
 

 
 

 

 

 

 

 



 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ดูไบ (สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์ 

13.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร ์T สายการบิน 

EMIRATES AIRLINES เพ่ือเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจา้หน้าท่ี

บริษัทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเร่ืองกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

15.50 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ EK377 

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 06.10 ชัว่โมง) 

19.00 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ (เวลาทอ้งถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 3 ชัว่โมง) หลงัผ่านพิธีการตรวจ

คนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่านชม นครดูไบ (Dubai) เมืองแห่งความมหศัจรรย ์เพราะจาก

เดิมท่ีเป็นดินแดนทะเลทรายอนัแหง้แลง้ ก็ถูกปรับเปล่ียนกลายมาเป็นดินแดนแห่งความมัง่คัง่ 

ทั้งในดา้นการคา้ การพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ศนูยก์ลางธุรกิจและการท่องเท่ียวของตะวนัออก

กลาง เห็นไดจ้ากเหล่าตึกสงูระฟ้าอนัทนัสมยัท่ีผุดข้ึนทัว่นครดูไบ 

  น าคณะเขา้สู่ที่พกั CITY MAX HOTEL / FORTUNE DEIRA หรือเทียบเท่า 

วนัที่สอง ดูไบ – อาบูดาบี - GRAND MOSQUE – FERRARI WORLD – ดูไบ - DUBAI MALL –  

  ชมตึกที่สูงที่สุดในโลก BURJ KHALIFA (ไม่รวมค่าขึ้ นตึก) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ กรุงอาบูดาบี (Abu dhabi) (ระยะทาง 156 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

2 ชม.) ท่ีมีความเขียวขจีท่ามกลางตวัเมืองท่ีทนัสมยั จึงเป็นเมืองท่ีไดร้ับสมญานามว่า Garden 

of Gulf และไดร้ับการย่องว่าเป็นสวรรคแ์ห่งทะเลทรายอีกดว้ย น าท่านผ่านชมสถานท่ีส าคัญ 

ๆ ของเมือง ตลอดจนการสรา้งบา้นเรือนท่ีมีความสวยงาม และเห็นถึงความอุดมสมบรูณ์ของ

เมือง แมจ้ะตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายอนัแหง้แลง้  

 น าท่านชม Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque สุเหร่า ท่ีงดงามท่ีสุดของ 

U.A.E. มีความใหญ่โตเป็นอันดับ 3 ของโลก และเป็นสุเหร่าประจ าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ท่ี

ท่าน Sheikh สรา้งไวก่้อนท่านจะสวรรคต ใช้ระยะเวลาก่อสร้างรวมทั้งหมด 10 ปี ใหท่้านได้

ชมพรมลายดอกไมผื้นใหญ่ และโคมไฟ (Chandelier) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ราคาราว 30 ลา้น

เหรียญสหรัฐ น าเขา้จากประเทศเยอรมนั ท าดว้ยทองค าและทองแดง ***การเท่ียวชมมัสยิด 

ตอ้งแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือเส้ือกล้าม ทั้งผู้ชายและผู้หญิง 

โดยเฉพาะผูห้ญิงตอ้งสวมใส่เส้ือผา้ท่ีมีความยาวคลุมถึงระดบัขอ้มือและขอ้เทา้ ปกปิดไหล่และ

ทรวงอกใหม้ิดชิด ผูห้ญิงจะตอ้งมีผา้คลุมผม และตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้มสัยิด*** 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูป Ferrari World และมีเวลาใหท่้านเลือกซ้ือของท่ีระลึกท่ีเป็นแบรนดเ์ฟอร์ราร่ี 

จากน้ันแวะถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก ณ จุดชมวิว ชิคาโกบีช กับชายทะเลสีเทอร์ควอยซ์ ท่ีท่าน 



 

Sheikh Al Nayan สร้างข้ึนมาเป็นของขวัญแก่ชาวเมือง จากน้ันน าท่านสู่ หา้งดูไบ (Dubai 

