
 

 

รหัสทัวร ZET1902117 
ทัวรดูไบ อาบูดาบี [เลสโก ราชินีทะเลทราย] 5 วัน 3 คืน (EK) 
พระราชวังชีค / หางเอมิเรตส มอลล / น่ังรถลีมูซีนสุดหรูชมเมืองดูไบ / สุเหราจูไมรา    
อาคารบุรจญอัลอาหรับ / ตลาดเมดินัท จูไมรา / น่ังรถไฟโมโนเรล สูโครงการเดอะปาลม  
โรงแรมแอตแลนติส / ชิงชาสวรรคดูไบอาย / ตะลุยทัวรทะเลทรายพรอมดินเนอรสไตลอาหรับ  
สุเหราหลวงแหงเมืองอาบูดาบี / โรงแรมเอมิเรตสพาเลซ / อาคารเอทิฮัดทาวเวอร   
เฟอรราร่ี  เวิลด / ทําเนียบประธานาธิบดี / พิพิธภัณฑแหงชาติดูไบ / ดูไบ ครีก   
น่ังเรือขามฟาก ABRA TAXI / ตลาดทอง / ตลาดเคร่ืองเทศ / รานเคร่ืองหนัง  
ข้ึนชมดานวิวบนอาคารดูไบเฟรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่หน่ึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – ทาอากาศยาน

นานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส – เมืองดูไบ – พระราชวัง
ชีค – ศูนยรวมสินคาพ้ืนเมือง – หางเอมิเรตส มอลล – น่ังรถลีมูซีนสุดหรูชมเมือง
ดูไบ                              
(-/-/D) 

06.30 น. ขอเชิญคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศ
ไทย อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเขาหมายเลข 8-9 เคานเตอร T 
สายการบิน Emirate Airlines โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
อํานวยความสะดวกตลอดข้ันตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือ
เตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

09.55 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส โดยสายการบิน Emirate Airlines เท่ียวบินที ่EK375 

** ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 55 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 
13.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถ่ินชากวาประเทศ
ไทยประมาณ 3 ช่ัวโมง ** 
นําทานเดินทางสู เมืองดูไบ (Dubai) เปนเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส ต้ังอยูทางภาคเหนือของประเทศ ถือเปนเมืองแหงความ
มหัศจรรยเพราะถูกผันแปรจากดินแดนแหงทะเลทราย สูดินแดนแหงโลกอนาคต 
ความมั่งค่ังทางการคา บริการการพัฒนาอสังหาริมทรัพย และศูนยกลางธุรกิจ ไม
จํากัดเฉพาะการคาน้ํามนัแบบกอนๆ สูการเปนเมืองแหงผูนําเทคโนโลยีสมัยใหม
ท่ีสุดของโลกแหงหน่ึง ไมมีส่ิงใดบนโลกใบน้ี ที่เมืองดูไบจะทําไมได แมการสราง
แผนดินและจารึกลงบนแผนที่โลกในอาณาเขตของตนเอง  
นําทาน ผานชม พระราชวังทานชีค (Shiekh Palace) ต่ืนตาต่ืนใจกับการ
ถายภาพเปนทีร่ะลึกหนาพระราชวังอันงดงามสุดอลังการของครอบครัวชีคค อัล 
มัคตูม (Shiekh Al Maktoum) ซ่ึงมีความรมร่ืนเต็มไปดวยตนไมและพืช



 

 

พรรณนานาชนิด และบรรดาเหลานกยูงมากมายนับหลายสิบตัวที่ถูกเนรมิตข้ึน
ทามกลางเมืองแหงทะเลทราย 
นําทานเดินทางสู ศูนยรวมสินคาพ้ืนเมือง (Local Product Shop) จําหนายของ
ฝาก ของท่ีระลึกทองถ่ินของเมืองดูไบ เชน พรม เคร่ืองประดับ ชุดพ้ืนเมือง รูปติด
ผนัง เปนตน   
นําทานเดินทางสู หางเอมิเรตส มอลล (Emirates Mall) เปนหางขนาดใหญท่ี
ไดรับความนิยมสูง มีโรงภาพยนตร Cinestar แบบคอมเพล็กซ มีอารเคดกวาง
ใหญ ติดต้ังตูเกมส ลานโบวล่ิง และรานคาอีกมากมาย รวมถึงรานตางๆ ท่ีไดรับ
ความนิยมในเมืองดูไบ และ Borders, Debenhams, Zara และแมแต 
Harvey Nichols สินคาแบรนดดังอยาง H&M และ Phat Farm สําหรับลูกคา
ทั่วไป และ Via Rodeo ที่เต็มไปดวย Versace, D&G, Ferragamo และ
อ่ืนๆ จุดที่โดดเดนท่ีสุดของ Mall of the Emirates ก็คือ สกี ดูไบ (Ski Dubai) 
ไมนาแปลกใจที่ Mall of the Emirates เปนหางสรรพสินคาที่ไดรับความนิยม
สูงสุดในเมืองดูไบเพราะ สกี ดูไบ (Ski Dubai) คือหน่ึงในสุดยอดแหลงทองเท่ียว
ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส สามารถเลือกเลนระหวางสกี สโนวบอรด เลือ่น
หิมะ หรือโยนบอลหิมะในสวนหิมะ หรือ สามารถเลือกด่ืมชา กาแฟ รับประทาน
อาหารใน Mall of the Emirates มีรานอาหารใหคุณเลือกแบบนับไมถวนเลย
ทีเดียว เชน Apres รานมีสไตลที่พักสําหรับนักเลนสกี มีเคร่ืองด่ืมบริการทันใจ
หรือเลือกทานฟองดูก็ได, ใกล Ski Dubai เปนทีต้ั่งราน Sezzam ซ่ึงมี
เมนูอาหารนานาชาติใหเลอืกมากมาย, The Butcher’s Shop รวมอาหารสุด
ยอดที่นําเขาจากแอฟริกาใต ท่ีทีคุ่ณตองแวะทาน Biltong (เน้ือตากแหง) หรือส
เต็กรสเลิศ 
พิเศษ !! นําทานสัมผัสกับประสบการณใหม น่ังรถลีมูซีนสุดหรู ชมความสวยงาม
โดยรอบของเมืองดูไบ ** รอบของการน่ังรถลีมูซีน อาจเปล่ียนแปลงไดตามความ
เหมาะสม ข้ึนอยูกับชวงเวลา และ อัตราคาบริการ ตามอัตราท่ีคณะกําหนดเทาน้ัน 
** 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ค่ํา  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารอาหารพ้ืนเมือง แบบบุฟเฟ�ต 

