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Amazing Dubai Miracle Garden 

5 วนั 3 คนื 
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

 
 เร ิม่เพยีง 31,911.- 

 



 

    หนา้ 2 จาก 13 

 ชมเมืองอาบูดาบี เมืองทีไ่ดร้ับการยกยอ่งว่าเป็นสวรรคแ์หง่ทะเลทราย จนไดร้ับสมญานามว่าเป็น  

Garden of Gulf      

 ชมความยิง่ใหญข่องสเุหรา่หนิอ่อนสขีาว Grand Mosque  

 ชมการแสดง “น า้แหง่ดูไบ” เป็นน ้าพุเตน้ระบ าทีส่วยงามวจิติรตระการตา  

 น่ังเรอื Abra Ride สัมผัสมนตเ์สน่ห์ทางวัฒนธรรม ทีผ่สมผสานกันระหว่างอาหรับดัง้เดมิและความทันสมัยใน

แบบตะวันตก ผ่านวถิชีวีติสองฝ่ังน ้าของแม่น ้าCreek ในเมืองอันม่ังค่ัง  

 สวนดอกไมท้ี่ย ิง่ใหญ่ที่สุดในโลก Dubai Miracle Garden: The world’s biggest natural flower 

garden! 

***สัมผัสประสบการณ์แปลกใหมก่ับ Sand Dune สนุกสนานกับการน่ังรถตะลยุทะเลทรายและการขีอ่ฐู***  

***ดืม่ด า่กับบรรยากาศสดุโรแมนตกิของพระอาทติยต์กดนิ และมือ้ค ่าสดุพเิศษแบบบารบ์คิวิอาหรบั***  

***ขึน้ “เบริจ์คาลฟิา” Burj Khalifa ช ัน้ 124*** 

 

        ก าหนดการเดนิทาง                                                                           
 

วนัที ่  2-6, 17-21, 23-27 ก.พ. 61 31,911.- 

วนัที ่  1-5, 9-13, 16-20, 23-27 ม.ีค., 30 ม.ีค. - 3 เม.ย. 61 31,911.- 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 

โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ – ดไูบ – Dubai Miracle Garden ✈ ✈ O 
IBIS DEIRA CITY 
CENTER 

2 ดไูบ – กรงุอาบูดาบ ี– Grand Mosque – Ferrari World – ดไูบ O O O 
IBIS DEIRA CITY 
CENTER 

3 
The Palm Project – ตกึเรอืใบ – ตลาด Medinat Jumeirah  

Souk - น่ังรถ 4WD ตะลยุทะเลทราย   
O O O 

IBIS DEIRA CITY 
CENTER 

4 

พพิธิภัณฑด์ไูบ – น่ังเรอื Abra Ride – ตลาดเครือ่งเทศ และ 

ตลาดทอง – หา้งดไูบ – ขึน้ “เบริจ์คาลฟิา” Burj Khalifa ช ัน้ 

124 – สนามบนิ 

O X ✈  

5 กรงุเทพ ✈ ✈ ✈  

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง  กรุงเทพฯ – ดูไบ – Dubai Miracle Garden 

06.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประต ู9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมีเจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และอ านวยความ

สะดวก 

 



 

    หนา้ 3 จาก 13 

09.30 น. ออกเดนิทางสูน่ครดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิ EK 375  

13.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิดูไบ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) หลังผ่าน

พธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าทา่นสูส่วนดอกไม ้เป็นสวนดอกไมท้ี่

ย ิ่ง ใหญ่ ที่สุด ในโลก Dubai Miracle Garden: The world’s biggest 

natural flower garden! มีขนาดประมาณ 72,000 ตรม.ประกอบไปดว้ย

ดอกไมน้านาพันธุ์กว่า 45 ลา้นตน้ กว่า 60 สายพันธุ์  (ช่วงระยะเวลางาน

ดอกไม ้7 พฤศจกิายน 2017 – 30 เมษายน 2018)  

***คณะเดนิทางวนัที ่23 - 27, 30 ม.ีค. - 3 เม.ย. 61 ออกเดนิทาง เวลา 

09.30 น. และถงึดูไบ เวลา 13.00 น. 