Mall) หา้งท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น ้ าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอยู่ภายใน ใหท่้านได้

ถ่ายรูปหน้าตูป้ลา ท่ีมีขนาดใหญ่กว่าคนสิบคนยืนเรียงกัน อิสระในการเลือกซ้ือของฝาก สินคา้

แบรนด์เนมช่ือดงัมากมายจากยุโรป ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผ้าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี กระเป๋าถือ 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองกีฬา เป็นตน้ และในเวลา 18.00-24.00 น. ของทุกวัน ท่านจะไดช้ม

การแสดง “น ้าพุแห่งดูไบ” เป็นน ้ าพุเตน้ระบ าอนัสวยงามวิจิตร อยู่ในทะเลสาบเบิร์จคาลิฟา 

ท่ีเป็นศนูยก์ลางของนครดูไบ ถือเป็นน ้าพุท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ณ ปัจจุบันน้ี โดยรอบถูกรายลอ้ม

ไปด้วยตึกท่ีมีช่ือเสียงมากมาย ส่ิงพิเศษของน ้ าพุแห่งดูไบน้ี  คือ จะใช้ไฟทั้งส้ิน 6,600 ดวง 

โปรเจคเตอร์สี 50 ตวั ควบคุมการท างานดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะแสดงประกอบดนตรี 

ครั้งละประมาณ 5 นาที โดยใชง้บประมาณในการก่อสรา้งทั้งส้ินกว่า 7.2 พนัลา้นบาท  

 ***ใหเ้วลาท่านไดถ่้ายรูปคู่กับ “เบิรจ์คาลิฟา” Burj Khalifa ตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลก   มีความสูง

ถึง 828 เมตร มีทั้งหมด 160 ชั้น ออกแบบโดยนายเอเดรียน สมิธ สถาปนิกจากชิคาโก ซ่ึง

คณะจะไดม้ีโอกาสข้ึนลิฟทท่ี์มีความเร็วท่ีสุดในโลกคือ 18 เมตร ต่อวินาที หรือ 65 กิโลเมตร 

ต่อชัว่โมง ไปถึงชั้น 124 เพ่ือชมวิวจากของนครดูไบไดท้ัว่ทุกทิศท่ีสวยงาม โดยตึกน้ีออกแบบ

ตบแต่งภายในโดย Giorgio Armani (รอบเวลาขึ้ น อาจมีการปรับ เปล่ียนตามความ

เหมาะสม)*** 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

  น าคณะเขา้สู่ที่พกั CITY MAX HOTEL / FORTUNE DEIRA หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม พระราชวังซีค – สุเหร่าจูไมร่า – Burj Al Arab – นัง่ Monorail สู่ Palm Island – ตะลุย

ทะเลทรายพรอ้มแคม้ป้ิง โดยรถ 4 WD 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านผ่านชมพระราชวังท่านชีค (Shiekh Palace) ต่ืนตาต่ืนใจกับพระราชวังสุดอลังการ

ของครอบครัว Shiekh Al Maktoum อนัยิ่งใหญ่ ซ่ึงมีความร่มร่ืน เต็มไปดว้ยตน้ไมน้านาชนิด

และบรรดาเหล่านกยูง ผ่านชม New Palace ซ่ึงเป็นพระราชวงัแห่งใหม่ของครอบครัว  Shiekh 

Al Maktoum ท่ีก่อสร้างยังไม่แลว้เสร็จ ถ่ายรูปกับสุเหร่าจูไมร่า (Jumeirah Mosque) สุเหร่า

คู่บา้นคู่เมืองของดูไบ สรา้งดว้ยหินอ่อนทั้งหลงั และไดช่ื้อว่าเป็นสุเหร่าท่ีสวยงามมากท่ีสุดแห่ง

หน่ึงในนครดูไบ น าท่านถ่ายรูปบริเวณชายหาด Jumeirah Beach สถานท่ีตากอากาศยอดนิยม

ของดูไบ แวะถ่ายรูปดา้นนอกกับโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว รูปทรง