 นําคณะเขาสูที่พัก Novotel Barsha หรือ Golden Tulip, Dubai, 
United Arab Emirates หรือเทียบเทา 
 

วันที่สอง ดูไบ – สุเหราจูไมรา – อาคารบุรจญอัลอาหรับ – ตลาดเมดินัท จูไมรา – น่ังรถไฟ
โมโนเรล สูโครงการเดอะปาลม – โรงแรมแอตแลนติส – ชิงชาสวรรคดูไบ อาย – 
ตะลุยทัวรทะเลทรายพรอมดินเนอรสไตลอาหรับ             (B/L/D)      

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทาน ผานชม สุเหรา จูไมรา (Jumeirah Mosque) สุเหราคูบานคูเมืองของ
เมืองดูไบ สรางดวยหินออนทั้งหลัง และไดช่ือวาเปนสุเหราท่ีสวยงามมากท่ีสุดแหง
หน่ึงในเมืองดูไบ ผานชม ชายหาดจูไมรา (Jumeirah Beach) สถานท่ีตาก
อากาศยอดนิยมของชาวดูไบ  



 

 

นําทาน ถายรูปเปนท่ีระลึก กับ อาคารบุรจญอัลอาหรับ (Burj Al Arab) โรงแรม
สุดหรูระดับ 7 ดาว รูปทรงคลายเรือใบท่ีงดงามและหรูหราที่สุดแหงหน่ึงของโลก 
ต้ังอยูริมอาวอาหรับ เปนที่พักอาศัยของเศรษฐีท่ีมีช่ือเสียงชาวตะวันออกกลาง  
นําทานเดินทางสู ตลาดเมดินัท จูไมรา (Medinat Jumeirah Souk) ตลาด
พ้ืนเมืองโบราณแตแฝงไปดวยความโรแมนติก ตกแตงสไตลอาหรับผสมผสานกับ
วัฒนธรรมของตะวันออกกลางแบบด้ังเดิม มีทัง้รานแบบรถเข็นแผงลอยและบานมี
รานขายของที่ระลึก เส้ือผาแฟช่ัน เคร่ืองประดับ รานบูติก รานอาหารสุดหรูที่มี
ความหลากหลายและข้ึนช่ือจากท่ัวโลก ต้ังแตรานกาแฟไปจนถึงภัตตาคาร 
ทามกลางวิวทิวทัศนที่สวยงามของสถาปตยกรรมเมืองเกาและโอบลอมดวยลํา
คลองสวยงาม 
นําทาน น่ังรถไฟโมโนเรล (Monorail) สูโครงการเดอะปาลม (The Palm 
Project) เปนสุดยอดโครงการของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยการถม
ทะเลใหเปนเกาะเทียม สรางเปนรูปตนปาลม จํานวน 3 เกาะ มีท้ังโรงแรม รีสอรท 
อพารตเมนท รานคา ภัตตาคาร ผับ บาร รวมท้ังสํานักงานตางๆ นับวาเปนส่ิง
มหัศจรรยอันดับที่ 8 ของโลก และสวนของโครงการไดถูกจารึกใหเปนสวนหน่ึงใน
แผนที่โลกเรียบรอย นําทาน ผานชม ความหรูหราและย่ิงใหญของ โรงแรมแอ
ตแลนติส (Atlantis Hotel) ที่อยูบริเวณสวนปลาย หรือ ยอดของโครงการเดอะ 
ปาลม ** รอบของการน่ังรถไฟโมโนเรล อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ข้ึนอยูกับชวงเวลา และ อัตราคาบริการ ตามอัตราที่คณะกําหนดเทาน้ัน กรณีท่ีไม
สามารถน่ังรถไฟได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืน
คาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระ
ลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ** 
นําทาน ถายรูปเปนท่ีระลึก กับ ชิงชาสวรรค ดูไบอาย (Dubai Eye) ต้ังอยูในเข
ตบลู วอเตอร (Blue Waters) สัญลักษณใหมตอจากดูไบ เฟรม ของประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ที่จะเปดใหบริการในป 2563 ท่ีจะถึงน้ี 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง แบบบุฟเฟ�ต 
 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู โรงแรมท่ีพัก เพ่ือเตรียมความพรอม เปล่ียน
เคร่ืองแตงกายสําหรับตะลุยทะเลทราย 
** คําแนะนํา **  
- ควรเตรียมเส้ือคลุมกันแดด แวนตากันแดด รองเทาลําลองที่สวมใสสบาย เพ่ือ
ตะลุยทะเลทราย 
- ทานท่ีเมารถ กรุณาทานยาแกเมารถลวงหนาอยางนอยคร่ึงช่ัวโมงกอนออก
เดินทาง และ ควรแจงใหหัวหนาทัวรทราบ  
- กิจกรรมน้ี ไมอนุญาตใหผูท่ีเปนโรคหัวใจข้ันรุนแรง หรือ ต้ังครรภ เขารวมโดย
เด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไมวากรณีใดๆทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมสามารถ
รับผิดชอบไดทุกกรณี 
- สําหรับทานที่ไมรวมเดินทางตะลุยทะเลทราย ทานจําเปนตองพักผอนรอคณะอยู
ท่ีโรงแรมที่พัก โดยทางบริษัท ไมสามารถคืนคาใชจายในสวนน้ี หรือ สวนใดสวน
หน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี รวมไปถึงอาหารม้ือค่ําทีร่วมอยูในกิจกรรม เพราะเปน



