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CODE : ZD01  

 

 

วนัทีห่นึง่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตดิูไบ 

เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์- เมอืงดไูบ                              

               (-/-/-)      

12.30 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 9 เคาน์เตอร ์7 สายการบนิ Emirate Airlines โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หัวหนา้ทัวร์

ใหค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

16.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิไูบ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสาย

การบนิ Emirate Airlines เทีย่วบนิที ่EK377 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 55 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

19.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิไูบ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์

น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 3 

ช ัว่โมง ** 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงดูไบ (Dubai) เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ตัง้อยู่

ทางภาคเหนอืของประเทศ ถอืเป็นเมอืงแหง่ความมหัศจรรยเ์พราะถกูผันแปรจากดนิแดนแหง่ทะเลทราย 

สูด่นิแดนแหง่โลกอนาคต ความมัง่คั่งทางการคา้ บรกิารการพัฒนาอสงัหารมิทรัพย ์และศูนยก์ลางธรุกจิ 

ไม่จ ากัดเฉพาะการคา้น ้ามันแบบกอ่นๆ สู่การเป็นเมอืงแห่งผูน้ าเทคโนโลยสีมัยใหมท่ีสุ่ดของโลกแห่ง

หนึง่ ไม่มสี ิง่ใดบนโลกใบนี้ ทีเ่มอืงดูไบจะท าไม่ได ้แมก้ารสรา้งแผ่นดนิและจารกึลงบนแผนทีโ่ลกใน

อาณาเขตของตนเอง  

  น าคณะเข้าสู่ท ี่พ ัก  Hilton Garden Muraqbat, Dubai, United Arab Emirates หรือ

เทยีบเทา่ 
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วนัทีส่อง เมอืงดไูบ - พระราชวงั ทา่นชคี - สุเหรา่ จูไมรา่ - ชายหาด จูไมรา่ - ตกึ บรุจญอ์ลัอาหรบั - น ัง่

รถไฟโมโนเรล สู่ โครงการเดอะ ปาลม์ - โรงแรมแอตแลนตสิ - ดูไบเฟรม - โรงแรมทีพ่กั - 

ทะเลทราย - ตะลยุทะเลทรายดว้ยรถยนตข์บัเคลือ่น 4 ลอ้      

               (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ผา่นชม พระราชวงั ทา่นชคี (Shiekh Palace) ตืน่ตาตืน่ใจกบัการถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึหนา้

พระราชวังอันงดงามสุดอลังการของครอบครัวชคีค ์อัล มัคตูม (Shiekh Al Maktoum) ซึง่มคีวามร่มรืน่

เต็มไปดว้ยตน้ไมแ้ละพชืพรรณนานาชนดิ และบรรดาเหล่านกยงูมากมายนับหลายสบิตัวทีถู่กเนรมติขึน้

ทา่มกลางเมอืงแหง่ทะเลทราย 

น าท่าน ผา่นชม สุเหรา่ จูไมรา่ (Jumeirah Mosque) สุเหร่าคู่บา้นคู่เมอืงของเมอืงดูไบ สรา้งดว้ย

หนิอ่อนทัง้หลัง และไดช้ือ่ว่าเป็นสุเหร่าที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองดูไบ น าท่าน ผ่านชม 

ชายหาด จูไมรา่ (Jumeirah Beachฉ) สถานทีต่ากอากาศยอดนยิมของชาวดไูบ น าท่าน ถา่ยรปูคู่

กบั ตกึ บรุจญอ์ลัอาหรบั (Burj Al Arab) โรงแรมสดุหรรูะดับ 7 ดาว รปูทรงคลา้ยเรอืใบทีง่ดงามและ

หรูหราทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก ตัง้อยูร่มิอา่วอาหรับ เป็นทีพั่กอาศัยของเศรษฐทีีม่ชี ือ่เสยีงชาวตะวันออก

กลาง น าท่าน น ัง่รถไฟโมโนเรล (Monorail) สู ่โครงการเดอะ ปาลม์ (The Palm Project) เป็น

สุดยอดโครงการของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์โดยการถมทะเลใหเ้ป็นเกาะเทยีม สรา้งเป็นรูปตน้

ปาลม์ จ านวน 3 เกาะ มทีัง้โรงแรม รสีอรท์ อพารต์เมน้ต์ รา้นคา้ ภัตตาคาร ผับ บาร ์รวมทัง้ส านักงาน

