรือเอเยน่ตไ์มช่  าระเงิน หรือ ช าระเงินไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทา่น

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีท่ีอยู่ในช่วงรอผลกำรอนุมติัวีซ่ำ รอนัดสมัภำษณวี์ซ่ำ ท่ีท  าให ้

ทางบริษัทไมไ่ดร้ับเงินตามเวลาท่ีก าหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คือ กอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั ใหถื้อวา่นักทอ่งเท่ียวสละ

สิทธิการเดินทางในทวัร์น้ันๆทนัที 

3. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัท เชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง 

ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ี

รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั 

 

เง่ือนไขกำรยกเลิกกำรเดินทำง 

1. กรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักทอ่งเท่ียวหรือ

เอเยน่ต ์(ผูมี้รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสาร

แจง้ยืนยนัยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเทา่น้ัน ทางบริษัทไมร่ับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณี

ใดๆทัง้ส้ิน 

2. กรณีนักทอ่งเที่ ยวหรือเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงินคา่บริการคืน นักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ต ์(ผูมี้รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพ่ือลงนามด าเนินการขอรับเงินคา่บริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ

อ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พรอ้มหลกัฐาน ไดแ้ก ่ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการช าระเงินคา่บริการตา่งๆ

ทัง้หมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการให ้

น าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงัน้ี 



 

2.1 แจง้ยกเลิก 45 วนั ข้ึนไป ก่อนกำรเดินทำง คืนค่ำใชจ่้ำยทัง้หมด ** กรณีวนัเดินทำงตรงกบัช่วงวนัหยุดนักขัต

ฤกษ ์ไม่ว่ำวนัใดวนัหน่ึง ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลิก 31-35 วนั ก่อนกำรเดินทำง เก็บค่ำใชจ่้ำยท่ำนละ 50% ของค่ำบริกำร ** กรณีท่ีมีค่ำใชจ่้ำยตำมจริง

มำกกว่ำก ำหนด ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเก็บค่ำใชจ่้ำยเพ่ิม ท่ีเกิดข้ึนจริงทัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่ำ 31 วนั ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำร ไม่คืนค่ำใชจ่้ำยทัง้หมด 

** ทัง้น้ี ทางบริษัทจะหักคา่ใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากคา่บริการท่ีช าระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่

นักทอ่งเที่ ยว เชน่ การส ารองท่ีน่ังตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการ

บิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอตัราคา่บริการน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 20 ทา่น ข้ึนไป ในแตล่ะคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไมถึ่งตามจ านวนท่ี

ก าหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อตัราคา่บริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหค้ณะได ้

ออกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษทัจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเที่ ยวหรือเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนั กอ่นการ

เดินทางส าหรับประเทศท่ีไมมี่วีซา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วนั กอ่นการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซา่ แตห่ากทางนักทอ่งเที่ ยวหรือ

เอเยน่ตทุ์กทา่นยินดีท่ีจะช าระคา่บริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทอ่งเที่ ยวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทาง

ได ้ทางบริษทัยินดีท่ีจะใหบ้ริการและด าเนินการตอ่ไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคา้ด าเนินการย่ืนวีซา่เรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ทวัร์ท่ีลูกคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึง 

ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซา่ไมผ่า่นการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษทัจะคิดคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริงทัง้หมด โดยค านึงถึง

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาล

ประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั 
 

ขอ้มูลส ำคญัเก่ียวกบั โรงแรมท่ีพกั ท่ีท่ำนควรทรำบ 

1. เน่ืองจากการวางแผนผงัหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) , หอ้งพกัคูแ่บบ 2 

ทา่น (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัแตล่ะประเภท อาจจะไมติ่ดกนั หรือ อยูค่น

ละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซ่ึงถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กบั 1 

เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเด่ียว 1 หอ้ง (Single) ไม่

วา่กรณีใดๆ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่บริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดข้ึนจากนักทอ่งเที่ ยวหรือเอเยน่ต ์

2. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

ขอ้มูลส ำคญัเก่ียวกบั กำรย่ืนค ำรอ้งขอวีซ่ำ ท่ีท่ำนควรทรำบ  

1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซา่แบบหมูค่ณะเทา่น้ัน กรณีท่ีทา่นไมส่ามารถย่ืนวีซา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งย่ืนกอ่น หรือ 

หลงั คณะ และหากเกิดคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริงทัง้หมด เชน่ คา่บตัร

โดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) จะตอ้งออกกอ่นแตวี่ซา่ยงัไมอ่อก เน่ืองจากทา่นย่ืนหลงัคณะ  