 

 

การชําระแบบเหมาจายชวงหนาแลวท้ังหมด ทานสามารถเลือกชอปปم�งท่ี
หางสรรพสินคา โดยแจงใหหัวหนาทัวรทราบ หรือเพ่ือประสานงานติดตอบริการ
รถรับสง ซ่ึงอาจมีคาใชจายเพ่ิม กรุณาตรวจสอบเปนกรณีพิเศษ 
นําทาน ตะลุยทะเลทราย ดวยรถยนตขับเคล่ือน 4 ลอ (4WD Sand Dune / 
Desert Safari) เพ่ือเดินทางสู ทะเลทราย (The Desert) ทานจะไดสนุกสนาน
และต่ืนเตนไปกับประสบการณอันแปลกใหม น่ังรถตะลุยไปบนเนินทรายทั้งสูงและ
ต่ําสลับกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ในแคมป�กระโจมสไตลอาหรับ พ้ืนเมืองเบดูอิน (Bedouin) 
อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ ในแคมป�กระโจมแบบอาหรับ ด่ืมด่ํา
บรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตยตกดินที่แสนสวยงาม และสัมผัสชีวิตแบบ
ชาวพ้ืนเมืองเบดูอิน (Bedouin) อาทิ การสวมชุดพ้ืนเมืองชาวอาหรับเพ่ือถายรูป
เก็บไวเปนท่ีระลึก การเพนทมอืแบบอาหรับ (Henna Tattoo) ลองสูบ มารากู 
กล่ินผลไม (Shi Sha) ชมโชวระบําหนาทอง (Belly Dance) ซ่ึงเปนศิลปะการ



 

 

รายรําทีเ่นนการเคล่ือนไหวของกลามเน้ือทองและสะโพก รวมถึงสนุกสนานกับการ
ข่ีอูฐ (Camel Ride) ** ชวงเวลาของการน่ังรถตะลุยทะเลทราย อาจเปล่ียนแปลง
ไดตามความเหมาะสม ข้ึนอยูกับชวงเวลา และ อัตราคาบริการ ตามอัตราที่คณะ
กําหนดเทาน้ัน กรณีท่ีไมสามารถตะลุยทะเลทรายได ไมวากรณีใดก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุก
กรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ** 
 นําคณะเขาสูที่พัก Novotel Barsha หรือ Golden Tulip, Dubai, 

United Arab Emirates หรือเทียบเทา 
 
วันที่สาม ดูไบ – เมืองอาบูดาบี – สุเหราหลวงแหงเมืองอาบูดาบี – โรงแรมเอมิเรตสพาเลซ 

อาคารเอทิฮัดทาวเวอร – เฟอรราร่ี  เวิลด – ทําเนียบประธานาธิบดี แหงเมอืง
อาบูดาบี – ดูไบ                                   (B/L/D)      

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
** คําแนะนํา โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ สําหรับเขาชมสุเหราหลวง และ ทําเนียบ
ประธานาธิบดีฯ ** 
การเขาชมสุเหราหลวง และ ทําเนียบประธานาธิบดีฯ จําเปนตองแตงกายดวยชุด
สุภาพ และ ถอดรองเทากอนเขาชม 
สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอเทา เส้ือแขนยาวคลุมขอมือ มิดชิดไม
รัดรูป และเตรียมผาสําหรับคลุมศีรษะ 
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เส้ือแขนยาว ไมรัดรูป 
นําทานเดินทางสู เมืองอาบูดาบี (Abu Dhabi) เปนเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ
เปนอันดับ 2 ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ต้ังอยูบนเกาะรูปตัวที ย่ืนออกไป
บริเวณอาวเปอรเซีย ถือเปนเมืองท่ีมีคาครองชีพสูงที่สุดอันดับ 3 ในภูมิภาค และ
อันดับ 26 ของโลก เปนเมืองที่ไดรับสมญานามวา Garden of Gulf หรือ อาว
แหงความเขียวขจี และมีความอุดมสมบูรณไปดวยสวนสวยงามทามกลาง
ทะเลทราย 
นําทาน เขาชม สุเหราหลวงแหงเมืองอาบูดาบี (Grand Mosque of Abu 
Dhabi) หรือ สุเหรา ชีคค ซายิด บิน สุลตาล อัล นารยันต (Sheikh Zayed Bin 



 

 

Sultan Al Nahyan Mosque) สุเหราประจําเมืองหลวงที่ทาน Sheikh 
Zayed Bin Sultan Al Nahyan หรือ ทานชีคค บุคคลสําคัญของประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส เปนเจาผูครองรัฐอาบูดาบี เปนผูกอต้ังประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส และ เปนประธานาธิบดีคนแรกของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ผูเปนที่
รักและเปรียบเสมือนบิดาของชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส สรางไวกอนทานจะ
สวรรคต การกอสรางใชเวลารวมท้ังหมด 10 ป ภายในสุเหราแหงน้ีมีพรมทอมือ
ผืนที่ใหญที่สุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร ผลงานทองถ่ินของชาวอาหรับ
โบราณ และ โคมไฟ Chandelier ท่ีใหญที่สุดในโลก นําเขาจากประเทศเยอรมัน
ทําดวยทองคําและทองแดงซ่ึงถูกส่ังทําข้ึนพิเศษ ซ่ึงภายหลังท่ีทานชีคคสวรรคต 
ทางรัฐบาลจึงใชสุเหราแหงน้ีเปนสุสานหลวงท่ีฝงพระบรมศพของทาน สุเหราแหงน้ี
สามารถรองรับผูมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไดสูงถึง 40,000 คน ** รอบ
ของการเขาชม สุเหราหลวงแหงเมืองอาบูดาบี อาจเปล่ียนแปลงไดตามความ
เหมาะสม ข้ึนอยูกับชวงเวลา และ อัตราคาบริการของบัตรข้ึนชม ตามอัตราท่ีคณะ
กําหนดเทาน้ัน กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจาก
เปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทัง้หมด ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