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม IBIS DEIRA CITY CENTER หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่องของการเดนิทาง       ดูไบ – กรุงอาบดูาบ ี– Grand Mosque – Ferrari World – ดูไบ 

                                            Mall of the Emirates 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสูก่รุงอาบูดาบ ี(Abu dhabi)  ทีม่ีความเขียวขจีทา่มกลางตัว

เมืองทีท่ันสมัย จงึเป็นเมืองที่ไดร้ับสมญานามว่า Garden of Gulf และไดร้ับ

การยอ่งว่าเป็นสวรรคแ์หง่ทะเลทรายอกีดว้ย น าทา่นผ่านชมสถานทีส่ าคัญ ๆ ของ

เมือง ตลอดจนการสรา้งบา้นเรอืนทีม่คีวามสวยงาม และเห็นถงึความอุดมสมบูรณ์

ของเมือง แมจ้ะตัง้อยู่ท่ามกลางทะเลทรายอันแหง้แลง้ น าท่านชม Sheikh 

Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque สเุหร่าทีง่ดงามทีสุ่ดของ 

U.A.E. มีความใหญโ่ตเป็นอันดับ 3 ของโลก และเป็นสเุหรา่ประจ าสหรัฐอาหรับ

เอมเิรตส์ ทีท่่าน Sheikh สรา้งไวก้่อนท่านจะสวรรคต ใชร้ะยะเวลากอ่สรา้งรวม

ทัง้หมด 10 ปี ใหท้า่นไดช้มพรมลายดอกไมผ้ืนใหญ ่และโคมไฟ (Chandelier) 

ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ราคาราว 30 ลา้นเหรยีญสหรัฐ น าเขา้จากประเทศเยอรมัน ท า

ดว้ยทองค าและทองแดง ***การเทีย่วชมมัสยดิ ตอ้งแตง่กายใหส้ภุาพเรยีบรอ้ย 

หา้มสวมกางเกงขาสัน้หรอืเสือ้กลา้ม ทัง้ผูช้ายและผูห้ญงิ โดยเฉพาะผูห้ญงิตอ้ง

สวมใสเ่สือ้ผา้ทีม่คีวามยาวคลมุถงึระดับขอ้มอืและขอ้เทา้ ปกปิดไหลแ่ละทรวงอก

ใหม้ดิชดิ ผูห้ญงิจะตอ้งมีผา้คลมุผม และตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้มัสยดิ***       

ระยะทาง 137 ก.ม. 

 ใชเ้วลาเดนิทาง  
ประมาณ 2 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

 น าทา่นแวะถา่ยรปู Ferrari World และมีเวลาใหท้า่นเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึทีเ่ป็น

แบรนด์เฟอรร์ารี ่จากนั้นแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ ณ จุดชมวิว ช ิคาโกบีช กับ

ชายทะเลสีเทอรค์วอยซ ์ที่ทา่น Sheikh Al Nayan สรา้งขึน้มาเป็นของขวัญแก่

ชาวเมือง ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านกลับนครดูไบ น าท่านสู่ Mall of the 

Emirates เป็นหา้งขนาดใหญ่ มีโรงภาพยนตร์ ลานโบว์ลิง่ และรา้นคา้อีก

มากมาย รวมถงึรา้นตา่งๆ มีเวลาใหท้่านไดอ้ิสระเลอืกซื้อสนิคา้แฟ่ชัน้มากมาย 

ระยะทาง 23 ก.ม. 

 ใชเ้วลาเดนิทาง  

ประมาณ 20 นาท ี

 

ระยะทาง 99 ก.ม. 

 ใชเ้วลาเดนิทาง  
ประมาณ 1.30 ชม. 
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หรอืทา่นจะเขา้เลน่ที ่Ski Dubai หนึง่ในสดุยอดแหลง่ทอ่งเทีย่วในสหรัฐอาหรับ

เอมเิรตส ์สามารถเลอืกเลน่ระหว่างสก ีสโนว์บอรด์ เลือ่นหมิะ หรอืโยนบอลหมิะ

ในสวนหมิะ 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร บฟุเฟ่ทน์านาชาต ิ  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม IBIS DEIRA CITY CENTER หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง     The Palm Project – ตกึเรอืใบ – ตลาด Medinat Jumeirah  

                                             Souk – น ัง่รถ 4WD ตะลยุทะเลทราย   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทา่นขึน้รถไฟ Monorail เขา้สู่ The Palm Project เป็นสดุยอดโครงการ

