
 

 

รหัสทัวร B2B1900720 
ทัวรดูไบ 5 วัน 3 คืน (EK) 
ชมเมืองอาบูดาบี เมืองที่ไดรับการยกยองวาเปนสวรรคแหงทะเลทราย จนไดรับสมญานามวา
เปน Garden of Gulf ชมความยิ่งใหญของสุเหราหินออนสีขาว Grand Mosque  
ชมการแสดง “น้ําแหงดูไบ” เปนน้ําพุเตนระบําท่ีสวยงามวิจิตรตระการตา  
น่ังเรือ Abra Ride สัมผัสมนตเสนหทางวัฒนธรรม ที่ผสมผสานกันระหวางอาหรับดั้งเดิมและ
ความทันสมัยในแบบตะวันตก ผานวิถีชีวิตสองฝم�งน้ําของแมน้ํา Creek ในเมืองอันม่ังคั่ง  
สัมผัสประสบการณแปลกใหม สนุกสนานกับการน่ังรถตะลุยทะเลทรายและการขี่อูฐ 
ดื่มดํ่ากับบรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตยตกดิน และมื้อคํ่าสุดพิเศษแบบบารบิคิว
อาหรับ ขึ้น “เบิรจคาลิฟา” Burj Khalifa ชั้น 124 

 



 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพ  
06.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

ประตู 8 เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและ
อํานวยความสะดวก 

09.55 น. ออกเดินทางสู ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเท่ียวบินที่ EK 375 
** คณะเดินทางตั้งแตวนัที่ 31 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 
09.30 น. และถึงดูไบ เวลา 13.15 น. ** 

13.00 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 
 เดินทางถึงสนามบินดูไบ (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 3 ชั่วโมง) หลัง

ผ านพิ ธีการตรวจคนเข า เมื องและศุลกากร นํ าท านสู  Mall of the 
Emirates เปนหางขนาดใหญ มีโรงภาพยนตร ลานโบวลิ่ง และรานคาอีก
มากมาย รวมถึงรานตางๆ มีเวลาใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาแฟ�ชั้น
มากมาย หรือทานจะเขาเลนที่ Ski Dubai หน่ึงในสุดยอดแหลงทองเที่ยว
ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

คํ่า        รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

ที่พัก 
          เดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT หรือ
เทียบเทา     

วันที่ 2 ดูไบ – กรุงอาบูดาบี – Grand Mosque – Ferrari World – ดูไบ – ดูไบ
เฟรม 



 

 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูกรุงอาบูดาบี (Abu dhabi)  ที่มีความเขียวขจีทามกลางตัว

เมืองที่ทันสมัย จึงเปนเมืองที่ไดรับสมญานามวา Garden of Gulf และ
ไดรับการยองวาเปนสวรรคแหงทะเลทรายอีกดวย นําทานผานชมสถานที่
สําคัญ ๆ ของเมือง ตลอดจนการสรางบานเรือนที่มีความสวยงาม และเห็น
ถึงความอุดมสมบูรณของเมือง แมจะตั้งอยูทามกลางทะเลทรายอันแหงแลง 

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 นําทานแวะถายรูป Ferrari World และมีเวลาใหทานเลือกซื้อของที่ระลึกที่

เปนแบรนดเฟอรรารี่ จากน้ันแวะถายรูปเปนที่ระลึก ณ จุดชมวิว ชิคาโกบีช 
กับชายทะเลสีเทอรควอยซ ที่ทาน Sheikh Al Nayan สรางขึ้นมาเปน
ของขวัญ แก ช าว เมื อ ง  นํ าท าน ชม  Sheikh Zayed bin Sultan al 
Nahyan Grand Mosque สุ เหราที่ งดงามที่ สุ ดของ U.A.E. มี ความ
ใหญโตเปนอันดับ 3 ของโลก และเปนสุเหราประจําสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ท่ี
ทาน Sheikh สรางไวกอนทานจะสวรรคต ใชระยะเวลากอสรางรวมท้ังหมด 
10 ป ใหทานไดชมพรมลายดอกไมผืนใหญ และโคมไฟ (Chandelier) ที่
ใหญที่สุดในโลก ราคาราว 30 ลานเหรียญสหรัฐ นําเขาจากประเทศเยอรมัน 
ทําดวยทองคําและทองแดง ***การเที่ยวชมมัสยิด ตองแตงกายใหสุภาพ
เรียบรอย หามสวมกางเกงขาสั้นหรือเสื้อกลาม ทั้ งผูชายและผูหญิ ง 
โดยเฉพาะผูหญิงตองสวมใสเสื้อผาที่มีความยาวคลุมถึงระดับขอมือและขอ
เทา ปกปดไหลและทรวงอกใหมิดชิด ผูหญิงจะตองมีผาคลุมผม และตอง
ถอดรองเทากอนเขามัสยิด*** ไดเวลาอันสมควรนําทานกลับนครดูไบ  นํา