นําทาน ผานชม โรงแรมเอมิเรตสพาเลซ (Emirates Palace Hotel) ซ่ึงในอดีต
ใชเปนที่รับรองผูนําประเทศในเครือ GCC หรือ คณะมนตรีความรวมมือรัฐอาว
อาหรับ ไดแก บารเรน การตาร คูเวต โอมาน ซาอุดิอารเบีย และสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส พระราชอาคันตุกะของทานชีคค ปจจุบันเปนโรงแรมท่ีอยูในความดูแลของ
รัฐบาลเมืองอาบู ดาบี บริหารโดยกลุม Kempinski เปดใหบริการคร้ังแรกเม่ือป 
2548 โดยใชงบประมาณกอสรางทั้งส้ินประมาณ 3 พันลานเหรียญสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส ซ่ึงมีความสวยงามดุจด่ังพระราชวังของเจาผูครองนคร  โรงแรมแหงน้ีอยู
บนที่ดินของทานชีคค อดีตประธานาธิบดี อีกเชนกัน อาคารเอทิฮัดทาวเวอร 
(Etihad Tower) แวะถายรูปกับตึกเอทิฮัดทาวเวอร (Etihad Tower) คือกลุม
อาคารท่ีใชในการถายทําฉาก‘จัมป� 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ อาคารเอทิฮัดทาวเวอร (Etihad Tower) คือกลุม
อาคารหรูหรา งดงามทามกลางบรรดาตึกระฟ�าในเมืองอาบู ดาบี ตัวอาคาร
สํานักงานสรางจากหนิออนและประกอบไปดวยการตกแตงรายละเอียดอยางใสใจ
และระบบไฟท่ีทันสมัยทั่วทั้งอาคารต้ังแตทางเขาอาคารผูท่ีแวะเวียนมาที่ตึกเอทิฮัด
ทาวเวอรจะตองประทับใจกับบรรยากาศและสภาพแวดลอม และใชในการถายทํา
ฉาก “จัมป�รถ” ขามตึกของโดมินิกทอเรตโต ในภาพยนตรเร่ือง ฟาส แอนด ฟเรียด 
7 (ในป ค.ศ. 2015)  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารของโรงแรม International Buffet  
นําทาน ถายรูปเปนท่ีระลึก กับ เฟอรราร่ีเวิลด (Ferrari World) เปนแหลงรวม
เทคโนโลยี นวัตกรรมทั้งยานยนต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส และสรรพส่ิงท่ีเปนองค
ความรูเชิงวิศวกรรม, ศิลปกรรม การออกแบบ วิจัย พัฒนา จากรถยนตเฟอรราร่ี 
และทุกๆ ศาสตรในโลก เอามารวมกันเพ่ือสรางเปนโครงการน้ี ท่ีเปนท้ังสวนสนุก
ในรมขนาดใหญที่สุดในโลก โชวรูมเทคโนโลยี, โชวรูมวิศวกรรมยานยนต, แหลง
รวมเทคนิคความรู และความบันเทิงทุกอยางเอาไวในน้ี ** คาบัตรเขาชม เฟอรราร่ี 
เวิลด ทานละ ประมาณ 80-100 ยูเอสดอลลาหสหรัฐอเมริกา (USD.) ข้ึนอยูกับ
ชวงเวลา และ ชวงฤดูกาล ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงได หรือ ทานสามารถเลือก
ซื้อของฝากของที่ระลึกจากเฟอรราร่ี เวิลด มากมายท่ีรานขายของที่ระลึก **  



 

 

นําทาน เขาชม ทําเนียบประธานาธิบดี แหงเมืองอาบูดาบี (Presidential 
Palace of Abu Dhabi / Qasr Al Wattan) สถานท่ีทางวัฒนธรรมที่สําคัญ
แหงใหมทีเ่พ่ิงเปดใหนักทองเท่ียวเขาชมความงดงามของสถาปตยกรรมตะวันออก
กลาง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ที่ผานมา เร่ิมจากโถงกลาง (The Great Hall) 
มีลักษณะเปนโดมทองขนาดใหญมีความสูงกวา 37 เมตร กลางอาคาร ผานทาง
เช่ือมเขาสูหองตางๆ ภายในถูกประดับประดาดวยกระเบ้ืองโมเสควิจิตรบรรจงดวย
ศิลปะรวมสมัยไดอยางสวยงามหรูหรา ทุกหองลวนมีความสวยงามเปนเอกลักษณ
แตกตางกันออกไป ตลอดจนเรียนรูมรดกทางวัฒนธรรมและขนบประเพณีของ
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสไดจากท่ีน่ี ** รอบของการเขาชม ทําเนียบ
ประธานาธิบดี แหงเมืองอาบูดาบี อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ข้ึนอยู
กับชวงเวลา และ อัตราคาบริการของบัตรเขาชม ตามอัตราที่คณะกําหนดเทาน้ัน 
กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมสามารถ
คืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระ
ลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด **  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองดูไบ (Dubai) ผานถนน Sheikh Zayed Road ถนน 12 
เลนส สายหลักสําคัญที่สุดของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ท่ีเช่ือมตอเมืองอาบู 
ดาบี และ เมืองดูไบ เขาดวยกัน ขนานไปกับแนวชายฝم�ง ถนนเสนน้ีมีโรงแรม 
ศูนยการคา สํานักงานและอพารตเมนท ต้ังเรียงรายมากมาย สถาปตยกรรมสมัย
เกา และ สมัยใหมรวมกันอยูแสดงถึงความม่ังค่ังสวยงามทางอารยธรรมและ
วัฒนธรรม 