ต่างๆ นับว่าเป็นสิง่มหัศจรรยอ์ันดับที ่8 ของโลก และส่วนของโครงการไดถู้กจารกึใหเ้ป็นส่วนหนึง่ใน

แผนทีโ่ลกเรยีบรอ้ย น าท่าน ผา่นชม ความหรูหราและยิง่ใหญ่ของ โรงแรมแอตแลนตสิ (Atlantis 

Hotel) ทีอ่ยูบ่รเิวณสว่นปลายยอดของโครงการเดอะ ปาลม์ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารไทย) 
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น าทา่น ขึน้ชมววิบน ดไูบ เฟรม (Dubai frame) สญัลักษณ์ใหมข่องดไูบ อาคารหนา้ตาคลา้ย กรอบ

รูป ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ซึง่เป็นกรอบรูปฉาบทองค าความสงูขนาด 150 เมตร กวา้ง 93 เมตรทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ในโลก ใชเ้วลาในการก่อสรา้งมาถงึ 10 ปีเต็ม ดว้ยจ านวนเงนิประมาณ 43.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือ

ประมาณ 1.39 พันลา้นบาท คอืการแสดงภาพใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ห็นถงึสภาพแวดลอ้มของประเทศดูไบ ทัง้

ในอดตี ปัจจุบัน และอนาคต เพราะทีต่ัง้ของดไูบเฟรม นัน้อยูบ่รเิวณสวนสาธารณะ Zabeel Park ซึง่เป็น

เขตแบง่ระหวา่งเมอืงเกา่และเมอืงใหมอ่ยา่งพอดบิพอด ีภายในอาคารนัน้ยังบรรจสุ ิง่ทีน่่าสนใจไวเ้ชน่กนั 

‘Dubai Frame Exhibition’ นทิรรศการทีถ่่ายทอดเรือ่งราวความเป็นมาของเจา้กรอบรูปขนาดยักษ์นี้ รวม

ไปถงึยงัม ี‘Past Dubai Gallery’ สถานทีจ่ัดแสดงการเจรญิเตบิโตของดไูบแบบปีตอ่ปี โดยใชเ้ทคนคิการ

จัดแสดงที่หลากหลายทัง้โปรเจกเตอร์ หมอก และกลิน่ หลังจากนัน้คุณจะถูกส่งกลับลงมาโดยลฟิต์

โดยสารอกีตัวซึง่จะพาคุณไปยัง ‘Future Dubai Gallery’ อุโมงคท์ีจ่ะฉายภาพสามมติแิละบอกเล่าการ

คาดเดาอนาคตของดูไบในอกี 50 ปีขา้งหนา้ ประหนึง่ไดน่ั้งไทมแ์มชชนีไปดูสภาพบา้นเมอืงล่วงหนา้ 

และคุณสามารถขึน้ลิฟต์แกว้ไปยังชัน้บนสุดเพื่อดูบรรยากาศปัจจุบัน และจุดชมวิวพื้นกระจกเพิ่ม

ประสบการณ์หวาดเสยีวเชน่กัน ** รอบของการขึน้ชมววิบน ดูไบเฟรม อาจเปลีย่นแปลงไดต้าม

ความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัชว่งเวลา และ อตัราคา่บรกิารของบตัรขึน้ชม ตามอตัราทีค่ณะก าหนด

เทา่น ัน้ ** 

ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านเดนิทางสู ่โรงแรมทีพ่ัก เพือ่เตรยีมความพรอ้ม เปลีย่นเครือ่งแต่งกายส าหรับ

ตะลยุทะเลทราย 

** ค าแนะน า **  

- ควรเตรยีมเสือ้คลมุกนัแดด แวน่ตากนัแดด รองเทา้ล าลองทีส่วมใสส่บาย เพือ่ตะลยุทะเลทราย 

- ทา่นทีเ่มารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถลว่งหนา้อยา่งนอ้ยครึง่ช ัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง และ ควร

แจง้ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบ  

- กจิกรรมนี ้ไมอ่นุญาตใหผู้ท้ ีเ่ป็นโรคหวัใจข ัน้รุนแรง หรอื ต ัง้ครรภ ์เขา้รว่มโดยเด็ดขาด กรณี

เกดิความเสยีหายไมว่า่กรณีใดๆทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณี 

- ส าหรบัทา่นทีไ่มร่ว่มเดนิทางตะลุยทะเลทราย ทา่นจ าเป็นตอ้งพกัผอ่นรอคณะอยูท่ ีโ่รงแรมที่

