
 

 

รหัสทัวร ZET1903167 

ทัวรดูไบ ดูไบ อาบูดาบี [เลสโก เจาชายเปอรเซีย] 6 วัน 3 คืน (EK) 
เมืองดูไบ   อาคารดูไบเฟรม   สุเหราจูไมรา   พระราชวังชีค 
อาคารบุรจญอัลอาหรับ   ศูนยรวมสินคาพ้ืนเมือง 
หางเอมิเรตสมอลล เดอะปาลม   โรงแรมแอตแลนติส   ชิงชาสวรรคดูไบอาย 
เฟอรรารี่ เวิลด   สุเหราหลวงแหงเมืองอาบูดาบี   โรงแรมเอมิเรตสพาเล 
 

 



 

 

วันที่หนึ่ง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย    
(-/-/-) 

23.55 น. ขอเชิญคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
ประเทศไทย อาคารผู โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 8-9 
เคานเตอร T สายการบิน Emirate Airlines โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอย
ใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรให
คําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

 
 
 
 

วันที่สอง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – ทาอากาศยาน
นานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส – เมืองดูไบ – ขึ้นชม
ดานวิวบนอาคารดูไบเฟรม – สุเหราจูไมรา – พระราชวังชีค – อาคารบุรจญ
อัลอาหรับ – ศูนยรวมสินคาพ้ืนเมือง – หางเอมิเรตส มอลล    
(-/L/D) 

03.30 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส โดยสายการบิน Emirate Airlines เท่ียวบินที ่EK377 

** ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 55 นาท ีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่องบิน ** 
07.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอ

มิเรตส 
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทยประมาณ 3 ชั่วโมง ** 
นําทานเดินทางสู เมืองดูไบ (Dubai) เปนเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส ตั้ งอยูทางภาคเหนือของประเทศ ถือเปนเมืองแหงความ
มหัศจรรยเพราะถูกผันแปรจากดินแดนแหงทะเลทราย สูดินแดนแหงโลกอนาคต 
ความมั่งคั่งทางการคา บริการการพัฒนาอสังหาริมทรัพย และศูนยกลางธุรกิจ ไม
จํากัดเฉพาะการคาน้ํามันแบบกอนๆ สูการเปนเมืองแหงผูนําเทคโนโลยีสมัยใหม



 

 