คลา้ยเรือใบท่ีงดงามและหรูหราท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ตั้งอยู่ริมอ่าวอาหรับ เป็นท่ีพกัอาศยัของ

เศรษฐีท่ีมีช่ือเสียงชาวตะวนัออกกลาง ถือเป็นสถานท่ีท่ีทุกคนใฝ่ฝันจะมีโอกาสเขา้ไปสัมผัสสัก

ครั้งในชีวิต จากน้ันชม Medinat Jumeirah Souk หรือเรียกว่า เวนิสแห่งดูไบ เป็นตลาดติด



 

แอร์ ตั้งอยู่ในส่วนเดียวกับโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Mina Al Salam ของตระกูล Al Maktoum 

ออกแบบและตกแต่งเป็นศิลปะพ้ืนเมืองแบบอาหรับคลาสสิก ภายในมีสินคา้ระดบั Premium 

มากมาย อาทิ ของท่ีระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหร่าน หวัน ้าหอม โคมไฟ ของประดับ

ตกแต่งบา้น ขนมหวาน และถัว่รสช็อกโกแลต เป็นตน้ 

น าท่านขึ้ นรถไฟ Monorail เขา้สู่ The Palm Project เป็นสุดยอดโครงการของ U.A.E. โดยการ

ถมทะเลให้เป็นเกาะเทียม สร้างเป็นรูปต้นปาล์ม จ านวน 3 เกาะ มีทั้งโรงแรม รีสอร์ท 

อพาร์ตเมน้ต์ ร้านคา้ ภัตตาคาร รวมทั้งส านักงานต่าง ๆ นับว่าเป็นส่ิงมหัศจรรยอ์ันดับท่ี 8 

ของโลก ให้ท่านต่ืนตาต่ืนใจกับความความยิ่งใหญ่ของโรงแรม  Atlantis Hotel อันหรูหรา

อลงัการ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั เพ่ือเปล่ียนเคร่ืองแต่งกายพรอ้มตะลุยทะเลทราย 

15.30 น. น าท่านเดินทางไปทวัรท์ะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner)  

(อยา่ลืมเสื้ อแจ็คเกต แว่นตากนัแดด รองเทา้ฟองน ้า ติดตวัไปดว้ย)  น าท่านข้ึนรถ 4WD 

(รถขบัเคล่ือน 4 ลอ้) ไปทวัร์ทะเลทราย ท่านจะไดส้นุกสนานและต่ืนเตน้ไปกับประสบการณ์

อนัแปลกใหม่ นัง่รถตะลยุไปบนเนินทรายทั้งสูงและต า่สลบักนัไป (Sand Dune) 

***ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแกเ้มาล่วงหนา้อยา่งนอ้ยครึ่งชัว่โมง หรือควรแจง้หวัหนา้

ทวัรใ์หท้ราบก่อนไปทวัรท์ะเลทราย ทางทวัรจ์ะไม่รบัผิดชอบ และไม่อนุญาตใหผู้ท้ี่เป็น

โรคหวัใจขั้นรุนแรงนัง่รถไป Dune Safari โดยเด็ดขาด *****ส าหรบัท่านที่ไม่ร่วมเดินทาง 

Dune Safari ท่านตอ้งรอคณะอยูท่ี่โรงแรม โดยทางบริษทั ไม่สามารถคืนค่าทวัรใ์หไ้ด ้

รวมทั้งอาหารม้ือค า่***** 

ค า่ ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ในแคมป์กระโจมแบบอาหรบั ด่ืมด า่บรรยากาศสุด

โรแมนติกของพระอาทิตยต์กดินท่ีแสนสวยงาม และสมัผัสชีวิตแบบชาวพ้ืนเมือง (เบดูอิน) 

อาทิ การสวมชุดพ้ืนเมืองชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก การเพน้ทม์ือแบบอาหรับ 

(Henna Tattoo) ลองสบู มารากู กล่ินผลไม ้(Shi Sha) ชมโชวร์ะบ าหน้าทอ้ง (Belly Dance) 