พกั โดยทางบรษิทั ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีใ้หไ้ด ้รวมไปถงึอาหารมือ้ค า่ทีร่วมอยูใ่น

กจิกรรม เพราะเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยแลว้ท ัง้หมด หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงทีห่า้งสรรพสนิคา้ โดย

แจง้ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบ หรอืเพือ่ประสานงานตดิตอ่บรกิารรถรบัส่ง ซึง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

กรณุาตรวจสอบเป็นกรณีพเิศษ 

น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลทราย (The Desert) เพื่อตะลุยทะเลทราย ดว้ยรถยนตข์บัเคลืน่ 4 ลอ้ 

(4WD Sand Dune / Desert Safari) ท่านจะไดส้นุกสนานและตืน่เตน้ไปกบัประสบการณ์อนัแปลก

ใหม ่น่ังรถตะลยุไปบนเนนิทรายทัง้สงูและต ่าสลับกนัไป  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ในแคมป์กระโจมสไตลอ์าหรบั พืน้เมอืงเบดอูนิ (Bedouin) 

อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆ ในแคมป์กระโจมแบบอาหรบั ดืม่ด า่บรรยากาศสดุ

โรแมนตกิของพระอาทติยต์กดนิทีแ่สนสวยงาม และสมัผสัชีวติแบบชาวพื้นเมอืงเบดูอนิ 

(Bedouin) อาท ิการสวมชุดพืน้เมอืงชาวอาหรบัเพือ่ถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ การเพน้ทม์อื

แบบอาหรบั (Henna Tattoo) ลองสูบ มารากู กลิน่ผลไม ้(Shi Sha) ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง 

(Belly Dance) ซึง่เป็นศลิปะการร่ายร าทีเ่นน้การเคลือ่นไหวของกลา้มเนือ้ทอ้งและสะโพก 

รวมถงึสนกุสนานกบัการขีอ่ฐู (Camel Ride) 

 น าคณะเข้าสู่ท ี่พ ัก  Hilton Garden Muraqbat, Dubai, United Arab Emirates หรือ

เทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม เมอืงดไูบ - เมอืงอาบ ูดาบ ี- สเุหรา่หลวง - ท าเนยีบประธานาธบิด ี- โรงแรม เอมเิรตส ์พาเลซ - 

เฟอรร์ารี ่เวลิด ์- เมอืงดไูบ - ตกึ บุรจญเ์คาะลฟีะฮ ์- หา้งดไบ มอลล ์- น า้พุเตน้ระบ า แหง่เมอืง

ดไูบ                         (B/L/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

** ค าแนะน า โปรดแตง่กายดว้ยชุดสภุาพ ส าหรบัเขา้ชมสเุหรา่หลวง ** 

การเขา้ชมสเุหรา่หลวง จ าเป็นตอ้งแตง่กายดว้ยชุดสภุาพ และ ตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้ชม 

สุภาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอ้เทา้ เสือ้แขนยาวคลุมขอ้มอื มดิชดิไมร่ดัรูป และ

เตรยีมผา้ส าหรบัคลมุศรีษะ 

สภุาพบรุษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไมร่ดัรปู 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอาบู ดาบ ี(Abu Dhabi) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของ

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ตัง้อยูบ่นเกาะรูปตัวท ียืน่ออกไปบรเิวณอา่วเปอรเ์ซยี ถอืเป็นเมอืงทีม่คีา่

ครองชพีสงูทีส่ดุอันดับ 3 ในภมูภิาค และอันดับ 26 ของโลก เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บสมญานามว่า Garden of 

Gulf หรอื อา่วแหง่ความเขยีวขจ ีและมคีวามอดุมสมบรูณ์ไปดว้ยสวนสวยงามทา่มกลางทะเลทราย 

น าท่านเดนิทางสู ่สุเหรา่หลวง (Grand Mosque) หรอื สเุหร่า ชคีค ์ซายดิ บนิ สลุตาล อัล นารย์ันต ์

(Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Mosque) สุเหร่าประจ าเมืองหลวงที่ท่าน Sheikh Zayed Bin 

Sultan Al Nahyan หรอื ทา่นชคีค ์บคุคลส าคญัของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์เป็นเจา้ผูค้รองรัฐอาบู

ดาบ ีเป็นผูก้อ่ตัง้ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์และ เป็นประธานาธบิดคีนแรกของประเทศสหรัฐอาหรับ