2. มาตราฐานการพิจารณาวีซา่แบบปกติทัว่ไปคือ 10 วนัท าการ (เป็นอยา่งนอ้ย ไมร่วมวนัเสาร์ - อาทิตย)์ ท ัง้น้ี ข้ึนอยูก่บัจ  านวน

ผูส้มคัรในชว่งน้ันๆ ซ่ึงหากอยูใ่นชว่งฤดูกาลทอ่งเที่ ยว ท่ีมีผูส้มคัรเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกติ 

3. กรณีท่ำนไม่สำมำรถย่ืนวีซ่ำพรอ้มคณะไดต้ำมท่ีก ำหนดกำรหลงัจำกท่ีคณะคอนเฟิรม์ออกเดินทำง จ ำเป็นตอ้งเสีย

ค่ำส่วนต่ำง กรณีย่ืนวีซ่ำเด่ียว ท่ำนละประมำณ 3,000-4,500 บำท จำกค่ำทวัร ์ 
 

กำรเตรียมเอกสำร เพ่ือขอย่ืนวีซ่ำท่องเท่ียวประเทศสหรฐัอำหรบัเอมิเรตส ์แบบหมู่คณะ 

ส ำหรบัผูเ้ดินทำงท่ีถือหนังสือเดินทำงไทย 

1. ส าเนาหนา้หนังสือเดินทาง (หนา้แรกท่ีมีรูป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภำพ หรือ ไฟล ์ PDF. (รูปถา่ยจากมือถือไม่

สามารถใชไ้ด)้ มีอายุการใชง้านคงเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั  และมีหนา้วา่งไมต่  ่ากวา่ 2 หนา้ 



 

2. รูปถา่ยสี หนา้ตรง ขนาด 2 x 2 น้ิว (เทา่กนัทุกดา้นเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัส) จ านวน 2 รูป ฉากหลงัตอ้งเป็นพ้ืนสีขาว ถา่ยมาแลว้

ไมเ่กิน 3 เดือน ไมซ่ า้กบัวีซา่ประเทศอ่ืนๆท่ีเคยไดร้บั เทา่น้ัน  

2.1. กรณีผูเ้ดินทางอายุไมถึ่ง 18 ปีบริบูรณ์ จ าเป็นตอ้งใช ้สูติบตัร โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภำพ หรือ ไฟล ์PDF. (รูปถา่ยจากมือ

ถือไมส่ามารถใชไ้ด)้ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 - กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทำงกบั บิดำและมำรดำ จ าเป็นตอ้งมี หนังสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทำง ไปต่ำงประเทศ ท่ีออก

โดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหนา้หนังสือเดินทาง ของบิดา 

และ มารดา , หนังสือรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทำงกบั บิดำ จ าเป็นตอ้งมี หนังสือยินยอมใหบ้ตุรเดินทำง ไปต่ำงประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตร

เดินทางไปตา่งประเทศ ท่ีออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้

หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทำงกบั มำรดำ จ าเป็นตอ้งมี หนังสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทำง ไปต่ำงประเทศ (ของบิดา) ใหบุ้ตร

เดินทางไปตา่งประเทศ ท่ีออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้

หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

** รำยละเอียดเอกสำรกำรย่ืนขอวีซ่ำท่ีไดก้ล่ำวมำน้ี เป็นเพียงขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีทำงบริษทัฯ ไดจ้ดัท ำข้ึนจำก

ประสบกำรณแ์ละระเบียบของสถำนทูตฯ ซ่ึงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได ้ตำมแต่สถำนกำรณ ์และคุณสมบติัของลูกคำ้ใน

แต่ละรำย โดยอยู่ท่ีดุลยพินิจของประเทศปลำยทำงเป็นผูด้ ำเนินกำร ** 

** หมำยเหต ุ: ทำงด่ำนตรวจคนเขำ้เมืองประเทศปลำยทำง อำจขอรำยละเอียดเพ่ิมเติม จำกท่ีไดแ้จง้ไว ้ข้ึนอยู่กบักำร

พิจำรณำของเจำ้หนำ้ท่ี และเอกสำร ของแต่ละท่ำน (เป็นกำรพิจำรณำแบบรำยบุคคล) กำรอนุมติัวีซ่ำเป็นดุลพินิจของ

ทำงสถำนทูต ทำงบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทัง้ส้ิน ทัง้น้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลำงและคอยบริกำรอ ำนวยควำมสะดวก

ใหแ้ก่ผูเ้ดินทำงเท่ำนัน้ อตัรำค่ำธรรมเนียมวีซ่ำทำงสถำนทูตเป็นผูเ้รียกเก็บ หำกท่ำนโดนปฏิเสธกำรขออนุมติัวีซ่ำ ทำง