ซ่ึงเป็นศิลปะการร่ายร าท่ีเน้นการเคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือทอ้งและสะโพก รวมถึงสนุกสนาน

กับการข่ีอฐู   

  น าคณะเขา้สู่ที่พกั CITY MAX HOTEL / FORTUNE DEIRA หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สี่ พิพิธภัณฑ์ดู ไบ  – นั ง่ เรือ  ABRA RIDE – ตลาดเครื่ องเทศ&ทอง – MALL OF THE 

EMIRATE – สนามบินดูไบ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

น าท่าน เขา้ชมพิพิธภัณฑด์ูไบ (Dubai Museum) เป็นพิพิธภณัฑท่ี์ทนัสมัยท่ีสุดในตะวนัออก

กลาง สร้างเมื่อศตวรรษท่ี 19 บูรณะครั้งล่าสุดปี 1970 เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีรวบรวมเร่ืองราว

ประวัติศาสตร์ท่ีส าคัญ เช่น การค้นพบงานศิลปะภายในหลุมฝังศพท่ี Al Qusais ซ่ึงมีอายุ

มากกว่า 4,000 ปี ประทับใจกับการบอกเล่าเร่ืองราวประวัติศาสตร์ของชาวอาหรับโบราณ

ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ จากน้ันน าท่านเดินทางไปยัง Dubai Creek เป็นทะเลท่ีสรา้งข้ึนโดย

การขุดเขา้มาในชายฝ่ัง ซ่ึงแบ่งนครดูไบออกเป็น 2 ส่วน คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มี

ความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีท่าจอดเรือ 8 ท่า ใหท่้านไดช้มและถ่ายรูปกับทัศนียภาพ

สองฟากฝ่ังของแม่น ้ า Creek ตามอธัยาศัย ใหท่้านไดถ่้ายรูปในย่าน Bastakiya และน าท่าน 

นัง่เรือ Abra Ride สัมผัสมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรมผ่านวิถีชีวิตสองฝ่ังน ้ าของแม่น ้ า Creek 

จากน้ันเดินสู่ตลาดเครื่องเทศ (Gold & Spicy Souk)และตลาดทอง (Gold Souk) เป็นตลาด

ทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก จ าหน่ายผลิตภณัฑ ์Jewelry ทุกประเภท เช่น มุก อญัมณีต่าง ๆ   

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย หลงัอาหารกลางวนั น าท่านสู่ Mall of the Emirates เป็นหา้งขนาดใหญ่ มีโรงภาพยนตร์ ลาน

โบวล่ิ์ง และร้านคา้อีกมากมาย รวมถึงร้านต่างๆ มีเวลาใหท่้านไดอ้ิสระเลือกซ้ือสินคา้แฟ่ชั้น

มากมาย หรือท่านจะเขา้เล่นท่ี Ski Dubai หน่ึงในสุดยอดแหล่งท่องเท่ียวในสหรัฐอาหรับเอ

มิเรตส ์สามารถเลือกเล่นระหว่างสกี สโนวบ์อร์ด เล่ือนหิมะ หรือโยนบอลหิมะในสวนหิมะ 

ค า่ อิสระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

19.00 น. น าคณะเดินทางสู่สนามบิน เพื่อใหท้่านมีเวลาในการเช็คอิน และ มีเวลาในการเลือกซ้ือ

สินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน  

22.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ EK374 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 06.40 ชัว่โมง) 

วนัที่หา้ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ   

07.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

 

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

 
** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการ

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตียง 

(เดก็อายุไม่เกิน12

ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกิน12

ปี) 

พกัเดี่ยว 

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

15 – 19 กุมภาพนัธ ์2561 25,555 25,555 24,555 6,000 14,900 

22 – 26 กุมภาพนัธ ์2561 25,555 25,555 24,555 6,000 14,900 

 

**คา่บริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมคา่ทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถงึ 2 ขวบ 10,000 บาท** 
 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 20 ท่านขึ้ นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงินค่ามัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท 
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์  

ทีจ่ะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนทีเ่หลือช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน 
  