ค่ํา  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
 นําคณะเขาสูท่ีพัก Novotel Barsha หรือ Golden Tulip, Dubai, 
United Arab Emirates หรือเทียบเทา 

 
วันที่ส่ี ดูไบ – พิพิธภัณฑแหงชาติดูไบ – ดูไบ ครีก – น่ังเรือขามฟาก ABRA TAXI – 

ตลาดทอง – ตลาดเคร่ืองเทศ – รานเคร่ืองหนัง – ข้ึนชมดานวิวบนอาคารดูไบ
เฟรม – ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส – 
ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย    
(B/L/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทาน เขาชม พิพิธภัณฑแหงชาติดูไบ (Dubai Museum) เปนพิพิธภัณฑท่ี
ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง สรางข้ึนเม่ือศตวรรษที่ 19 บูรณะคร้ัง
ลาสุดป พ.ศ. 2513 เปนพิพิธภัณฑที่รวบรวมเร่ืองราวสําคัญทางประวัติศาสตร 
เชน การคนพบงานศิลป� ที่มีอายุถึง 4,000 ป เร่ืองราวการคาขายมุกใน
ประวัติศาสตรกอนการคนพบน้ํามัน ทานจะประทับใจกับการนําเทคโนโลยีตางๆ 
มาถายทอดเพ่ือบอกเลาเร่ืองราวประวัติศาสตรของอาหรับโบราณ ** รอบของการ
เขาชมอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวา
กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวน
หน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลว
ทัง้หมด ** 
นําทานเดินทางสู ดูไบ ครีก (Dubai Creek) เปนคลองท่ีสรางข้ึนโดยการขุดเขา
มาในชายฝم�ง เพ่ือแบงเมืองดูไบออกเปน 2 สวน คือ Deira Dubai และ Bur 



 

 

Dubai มคีวามยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีทาจอดเรือ 8 ทา นําทาน น่ังเรือขาม
ฟาก ที่ชาวเมืองดูไบเรียกกันวา Abra Taxi ซ่ึงเปนเรือท่ีรับใชชาวเมืองดูไบมาชา
นานจวบจนถึงปจจุบัน ใหทานไดสัมผัสวิถีชีวติความเปนอยู ของชาวเมืองดูไบแบบ
โบราณ ท่ีไมวาเมืองดูไบจะมีความกาวล้ําทันสมัยทางเทคโนโลยีระดับโลกมาก
เพียงใด แตก็ยังมีโอกาสไดเห็นวัฒนธรรมความเปนอยูของคนทองถ่ินโบราณอยู
จนถึงปจจุบัน  
นําทานเดินทางสู ตลาดทอง (Gold Souk) ที่ข้ึนช่ือวาเปนตลาดทองที่ใหญที่สุด
ในโลก วางขายเคร่ืองประดับที่ทําจากทองคํา ขายเครื่องประดับทุกชนิด เชน มุก 
อัญมณี ตางๆ รานเล็กๆ มากมายกวารอยรานคา หรือ ใกลกันจะเปน ตลาด
เคร่ืองเทศ (Spice Souk) ที่ทั้งตลาดตลบอบอวนไปดวยกล่ินเคร่ืองเทศ ไมหอม 
อบเชย กระวาน กานหลู และ ถ่ัว คุณภาพตางๆนับรอยชนิดจากท่ัวทุกมุมโลก มา
รวมไวท่ีตลาดเคร่ืองเทศแหงน้ี 
นําทานเดินทางสู รานเคร่ืองหนัง (Leather Shop) จําหนายเส้ือหนัง และ เส้ือ
ขนสัตว (ขนเฟอร) ที่ชาวพ้ืนเมืองดูไบ นิยมใช แนนอนวาจะตองเปนสินคาท่ีมี
คุณภาพ ผลิตจากวัตถุดิบทีดี่สุดจากท่ัวทุกมุมโลก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
นําทาน ข้ึนชมวิวดานบนอาคารดูไบเฟรม (Dubai Frame) สัญลักษณใหมของ
เมืองดูไบ อาคารหนาตาคลาย กรอบรูป ที่ใหญที่สุดในโลก ซ่ึงเปนกรอบรูปฉาบ
ทองคําความสูงขนาด 150 เมตร กวาง 93 เมตร ใชเวลาในการกอสรางมาถึง 10 
ปเต็ม ดวยจํานวนเงินประมาณ 43.5 ลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.39 
พันลานบาท คือการแสดงภาพใหผูเขาชมไดเห็นถึงสภาพแวดลอมของประเทศดูไบ 
ทัง้ในอดีต ปจจุบัน และอนาคต เพราะที่ต้ังของดูไบเฟรม น้ันอยูบริเวณ
สวนสาธารณะ Zabeel Park ซ่ึงเปนเขตแบงระหวางเมืองเกาและเมืองใหมอยาง
พอดิบพอดี ** รอบของการข้ึนชมวิวบนอาคาร ดูไบเฟรม อาจเปล่ียนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม ข้ึนอยูกับชวงเวลา และ อัตราคาบริการของบัตรข้ึนชม ตามอัตรา
ที่คณะกําหนดเทาน้ัน ** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทาน ข้ึนชมวิวบน อาคารบุรจญเคาะลีฟะฮ (Burj Khalifa) หรือ เดิมช่ือ ตึก 
บุรจญดูไบ ท่ีช้ัน 124 หน่ึงในสัญลักษณอันสําคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอ



 

 

มิเรตส อีกทั้งยังเปนฉากเส่ียงตายสําคัญของพระเอก “ ทอม ครูซ ” จากภาพยนตร
เร่ือง Mission Impossible 4 ซึ่งตึกมีความสูงถึง 828 เมตร ปจจุบันมีทั้งหมด 
160 ช้ัน เปนตึกท่ีไดช่ือวาสูงท่ีสุดในโลก ตัวตึกไดทําสถิติกลายมาเปนตึกระฟ�าที่สูง
ที่สุดในโลกมีความสูงถึง 546 เมตร แซงตึกไทเป 101 เรียบรอย (สูงกวาตึกไทเป 
101 ประมาณ 97 เมตร และสูงกวาอาคารใบหยก 2 ประมาณ 218 เมตร) ซ่ึงได
มีการเปดตัวอยางเปนทางการ เม่ือวันท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2553 และ เปล่ียนช่ือ
อาคารจาก " บุรจญ ดูไบ " เปน " บุรจญ เคาะลีฟะฮ " เพ่ือ เปนเกียรติแก ทาน
ชีคค อดีตประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ตึกบุรจญ เคาะลีฟะฮ 
ออกแบบโดย เอสโอเอ็ม ผูออกแบบเดียวกันกับเซียรทาวเวอร อาคารทีสู่งท่ีสุดใน
สหรัฐอเมริกาใน ปจจุบันการตกแตงภายในจะตกแตงโดย จอรโจ อารมานี 
(Giorgio Armani) โดยเปนโรงแรมอารมานี สําหรับ 37 ช้ันลาง โดยช้ัน 45 ถึง 
108 จะเปนอพารตเมนต โดยท่ีเหลือจะเปนสํานักงาน และ ช้ันที่ 123 และ 124 
จะเปนจุดชมวิวของตึกที่สําคัญ สวนบนของตึกจะเปนเสาอากาศส่ือสาร นอกจากน้ี
ช้ัน 78 จะมีสระวายน้ํา กลางแจงขนาดใหญ โดยตึกน้ีจะติดต้ังลิฟตที่เร็วท่ีสุดใน
โลก ท่ีความเร็ว 18 ม./วินาที (65 ก.ม./ชม. , 40 ไมล/ชม.) โดยลิฟตที่มีความเร็ว
สูงสุดอันดับที่ 2 ปจจุบันอยูท่ีตึกไทเป 101 ที่มีความความเร็ว 16.83 ม./วินาที ** 
รอบของการข้ึนชมวิวบนอาคาร บุรจญ เคาะลีฟะฮ อาจเปล่ียนแปลงไดตามความ
เหมาะสม ข้ึนอยูกับชวงเวลา และ อัตราคาบริการของบัตรข้ึนชม ตามอัตราที่คณะ
กําหนดเทาน้ัน กรณีท่ีไมสามารถข้ึนชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจาก
เปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทัง้หมด ** บริเวณเดียวกันเปนท่ีต้ัง
ของ หางดูไบ มอลล (Dubai Mall) หางท่ีใหญที่สุดในโลก และมีพิพิธภัณฑสัตว
น้ําท่ีใหญที่สุดในโลกอยูภายใน ใหทานไดถายรูปหนาตูปลาท่ีมีขนาดใหญกวาคน
สิบคนยืนเรียงกัน อิสระในการเลือกซ้ือของฝาก สินคาแบรนดเนมช่ือดังมากมาย
จากยโุรป ไมวาจะเปนเส้ือผาสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี กระเป�าถือ เคร่ืองใชไฟฟ�า 
เคร่ืองกีฬา เปนตน สินคาบางช้ิน ไมสามารถหาซ้ือไดที่ยุโรป แตอาจหาซ้ือไดที่น่ี 
และ ชวงเวลา 18.00-24.00 น. ของทุกวัน ทานจะไดชมการแสดง น้ําพุเตนระบํา 
แหงเมืองดูไบ (Dubai Dance Fountain) เปนน้ําพุเตนระบําอันสวยงามวิจิตร 



 

 

อยูในทะเลสาบหนา ตึก บุรจญ เคาะลีฟะฮ ถือเปนน้ําพุที่ใหญท่ีสุดในโลก โดยรอบ
ถูกรายลอมไปดวยตึกท่ีมีช่ือเสียงมากมาย ส่ิงพิเศษของน้ําพุแหงดูไบน้ี คือ จะใชไฟ
ทั้งส้ิน 6,600 ดวง โปรเจคเตอรสี 50 ตัว ควบคุมการทํางานดวยระบบ
คอมพิวเตอร โดยจะแสดงประกอบดนตรี คร้ังละประมาณ 5 นาที โดยใช
งบประมาณในการกอสรางท้ังส้ินกวา 7.2 พันลานบาท 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
***อาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกแกการชอปปم�ง*** 

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส  

22.30 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดย
สายการบิน Emirate Airlines เที่ยวบินท่ี EK374 

** ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 
วันท 



 

 

วันที่หา ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย    
         (-/-/-) 
08.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ

ภาพและความประทับใจ 
 

**************************************************************** 
 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง 

รายละเอียด
เที่ยวบิน 

ผูใหญ 
หองละ 
2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็ก
มเีตียง 
(เด็กอายุ
ไมเกิน 12 
ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 
เด็กไมมี
เตียง 
(เด็กอายุ
ไมเกิน 12 
ป) 

