
 
 
 

  
 

 

 
 

 



 
 
 

  
 

 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ     

 

23.55 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม  ิอาคารผู ้โดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8-9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ Emirate Airlines โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิดูไบ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์– เมอืงดูไบ – ข ึน้ชมดา้นววิบน

อาคารดูไบเฟรม – สุเหรา่จูไมร่า – พระราชวงัชคี – อาคารบุรจญอ์ลัอาหรบั – ตลาดมาดนิทัจูไมร่า – ศนูยร์วม

สนิคา้พืน้เมอืง  – หา้งเอมเิรตส ์มอลล ์      

 

03.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิดไูบ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK377 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 55 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

07.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์

 

น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 3 ช ัว่โมง ** 

น าท่านเดนิทางเขา้สู ่เมอืงดูไบ (Dubai) เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ตัง้อยูท่างภาคเหนือ

ของประเทศ ถอืเป็นเมอืงแหง่ความมหัศจรรยเ์พราะถกูผันแปรจากดนิแดนแหง่ทะเลทราย สูด่นิแดนแหง่โลกอนาคต ความ

มั่งคั่งทางการคา้ บรกิารการพัฒนาอสังหารมิทรัพย ์และศนูยก์ลางธุรกจิ ไมจ่ ากัดเฉพาะการคา้น ้ามันแบบกอ่นๆ สูก่ารเป็น

เมืองแห่งผูน้ าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ไม่มสี ิง่ใดบนโลกใบนี้ ที่เมอืงดูไบจะท าไม่ได ้แมก้ารสรา้ง

แผ่นดนิและจารกึลงบนแผนทีโ่ลกในอาณาเขตของตนเอง  

 

น าท่าน ขึน้ชมววิดา้นบนอาคารดไูบเฟรม (Dubai Frame) สญัลักษณ์ใหมข่องเมอืงดไูบ อาคารหนา้ตาคลา้ย กรอบ

รปู ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ซึง่เป็นกรอบรปูฉาบทองค าความสงูขนาด 150 เมตร กวา้ง 93 เมตร ใชเ้วลาในการก่อสรา้งมาถงึ 

10 ปีเต็ม ดว้ยจ านวนเงนิประมาณ 43.5 ลา้นเหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 1.39 พันลา้นบาท คอืการแสดงภาพใหผู้เ้ขา้ชมได ้

เห็นถึงสภาพแวดลอ้มของประเทศดูไบ ทั ้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพราะที่ตั ้งของดูไบเฟรม นั้นอยู่บรเิวณ

สวนสาธารณะ Zabeel Park ซึง่เป็นเขตแบ่งระหวา่งเมอืงเก่าและเมอืงใหมอ่ย่างพอดบิพอด ี** รอบของการขึน้ชมววิ

บนอาคาร ดไูบเฟรม อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัชว่งเวลา และ อตัราคา่บรกิารของบตัรขึน้

ชม ตามอตัราทีค่ณะก าหนดเทา่น ัน้ ** 



 
 
 

  
 

 
 

น าท่านผ่านชม สุเหรา่ จูไมรา่ (Jumeirah Mosque) สเุหรา่คูบ่า้นคูเ่มอืงของเมอืงดไูบ สรา้งดว้ยหนิออ่นทัง้หลัง และ

ไดช้ือ่วา่เป็นสเุหรา่ทีส่วยงามมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในเมอืงดไูบ ผ่านชม ชายหาดจูไมรา่ (Jumeirah Beach) สถานทีต่าก

อากาศยอดนยิมของชาวดไูบ  

 

จากนัน้น าทา่นผ่านชม พระราชวงัทา่นชคี (Shiekh Palace) ตืน่ตาตืน่ใจกับการถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึหนา้พระราชวังอัน

งดงามสดุอลังการของครอบครัวชคีค ์อัล มัคตูม (Shiekh Al Maktoum) ซึง่มคีวามรม่รืน่เต็มไปดว้ยตน้ไมแ้ละพชืพรรณนา

นาชนดิ และบรรดาเหลา่นกยงูมากมายนับหลายสบิตัวทีถ่กูเนรมติขึน้ทา่มกลางเมอืงแหง่ทะเลทราย 

 

จากนัน้น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ อาคารบุรจญอ์ลัอาหรบั (Burj Al Arab) โรงแรมสดุหรรูะดับ 7 ดาว รปูทรงคลา้ย

เรอืใบทีง่ดงามและหรหูราทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ตัง้อยูร่มิอา่วอาหรับ เป็นทีพั่กอาศัยของเศรษฐทีีม่ชี ือ่เสยีงชาวตะวันออก

กลาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  
 

 
 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่ตลาดเมดนิทั จูไมร่า (Medinat Jumeirah Souk) ตลาดพื้นเมืองโบราณแต่แฝงไปดว้ย

ความโรแมนตกิ ตกแตง่สไตลอ์าหรับผสมผสานกับวัฒนธรรมของตะวันออกกลางแบบดัง้เดมิ มทีัง้รา้นแบบรถเข็นแผงลอย

และบา้นมรีา้นขายของทีร่ะลกึ เสือ้ผา้แฟชัน่ เครือ่งประดับ รา้นบตูกิ รา้นอาหารสดุหรูทีม่คีวามหลากหลายและขึน้ชือ่จาก