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง 
เด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกั
ต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 
ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความ
จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเกบ็เงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

  2.   กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัใน 



 

  เมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กดิความเหมาะสม  
อัตราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศแบบหมู่คณะ (พาสสปอร์ตไทยเท่าน้ัน พาสต่างชาติเพ่ิม 7,000 บาท) 

 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปตลอดการเดินทาง 1,500 บาทต่อท่าน 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 20,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนั่ง  

2. นักท่องเท่ียวต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21  วัน กรณี

นักท่องเท่ียวไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์น้ันๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว(ผู้มีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่าง

หน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่าน

ทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 



 

2. กรณีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียว (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ือง

ขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 

หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น 

โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ ***ในกรณีที่วนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 

45 วนั*** 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 30 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดังน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 20 คน  

6. ในกรณีท่ีลกูคา้ยื่นวีซ่ากับทางบริษัทแลว้ ทางบริษัทขออนุญาติไม่คืนค่าทวัร์ท่ีลกูคา้ช าระมาแลว้ 

ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะคิดค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ี

ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุก



 

ท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนด

เพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวมิได้

ส่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้ับทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้ งน้ี บริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากับเท่าน้ัน  

9. นักท่องเท่ียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ  หากเกิดเหตุสุดวิสยัใดๆ ระหว่างรอการ

เดินทาง อนัมิใช่ ความผิดของบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทวัร์เฉพาะ

ส่วนท่ีบริษัทยงัมิไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัทหรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลกั

ปฏิบติัเท่าน้ัน 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อช้ิน และรวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้

ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้ง

เคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 



 

การขอวีซ่าดูไบแบบหมู่คณะส าหรบัพาสสปอรต์ไทย 

1. ส าเนาสีหนังสือเดินทางท่ีชัดเจน ไม่ใช่ถ่ายจากมือถือ และวนัหมดอายุหนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือ

มากกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทางกลบัถึงประเทศไทย  

2. รูปถ่าย  :  รูปสี ขนาด 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาวเท่าน้ัน (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2 รูป 

             -  กรุณากรอกช่ือของบิดา-มารดาของผูท้ี่เดินทาง และช่ือคู่สมรส (กรณีผูห้ญิงที่   

                แต่งงานแลว้) 

3.  กรณีผูเ้ดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบรูณ์   

3.1.  เด็ก ไม่ไดเ้ดินทาง กับบิดาและมารดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทาง ไป

ต่างประเทศจากเขตหรืออ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ 

มารดา + หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) 

รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าท่ีไดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีทางบริษัทฯ ไดจ้ัดท าข้ึน

จากประสบการณ์และระเบียบของสถานทตูฯ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และ

คุณสมบติัของลกูคา้ในแต่ละราย  

3.2. เด็ก ไม่ไดเ้ดินทาง กับบิดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทาง(ของมารดา) ไป

ต่างประเทศจากเขตหรืออ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ 

มารดา  

3.3. เด็ก ไม่ไดเ้ดินทาง กับมารดา จะตอ้งมหีนังสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทาง(ของบิดา) ไป

ต่างประเทศจากเขตหรืออ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ 

มารดา  

ระยะเวลาในการยืน่วีซ่า 10 วนัท าการ ไม่รวมเสาร-์อาทิตย ์  

หมายเหตุ : ทาง UAE Immigration อาจมีการ ขอรายละเอียดเพ่ิมเติม จากที่ไดแ้จง้ไว ้ขึ้ นอยูก่ับ   

การพิจารณาของเจา้หนา้ที่ และเอกสาร ของแต่ละท่าน  การอนุมัติวีซ่าเ ป็นดุลพินิจของทาง

สถานทูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งสิ้ น ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการ

อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็นผูเ้รียก

เก็บ  หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนอัตราค่าธรรมเนียมในการยืน่วี

ซ่า และมีสิทธ์ิไม่แจง้สาเหตุการปฏิเสธวีซ่า 

 