ของ U.A.E. โดยการถมทะเลใหเ้ป็นเกาะเทียม สรา้งเป็นรปูตน้ปาลม์ จ านวน 3 

เกาะ มีทัง้โรงแรม รสีอรท์ อพารต์เมน้ต ์รา้นคา้ ภัตตาคาร รวมทัง้ส านักงานตา่ง ๆ 

นับว่าเป็นสิง่มหัศจรรย์อันดับที่ 8 ของโลก ใหท้่านตื่นตาตื่นใจกับความความ

ยิง่ใหญข่องโรงแรม Atlantis อันหรหูราอลังการน าทา่นถา่ยรูปบรเิวณชายหาด 

Jumeirah Beach สถานทีต่ากอากาศยอดนยิมของดูไบ แวะถา่ยรปูดา้นนอก

กับโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหรูระดบั 7 ดาว รูปทรงคลา้ยเรอืใบที่

งดงามและหรหูราทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ตัง้อยูร่มิอ่าวอาหรับ เป็นทีพั่กอาศัยของ

เศรษฐีทีม่ีชือ่เสยีงชาวตะวันออกกลาง ถอืเป็นสถานทีท่ีท่กุคนใฝ่ฝันจะมีโอกาส

เขา้ไปสัมผัสสักครัง้ในชวีติ จากนัน้ชม Medinat Jumeirah Souk หรอืเรยีกวา่ 

เวนสิแห่งดูไบ เป็นตลาดตดิแอร ์ตัง้อยูใ่นสว่นเดยีวกับโรงแรมหรรูะดับ 5 ดาว 

Mina Al Salam ของตระกูล Al Maktoum ออกแบบและตกแต่งเป็นศิลปะ

พื้นเมืองแบบอาหรับคลาสสกิ ภายในมีสนิคา้ระดับ Premium มากมาย อาท ิของ

ทีร่ะลกึ พวงกญุแจ ขวดทราย พรมอหิรา่น หัวน ้าหอม โคมไฟ ของประดับตกแตง่

บา้น ขนมหวาน และถ่ัวรสช็อกโกแลต เป็นตน้   จากนั้นน าท่านผ่านชม

พระราชวงัทา่นชคี (Shiekh Palace) ตืน่ตาตื่นใจกับพระราชวังสุดอลังการ

ของครอบครัว Shiekh Al Maktoum อันยิง่ใหญ่ ซึง่มีความร่มรื่น เต็มไปดว้ย

ระยะทาง 75 ก.ม. 

 ใชเ้วลาเดนิทาง  

ประมาณ 2 ชม. 
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ตน้ไมน้านาชนดิและบรรดาเหลา่นกยงู ผ่านชม New Palace ซึง่เป็นพระราชวัง

แหง่ใหม่ของครอบครัว  Shiekh Al Maktoum ทีก่ ่อสรา้งยังไม่แลว้เสร็จ ถา่ยรูป

กับสุเหร่าจูไมร่า (Jumeirah Mosque) สุเหรา่คูบ่า้นคูเ่มืองของดูไบ สรา้ง

ดว้ยหนิอ่อนทัง้หลัง และไดช้ื่อว่าเป็นสเุหรา่ทีส่วยงามมากที่สดุแหง่หนึง่ในนคร

ดไูบ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บา่ย สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ที่พัก เพื่อเปลี่ยนเครื่องแต่งกายพรอ้มตะลุย

ทะเลทราย ระหว่างทางแวะน าทา่นชมโรงงานเครือ่งประดับเพชรพลอย 

 

 ทา่นทีเ่มารถ กรุณาทานยาแกเ้มาลว่งหนา้อยา่งนอ้ยครึง่ช ัว่โมง หรอืควร

แจง้หวัหนา้ทวัรใ์หท้ราบกอ่นไปทวัรท์ะเลทราย ทางทวัรจ์ะไมร่บัผดิชอบ 

และไมอ่นุญาตใหผู้ท้ีเ่ป็นโรคหวัใจข ัน้รุนแรงน ัง่รถไป Dune Safari โดย

เด็ดขาด *****ส าหรบัท่านทีไ่ม่รว่มเดนิทาง Dune Safari ท่านตอ้งรอ

คณะอยู่ทีโ่รงแรม โดยทางบรษิทั ไม่สามารถคนืค่าทวัรใ์หไ้ด้ รวมท ัง้

อาหารมือ้ค า่***** 

 

หมายเหตุ น าท่ านเดินทางไปท ัวร ์ท ะเลทราย  (Dune Safari & BBQ Dinner)  