ที่สุดของโลกแหงหน่ึง ไมมีสิ่งใดบนโลกใบน้ี ที่เมืองดูไบจะทําไมได แมการสราง
แผนดินและจารึกลงบนแผนที่โลกในอาณาเขตของตนเอง  
นําทาน ขึ้นชมวิวดานบนอาคารดูไบเฟรม (Dubai Frame) สัญลักษณใหมของ
เมืองดูไบ อาคารหนาตาคลาย กรอบรูป ที่ใหญที่สุดในโลก ซึ่งเปนกรอบรูปฉาบ
ทองคําความสูงขนาด 150 เมตร กวาง 93 เมตร ใชเวลาในการกอสรางมาถึง 10 
ปเต็ม ดวยจํานวนเงินประมาณ 43.5 ลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.39 
พันลานบาท คือการแสดงภาพใหผูเขาชมไดเห็นถึงสภาพแวดลอมของประเทศดูไบ 
ทั้ งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต เพราะที่ตั้ งของดู ไบเฟรม น้ันอยูบริเวณ
สวนสาธารณะ Zabeel Park ซึ่งเปนเขตแบงระหวางเมืองเกาและเมืองใหมอยาง
พอดิบพอดี ** รอบของการขึ้นชมวิวบนอาคาร ดูไบเฟรม อาจเปลี่ยนแปลงได
ตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับชวงเวลา และ อัตราคาบริการของบัตรขึ้นชม 
ตามอัตราที่คณะกําหนดเทาน้ัน ** 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นําทาน ผานชม สุเหรา จูไมรา (Jumeirah Mosque) สุเหราคูบานคูเมืองของ
เมืองดูไบ สรางดวยหินออนทั้งหลัง และไดชื่อวาเปนสุเหราท่ีสวยงามมากที่สุดแหง
หน่ึงในเมืองดูไบ ผานชม ชายหาดจูไมรา (Jumeirah Beach) สถานที่ตาก
อากาศยอดนิยมของชาวดูไบ  
นําทาน ผานชม พระราชวังทานชีค (Shiekh Palace) ตื่นตาตื่นใจกับการ
ถายภาพเปนที่ระลึกหนาพระราชวังอันงดงามสุดอลังการของครอบครัวชีคค อัล 
มัคตูม  (Shiekh Al Maktoum) ซึ่ งมีความรมรื่น เต็มไปดวยตนไมและพืช
พรรณนานาชนิด และบรรดาเหลานกยูงมากมายนับหลายสิบตัวที่ถูกเนรมิตขึ้น
ทามกลางเมืองแหงทะเลทราย 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ อาคารบุรจญอัลอาหรับ (Burj Al Arab) 
โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว รูปทรงคลายเรือใบที่งดงามและหรูหราที่สุดแหงหน่ึง
ของโลก ตั้งอยูริมอาวอาหรับ เปนที่พักอาศัยของเศรษฐีที่มีชื่อเสียงชาวตะวันออก
กลาง  
นําทานเดินทางสู ตลาดเมดินัท จูไมรา (Medinat Jumeirah Souk) ตลาด
พื้นเมืองโบราณแตแฝงไปดวยความโรแมนติก ตกแตงสไตลอาหรับผสมผสานกับ
วัฒนธรรมของตะวันออกกลางแบบดั้งเดิม มีทั้งรานแบบรถเข็นแผงลอยและบานมี
รานขายของที่ระลึก เสื้อผาแฟชั่น เครื่องประดับ รานบูติก รานอาหารสุดหรูที่มี
ความหลากหลายและขึ้นชื่อจากทั่วโลก ตั้งแตรานกาแฟไปจนถึงภัตตาคาร 
ทามกลางวิวทิวทัศนที่สวยงามของสถาปตยกรรมเมืองเกาและโอบลอมดวยลํา
คลองสวยงาม 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
นําทานเดินทางสู ศูนยรวมสินคาพ้ืนเมือง (Local Product Shop) จําหนาย
ของฝาก ของท่ีระลึกทองถิ่นของเมืองดูไบ เชน พรม เครื่องประดับ ชุดพื้นเมือง รูป
ติดผนัง เปนตน   
นําทานเดินทางสู หางเอมิเรตส มอลล (Emirates Mall) เปนหางขนาดใหญที่
ไดรับความนิยมสูง มีโรงภาพยนตร Cinestar แบบคอมเพล็กซ มีอารเคดกวาง
ใหญ ติดตั้งตูเกมส ลานโบวลิ่ง และรานคาอีกมากมาย รวมถึงรานตางๆ ที่ไดรับ
ความ นิยมใน เมื องดู ไบ  และ Borders, Debenhams, Zara และแม แต  
Harvey Nichols สินคาแบรนดดังอยาง H&M และ Phat Farm สําหรับลูกคา



 

 