ทั่วโลก ตัง้แตร่า้นกาแฟไปจนถงึภัตตาคาร ท่ามกลางววิทวิทัศน์ทีส่วยงามของสถาปัตยกรรมเมอืงเกา่และโอบลอ้มดว้ยล า

คลองสวยงาม 
 

 



 
 
 

  
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

น าท่านเดนิทางสู ่ศูนยร์วมสนิคา้พืน้เมอืง (Local Product Shop) จ าหน่ายของฝาก ของที่ระลกึทอ้งถิน่ของเมอืง

ดไูบ เชน่ พรม เครือ่งประดับ ชดุพืน้เมอืง รปูตดิผนัง เป็นตน้   

 

น าท่านเดนิทางสู่ หา้งเอมเิรตส ์มอลล ์(Emirates Mall) เป็นหา้งขนาดใหญ่ที่ไดรั้บความนิยมสงู มโีรงภาพยนตร ์

Cinestar แบบคอมเพล็กซ ์มอีารเ์คดกวา้งใหญ่ ตดิตัง้ตูเ้กมส ์ลานโบวล์ ิง่ และรา้นคา้อกีมากมาย รวมถงึรา้นตา่งๆ ทีไ่ดรั้บ

ความนิยมในเมอืงดูไบ และ Borders, Debenhams, Zara และแมแ้ต่ Harvey Nichols สนิคา้แบรนดด์ังอยา่ง H&M และ 

Phat Farm ส าหรับลูกคา้ทั่วไป และ Via Rodeo ทีเ่ต็มไปดว้ย Versace, D&G, Ferragamo และอืน่ๆ จุดทีโ่ดดเด่นทีส่ดุ

ของ Mall of the Emirates ก็คือ สกี ดูไบ (Ski Dubai) ไม่น่าแปลกใจที่ Mall of the Emirates เป็นหา้งสรรพสนิคา้ที่

ไดรั้บความนิยมสงูสดุในเมอืงดูไบเพราะ สก ีดไูบ (Ski Dubai) คอืหนึ่งในสดุยอดแหล่งทอ่งเทีย่วในประเทศสหรัฐอาหรับ

เอมเิรตส ์สามารถเลอืกเล่นระหว่างสก ีสโนวบ์อรด์ เลื่อนหมิะ หรอืโยนบอลหมิะในสวนหมิะ หรอื สามารถเลือกดื่มชา 

กาแฟ รับประทานอาหารใน Mall of the Emirates มรีา้นอาหารใหคุ้ณเลอืกแบบนับไม่ถว้นเลยทเีดยีว เชน่ Apres รา้นมี

สไตลท์ีพั่กส าหรับนักเลน่สก ีมเีครือ่งดืม่บรกิารทันใจหรอืเลอืกทานฟองดกู็ได,้ ใกล ้Ski Dubai เป็นทีต่ัง้รา้น Sezzam ซึง่มี

เมนูอาหารนานาชาตใิหเ้ลอืกมากมาย, The Butcher’s Shop รวมอาหารสดุยอดทีน่ าเขา้จากแอฟรกิาใต ้ทีท่ีค่ณุตอ้งแวะ

ทาน Biltong (เนื้อตากแหง้) หรอืสเต็กรสเลศิ 

 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารเกาหล ีแบบเซ็ตเมนู) 

พกัที ่ IBIS AL BARSHA HOTEL, DUBAI หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม ดูไบ – น ัง่รถไฟโมโนเรล สู่โครงการเดอะปาลม์ – โรงแรมแอตแลนตสิ – ตะลุยทวัรท์ะเลทรายพรอ้มดนิเนอร์

สไตลอ์าหรบั                           

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่าน น ัง่รถไฟโมโนเรล (Monorail) สู่โครงการเดอะปาลม์ (The Palm Project) เป็นสุดยอดโครงการของ

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์โดยการถมทะเลใหเ้ป็นเกาะเทยีม สรา้งเป็นรปูตน้ปาลม์ จ านวน 3 เกาะ มทีัง้โรงแรม รสีอรท์ 

อพารต์เมนท ์รา้นคา้ ภัตตาคาร ผับ บาร ์รวมทัง้ส านักงานต่างๆ นับวา่เป็นสิง่มหัศจรรยอ์ันดับที ่8 ของโลก และสว่นของ

โครงการไดถ้กูจารกึใหเ้ป็นสว่นหนึง่ในแผนทีโ่ลกเรยีบรอ้ย  
 

 



 
 
 

  
 

น าท่าน ผ่านชมความหรหูราและยิง่ใหญ่ของ โรงแรมแอตแลนตสิ (Atlantis Hotel) ทีอ่ยูบ่รเิวณสว่นปลาย หรอื ยอด

ของโครงการเดอะ ปาลม์ ** รอบของการน ัง่รถไฟโมโนเรล อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บั

ชว่งเวลา และ อตัราคา่บรกิาร ตามอตัราทีค่ณะก าหนดเทา่น ัน้ กรณีทีไ่มส่ามารถน ัง่รถไฟได ้ไมว่่ากรณีใดก็ตาม 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิไ์ม่สามารถคนืคา่ใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการ

ช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 
  
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู่ โรงแรมทีพ่กั เพือ่เตรยีมความพรอ้ม เปลีย่นเครือ่งแต่งกายส าหรบัตะลุย

ทะเลทราย 

** ค าแนะน า **  

- ควรเตรยีมเสือ้คลุมกนัแดด แวน่ตากนัแดด รองเทา้ล าลองทีส่วมใสส่บาย เพือ่ตะลุยทะเลทราย 

- ทา่นทีเ่มารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถล่วงหนา้อยา่งนอ้ยครึง่ช ัว่โมงก่อนออกเดนิทาง และ ควรแจง้ใหห้วัหนา้

ทวัรท์ราบ  

- กจิกรรมนี ้ไมอ่นุญาตใหผู้ท้ ีเ่ป็นโรคหวัใจข ัน้รุนแรง หรอื ต ัง้ครรภ ์เขา้รว่มโดยเด็ดขาด กรณีเกดิความเสยีหาย

ไมว่า่กรณีใดๆทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิไ์มส่ามารถรบัผดิชอบไดท้กุกรณี 

- ส าหรบัทา่นทีไ่มร่ว่มเดนิทางตะลุยทะเลทราย ทา่นจ าเป็นตอ้งพกัผ่อนรอคณะอยูท่ ีโ่รงแรมทีพ่กั โดยทางบรษิทั 

ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี ้หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี รวมไปถงึอาหารมือ้ค า่ทีร่วมอยูใ่น

กจิกรรม เพราะเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายช่วงหนา้แลว้ท ัง้หมด ทา่นสามารถเลอืกชอ้ปป้ิงทีห่า้งสรรพสนิคา้ 

โดยแจ้งให้หวัหน้าทวัรท์ราบ หรือเพื่อประสานงานตดิต่อบรกิารรถรบัส่ง ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรุณา

ตรวจสอบเป็นกรณีพเิศษ 

 

น าท่าน ตะลุยทะเลทราย ดว้ยรถยนตข์บัเคลือ่น 4 ล้อ (4WD Sand Dune / Desert Safari) เพื่อเดินทางสู ่

ทะเลทราย (The Desert) ทา่นจะไดส้นุกสนานและตืน่เตน้ไปกับประสบการณ์อันแปลกใหม่ น่ังรถตะลยุไปบนเนนิทราย

ทัง้สงูและต ่าสลับกัน 
 



 
 
 

  
 

 
เย็น บรกิารอาหารค า่ ในแคมป์กระโจมสไตลอ์าหรบั พืน้เมอืงเบดอูนิ (Bedouin) 

**อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆ ในแคมป์กระโจมแบบอาหรบั ดืม่ด า่บรรยากาศสุดโรแมนตกิของ

พระอาทติยต์กดนิทีแ่สนสวยงาม และสมัผสัชวีติแบบชาวพืน้เมอืงเบดอูนิ (Bedouin) อาท ิการสวมชุดพืน้เมอืง

ชาวอาหรบัเพือ่ถา่ยรูปเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ การเพน้ทม์อืแบบอาหรบั (Henna Tattoo) ลองสูบ มารากู กลิน่ผลไม ้

(Shi Sha) ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance) ซึง่เป็นศลิปะการร่ายร าทีเ่นน้การเคลือ่นไหวของกลา้มเนือ้

ทอ้งและสะโพก รวมถงึสนุกสนานกบัการขีอู่ฐ (Camel Ride) ** ชว่งเวลาของการน ัง่รถตะลุยทะเลทราย อาจ

เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัช่วงเวลา และ อตัราค่าบรกิาร ตามอตัราทีค่ณะก าหนดเท่าน ัน้ 

กรณีทีไ่มส่ามารถตะลุยทะเลทรายได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่่า

สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดท้กุกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

พกัที ่ IBIS AL BARSHA HOTEL, DUBAI หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ ดูไบ – เมืองอาบูดาบี – เฟอรร์ารี่ เวลิด ์– โรงแรมเอมิเรตส์พาเลซ – อาคารเอทฮิดัทาวเวอร ์– ท าเนียบ

ประธานาธบิด ีแหง่เมอืงอาบูดาบ ี– ดไูบ                                   

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอาบูดาบ ี(Abu Dhabi) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศสหรัฐอาหรับเอ

มเิรตส ์ตัง้อยู่บนเกาะรปูตัวท ียืน่ออกไปบรเิวณอา่วเปอรเ์ซยี ถอืเป็นเมอืงทีม่คีา่ครองชพีสงูทีส่ดุอันดับ 3 ในภูมภิาค และ

อันดับ 26 ของโลก เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บสมญานามวา่ Garden of Gulf หรอื อา่วแหง่ความเขยีวขจ ีและมคีวามอดุมสมบรูณ์ไป

ดว้ยสวนสวยงามทา่มกลางทะเลทราย 

 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกับ เฟอรร์ารีเ่วลิด ์(Ferrari World) เป็นแหล่งรวมเทคโนโลยี นวัตกรรมทั ้งยานยนต ์

วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส ์และสรรพสิง่ทีเ่ป็นองคค์วามรูเ้ชงิวศิวกรรม, ศลิปกรรม การออกแบบ วจัิย พัฒนา จากรถยนตเ์ฟอร์