สถำนทูตไม่คืนอตัรำค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำ และมีสิทธ์ิไม่แจง้สำเหตุกำรปฏิเสธวีซ่ำ * 

 

เง่ือนไข และ ขอ้ควรทรำบอ่ืนๆ ทัว่ไป ท่ีท่ำนควรทรำบ 

1. ทวัร์น้ีขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนา้ปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เทา่น้ัน กรณีท่ีทา่นถือหนังสือ

เดินทางราชการ  (หน้าปกสีน ้าเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพรอ้มคณะทวัร์อนัมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียว โดยไมมี่จดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกบัการขออนุญาตการใชห้นังสือเดินทาง

พิเศษอ่ืนๆ หากไมผ่า่นการอนุมติัของเคาทเ์ตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝั่งประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขา

เขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บผิดชอบความผิดพลาดที่ จะเกิดข้ึนในสว่นน้ี และ ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบ

เหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-

ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณี

ใดๆก็ตาม 

2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือ

เดินทาง เลขท่ีวีซา่ และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสือเดิน และ 

หนา้วีซา่มาใหก้บัทางบริษทัพรอ้มการช าระเงินมดัจ าหรือสว่นท่ีเหลือทัง้หมด 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้น้ี ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยั และ ประโยชน์ของ

ลูกคา้เป็นส าคญั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบตอ่ความเสียหายหรือคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักทอ่งเที่ ยวท่ีไมไ่ดเ้กิดจากความผิดของ

ทางบริษทั เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 



 

6. อตัราคา่บริการน้ีค  านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ

ในการปรับราคาคา่บริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน คา่ภาษี

น ้ามนั คา่ภาษีสนามบิน คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ ยวบิน ฯลฯ ท่ีท  าใหต้น้ทุนสูงข้ึน 

7. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมมี่อ านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แตมี่เอกสารลงนามโดยผูมี้

อ  านาจของบริษทัก ากบัเทา่น้ัน 

8. นักทอ่งเท่ียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวา่งรอการเดินทาง อนัไมใ่ชเ่หตุท่ี

เก่ียวขอ้งกบัทางบริษัท อาทิเชน่ วีซา่ไมผ่า่น เกิดอุบติัภยัท่ีไมส่ามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง

บริษัทจะรับผิดชอบคืนคา่ทวัร์เฉพาะสว่นท่ีบริษทัยงัไมไ่ดช้  าระแกท่างคูค่า้ของทางบริษัท หรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้

ตามหลกัปฏิบติัเทา่น้ัน 

9. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตรตอ่ช้ิน และรวมกนั

ทุกช้ินไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจได ้

อยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้า่นละ 1 ใบเทา่น้ัน ถา้ส่ิงของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก  าหนด

จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่น้ัน 

10. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ท่ี
โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่น้ัน 

11. คณะทวัร์น้ี เป็นการช าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดแบบผูกขาดกบัตวัแทนบริษทัท่ีไดร้ับการรับรองอยา่งถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซ่ึง
บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีท่ีทา่นไมต่อ้งการใช ้

บริการสว่นใดสว่นหน่ึง ไมว่า่กรณีใดก็ตาม จะไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมข้ึนตามมาเป็นบาง

กรณี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนจริงทัง้หมดกบัผูเ้ดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์น้ีข้ึน ไมว่า่กรณีใด

ก็ตาม 

12. กรณีลูกคา้ท่ีจองเฉพาะทวัร์ไมร่วมบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยดแ์ลนดท์วัร์ ซ้ือตัว๋เคร่ืองบินแยกเอง) ในวนัเร่ิมทวัร์ (วนัท่ี

หน่ึง) ทา่นจ าเป็นจะตอ้งมารอคณะเทา่น้ัน ทางบริษทัไมส่ามารถใหค้ณะ รอทา่นได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม กรณีท่ีไฟลท์ของทา่นถึง

ชา้กวา่คณะ และ ยืนยนัเดินทาง ทา่นจ าเป็นจะตอ้งเดินทางตามคณะไปยงัเมือง หรือ สถานท่ีทอ่งเที่ ยวท่ีคณะอยูใ่นเวลาน้ันๆ 

กรณีน้ี จะมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยท่ีใชใ้นการเดินทางดว้ยตนเองทัง้หมดเทา่น้ัน ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมส่ามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากทา่นไมไ่ดท้อ่งเท่ียวเมือง หรือ สถานท่ีทอ่งเที่ ยวใดๆ สถานท่ี

หน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัตวัแทนแลว้ทัง้หมด 

 