ทั่วไป และ Via Rodeo ที่ เต็มไปดวย Versace, D&G, Ferragamo และ
อ่ืนๆ จุดที่โดดเดนที่สุดของ Mall of the Emirates ก็คือ สกี ดูไบ (Ski Dubai) 
ไมนาแปลกใจที่ Mall of the Emirates เปนหางสรรพสินคาที่ไดรับความนิยม
สูงสุดในเมืองดูไบเพราะ สกี ดูไบ (Ski Dubai) คือหน่ึงในสุดยอดแหลงทองเท่ียว
ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส สามารถเลือกเลนระหวางสกี สโนวบอรด เลื่อน
หิมะ หรือโยนบอลหิมะในสวนหิมะ หรือ สามารถเลือกดื่มชา กาแฟ รับประทาน
อาหารใน Mall of the Emirates มีรานอาหารใหคุณเลือกแบบนับไมถวนเลย
ทีเดียว เชน Apres รานมีสไตลที่พักสําหรับนักเลนสกี มีเครื่องดื่มบริการทันใจ
หรือ เลือกทานฟองดูก็ ได , ใกล  Ski Dubai เป นที่ ตั้ งร าน  Sezzam ซึ่ งมี
เมนูอาหารนานาชาติใหเลือกมากมาย, The Butcher’s Shop รวมอาหารสุด
ยอดที่นําเขาจากแอฟริกาใต ที่ที่คุณตองแวะทาน Biltong (เน้ือตากแหง) หรือส
เต็กรสเลิศ 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารเกาหลีแบบเซท็เมนู 
 นําคณะเขาสูที่ พั ก Novotel Barsha หรือ Golden Tulip, Dubai, 
United Arab Emirates หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สาม ดูไบ – นั่งรถลีมูซีนสุดหรู ชมเมืองดูไบ – นั่งรถไฟโมโนเรล สูโครงการเดอะ
ปาลม – โรงแรมแอตแลนติส – ชิงชาสวรรคดูไบ อาย – ตะลุยทัวรทะเลทราย
พรอมดินเนอรสไตลอาหรับ                          (B/L/D)      

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
พิเศษ !! นําทานสัมผัสกับประสบการณใหม นั่งรถลีมูซีนสุดหรู ชมความ
สวยงามโดยรอบของเมืองดูไบ ** รอบของการนั่งรถลีมูซีน อาจเปลี่ยนแปลง
ไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับชวงเวลา และ อัตราคาบริการ ตามอัตราที่
คณะกําหนดเทาน้ัน ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทาน นั่งรถไฟโมโนเรล (Monorail) สูโครงการเดอะปาลม (The Palm 
Project) เปนสุดยอดโครงการของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยการถม
ทะเลใหเปนเกาะเทียม สรางเปนรปูตนปาลม จํานวน 3 เกาะ มีทั้งโรงแรม รีสอรท 
อพารตเมนท รานคา ภัตตาคาร ผับ บาร รวมทั้งสํานักงานตางๆ นับวาเปนสิ่ง
มหัศจรรยอันดับที่ 8 ของโลก และสวนของโครงการไดถูกจารึกใหเปนสวนหน่ึงใน
แผนที่โลกเรียบรอย นําทาน ผานชม ความหรูหราและยิ่งใหญของ โรงแรมแอ



 

 

ตแลนติส (Atlantis Hotel) ที่อยูบริเวณสวนปลาย หรือ ยอดของโครงการเดอะ 
ปาลม ** รอบของการนั่งรถไฟโมโนเรล อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม ขึ้นอยูกับชวงเวลา และ อัตราคาบริการ ตามอัตราที่คณะกําหนด
เทานั้น กรณีที่ไมสามารถนั่งรถไฟได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี 
เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรยีบรอยแลวทั้งหมด ** 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ ชิงชาสวรรค ดูไบอาย (Dubai Eye) ตั้งอยูใน
เขตบลู วอเตอร (Blue Waters) สัญลักษณใหมตอจากดูไบ เฟรม ของประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ทีจ่ะเปดใหบริการในป 2563 ที่จะถึงน้ี 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู โรงแรมที่พัก เพ่ือเตรียมความพรอม 
เปลี่ยนเคร่ืองแตงกายสําหรับตะลยุทะเลทราย 
** คําแนะนํา **  
- ควรเตรียมเสื้อคลุมกันแดด แวนตากันแดด รองเทาลําลองที่สวมใสสบาย 
เพ่ือตะลุยทะเลทราย 
- ทานที่เมารถ กรุณาทานยาแกเมารถลวงหนาอยางนอยครึ่งช่ัวโมงกอนออก
เดินทาง และ ควรแจงใหหัวหนาทัวรทราบ  
- กิจกรรมนี้ ไมอนุญาตใหผูที่เปนโรคหัวใจขั้นรุนแรง หรือ ตั้งครรภ เขารวม
โดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไมวากรณีใดๆทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
สามารถรับผิดชอบไดทุกกรณี 
- สําหรับทานที่ไมรวมเดินทางตะลุยทะเลทราย ทานจําเปนตองพักผอนรอ
คณะอยูที่โรงแรมที่พัก โดยทางบริษัท ไมสามารถคืนคาใชจายในสวนนี้ หรือ 
สวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี รวมไปถึงอาหารม้ือคํ่าที่รวมอยูใน
กิจกรรม เพราะเปนการชําระแบบเหมาจายชวงหนาแลวทั้งหมด ทานสามารถ
เลือกชอปปم�งที่หางสรรพสินคา โดยแจงใหหัวหนาทัวรทราบ หรือเพ่ือ
ประสานงานติดตอบริการรถรับสง ซึ่งอาจมีคาใชจายเพ่ิม กรุณาตรวจสอบ
เปนกรณีพิเศษ 
นําทาน ตะลุยทะเลทราย ดวยรถยนตขับเคลื่อน 4 ลอ (4WD Sand Dune / 
Desert Safari) เพื่ อ เดิ นทางสู  ทะเลทราย (The Desert) ท านจะได