รารี ่และทกุๆ ศาสตรใ์นโลก เอามารวมกันเพือ่สรา้งเป็นโครงการนี้ ทีเ่ป็นทัง้สวนสนุกในรม่ขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก โชวร์ูม



 
 
 

  
 

เทคโนโลย,ี โชวร์มูวศิวกรรมยานยนต,์ แหลง่รวมเทคนิคความรู ้และความบันเทงิทุกอย่างเอาไวใ้นนี้ ** คา่บตัรเขา้ชม 

เฟอรร์ารี ่เวลิด ์ท่านละ ประมาณ 80-100 ยูเอสดอลล่าหส์หรฐัอเมรกิา (USD.) ขึน้อยู่กบัช่วงเวลา และ ช่วง

ฤดูกาล ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้หรอื ท่านสามารถเลอืกซื้อของฝากของทีร่ะลกึจากเฟอรร์ารี ่เวลิด ์

มากมายทีร่า้นขายของทีร่ะลกึ **  

 

น าท่านเขา้ชม สุเหร่าหลวงแห่งเมอืงอาบูดาบ ี(Grand Mosque of Abu Dhabi) หรอื สเุหร่า ชคีค ์ซายดิ บนิ สุล

ตาล อัล นารย์ันต ์(Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Mosque) สุเหรา่ประจ าเมอืงหลวงทีท่่าน Sheikh Zayed Bin 

Sultan Al Nahyan หรอื ทา่นชคีค ์บคุคลส าคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์เป็นเจา้ผูค้รองรัฐอาบูดาบ ีเป็นผูก้อ่ตัง้

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ เป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผู เ้ป็นที่รักและ

เปรยีบเสมอืนบดิาของชาวสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์สรา้งไวก้อ่นทา่นจะสวรรคต การกอ่สรา้งใชเ้วลารวมทัง้หมด 10 ปี ภายใน

สเุหรา่แหง่นี้มพีรมทอมอืผนืทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร ผลงานทอ้งถิน่ของชาวอาหรับโบราณ และ โคม

ไฟ Chandelier ที่ใหญ่ที่สุดในโลก น าเขา้จากประเทศเยอรมันท าดว้ยทองค าและทองแดงซึง่ถูกสั่งท าขึน้พิเศษ ซึง่

ภายหลังทีท่่านชคีคส์วรรคต ทางรัฐบาลจงึใชส้เุหร่าแหง่นี้เป็นสสุานหลวงทีฝั่งพระบรมศพของทา่น สเุหรา่แห่งนี้สามารถ

รองรับผูม้าประกอบพธิกีรรมทางศาสนาไดส้งูถงึ 40,000 คน ** รอบของการเขา้ชม สุเหรา่หลวงแห่งเมอืงอาบูดาบ ี

อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัชว่งเวลา และ อตัราคา่บรกิารของบตัรขึน้ชม ตามอตัราทีค่ณะ

ก าหนดเทา่น ัน้ กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิไ์ม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ย 

ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดท้กุกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

 

หมายเหต ุ:  โปรดแตง่กายดว้ยชุดสุภาพ ส าหรบัเขา้ชมสุเหรา่หลวง 

การเขา้ชมสุเหรา่หลวง จ าเป็นตอ้งแตง่กายดว้ยชุดสุภาพ และ ถอดรองเทา้กอ่นเขา้ชม 

สุภาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอ้เทา้ เสือ้แขนยาวคลุมขอ้มอื มดิชดิไม่รดัรูป และเตรยีมผา้ส าหรบั

คลุมศรีษะ 

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไมร่ดัรูป 
 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง)  



 
 
 

  
 

 

น าท่านผ่านชม โรงแรมเอมเิรตสพ์าเลซ (Emirates Palace Hotel) ซึง่ในอดตีใชเ้ป็นทีรั่บรองผูน้ าประเทศในเครอื 

GCC หรอื คณะมนตรคีวามร่วมมอืรัฐอ่าวอาหรับ ไดแ้ก่ บารเ์รน การต์าร ์คูเวต โอมาน ซาอุดอิารเบยี และสหรัฐอาหรับเอ

มเิรตส ์พระราชอาคันตกุะของท่านชคีค ์ปัจจุบันเป็นโรงแรมทีอ่ยูใ่นความดูแลของรัฐบาลเมอืงอาบู ดาบ ีบรหิารโดยกลุ่ม 

Kempinski เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกเมือ่ปี 2548 โดยใชง้บประมาณกอ่สรา้งทัง้ส ิน้ประมาณ 3 พันลา้นเหรยีญสหรัฐอาหรับเอ

มเิรตส ์ซึง่มคีวามสวยงามดุจดั่งพระราชวังของเจา้ผูค้รองนคร  โรงแรมแหง่นี้อยูบ่นทีด่นิของท่านชคีค ์อดตีประธานาธบิด ี

อกีเชน่กัน อาคารเอทฮิัดทาวเวอร ์(Etihad Tower) แวะถา่ยรปูกับตกึเอทฮิัดทาวเวอร ์(Etihad Tower) คอืกลุม่อาคารทีใ่ช ้

ในการถา่ยท าฉาก‘จัมป์ 

 