พัก
เด่ียว
เพ่ิม 

ราคา 
ไมรวม 
ต๋ัว 

06 - 10 
กันยายน 2562 

06SEP EK375 
BKK-DXB 
09.55-13.00 
09SEP EK374 
DXB-BKK 
22.30-08.00+1 

24,999 24,999 24,999 7,999 18,999 

13 - 17 กันยายน 
2562 

13SEP EK375 
BKK-DXB 
09.55-13.00 
16SEP EK374 
DXB-BKK 
22.30-08.00+1 

26,999 26,999 26,999 7,999 19,999 

20 - 24 20SEP EK375 26,999 26,999 26,999 7,999 19,999 



 

 

กันยายน 2562 BKK-DXB 
09.55-13.00 
23SEP EK374 
DXB-BKK 
22.30-08.00+1 

27 ก.ย. - 01 
ต.ค. 2562 

27SEP EK375 
BKK-DXB 
09.55-13.00 
30SEP EK374 
DXB-BKK 
22.30-08.00+1 

26,999 26,999 26,999 7,999 19,999 

04 - 08 ตุลาคม 
2562 

04OCT EK375 
BKK-DXB 
09.55-13.00 
07OCT EK374 
DXB-BKK 
22.30-08.00+1 

28,999 28,999 28,999 9,999 21,999 

11 - 15 ตุลาคม 
2562 

11OCT EK375 
BKK-DXB 
09.55-13.00 
14OCT EK374 
DXB-BKK 
22.30-08.00+1 

29,999 29,999 29,999 9,999 22,999 

18 - 22 ตุลาคม 
2562 
(23 ต.ค. วันปย
มหาราช) 

18OCT EK375 
BKK-DXB 
09.55-13.00 
21OCT EK374 
DXB-BKK 

28,999 28,999 28,999 9,999 21,999 



 

 

22.30-08.00+1 
 
*อัตราคาบริการน้ี รวม คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเที่ยวหมูคณะประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส แบบหมูคณะเรียบรอยแลว* 
** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 
บาท ** 
** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกคร้ัง
กอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจง
ใหทราบลวงหนา ** 
** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีที่
มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือ 
เปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ
ของผูเดินทาง) ** 
** กรณีผูเดินทางเปนอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด ไมวา
เหตุผลใดเหตุผลหน่ึง และ ไมวามื้อใดม้ือหน่ึง ทางบริษัทขอใหทานผูเดินทางกรุณาเตรียม
อาหารสวนตัวของทานมาเพ่ิมเติมขณะมื้ออาหาร เน่ืองจากรานอาหารแตละรานจะมีขอจํากัด
เร่ืองของวัตถุดิบ โดยสวนมาก รานอาหารจะจัดใหเปนไขดาว หรือ ไขเจียว ผัดผัก ขาวผัด และ 
บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป เทาน้ัน กรณีท่ีทานมีความประสงคที่จะส่ังเมนูนอกเหนือขางตน ผูเดินทาง
จะตองชําระคาใชจายเพ่ิมเติมในสวนน้ีดวยตนเอง **  
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class)  
 คาภาษีน้ํามัน และ ภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Emirate 
Airlines อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบินได ทานละ 2 ช้ิน โดยมีน้ําหนัก
ไมเกิน 30 กก.  
 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ) 



 

 

 คาโรงแรมที่พักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 
กรณีท่ีโรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ 
กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน
โรงแรมที่พักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย
คํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงไวในโปรแกรมชัดเจน  
 คาอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตาม
กรมธรรม) กรณีตองการซ้ือประกันเพ่ิมเพ่ือคุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณี
พิเศษ 
 คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเที่ยว ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แบบหมูคณะ 
ทานละ ประมาณ 4,500-5,000 บาท ข้ึนอยูกับอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา  
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพ่ิม
นอกเหนือรายการระบุ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตรา
คาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกคร้ัง) 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 
 คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน และ หัวหนาทัวร รวมทั้ง 3 ทาน ตลอดการเดินทาง ตาม
ธรรมเนียม 1,700 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน 
 
 
 



 

 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 45 วัน กอนการเดินทาง 

พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน 
ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันท่ี 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทาน
มีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีก
คร้ัง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิทธ์ิลูกคา
รายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ท่ีทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจาก
ทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวัน
เดินทางอยางนอย 31 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบ
ภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไม
วากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทํา
ใหทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยาง
นอย 30 วัน ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ 

เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยัน
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจอง
ผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง 



 

 

เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืน
เงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับ
ชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง
ไมนอยกวา 55 วัน ** 

2.2 แจงยกเลิก 31-35 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ ** 
กรณีท่ีมีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจาย
เพ่ิม ท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 31 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณี
ที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศท่ีมีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการ
เพ่ิมจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคาดําเนินการย่ืนวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรท่ีลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีท่ีวีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 



 

 

กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ 
การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ โรงแรมที่พัก ทีท่านควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

เด่ียว (Single) , หองพักคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และ
บางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 
เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง 
(Twin/Double) และ หองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดข้ึนจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพัก
ในเมอืงเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความ
เหมาะสม 

 
ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ท่ีทานควรทราบ  
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซาแบบหมูคณะเทาน้ัน กรณีที่ทานไมสามารถย่ืนวีซา

พรอมคณะได จะตองยื่นกอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม 
ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายท่ีเกิดข้ึนตามจริงทั้งหมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน 
(ต๋ัว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เน่ืองจากทานยื่นหลังคณะ  

2. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทั่วไปคือ 10 วันทําการ (เปนอยางนอย ไมรวมวัน
เสาร - อาทิตย) ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับจํานวนผูสมัครในชวงน้ันๆ ซ่ึงหากอยูในชวงฤดูกาลทองเท่ียว 
ที่มีผูสมัครเปนจํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ 