เอมเิรตส ์ผูเ้ป็นทีรั่กและเปรยีบเสมอืนบดิาของชาวสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์สรา้งไวก้่อนท่านจะสวรรคต 
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การก่อสรา้งใชเ้วลารวมทัง้หมด 10 ปี ภายในสุเหร่าแห่งนี้มพีรมทอมอืผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาด 

5,627 ตารางเมตร ผลงาน 

ทอ้งถิน่ของชาวอาหรับโบราณ และ โคมไฟ Chandelier ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก น าเขา้จากประเทศเยอรมนั

ท าดว้ยทองค าและทองแดงซึง่ถูกสั่งท าขึน้พเิศษ ซึง่ภายหลังที่ท่านชคีค์สวรรคต ทางรัฐบาลจงึใช ้

สเุหร่าแห่งนี้เป็นสสุานหลวงทีฝั่งพระบรมศพของทา่น สเุหร่าแห่งนี้สามารถรองรับผูม้าประกอบพธิกีรรม

ทางศาสนาไดส้งูถงึ 40,000 คน  

น าท่าน ผา่นชม ท าเนยีบประธานาธบิด ี(Presidential Palace) และ โรงแรม เอมเิรตส ์พาเลซ 

(Emirates Palace Hotel) ซึง่ในอดตีใชเ้ป็นทีรั่บรองผูน้ าประเทศในเครอื GCC หรอื คณะมนตรคีวาม

รว่มมอืรัฐอา่วอาหรับ ไดแ้ก ่บารเ์รน การต์าร ์คเูวต โอมาน ซาอดุอิารเบยี และสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์พระ

ราชอาคันตกุะของท่านชคีค ์ปัจจุบันเป็นโรงแรมทีอ่ยูใ่นความดแูลของรัฐบาลเมอืงอาบ ูดาบ ีบรหิารโดย

กลุม่ Kempinski เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกเมือ่ปี 2548 โดยใชง้บประมาณกอ่สรา้งทัง้ส ิน้ประมาณ 3 พันลา้น

เหรยีญสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ซึง่มคีวามสวยงามดุจดั่งพระราชวังของเจา้ผูค้รองนคร  โรงแรมแห่งนี้อยู่

บนทีด่นิของทา่นชคีค ์อดตีประธานาธบิด ีอกีเชน่กนั 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหาร บฟุเฟ่ตน์านาชาต)ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั เฟอรร์ารี ่เวลิด ์(Ferrari World) เป็นแหลง่รวมเทคโนโลย ี

นวัตกรรมทัง้ยานยนต ์วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส ์และสรรพสิง่ทีเ่ป็นองคค์วามรูเ้ชงิวศิวกรรม , ศลิปกรรม 

การออกแบบ วจิัย พฒันา จากรถยนตเ์ฟอรร์ารี ่และทกุๆ ศาสตรใ์นโลก เอามารวมกนัเพือ่สรา้งเป็น

โครงการนี ้ทีเ่ป็นทัง้สวนสนุกในรม่ขนาดใหญท่ีส่ดุในโลก โชวร์มูเทคโนโลย ี, โชวร์มูวศิวกรรมยาน

ยนต ์, แหลง่รวมเทคนคิความรู ้และความบนัเทงิทกุอยา่งเอาไวใ้นนี้ ** คา่บตัรเขา้ชม เฟอรร์ารี ่

เวลิด ์ทา่นละ ประมาณ 80-100 ยเูอสดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD.) ขึน้อยูก่บัชว่งเวลา และ 
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ชว่งฤดกูาล ราคาอาจมกีาร เปลีย่นแปลงได ้หรอื ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึจากเฟอรร์ารี่

มากมายทีร่า้นขายของทีร่ะลกึดา้นหนา้ **  

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ (Dubai) ผา่นถนน Sheikh Zayed Road ถนน 12 เลนส ์สายหลักส าคัญ

ทีส่ดุของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ทีเ่ชือ่มต่อเมอืงอาบ ูดาบ ีและ เมอืงดูไบ เขา้ดว้ยกัน ขนานไป

กับแนวชายฝ่ัง ถนนเสน้นี้มีโรงแรม ศูนย์การคา้ ส านักงานและอพาร์ตเมนต์ ตัง้เรียงรายมากมาย 