น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกับ อาคารเอทฮิดัทาวเวอร ์(Etihad Tower) คอืกลุม่อาคารหรหูรา งดงามท่ามกลางบรรดา

ตกึระฟ้าในเมอืงอาบ ูดาบ ีตัวอาคารส านักงานสรา้งจากหนิอ่อนและประกอบไปดว้ยการตกแตง่รายละเอยีดอยา่งใสใ่จและ

ระบบไฟทีท่ันสมัยทั่วทัง้อาคารตัง้แตท่างเขา้อาคารผูท้ีแ่วะเวยีนมาทีต่กึเอทฮิดัทาวเวอรจ์ะตอ้งประทับใจกับบรรยากาศและ

สภาพแวดลอ้ม และใชใ้นการถา่ยท าฉาก “จัมป์รถ” ขา้มตกึของโดมนิกิทอเรตโต ้ในภาพยนตรเ์รือ่ง ฟาส แอนด ์ฟีเรยีด 7 

(ในปี ค.ศ. 2015)  

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงดูไบ (Dubai) ผ่านถนน Sheikh Zayed Road ถนน 12 เลนส ์สายหลักส าคัญทีส่ดุของประเทศ

สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ทีเ่ชือ่มตอ่เมอืงอาบ ูดาบ ีและ เมอืงดูไบ เขา้ดว้ยกัน ขนานไปกับแนวชายฝ่ัง ถนนเสน้นี้มโีรงแรม 

ศนูยก์ารคา้ ส านักงานและอพารต์เมนท ์ตัง้เรยีงรายมากมาย สถาปัตยกรรมสมัยเก่า และ สมัยใหมร่วมกันอยู่แสดงถงึความ

มั่งคั่งสวยงามทางอารยธรรมและวัฒนธรรม 

 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

พกัที ่ IBIS AL BARSHA HOTEL, DUBAI หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ ดไูบ – พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตดิไูบ – ดไูบ ครกี – น ัง่เรอืขา้มฟาก ABRA TAXI – ตลาดทอง – ตลาดเครือ่งเทศ – 

รา้นเครือ่งหนงั – หา้งดูไบมอลล ์– ข ึน้ชมววิดา้นบนอาคารบุรจญเ์คาะลฟีะฮ ์– ท่าอากาศยานนานาชาตดิูไบ 

เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์– ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑแ์ห่งชาตดิูไบ (Dubai Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์ีท่ันสมัยทีส่ดุในภูมภิาคตะวันออกกลาง 

สรา้งขึน้เมือ่ศตวรรษที่ 19 บูรณะครัง้ล่าสดุปี พ.ศ. 2513 เป็นพพิธิภัณฑท์ีร่วบรวมเรือ่งราวส าคัญทางประวัตศิาสตร ์เช่น 

การคน้พบงานศลิป์ ทีม่อีายถุงึ 4,000 ปี เรือ่งราวการคา้ขายมุกในประวัตศิาสตรก์่อนการคน้พบน ้ามัน ท่านจะประทับใจกับ

การน าเทคโนโลยตี่างๆ มาถ่ายทอดเพือ่บอกเล่าเรือ่งราวประวัตศิาสตรข์องอาหรับโบราณ ** รอบของการเขา้ชมอาจ

เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิไ์ม่

สามารถคนืค่าใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระล่วงหนา้กบัผูแ้ทน

เรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

 

น าท่านเดินทางสู่ ดูไบ ครกี (Dubai Creek) เป็นคลองที่สรา้งขึน้โดยการขุดเขา้มาในชายฝ่ัง เพื่อแบ่งเมืองดูไบ

ออกเป็น 2 สว่น คอื Deira Dubai และ Bur Dubai มคีวามยาวประมาณ 14 กโิลเมตร มที่าจอดเรอื 8 ทา่ น าทา่น น ัง่เรอื

ขา้มฟาก ทีช่าวเมอืงดไูบเรยีกกันวา่ Abra Taxi ซึง่เป็นเรอืทีรั่บใชช้าวเมอืงดูไบมาชา้นานจวบจนถงึปัจจุบัน ใหท้า่นได ้

สมัผัสวถิชีวีติความเป็นอยู ่ของชาวเมอืงดูไบแบบโบราณ ทีไ่มว่่าเมอืงดูไบจะมคีวามกา้วล ้าทันสมัยทางเทคโนโลยรีะดับ

โลกมากเพยีงใด แตก่็ยังมโีอกาสไดเ้ห็นวัฒนธรรมความเป็นอยูข่องคนทอ้งถิน่โบราณอยูจ่นถงึปัจจุบัน  
 



 
 
 

  
 

 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดทอง (Gold Souk) ทีข่ ึน้ชือ่ว่าเป็นตลาดทองทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก วางขายเครือ่งประดับทีท่ าจาก

ทองค า ขายเครือ่งประดับทุกชนิด เชน่ มุก อัญมณี ต่างๆ รา้นเล็กๆ มากมายกว่ารอ้ยรา้นคา้ หรอื ใกลก้ันจะเป็น ตลาด

เครือ่งเทศ (Spice Souk) ที่ทัง้ตลาดตลบอบอวนไปดว้ยกลิน่เครือ่งเทศ ไมห้อม อบเชย กระวาน กานหลู และ ถ่ัว 