(อย่าลืมเสือ้แจ็คเกต แว่นตากนัแดด รองเท้าฟองน ้า ติดตวัไปดว้ย)        

น าท่านขึ้นรถ 4WD (รถขบัเคลื่อน 4 ล้อ) ไปทัวร์ทะเลทราย ท่านจะได ้

สนุกสนานและตืน่เตน้ไปกับประสบการณ์อันแปลกใหม่ น ัง่รถตะลุยไปบนเนนิ

ทรายท ัง้สูงและต า่สลบักนัไป (Sand Dune) 

 

ค า่ จากนัน้ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรมตา่งๆ ในแคมป์กระโจมแบบอาหรับ ดืม่

ด า่บรรยากาศสดุโรแมนตกิของพระอาทติยต์กดนิทีแ่สนสวยงาม และสัมผัสชวีติ

แบบชาวพื้นเมอืง (เบดอูนิ) อาท ิการสวมชดุพื้นเมอืงชาวอาหรับ ถา่ยรปูเกบ็ไว ้

เป็นทีร่ะลกึ การเพน้ทม์อืแบบอาหรับ (Henna Tattoo) ลองสบู มาราก ูกลิน่

ผลไม ้(Shi Sha) ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance) ซึง่เป็นศลิปะการรา่ยร าที่

เนน้การเคลือ่นไหวของกลา้มเน้ือทอ้งและสะโพก รวมถงึสนุกสนานกบัการขีอ่ฐู 

 

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม IBIS DEIRA CITY CENTER หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง    พพิธิภณัฑด์ูไบ – น ัง่เรอื Abra Ride – ตลาดเครือ่งเทศ และ  

                                    ตลาดทอง – หา้งดูไบ – ขึน้ “เบริจ์คาลฟิา” Burj Khalifa ช ัน้ 124 –      

                                    สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑดู์ไบ (Dubai Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์ีท่ันสมัย

ที่สดุในตะวันออกกลาง สรา้งเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครัง้ล่าสุดปี 1970 เป็น

พพิิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรือ่งราวประวัตศิาสตรท์ี่ส าคัญ เช่น การคน้พบงานศลิปะ

ภายในหลมุฝังศพที ่Al Qusais ซึง่มีอายมุากกวา่ 4,000 ปี ประทับใจกับการบอก

เลา่เรือ่งราวประวัตศิาสตรข์องชาวอาหรับโบราณผ่านเทคโนโลยสีมัยใหม่ จากนัน้

น าท่านเดนิทางไปยัง Dubai Creek เป็นทะเลทีส่รา้งขึน้โดยการขดุเขา้มาใน

ชายฝ่ัง ซึง่แบ่งนครดูไบออกเป็น 2 ส่วน คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มี

ความยาวประมาณ 14 กโิลเมตร มีทา่จอดเรอื 8 ทา่ ใหท้า่นไดช้มและถา่ยรปูกับ

ทัศนียภาพสองฟากฝ่ังของแม่น ้า Creek ตามอัธยาศัย ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปในยา่น 

Bastakiya และน าทา่นน ัง่เรอื Abra Ride สัมผัสมนตเ์สน่หท์างวัฒนธรรมผ่าน

วถิีชีวิตสองฝ่ังน ้าของแม่น ้า Creek จากนัน้เดนิสูต่ลาดเครือ่งเทศ (Gold & 

Spicy Souk) และตลาดทอง (Gold Souk) เป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดใน

โลก จ าหน่ายผลติภัณฑ ์Jewelry ทกุประเภท เชน่ มุก อัญมณีตา่ง  น าทา่นชม

โรงงานเครื่องหนังชัน้ดีของดูไบ  จากนั้นน าท่านเดนิทางสูห่า้งดูไบ (Dubai 

Mall) หา้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่

ภายใน ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูหนา้ตูป้ลา ทีม่ีขนาดใหญก่ว่าคนสบิคนยนืเรยีงกัน 

 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวัน  

บา่ย ใหท้า่นอสิระในหา้งใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก สนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังมากมาย

จากยโุรป ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้สภุาพบรุษุและสภุาพสตร ีกระเป๋าถอื เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 

เครื่องกีฬา เป็นตน้ และในเวลา 18.00-24.00 น. ของทกุวัน ทา่นจะไดช้มการ

แสดง “น ้าพุแหง่ดไูบ” เป็นน ้าพุเตน้ระบ าอันสวยงามวจิติร อยูใ่นทะเลสาบเบริจ์คา

ลฟิา ทีเ่ป็นศนูย์กลางของนครดูไบ ถือเป็นน ้าพุทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก ณ ปัจจุบันน้ี 