 

 

สนุกสนานและต่ืนเตนไปกับประสบการณอันแปลกใหม น่ังรถตะลุยไปบนเนินทราย
ทัง้สูงและต่ําสลับกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า บรกิารอาหารคํ่า ในแคมป�กระโจมสไตลอาหรับ พื้นเมืองเบดอูิน (Bedouin) 
อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ ในแคมป�กระโจมแบบอาหรับ 
ดื่มดํ่าบรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตยตกดินที่แสนสวยงาม และ
สัมผัสชีวิตแบบชาวพ้ืนเมืองเบดูอิน (Bedouin) อาทิ การสวมชุดพ้ืนเมืองชาว
อาหรับเพ่ือถายรูปเก็บไวเปนที่ระลึก การเพนทมือแบบอาหรับ (Henna 
Tattoo) ลองสูบ มารากู กลิ่นผลไม (Shi Sha) ชมโชวระบําหนาทอง (Belly 
Dance) ซึ่งเปนศิลปะการรายรําที่เนนการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อทองและ
สะโพก รวมถึงสนุกสนานกับการขี่อูฐ (Camel Ride) ** ชวงเวลาของการนั่ง
รถตะลุยทะเลทราย อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับ
ชวงเวลา และ อัตราคาบริการ ตามอัตราที่คณะกําหนดเทานั้น กรณีที่ไม
สามารถตะลุยทะเลทรายได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม



 

 

สามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี เนื่องจาก
เปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรยีบรอยแลวทั้งหมด ** 
 นําคณะเขาสูที่ พั ก Novotel Barsha หรือ Golden Tulip, Dubai, 

United Arab Emirates หรือเทียบเทา 
 
วันที่สี่ ดูไบ – เมืองอาบูดาบี – เฟอรรารี่ เวิลด – สุเหราหลวงแหงเมืองอาบูดาบี – 

โรงแรมเอมิเรตสพาเลซ – อาคารเอทิฮัดทาวเวอร – ทําเนียบประธานาธิบดี 
แหงเมืองอาบดูาบี – ดูไบ                                   
(B/L/D)      

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ เฟอรรารี่เวิลด (Ferrari World) เปนแหลง
รวมเทคโนโลยี นวัตกรรมทั้งยานยนต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส และสรรพสิ่งที่เปน
องคความรูเชิงวิศวกรรม, ศิลปกรรม การออกแบบ วิจัย พัฒนา จากรถยนตเฟอร
รารี่ และทุกๆ ศาสตรในโลก เอามารวมกันเพื่อสรางเปนโครงการน้ี ที่เปนทั้งสวน
สนุกในรมขนาดใหญที่สุดในโลก โชวรูมเทคโนโลยี, โชวรูมวิศวกรรมยานยนต, 
แหลงรวมเทคนิคความรู และความบันเทิงทุกอยางเอาไวในน้ี ** คาบัตรเขาชม 
เฟอรรารี่ เวิลด ทานละ ประมาณ 80-100 ยูเอสดอลลาหสหรัฐอเมริกา 
(USD.) ขึ้นอยูกับชวงเวลา และ ชวงฤดูกาล ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได 
หรือ ทานสามารถเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกจากเฟอรรารี่ เวิลด มากมายที่
รานขายของที่ระลึก **  
** คําแนะนํา โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ สําหรับเขาชมสุเหราหลวง และ 
ทําเนียบประธานาธิบดฯี ** 
การเขาชมสุเหราหลวง และ ทําเนียบประธานาธิบดีฯ จําเปนตองแตงกาย
ดวยชุดสุภาพ และ ถอดรองเทากอนเขาชม 
สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอเทา เสื้อแขนยาวคลุมขอมือ 
มิดชิดไมรัดรูป และเตรยีมผาสําหรับคลุมศีรษะ 
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไมรดัรูป 