สถาปัตยกรรมสมัยเกา่ และ สมัยใหมร่วมกนัอยูแ่สดงถงึความมัง่คั่งสวยงาม การใชช้วีติอยา่งหรูหราของ

ชาวเมอืง  

น าทา่น ขึน้ชมววิบน ตกึ บรุจญเ์คาะลฟีะฮ ์(Burj Khalifa) หรอื เดมิชือ่ ตกึ บรุจญด์ไูบ ทีช่ัน้ 124 

หนึ่งในสัญลักษณ์อันส าคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์อกีทัง้ยังเป็นฉากเสีย่งตายส าคัญของ

พระเอก “ ทอม ครซู ” จากภาพยนตรเ์รือ่ง Mission Impossible 4 ซึง่ตกึมคีวามสงูถงึ 828 เมตร ปัจจบุนั

มทีัง้หมด 160 ชัน้ เป็นตกึทีไ่ดช้ ือ่ว่าสงูทีสุ่ดในโลก ตัวตกึไดท้ าสถติกิลายมาเป็นตกึระฟ้าทีส่งูทีส่ดุใน

โลกมคีวามสงูถงึ 546 เมตร แซงตกึไทเป 101 เรยีบรอ้ย (สงูกว่าตกึไทเป 101 ประมาณ 97 เมตร และ

สงูกว่าอาคารใบหยก 2 ประมาณ 218 เมตร) ซึง่ไดม้กีารเปิดตัวอยา่งเป็นทางการ เมือ่วันที ่4 มกราคม 

พ.ศ. 2553 และ เปลีย่นชือ่อาคารจาก " บุรจญ ์ดูไบ " เป็น " บุรจญ ์เคาะลฟีะฮ ์" เพือ่ เป็นเกยีรตแิก่ 

ท่านชคีค ์อดตีประธานาธบิดปีระเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ตกึบรุจญ ์เคาะลฟีะฮ ์ออกแบบโดย เอสโอ

เอ็ม ผูอ้อกแบบเดยีวกนักบัเซยีรท์าวเวอร ์อาคารทีส่งูทีส่ดุในสหรัฐอเมรกิาใน ปัจจุบันการตกแตง่ภายใน

จะตกแต่งโดย จอรโ์จ อารม์านี (Giorgio Armani) โดยเป็นโรงแรมอารม์านี ส าหรับ 37 ชัน้ล่าง โดยชัน้ 

45 ถงึ 108 จะเป็นอพารต์เมนต ์โดยทีเ่หลอืจะเป็นส านักงาน และ ชัน้ที ่123 และ 124 จะเป็นจุดชมววิ

ของตกึที่ส าคัญ ส่วนบนของตกึจะเป็นเสาอากาศสือ่สาร นอกจากนี้ชัน้ 78 จะมสีระว่ายน ้า กลางแจง้

ขนาดใหญ่ โดยตกึนี้จะตดิตัง้ลฟิตท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก ทีค่วามเร็ว 18 ม./วนิาท ี(65 ก.ม./ชม. , 40 ไมล/์

ชม.) โดยลฟิตท์ีม่คีวามเร็วสูงสุดอันดับที ่2 ปัจจุบันอยู่ทีต่กึไทเป 101 ที่มคีวามความเร็ว 16.83 ม./

วินาที ** รอบของการขึน้ชมววิบนตกึ บุรจญ ์เคาะลีฟะฮ ์อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม ขึน้อยู่กบัช่วงเวลา และ อตัราค่าบรกิารของบตัรขึน้ชม ตามอตัราทีค่ณะก าหนด

เทา่น ัน้ ** บรเิวณเดยีวกนัเป็นทีต่ัง้ของ หา้งดไูบ มอลล ์(Dubai Mall) หา้งทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก และมี

พพิธิภัณฑส์ัตวน์ ้าทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกอยูภ่ายใน ใหท้่านไดถ้่ายรูปหนา้ตูป้ลาทีม่ขีนาดใหญก่ว่าคนสบิคน

ยนืเรยีงกัน อสิระในการเลอืกซือ้ของฝาก สนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังมากมายจากยโุรป ไมว่่าจะเป็นเสือ้ผา้

สภุาพบรุษุและสภุาพสตร ีกระเป๋าถอื เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เครือ่งกฬีา เป็นตน้ สนิคา้บางชิน้ ไมส่ามารถหาซือ้

ไดท้ีย่โุรป แตอ่าจหาซือ้ไดท้ีน่ี ่และ ชว่งเวลา 18.00-24.00 น. ของทกุวัน ทา่นจะไดช้มการแสดง น า้พุ