โดยรอบถกูรายลอ้มไปดว้ยตกึทีม่ีชือ่เสียงมากมาย สิง่พเิศษของน ้าพุแหง่ดไูบน้ี 

คอื จะใชไ้ฟทัง้สิน้ 6,600 ดวง โปรเจคเตอร์ส ี50 ตัว ควบคุมการท างานดว้ย

ระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะแสดงประกอบดนตร ีครัง้ละประมาณ 5 นาที โดยใช ้

งบประมาณในการก่อสรา้งทัง้ส ิน้กว่า 7.2 พันลา้นบาท น าท่านขึน้ “เบริจ์คา

ลฟิา” Burj Khalifa ชัน้ 124 ตกึที่สงูทีสุ่ดในโลก มีความสงูถงึ 828 เมตร มี

ทัง้หมด 160 ชัน้ ออกแบบโดยนายเอเดรยีน สมธิ สถาปนกิจากชคิาโก ซึง่คณะ

จะไดม้ีโอกาสขึน้ลฟิทท์ี่มีความเร็วทีสุ่ดในโลกคือ 18 เมตร ตอ่วนิาที หรอื 65 

กโิลเมตร ตอ่ชั่วโมง ไปถงึชัน้ 124 เพื่อชมววิจากของนครดไูบไดท่ั้วทุกทศิที่

สวยงาม โดยตกึน้ีออกแบบตบแตง่ภายในโดย Giorgio Armani 
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19.00 น. เดนิทางสูส่นามบนิดูไบ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงใน Duty Free เพลดิเพลนิกบัสนิคา้แบรนดเ์นม และ

น ้าหอมยีห่อ้ดังมากมาย 

22.35 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่EK 374 

***คณะเดนิทางวนัที ่23 - 27, 30 ม.ีค. - 3 เม.ย. 61 ออกเดนิทาง เวลา 22.30 น. และถงึ

กรุงเทพฯ เวลา 07.35 น. 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง         กรุงเทพฯ 

07.35 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ   

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสัิยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัง้ในกรณีที่ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณทีีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5.เม ือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

***ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์หา้งสรรพสนิคา้และรา้นคา้ขนาดใหญ่จะปิดใหบ้รกิารทกุวันศกุร*์** 
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หมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
 

 

 

 

 
 

 
โปรแกรม : Amazing Dubai Miracle Garden 

5 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
 

ก าหนดวนัเดนิทาง:           2-6, 17-21, 23-27 ก.พ. 61 

      1-5, 9-13, 16-20, 23-27 ม.ีค., 30 ม.ีค. - 3 เม.ย. 61 
 

อตัราค่าบรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 31,911.- 

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (หอ้งพกัจะม ี2 เตยีงเทา่น ัน้ ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

*กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั* 
31,911.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 4,900.- 

เด็ก (อายไุม่เกนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 31,911.- 

เด็ก (อายไุม่เกนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(หอ้งพกัจะม ี2 เตยีงเทา่น ัน้ ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

*กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั* 

31,911.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เคร ือ่งบนิ ลดทา่นละ  8,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าเขา้ประเทศ UAE 

 (ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิมาพรอ้มเงนิมดัจ า เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท เนือ่งจากไมต่อ้งมา

โชวต์วักบัสถานฑูต ทางบรษิทัท าการยืน่แทน) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 60,000.- 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้  

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสดุวสิยัต่าง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั 
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1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล  

(หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8.  มัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมค่าทปิ) 

 

  

 

 

 
1. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเครือ่งดืม่ที่ส่ังพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกินจาก

ทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว,  

ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัข ึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั : 5 x 3 = 15 ยูเอสดอลลา่ร)์  

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตลอดรายการเดนิทาง (17 ยูเอสดอลลา่ร)์ 

7. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตุ า่กว่า 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 



 

    หนา้ 10 จาก 13 

8. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ UAE ***ราคาไมร่วมวซีา่ UAE คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 3,000 บาท*** 

 

 

 

 

1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญชี ทีน่ ัง่จะยนืยนัเม ือ่ไดร้บัเงนิมดัจ า

แลว้เทา่น ัน้ 

2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากท่านทีต่อ้งการออกต ั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบัตร

โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรยีมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวซี่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ

ท่านเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิ์การเรยีกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและ

ช่วงเวลาเดนิทาง   

2.   หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์เรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้ 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคุีณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น  

ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เช่น  สามารถเปิดประตู 

ฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long 

เง ือ่นไขการจอง 
 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่่านการอนมุตัวิซี่า หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จ าเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
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leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 

 

 

 

1. แจง้ยกเลกิ 60 วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 45-59 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 31-44 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 30 วันก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเก็บค่าใช้จา่ยท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบ

ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ท่านข ึน้ไป) เนือ่งจากเกิดความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดินทางใน

คณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได  ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลื่อนการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าต๋ัว 

และค่าธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย ืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวร์หรอืมัดจ ามาแลว้ 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิารยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าต๋ัวเครื่องบิน หรือค่าต๋ัว

เครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิ์ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

 

 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) ตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และโรงแรมใน

รสัเซยีไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น ผูเ้ดนิทาง จะไดห้อ้งพกัประเภท หอ้งคูแ่บบไมม่ ี

เตยีงเสรมิ 

2. โรงแรมในรัสเซยีสว่นใหญอ่าจจะไม่มีเครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบทีม่ีอณุหภมูติ า่  

3. กรณทีีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ี

ขนาดกะทัดรัต และไมม่ีอา่งอาบน ้า ซึง่ข ึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี

ลักษณะแตกตา่งกัน 

 

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั  

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิ ึง่รว่มเดนิทาง 
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ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ทอ่งเที่ยวพรอ้มทัง้การสัมมนา ดงูาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสุดในการ

เดนิทาง ทัง้น้ีทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อัน

เน่ืองจากอบัุตเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภัีย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การ

ผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, 

พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวีซา่จากกงสลุ และ / หรือ สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต 

รวมถงึผูม้ีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตผุล เน่ืองจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยู่

เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มี

ความคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงื่อนไขทีบ่รษัิทฯ ทีร่ับประกันในกรณีที่ผูร้ ่วมเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤต ิ

พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบัิตติามกฎระเบียบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อ

การเดนิทาง รวมถงึมีส ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอียดดา้นการเดนิทาง อาจมีการเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้ ี

เกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

 

 
 
 
 

1.  ส าเนาสหีนงัสอืเดนิทางทีช่ดัเจน ไมใ่ชถ่า่ยจากมอืถอื และวนัหมดอายุหนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอื

มากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทางกลบัถงึประเทศไทย  

2. รูปถา่ย  :  รูปส ีขนาด 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ (ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน) 2 รูป 

             -  กรณุากรอกชือ่ของบดิา-มารดาของผูท้ีเ่ดนิทาง และชือ่คูส่มรส (กรณีผูห้ญงิทีแ่ตง่งานแลว้) 

3.  กรณีผูเ้ดนิทางอายุไมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์   

3.1.  เด็ก ไม่ไดเ้ดนิทาง กบับดิาและมารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศจากเขต

หรอือ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา + หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย 

(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 

รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซี่าทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าข ึน้

จากประสบการณ์และระเบยีบของสถานทูตฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และ

คุณสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย  

3.2. เด็ก ไม่ไดเ้ดนิทาง กบับดิา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง(ของมารดา) ไปตา่งประเทศจากเขต

หรอือ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา  

3.3. เด็ก ไม่ไดเ้ดนิทาง กบัมารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง(ของบดิา) ไปตา่งประเทศจากเขต

หรอือ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา  

ระยะเวลาในการยืน่วซีา่ 14 วนัท าการ ไมร่วมเสาร-์อาทติย ์

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซี่าและการยืน่ขอวซี่า 
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หมายเหตุ : ทาง UAE Immigration อาจมกีาร ขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ จากทีไ่ดแ้จง้ไว ้ข ึน้อยู่กบั   

การพจิารณาของเจา้หนา้ที ่และเอกสาร ของแตล่ะทา่น  การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต 

ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่าน ัน้ อตัราค่าธรรมเนยีมวซี่าทางสถานทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หากท่านโดน

ปฏิเสธการขออนุมตัวิซี่า ทางสถานทูตไม่คนือตัราค่าธรรมเนยีมในการยืน่วซี่า และมสีทิธิไ์ม่แจง้

สาเหตุการปฏเิสธวซี่า 

 