 

 

ทานถายรูปกับดูไบเฟรม  (Dubai frame) สัญลักษณใหมของดูไบ ซึ่งเปน
กรอบรูปฉาบทองคําความสูงขนาด 150 เมตร กวาง 93 เมตรที่ใหญที่สุดใน
โลก  ใชเวลาในการกอสรางมาถึง 10 ปเต็ม ดวยจํานวนเงินประมาณ 43.5 
ลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.39 พันลานบาท   

คํ่า        รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ�ทนานาชาต ิ

ที่พัก 
       เดินทางเขาสูท่ีพัก HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT หรือ
เทียบเทา     

วันที่ 3 The Palm Project – ตึกเรือใบ – ตลาด Medinat Jumeirah Souk  
– น่ังรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย   

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานแวะถายรูปดานนอกกับโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหรูระดับ 

7 ดาว รูปทรงคลายเรือใบทีง่ดงามและหรูหราที่สุดแหงหน่ึงของโลก ตั้งอยู
ริมอาวอาหรับ เปนที่พักอาศัยของเศรษฐีที่มีช่ือเสียงชาวตะวันออกกลาง ถือ
เปนสถานที่ท่ีทุกคนใฝ�ฝนจะมีโอกาสเขาไปสัมผัสสักครั้งในชีวิต จากน้ันชม 
Medinat Jumeirah Souk หรือเรียกวา เวนิสแหงดูไบ เปนตลาดติดแอร 
ตั้งอยูในสวนเดียวกบัโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว Mina Al Salam ของตระกูล 
Al Maktoum ออกแบบและตกแตงเปนศิลปะพื้นเมืองแบบอาหรับคลาสสิก 
ภายในมีสินคาระดับ Premium มากมาย อาทิ ของท่ีระลึก พวงกุญแจ ขวด
ทราย พรมอิหราน หัวน้ําหอม โคมไฟ ของประดับตกแตงบาน ขนมหวาน 
และถั่วรสช็อกโกแลต เปนตน   จากน้ันนําทานผานชมพระราชวังทานชีค 
(Shiekh Palace) ตื่นตาต่ืนใจกับพระราชวังสุดอลังการของครอบครัว 



 

 

Shiekh Al Maktoum อันยิ่งใหญ ซึ่งมีความรมร่ืน เต็มไปดวยตนไมนานา
ชนิดและบรรดาเหลานกยูง ผานชม New Palace ซึ่งเปนพระราชวังแหง
ใหมของครอบครัว  Shiekh Al Maktoum ที่กอสรางยังไมแลวเสรจ็ นํา
ทานผานชมสุเหราจูไมรา (Jumeirah Mosque) สุเหราคูบานคูเมืองของ
ดูไบ สรางดวยหินออนทั้งหลัง และไดชื่อวาเปนสุเหราที่สวยงามมากที่สุดแหง
หน่ึงในนครดูไบ 

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูที่พัก เพื่อเปลี่ยนเครื่องแตงกายพรอมตะลุย

ทะเลทราย ระหวางทางแวะนําทานชมโรงงานเครื่องประดับเพชรพลอย 
 
 

 