เตน้ระบ า แห่งเมอืงดูไบ (Dubai Dance Fountain) เป็นน ้าพุเตน้ระบ าอันสวยงามวจิติร อยู่ใน

ทะเลสาบหนา้ ตกึ บรุจญ ์เคาะลฟีะฮ ์ถอืเป็นน ้าพุทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก โดยรอบถูกรายลอ้มไปดว้ยตกึทีม่ี

ชือ่เสยีงมากมาย สิง่พเิศษของน ้าพุแห่งดูไบนี้ คือ จะใชไ้ฟทัง้สิน้ 6,600 ดวง โปรเจคเตอร์ส ี50 ตัว 

ควบคุมการท างานดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์โดยจะแสดงประกอบดนตร ีครัง้ละประมาณ 5 นาท ีโดยใช ้

งบประมาณในการกอ่สรา้งทัง้ส ิน้กวา่ 7.2 พันลา้นบาท 

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเข้าสู่ท ี่พ ัก  Hilton Garden Muraqbat, Dubai, United Arab Emirates หรือ

เทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ เมอืงดไูบ - พพิธิภณัฑด์ไูบ - ดไูบ ครกี - น ัง่เรอืขา้มฟาก Abra Taxi – ยา่นตลาดเกา่ - ตลาด

ทอง - ตลาดเครือ่งเทศ - หา้งเอมเิรตส ์มอลล ์- ทา่อากาศยานนานาชาตดิไูบ เมอืงดไูบ ประเทศ

สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์- ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                      

                                     (B/L/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ พพิธิภณัฑด์ูไบ (Dubai Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาค

ตะวันออกกลาง สรา้งขึน้เมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครัง้ล่าสุดปี พ.ศ. 2513 เป็นพพิธิภัณฑ์ที่รวบรวม

เรือ่งราวส าคัญทางประวัตศิาสตร ์เชน่ การคน้พบงานศลิป์ ทีม่อีายถุงึ 4,000 ปี เรือ่งราวการคา้ขายมกุใน

ประวัตศิาสตรก์อ่นการคน้พบน ้ามัน ทา่นจะประทับใจกบัการน าเทคโนโลยตีา่งๆ มาถ่ายทอดเพือ่บอกเลา่

เรือ่งราวประวัตศิาสตรข์องอาหรับโบราณ 

น าทา่นเดนิทางสู ่ดไูบ ครกี (Dubai Creek) เป็นคลองทีส่รา้งขึน้โดยการขดุเขา้มาในชายฝ่ัง เพือ่แบง่

เมอืงดไูบออกเป็น 2 สว่น คอื Deira Dubai และ Bur Dubai มคีวามยาวประมาณ 14 กโิลเมตร มทีา่จอด

เรอื 8 ท่า น าท่าน น ัง่เรอืขา้มฟาก ทีช่าวเมอืงดูไบเรยีกกันว่า Abra Taxi ซึง่เป็นเรอืทีรั่บใชช้าวเมอืง

ดูไบมาชา้นานจวบจนถงึปัจจุบัน ใหท้่านไดส้ัมผัสวถิชีวีติความเป็นอยู ่ของชาวเมอืงดูไบแบบโบราณ ที่

ไม่ว่าเมอืงดูไบจะมคีวามกา้วล ้าทันสมัยทางเทคโนโลยรีะดับโลกมากเพยีงใด แต่ก็ยังมีโอกาสไดเ้ห็น

วัฒนธรรมความเป็นอยูข่องคนทอ้งถิน่โบราณอยูจ่นถงึปัจจบุนั  

น าท่านเดนิทางสู ่ยา่นตลาดเกา่ (Old Market) ของเมอืงดูไบทีเ่รยีกว่า Old Dubai Souk ทีอ่ยู่ทาง

ฝ่ัง Bur Dubai สู่ ตลาดทอง (Gold Souk) ที่ข ึน้ชื่อว่าเป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก วางขาย

เครือ่งประดับทีท่ าจากทองค า ขายเครือ่งประดับทุกชนดิ เชน่ มกุ อัญมณี ต่างๆ รา้นเล็กๆ มากมายกว่า
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รอ้ยรา้นคา้ หรอื ใกลก้ันจะเป็น ตลาดเครือ่งเทศ (Spice Souk) ทีท่ัง้ตลาดตลบอบอวนไปดว้ยกลิน่