คณุภาพตา่งๆนับรอ้ยชนดิจากทั่วทกุมมุโลก มารวมไวท้ีต่ลาดเครือ่งเทศแหง่นี้ 
 

 



 
 
 

  
 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นเครือ่งหนงั (Leather Shop) จ าหน่ายเสือ้หนัง และ เสือ้ขนสตัว ์(ขนเฟอร)์ ทีช่าวพืน้เมอืงดูไบ 

นยิมใช ้แน่นอนวา่จะตอ้งเป็นสนิคา้ทีม่คีณุภาพ ผลติจากวัตถดุบิทีด่สีดุจากทั่วทกุมมุโลก  

 

น าท่าน ขึน้ชมววิบน อาคารบุรจญ์เคาะลีฟะฮ ์(Burj Khalifa) หรือ เดมิชื่อ ตกึ บุรจญ์ดูไบ ที่ชัน้ 124 หนึ่งใน

สญัลักษณ์อันส าคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์อกีทัง้ยังเป็นฉากเสีย่งตายส าคัญของพระเอก “ ทอม ครซู ” จาก

ภาพยนตรเ์รือ่ง Mission Impossible 4 ซึง่ตกึมคีวามสงูถงึ 828 เมตร ปัจจุบันมทีัง้หมด 160 ชัน้ เป็นตกึทีไ่ดช้ือ่วา่สงูทีส่ดุ

ในโลก ตัวตกึไดท้ าสถติกิลายมาเป็นตกึระฟ้าทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ 546 เมตร แซงตกึไทเป 101 เรยีบรอ้ย (สงูกวา่

ตกึไทเป 101 ประมาณ 97 เมตร และสงูกว่าอาคารใบหยก 2 ประมาณ 218 เมตร) ซึง่ไดม้กีารเปิดตัวอย่างเป็นทางการ 

เมือ่วันที ่4 มกราคม พ.ศ. 2553 และ เปลีย่นชือ่อาคารจาก " บรุจญ์ ดไูบ " เป็น " บุรจญ ์เคาะลฟีะฮ ์" เพือ่ เป็นเกยีรตแิก ่

ท่านชคีค์ อดีตประธานาธบิดปีระเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ตกึบุรจญ์ เคาะลฟีะฮ ์ออกแบบโดย เอสโอเอ็ม ผูอ้อกแบบ

เดยีวกันกับเซยีรท์าวเวอร ์อาคารทีส่งูทีส่ดุในสหรัฐอเมรกิาใน ปัจจุบันการตกแตง่ภายในจะตกแต่งโดย จอรโ์จ อารม์านี 

(Giorgio Armani) โดยเป็นโรงแรมอารม์านี ส าหรับ 37 ชัน้ลา่ง โดยชัน้ 45 ถงึ 108 จะเป็นอพารต์เมนต ์โดยทีเ่หลอืจะเป็น

ส านักงาน และ ชัน้ที ่123 และ 124 จะเป็นจุดชมววิของตกึทีส่ าคัญ สว่นบนของตกึจะเป็นเสาอากาศสือ่สาร นอกจากนี้ชัน้ 

78 จะมสีระว่ายน ้า กลางแจง้ขนาดใหญ่ โดยตกึนี้จะตดิตัง้ลฟิตท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก ทีค่วามเร็ว 18 ม./วนิาท ี(65 ก.ม./ชม. , 

40 ไมล/์ชม.) โดยลฟิตท์ี่มคีวามเร็วสงูสดุอันดับที ่2 ปัจจุบันอยู่ทีต่กึไทเป 101 ทีม่คีวามความเร็ว 16.83 ม./วนิาท ี** 

รอบของการขึน้ชมววิบนอาคาร บุรจญ ์เคาะลฟีะฮ ์อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัช่วงเวลา 

และ อตัราคา่บรกิารของบตัรขึน้ชม ตามอตัราทีค่ณะก าหนดเทา่น ัน้ กรณีทีไ่ม่สามารถขึน้ชมได ้ไม่วา่กรณีใดก็

ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิไ์ม่สามารถคนืคา่ใชจ้่าย ไม่วา่ส่วนใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดท้กุกรณี เนือ่งจากเป็น

การช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด **  
 

 
 

บรเิวณเดยีวกันเป็นทีต่ัง้ของ หา้งดไูบ มอลล ์(Dubai Mall) หา้งทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก และมพีพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้าทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ในโลกอยูภ่ายใน ใหท้่านไดถ้า่ยรปูหนา้ตูป้ลาทีม่ขีนาดใหญ่กวา่คนสบิคนยนืเรยีงกัน อสิระในการเลอืกซือ้ของฝาก สนิคา้

แบรนดเ์นมชือ่ดังมากมายจากยุโรป ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้สภุาพบุรษุและสภุาพสตร ีกระเป๋าถอื เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เครือ่งกฬีา 



 
 
 

  
 

เป็นตน้ สนิคา้บางชิน้ ไมส่ามารถหาซือ้ไดท้ีย่โุรป แต่อาจหาซือ้ไดท้ีน่ี่ และ ชว่งเวลา 18.00-24.00 น. ของทกุวัน ท่านจะ

ไดช้มการแสดง น า้พุเตน้ระบ า แห่งเมอืงดูไบ (Dubai Dance Fountain) เป็นน ้าพุเตน้ระบ าอันสวยงามวจิติร อยู่ใน