หมายเหตุ ทานที่เมารถ กรุณาทานยาแกเมาลวงหนาอยางนอยครึ่งชั่วโมง 
หรือควรแจงหัวหนาทัวรใหทราบกอนไปทัวรทะเลทราย ทางทัวรจะไม
รับผิดชอบ และไมอนุญาตใหผูที่เปนโรคหัวใจขั้นรุนแรงน่ังรถไป Dune 
Safari โดยเด็ดขาด *** สําหรับทานที่ไมรวมเดินทาง Dune Safari ทาน
ตองรอคณะอยูที่โรงแรม โดยทางบริษัท ไมสามารถคืนคาทัวรใหได รวมทั้ง
อาหารมื้อคํ่า *** 

 นําทานเดินทางไปทัวรทะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner) (อยา
ลืมเส้ือแจ็คเกต แวนตากันแดด รองเทาฟองน้ํา ติดตัวไปดวย) นําทานขึ้นรถ 
4WD (รถขับเคลื่อน 4 ลอ) ไปทัวรทะเลทราย ทานจะไดสนุกสนานและ
ตื่นเตนไปกับประสบการณอันแปลกใหม น่ังรถตะลุยไปบนเนินทรายทั้งสูง
และตํ่าสลับกันไป (Sand Dune) 

คํ่า       จากน้ันใหทานไดเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ ในแคมป�กระโจมแบบ
อาหรับ ดื่มดํ่าบรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตยตกดินที่แสนสวยงาม 



 

 

และสัมผัสชีวิตแบบชาวพื้นเมือง (เบดูอิน) อาทิ การสวมชุดพื้นเมืองชาว
อาหรับ ถายรูปเก็บไวเปนที่ระลึก การเพนทมือแบบอาหรับ (Henna 
Tattoo) ลองสูบ มารากู กลิ่นผลไม (Shi Sha)  
ชมโชวระบําหนาทอง (Belly Dance) ซึ่งเปนศิลปะการรายรําที่เนนการ
เคลื่อนไหวของกลามเน้ือทองและสะโพก รวมถึงสนุกสนานกับการขี่อูฐ 

ที่พัก 
        เดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT หรือ
เทียบเทา     

วันที่ 4  พิพิธภัณฑดูไบ – น่ังเรือ Abra Ride – ตลาดเครื่องเทศ และ ตลาดทอง – 
หางดูไบ – ขึ้น “เบิรจคาลิฟา” Burj Khalifa ชั้น 124 – สนามบิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาชมพิพิธภัณฑดูไบ (Dubai Museum) เปนพิพิธภัณฑที่ทันสมัย

ที่สุดในตะวันออกกลาง สรางเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครั้งลาสุดป 1970 
เปนพิพิธภัณฑที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตรที่สําคัญ เชน การคนพบงาน
ศิลปะภายในหลุมฝงศพที่  Al Qusais ซึ่ งมีอายุมากกวา 4,000 ป  
ประทับใจกับการบอกเลาเร่ืองราวประวัติศาสตรของชาวอาหรับโบราณผาน
เทคโนโลยีสมัยใหม จากน้ันนําทานเดินทางไปยัง Dubai Creek เปนทะเล
ที่สรางขึ้นโดยการขุดเขามาในชายฝم�ง ซึ่งแบงนครดูไบออกเปน 2 สวน คือ 
Deira Dubai และ Bur Dubai มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีทา
จอดเรือ 8 ทา ใหทานไดชมและถายรูปกับทัศนียภาพสองฟากฝم�งของแมน้ํา 
Creek ตามอัธยาศัย ใหทานไดถายรูปในยาน Bastakiya และนําทานน่ัง
เรือ Abra Ride สัมผัสมนตเสนหทางวัฒนธรรมผานวิถีชีวิตสองฝم�งน้ําของ



 

 