เครือ่งเทศ ไมห้อม อบเชย กระวาน กานหล ูและ ถั่ว คณุภาพตา่งๆนับรอ้ยชนดิจากทั่วทกุมุมโลก มารวม

ไวท้ีต่ลาดเครือ่งเทศแหง่นี ้

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหาร บฟุเฟ่ตน์านาชาต)ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่หา้งเอมเิรตส ์มอลล ์(Mall of Emirates) เป็นหา้งขนาดใหญ่ทีไ่ดรั้บความนยิมสงู 

มโีรงภาพยนตร ์Cinestar แบบคอมเพล็กซ ์มอีารเ์คดกวา้งใหญ ่ตดิตัง้ตูเ้กมส ์ลานโบวล์ิง่ และรา้นคา้อกี

มากมาย รวมถงึรา้นตา่งๆ ทีไ่ดรั้บความนยิมในเมอืงดไูบ และ Borders , Debenhams , Zara และแมแ้ต่ 

Harvey Nichols สนิคา้แบรนดด์ังอย่าง H&M และ Phat Farm ส าหรับลูกคา้ทั่วไป และ Via Rodeo ที่

เต็มไปดว้ย Versace , D&G, Ferragamo และอืน่ๆ จุดทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดของ Mall of the Emirates ก็คอื 

สกี ดูไบ (Ski Dubai) ไม่น่าแปลกใจที่ Mall of the Emirates เป็นหา้งสรรพสนิคา้ที่ไดรั้บความนิยม

สูงสุดในเมืองดูไบเพราะ สกี ดูไบ (Ski Dubai) คือหนึ่งในสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐ

อาหรับเอมเิรตส ์สามารถเลอืกเล่นระหวา่งสก ีสโนวบ์อรด์ เลือ่นหมิะ หรอืโยนบอลหมิะในสวนหมิะ หรอื 

สามารถเลอืกดืม่ชา กาแฟ รับประทานอาหารใน Mall of the Emirates มรีา้นอาหารใหค้ณุเลอืกแบบนับ

ไมถ่ว้นเลยทเีดยีว เชน่ Apres รา้นมสีไตลท์ีพั่กส าหรับนักเล่นสก ีมเีครือ่งดืม่บรกิารทันใจหรอืเลอืกทาน

ฟองดูก็ได ้, ใกล ้Ski Dubai เป็นที่ตัง้รา้น Sezzam ซึง่มเีมนูอาหารนานาชาตใิหเ้ลอืกมากมาย , The 

Butcher’s Shop รวมอาหารสดุยอดทีน่ าเขา้จากแอฟรกิาใต ้ทีท่ีค่ณุตอ้งแวะทาน biltong (เนือ้ตากแหง้) 

หรอืสเต็กรสเลศิ 

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
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น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิไูบ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 

22.35 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสายการบนิ 

Emirate Airlines เทีย่วบนิที ่EK374 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ **วนัท 

วนัทีห่า้  ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                 

(-/-/-) 

07.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความ

ประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 

ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 

ปี) 

พกั

เดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

25 - 29 มกราคม 
2562 

29,999 29,999 29,999 7,999 23,999 

05 - 09 กมุภาพนัธ ์
2562 

29,999 29,999 29,999 7,999 23,999 

16 - 20 กมุภาพนัธ ์
2562 

29,999 29,999 29,999 7,999 23,999 

22 - 26 กมุภาพนัธ ์
2562 

29,999 29,999 29,999 7,999 23,999 

08 - 12 มนีาคม 2562 29,999 29,999 29,999 7,999 23,999 

15 - 19 มนีาคม 2562 29,999 29,999 29,999 7,999 23,999 

29 ม.ีค. - 02 เม.ย. 
2562 

29,999 29,999 29,999 7,999 23,999 

   

** อตัราคา่บรกิารนี ้รวม คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์

แบบหมูค่ณะ เรยีบรอ้ยแลว้ ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการ

ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่

ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร 

(ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดยินทาง) ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชัน้

ธรุกจิ (Business Class) กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

 คา่ภาษีน ้ามนั และ ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Emirate Airlines อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 1 ช ิน้ โดยมนี ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก.  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ(ยงัไมร่วมทปิคนขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 

ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความ

เหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  
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 ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอบุัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกัน

เพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่ว ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แบบหมูค่ณะ ทา่นละ ประมาณ 

4,500-5,000 บาท ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการระบ ุและ ค่าพาหนะต่างๆ ที่

ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรณุาสอบถามอตัราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์รวมท ัง้ 3 ทา่น ตลอดการเดนิทาง ตามธรรมเนยีม 1,500 

บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่น

สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดั

จ า ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยา่งเชน่ ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นนี้

ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไมไ่ดรั้บยอดเงนิมดัจ าตามเวลา

ทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเชค็ทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหมอ่กี

ครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ 

ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณี

เช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นช่วงรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดั

สมัภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 

30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวนัหยดุ

นักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลิกการเดนิทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง 

นักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใด

อยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไม่

รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื 

โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ 

หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบ

อ านาจ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้
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2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยุด

นกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-35 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ย

ตามจรงิมากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 31 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่ว

ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight 

กบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่่ากรณี

ใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้

อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วนั กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศ

ทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่ม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าทัวรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่สว่น

ใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้

จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุ

นักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , 

หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท 

อาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน 

อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง 

(Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าบรกิาร

เพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ  

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะเท่านัน้ กรณีทีท่่านไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่

กอ่น หรอื หลัง คณะ และหากเกดิคา่ใชจ้่ายไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ

ทัง้หมด เชน่ คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยงัไมอ่อก เนือ่งจากทา่นยืน่หลังคณะ  

2. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิั่วไปคอื 10 วันท าการ (เป็นอยา่งนอ้ย ไมร่วมวันเสาร ์- อาทติย)์ ทัง้นี้ ขึน้อยู่

กับจ านวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยู่ในชว่งฤดูกาลท่องเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลา

มากกวา่ปกต ิ

3. การยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่วประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตสแ์บบหมูค่ณะ ไมจ่ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หาก

ท่านส่ง ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีูป) ชัดเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้ับ

ทางบรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ 
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4. กรณีท่านไม่สามารถยืน่วซี่าพรอ้มคณะไดต้ามทีก่ าหนดการหลงัจากทีค่ณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง 

จ าเป็นตอ้งเสยีคา่สว่นตา่ง กรณียืน่วซีา่เดีย่ว ทา่นละประมาณ 3,000-4,500 บาท จากคา่ทวัร ์ 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แบบหมูค่ณะ 

ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รปูถา่ยจากมอื

ถอืไมส่ามารถใชไ้ด)้ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ  และมหีนา้วา่งไมต่ ่ากวา่ 2 

หนา้ 

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 2 x 2 นิว้ (เทา่กนัทกุดา้นเป็นสีเ่หลีย่มจัตรัุส) จ านวน 2 รปู ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ย

มาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซ่ า้กบัวซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เทา่นัน้  

2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ์ จ าเป็นตอ้งใช ้สตูบิตัร โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รปู

ถา่ยจากมอืถอืไมส่ามารถใชไ้ด)้ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 - กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ 

ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอื

เดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนา

ถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) 

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) 

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าข ึน้จาก

ประสบการณ์และระเบยีบของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิอง

ลกูคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีด่ลุยพนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 

** หมายเหต ุ: ทางดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ จากทีไ่ดแ้จง้ไว ้

ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที ่และเอกสาร ของแตล่ะทา่น (เป็นการพจิารณาแบบรายบคุคล) การอนมุตั ิ

วซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและ

คอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ อตัราคา่ธรรมเนยีมวซีา่ทางสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเก็บ 

หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนมุตัวิซีา่ ทางสถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้

สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ ** 
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เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

4. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

5. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ กรณีทีท่า่น

ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไป

พรอ้มคณะทัวรอ์ันมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกบัการขอ

อนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไมผ่า่นการอนุมตัขิองเคาทเ์ตอร ์เชค็อนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ัง

ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไมว่่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุ

ไวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

6. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอื

ทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไม่

วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

7. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้

หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

8. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านึงถงึความ

ปลอดภยั และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

9. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญู

หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

10. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋ว

เครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ที่ท าใหต้น้ทุน

สงูขึน้ 

11. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

12. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสดุวสิยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใช่

เหตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่่าน เกดิอบุัตภิัยทีไ่มส่ามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและ

คาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บรษัิทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรือ

จะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

13. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาให ้

เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

14. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

15. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกบัตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอยา่งถกูตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึง่บางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ 

กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึง่ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมี

ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกบั

ผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 
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