 

 

3. กรณีทานไมสามารถย่ืนวีซาพรอมคณะไดตามท่ีกําหนดการหลังจากที่คณะคอนเฟรมออก
เดินทาง จําเปนตองเสียคาสวนตาง กรณีย่ืนวีซาเด่ียว ทานละประมาณ 3,000-4,500 
บาท จากคาทัวร  

 
เง่ือนไข และ ขอควรทราบอ่ืนๆ ท่ัวไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธ์ิสําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

หมู) เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพ่ือการ
ทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกับการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ทั้งฝم�งประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในสวนน้ี และ ทัวรน้ีเปนทัวรแบบ
เหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ
ทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวใน
รายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวา
กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล 
คํานําหนาช่ือ เลขทีห่นังสือเดินทาง เลขท่ีวีซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ใน
กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษัท
พรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนท่ีเหลือท้ังหมด 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ
นักทองเที่ยวท่ีไมไดเกิดจากความผดิของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด



 

 

หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

6. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีทําใหตนทุนสูงข้ึน 

7. มคัคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

8. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุท่ีเก่ียวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยท่ีไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนท่ีบริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

9. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซ่ึงมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

10. ส่ิงของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

11. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายท้ังหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซ่ึงบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมข้ึน
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงท้ังหมด
กับผูเดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณน้ีข้ึน ไมวากรณีใดก็ตาม 

12. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อต๋ัว
เคร่ืองบินแยกเอง) ในวันเร่ิมทัวร (วันที่หน่ึง) ทานจําเปนจะตองมารอคณะเทาน้ัน ทางบริษัท



 

 

ไมสามารถใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟลทของทานถึงชากวาคณะ และ 
ยืนยันเดินทาง ทานจําเปนจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวท่ีคณะ
อยูในเวลาน้ันๆ กรณีน้ี จะมีคาใชจายเพ่ิม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่ใชในการ
เดินทางดวยตนเองทั้งหมดเทาน้ัน ไมวากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากทานไมไดทองเที่ยวเมือง หรือ สถานท่ีทองเที่ยวใดๆ 
สถานท่ีหน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวท้ังหมด 

 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวีซาทองเท่ียวประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แบบหมูคณะ 
สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 
1. หนังสือเดินทางฉบับจริง เทาน้ัน  
2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 2 x 2 น้ิว ฉบับจริง (ขนาดเทากันทุกดานเปนส่ีเหล่ียมจัตุรัส) 

จํานวน 2 รูป ฉากหลังตองเปนพ้ืนสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน ไมซํ้ากับวีซาประเทศ
อ่ืนๆท่ีเคยไดรับ เทาน้ัน  

2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ จําเปนตองใช สูติบัตร โดยสแกนไฟลเปนรูปภาพ 
หรือ ไฟล PDF. (รูปถายจากมือถือไมสามารถใชได) พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 - กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง 
ไปตางประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้งภาษาไทย 
และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใช
จาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา 
และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3. สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (ถายสําเนา พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง) 



 

 

4.  สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ (ถายสําเนา พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง) 
 
** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซาท่ีไดกลาวมาน้ี เปนเพียงขอมูลเบ้ืองตนที่ทางบริษัทฯ ได
จัดทําข้ึนจากประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงได ตามแต
สถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูท่ีดุลยพินิจของประเทศปลายทางเปน
ผูดําเนินการ ** 

** หมายเหตุ : ทางดานตรวจคนเขาเมืองประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอียดเพ่ิมเติม จากที่
ไดแจงไว ข้ึนอยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ี และเอกสาร ของแตละทาน (เปนการพิจารณา
แบบรายบุคคล) การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของใดๆ
ท้ังส้ิน ท้ังน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 
อัตราคาธรรมเนียมวีซาทางสถานทูตเปนผูเรียกเก็บ หากทานโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซา ทาง
สถานทูตไมคืนอัตราคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซา และมีสิทธ์ิไมแจงสาเหตุการปฏิเสธวีซา ** 
 
แบบฟอรมกรอกขอมูลเบ้ืองตน เพ่ือขอยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
1. ช่ือ - นามสกุล ปจจุบัน .......................................................................................................... 
2. วัน - เดือน - ปเกิด ................................................................................................................. 
3. เพศ        ชาย          หญิง 
4. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา            หมาย            

แยกกันอยู 
กรณีสมรสแลวขอช่ือสามี / ภรรยา.......................................................................................... 

5. ช่ือ – นามสกุลบิดา ............................................................................................................... 
6. ช่ือ – นามสกุลมารดา ............................................................................................................ 
7. จังหวัดที่เกิด ......................................................................................................................... 
8. ประเทศที่เกิด ........................................................................................................................ 



 

 

9. สัญชาติ ............................................................................................................................... 
10. ศาสนา.................................................................................................................................. 
11. ระดับการศึกษา ..................................................................................................................... 
12. หมายเลขพาสปอรต .............................................................................................................. 

วันที่ออก ............... วันหมดอายุ ............. สถานท่ีออก ............................................................ 
13. ที่อยูปจจุบัน(ที่พักอาศัยอยูจริง) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ..................... 
14. เบอรโทรศัพทมือถือ .......................... อีเมลล ........................................................................ 
15. อาชีพปจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตําแหนง, หากเปนแมบาน/

เกษียณอายุกรุณาระบุ
ดวย ...................................................................................................................... 

16. ช่ือสถานท่ีทํางาน/สถานศึกษา และที่อยู ................................................................................. 
................................................................................................. รหัสไปรษณีย ..................... 
เบอรโทรศัพทออฟฟศ .........................  
 