แมน้ํา Creek จากน้ันเดินสูตลาดเครื่องเทศ (Gold & Spicy Souk)และ
ตลาดทอง (Gold Souk) เปนตลาดทองที่ ใหญที่สุดในโลก จําหนาย
ผลิตภัณฑ Jewelry ทุกประเภท เชน มุก อัญมณีตาง  นําทานชมโรงงาน
เครื่องหนังชั้นดีของดูไบ  จากน้ันนําทานสูหางดูไบ (Dubai Mall) หางที่
ใหญที่สุดในโลก และมีพิพิธภัณฑสัตวน้ําที่ใหญที่สุดในโลกอยูภายใน ให
ทานไดถายรูปหนาตูปลา ที่มีขนาดใหญกวาคนสิบคนยืนเรียงกัน อิสระใน
หางใหทานไดเลือกซื้อของฝาก สินคาแบรนดเนมชื่อดังมากมายจากยุโรป ไม
วาจะเปนเสื้อผาสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี กระเป�าถือ เครื่องใชไฟฟ�า เครื่อง
กีฬา เปนตน และในเวลา 18.00-24.00 น. ของทุกวัน ทานจะไดชมการ
แสดง “น้ําพุแหงดูไบ” เปนน้ําพุเตนระบําอันสวยงามวิจิตร อยูในทะเลสาบ
เบิรจคาลิฟา ท่ีเปนศูนยกลางของนครดูไบ ถือเปนน้ําพุที่ใหญที่สุดในโลก ณ 
ปจจุบันน้ี โดยรอบถูกรายลอมไปดวยตึกที่มีชื่อเสียงมากมาย สิ่งพิเศษของ
น้ําพุแหงดูไบน้ี คือ จะใชไฟทั้งสิ้น 6,600 ดวง โปรเจคเตอรสี 50 ตัว 
ควบคุมการทํางานดวยระบบคอมพิวเตอร โดยจะแสดงประกอบดนตรี ครั้ง
ละประมาณ 5 นาที โดยใชงบประมาณในการกอสรางทั้งสิ้นกวา 7.2 
พันลานบาท 

กลางวัน        อิสระอาหารกลางวัน 
บาย นําทานขึ้น “เบิรจคาลิฟา” Burj Khalifa ชั้น 124 ตึกที่สูงที่สุดในโลก มี

ความสูงถึง 828 เมตร มีทั้งหมด 160 ช้ัน ออกแบบโดยนายเอเดรียน สมิธ 
สถาปนิกจากชิคาโก ซึ่งคณะจะไดมีโอกาสขึ้นลิฟทท่ีมีความเร็วที่สุดในโลกคือ 
18 เมตร ตอวินาที หรือ 65 กิโลเมตร ตอชั่วโมง ไปถึงชั้น 124 เพื่อชมวิว



 

 

 
***ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส หางสรรพสินคาและรานคาขนาดใหญจะปดใหบริการทกุวัน

ศุกร*** 
 
******************************************************************************************** 
 
  

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหอง
ละ 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12

ป 
 [มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12

ป 
[มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 

แตไมถึง7
ป  

[ไมมีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

จากของนครดูไบไดทั่วทุกทิศที่สวยงาม โดยตึกนี้ออกแบบตบแตงภายในโดย 
Giorgio Armani 

19.00 น. เดินทางสู สนามบินดูไบ อิสระใหทานชอปปم�งใน Duty Free เพลิดเพลินกับ
สินคาแบรนดเนม และน้ําหอมยี่หอดังมากมาย 

22.30 น. ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยเท่ียวบินที่ EK 374 
***คณะเดินทางตั้งแตวันที่  31 มี .ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 
22.35 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 07.35 น.*** 

วันที่ 5 กรุงเทพฯ 
08.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ   



 

 

13-17 มิ.ย. 62 24,900.
- 24,900.- 24,900.- 24,900.- 12,900.

- 3,500.- 

20-24 มิ.ย. 62 24,900.
- 24,900.- 24,900.- 24,900.- 12,900.

- 3,500.- 

05-09 ก.ย. 62 25,900.
- 25,900.- 25,900.- 25,900.- 13,900.

- 3,900.- 

12-16 ก.ย. 62 25,900.
- 25,900.- 25,900.- 25,900.- 13,900.

- 3,900.- 

26-30 ก.ย. 62 25,900.
- 25,900.- 25,900.- 25,900.- 13,900.

- 3,900.- 

03-07 ต.ค. 62 26,900.
- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 14,900.

- 3,900.- 

11-15 ต.ค. 62 26,900.
- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 14,900.

- 3,900.- 

17-21 ต.ค. 62 26,900.
- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 14,900.

- 3,900.- 

23-27 ต.ค. 62 26,900.
- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 14,900.