ทะเลสาบหนา้ ตกึ บรุจญ ์เคาะลฟีะฮ ์ถอืเป็นน ้าพทุีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก โดยรอบถกูรายลอ้มไปดว้ยตกึทีม่ชี ือ่เสยีงมากมาย สิง่

พเิศษของน ้าพุแหง่ดไูบนี้ คอื จะใชไ้ฟทัง้ส ิน้ 6,600 ดวง โปรเจคเตอรส์ ี50 ตัว ควบคมุการท างานดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์

โดยจะแสดงประกอบดนตร ีครัง้ละประมาณ 5 นาท ีโดยใชง้บประมาณในการกอ่สรา้งทัง้ส ิน้กวา่ 7.2 พันลา้นบาท 
 

 
เย็น อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิดไูบ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 

22.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยเทีย่วบนิที ่EK374 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

ว ั

วนัทีห่ก สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

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

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ราคาทวัร ์

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 

16 – 21 มกราคม 2563 
17 JAN EK377 BKK-DXB 03.30-07.15 

20 JAN EK374 DXB-BKK 22.35-07.35+1 
29,999 5,999 21,999 

30 มกราคม – 4 กุมภาพนัธ ์2563  
31 JAN EK377 BKK-DXB 03.30-07.15 

03 FEB EK374 DXB-BKK 22.35-07.35+1 
30,999 6,999 22,999 

06 – 11 กุมภาพนัธ ์2563 
07 FEB EK377 BKK-DXB 03.30-07.15 

10 FEB EK374 DXB-BKK 22.35-07.35+1 
30,999 6,999 22,999 



 
 
 

  
 

20 – 25 กุมภาพนัธ ์2563 
21 FEB EK377 BKK-DXB 03.30-07.15 

24 FEB EK374 DXB-BKK 22.35-07.35+1 
29,999 5,999 21,999 

05 – 10 มนีาคม 2563 
06 MAR EK377 BKK-DXB 03.30-07.15 

09 MAR EK374 DXB-BKK 22.35-07.35+1 
29,999 5,999 21,999 

19 – 24 มนีาคม 2563 
20 MAR EK377 BKK-DXB 03.30-07.15 

23 MAR EK374 DXB-BKK 22.35-07.35+1 
30,999 6,999 22,999 

26 – 31 มนีาคม 2563 
27 MAR EK377 BKK-DXB 03.30-07.15 

30 MAR EK374 DXB-BKK 22.30-07.35+1 
30,999 6,999 22,999 

 

** เด็กทารก (Infant) อายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ทา่นละ 10,000 บาท ** 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 1,700 บาท** 

 

*อตัราคา่บรกิารนี ้รวม คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเท ีย่วแบบหมูค่ณะเรยีบรอ้ยแลว้* 
 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพ ือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class)  

 ค่าภาษีน ้ามัน และ ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Emirate Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ

ได ้ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักไม่เกนิ 30 กก.  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ(ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple ว่าง) กรณีมีงานเท

รดแฟร์ การแข่งขันกฬีา หรือ กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็นเมือง

ใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบ ุกรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหาร ตามรายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพื่อคุม้ครองสขุภาพกรุณา

ตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารย ืน่วซี่าทอ่งเทีย่ว ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แบบหมูค่ณะ ท่านละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท ขึน้อยู่

กบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซกัรดี มนิิบาร์ในหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการระบ ุและ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทวัร์

กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์รวมท ัง้ 3 ทา่น ตลอดการเดนิทาง ตามธรรมเนยีม 1,700 บาท (THB) รวมไปถงึเด็ก

อายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้น ีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึ

พอใจของทา่น 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต์ กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท 

ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดนิทางในพีเรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็ค

ทีว่่างและท าจองเขา้มาใหม่อีกครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มีควิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตาม

ระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 31 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต์

ไม่ช าระเงนิ หรือ ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถกูปฏิเสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 



 
 
 

  
 

รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ 

กอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆทนัท ี

3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–

18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท า

การของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดินทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิการจองกบัทางบรษัิท

เป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักทอ่งเทีย่วหรือเอเย่นต์ (ผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล์ หรือ 

เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผู ้

เดินทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบัตร

ประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-35 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่ายท่านละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกว่าก าหนด 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 31 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักทอ่งเทีย่ว เช่น การ

ส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทน

ในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มีวซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วนั 

กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่

ไม่ผา่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 

18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการ

ของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรอื อยูค่นละชัน้กนั และบางโรงแรม

อาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยก

หอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดี่ยว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าบรกิารเพิม่

ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรือ

ยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ  
1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวซี่าแบบหมู่คณะเท่านัน้ กรณีทีท่า่นไม่สามารถยืน่วีซา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่ก่อน หรอื หลัง คณะ และหาก

เกดิค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออก

กอ่นแต่วซีา่ยังไม่ออก เนื่องจากทา่นยืน่หลังคณะ  

2. มาตราฐานการพจิารณาวซี่าแบบปกตทิัว่ไปคอื 10 วันท าการ (เป็นอย่างนอ้ย ไม่รวมวันเสาร ์- อาทติย)์ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับจ านวนผูส้มัครในช่วงนัน้ๆ 