- 3,900.- 

31 ต.ค.-04 พ.ย. 
62 

24,900.
- 24,900.- 24,900.- 24,900.- 12,900.

- 3,900.- 

07-11 พ.ย. 62 26,900.
- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 12,900.

- 3,900.- 

14-18 พ.ย. 62 26,900.
- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 12,900.

- 3,900.- 

28 พ.ย.-02 ธ.ค. 
62 

26,900.
- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 12,900.

- 3,900.- 

05-09 ธ.ค. 62 26,900.
- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 12,900.

- 3,900.- 



 

 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงนิมัดจําแลว
เทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจอง
คิวยื่นวีซา  
           ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการ
จองทัวรโดย      
           อัตโนมัติ 
3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี  
           กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไม  
           รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ท้ังแบบ
หมูคณะและ 
           ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตดัสินใจกอนการจอง
ไดจากทาง 
          เจาหนาที่ 
6.      หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค

ประจําตัว หรือไม    
          สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัว

ตองใหการดูแล   
          สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ

จําเปนตองดูแล  
            คณะทัวรทั้งหมด 
 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1 คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี



 

 

ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
        คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
        คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
         ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอมูล  
         เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
         เบี้ยประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
         **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
         [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาธรรมเนียมวีซา UAE 
10. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น,  คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะ 
ตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (20 ดอลลารสหรัฐฯ) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย  (15 ดอลลารสหรัฐฯ) 



 

 

 

 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา 

 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน   

5. ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือ
เดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเปน



 

 

ประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวาง
สําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

6. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายท้ังหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 



 

 

5.     บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผล
ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6.    กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ ว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว)   คาสวนตางในกรณีทีก่รุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว (Single), หองคู (Twin/Double) ตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคน
ละชั้นกัน และโรงแรมไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทาน ผูเดินทาง จะได
หองพักประเภท หองคู 1 หอง และ หองพักเดี่ยว 1 หอง และมีคาใชจายเพ่ิมเติม 



 

 

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา 
ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะ
แตกตางกัน 

 ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา 
1. สําเนาสีหนังสือเดินทางที่ชัดเจน ไมใชถายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางตองมี

อายุเหลือมากกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถงึประเทศไทย  
2. รูปถาย  :  รูปสี ขนาด 2 น้ิว พื้นหลังสีขาวเทาน้ัน (ถายไมเกิน 6 เดือน) 2 รูป 

             -  กรุณากรอกชื่อของบิดา-มารดาของผูท่ีเดินทาง และช่ือคูสมรส (กรณีผูหญิงที่
แตงงานแลว) 

3.  กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 20 ปบริบรูณ   
3.1.  เด็ก ไมไดเดินทาง กับบิดาและมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป

ตางประเทศจากเขตหรอือําเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หนาพาสปอรตของบิดา
และ มารดา + หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 
รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาท่ีไดกลาวมาน้ี เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่ทางบริษัทฯ 
ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได 
ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย  

3.2. เด็ก ไมไดเดินทาง กับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง(ของมารดา) ไป
ตางประเทศจากเขตหรอือําเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หนาพาสปอรตของบิดา
และ มารดา  

3.3. เด็ก ไมไดเดินทาง กับมารดา จะตองมีหนังสือยนิยอมใหบุตรเดินทาง(ของบิดา) ไป
ตางประเทศจากเขตหรอือําเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หนาพาสปอรตของบิดา
และ มารดา  

ระยะเวลาในการยื่นวีซา 14 วันทําการ ไมรวมเสาร-อาทิตย 



 

 

หมายเหตุ : ทาง UAE Immigration อาจมีการ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม จากที่ไดแจง

ไว ขึ้นอยูกับ การพิจารณาของเจาหนาที่ และเอกสาร ของแตละทาน  การอนุมัติวีซาเปน

ดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียง

ตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน อัตราคาธรรมเนียมวี

ซาทางสถานทูตเปนผูเรียกเก็บ  หากทานโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซา ทางสถานทูตไม

คืนอัตราคาธรรมเนียมในการยื่นวีซา และมีสิทธ์ิไมแจงสาเหตุการปฏเิสธวซีา่ 