ซึง่หากอยู่ในชว่งฤดูกาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต ิ

3. กรณีท่านไมส่ามารถยืน่วซี่าพรอ้มคณะไดต้ามทีก่ าหนดการหลงัจากทีค่ณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง จ าเป็นตอ้งเสยีคา่ส่วนตา่ง กรณี

ย ืน่วซีา่เด ีย่ว ทา่นละประมาณ 3,000-4,500 บาท จากคา่ทวัร ์ 



 
 
 

  
 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวร์นี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลือดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวีัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดยไม่มี

จดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผา่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ด่าน

ตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือ

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

2. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออก

เมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และ

อืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรือเอเย่นต์ไม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซี่ามาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระ

เงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่

เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรือ

การบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

6. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

ค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกนัภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

7. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิท

ก ากบัเทา่นัน้ 

8. นักท่องเทีย่วตอ้งมีความพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท 

อาทเิช่น วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่

บรษัิทยังไม่ไดช้ าระแกท่างคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่่คา้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

9. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืได ้

ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครื่องบนิ

เทา่นัน้ 

10. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ่้ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไม่ว่ากรณีใด

ก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายที่

เกดิขึน้จรงิทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

12. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยด์แลนด์ทัวร ์ซือ้ตั๋วเครือ่งบนิแยกเอง) ในวันเริม่ทัวร์ (วันทีห่นึ่ง) ท่านจ าเป็น

จะตอ้งมารอคณะเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่สามารถใหค้ณะ รอท่านได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีทีไ่ฟล์ทของท่านถงึชา้กว่าคณะ และ ยนืยันเดนิทาง 

ท่านจ าเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานทีท่่องเทีย่วทีค่ณะอยู่ในเวลานัน้ๆ กรณีนี้ จะมีค่าใชจ่้ายเพิม่ ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายทีใ่ชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเทา่นัน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย หรอื ทดแทน หากทา่น

ไม่ไดท้อ่งเทีย่วเมอืง หรอื สถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ สถานทีห่นึง่ ทกุกรณี เนื่องจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัตัวแทนแลว้ทัง้หมด 

 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แบบหมูค่ณะ 

ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. หนงัสอืเดนิทางฉบบัจรงิ เทา่น ัน้  

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 2 x 2 นิว้ ฉบบัจรงิ (ขนาดเทา่กนัทกุดา้นเป็นสีเ่หลีย่มจัตุรัส) จ านวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไม่

เกนิ 3 เดอืน ไม่ซ ้ากบัวซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เทา่นัน้  

2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายุไม่ถงึ 18 ปีบรบิรูณ์ จ าเป็นตอ้งใช ้สตูบิตัร โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รูปถ่ายจากมอืถอืไม่สามารถใชไ้ด)้ 

พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ 



 
 
 

  
 

 - กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอื

อ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3. ส าเนาบตัรประชาชน 1 ฉบบั (ถา่ยส าเนา พรอ้มเซ็นรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

4.  ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ฉบบั (ถา่ยส าเนา พรอ้มเซ็นรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าขึน้จากประสบการณ์และระเบยีบของ

สถานทูตฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีด่ลุยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 

** หมายเหต ุ: ทางดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ จากทีไ่ดแ้จง้ไว ้ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ที ่และเอกสาร ของแตล่ะทา่น (เป็นการพจิารณาแบบรายบุคคล) การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่น

เกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ อตัราคา่ธรรมเนยีมวซีา่ทาง

สถานทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซีา่ ทางสถานทูตไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้

สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ ** 

 

 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์

1. ชือ่ - นามสกุล ปจัจบุนั .......................................................................................................... 

2. วนั - เดอืน - ปีเกดิ ................................................................................................................. 

3. เพศ        ชาย          หญงิ 

4. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกนัอยู ่

กรณีสมรสแลว้ขอชือ่สาม ี/ ภรรยา.......................................................................................... 

5. ชือ่ – นามสกุลบดิา ............................................................................................................... 

6. ชือ่ – นามสกุลมารดา ............................................................................................................ 

7. จงัหวดัทีเ่กดิ ......................................................................................................................... 

8. ประเทศทีเ่กดิ ........................................................................................................................ 

9. สญัชาต ิ............................................................................................................................... 

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

11. ระดบัการศกึษา ..................................................................................................................... 

12. หมายเลขพาสปอรต์ .............................................................................................................. 

วนัทีอ่อก ............... วนัหมดอายุ ............. สถานทีอ่อก ............................................................ 

13. ทีอ่ยูป่จัจบุนั(ทีพ่กัอาศยัอยูจ่รงิ) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์..................... 



 
 
 

  
 

14. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 

15. อาชพีปจัจบุนั (การงาน/การเรยีน) กรณุาระบุอาชพี, ต าแหนง่, หากเป็นแมบ่า้น/เกษยีณอายุกรณุา

ระบุดว้ย ...................................................................................................................... 

16. ชือ่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา และทีอ่ยู ่................................................................................. 

................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์..................... 

เบอรโ์ทรศพัทอ์อฟฟิศ .........................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