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองอาบูดาบี (Abu Dhabi) เปนเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ
เปนอันดับ 2 ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ตั้งอยูบนเกาะรูปตัวที ยื่นออกไป
บริเวณอาวเปอรเซีย ถือเปนเมืองที่มีคาครองชีพสูงที่สุดอันดับ 3 ในภูมิภาค และ
อันดับ 26 ของโลก เปนเมืองที่ไดรับสมญานามวา Garden of Gulf หรือ อาว
แหงความเขียวขจี และมีความอุดมสมบูรณ ไปดวยสวนสวยงามทามกลาง
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 เปนผูกอตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส และ เปนประธานาธิบดีคนแรกของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ผูเปนที่
รักและเปรียบเสมือนบิดาของชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส สรางไวกอนทานจะ
สวรรคต การกอสรางใชเวลารวมทั้งหมด 10 ป ภายในสุเหราแหงน้ีมีพรมทอมือ
ผืนที่ใหญที่สุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร ผลงานทองถิ่นของชาวอาหรับ
โบราณ และ โคมไฟ Chandelier ที่ใหญที่สุดในโลก นําเขาจากประเทศเยอรมัน
ทําดวยทองคําและทองแดงซึ่งถูกสั่งทําขึ้นพิเศษ ซึ่งภายหลังที่ทานชีคคสวรรคต 
ทางรัฐบาลจึงใชสุเหราแหงน้ีเปนสุสานหลวงที่ฝงพระบรมศพของทาน สุเหราแหงน้ี
สามารถรองรับผูมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไดสูงถึง 40,000 คน ** รอบ
ของการเขาชม สุเหราหลวงแหงเมืองอาบูดาบี อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม ขึ้นอยูกับชวงเวลา และ อัตราคาบริการของบัตรขึ้นชม ตามอัตราที่
คณะกําหนดเทานั้น กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุก
กรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรยีบรอยแลวทั้งหมด ** 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน  บ ริ ก า รอ าห ารก ล า งวั น  ณ  ภั ต ต า ค ารอ าห า รข อ ง โร งแ รม 
International Buffet  

นําทาน ผานชม โรงแรมเอมิเรตสพาเลซ (Emirates Palace Hotel) ซึ่งใน
อดีตใชเปนที่รับรองผูนําประเทศในเครือ GCC หรือ คณะมนตรีความรวมมือรัฐ
อาวอาหรับ ไดแก บารเรน การตาร คูเวต โอมาน ซาอุดิอารเบีย และสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส พระราชอาคันตุกะของทานชีคค ปจจุบันเปนโรงแรมที่อยูในความดูแล
ของรัฐบาลเมืองอาบู ดาบี บริหารโดยกลุม Kempinski เปดใหบริการครั้งแรก
เมื่อป 2548 โดยใชงบประมาณกอสรางทั้งสิ้นประมาณ 3 พันลานเหรียญสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส ซึ่งมีความสวยงามดุจดั่งพระราชวังของเจาผูครองนคร  โรงแรม
แหงน้ีอยูบนที่ดินของทานชีคค อดีตประธานาธิบดี อีกเชนกัน อาคารเอทิฮัดทาว
เวอร (Etihad Tower) แวะถายรูปกับตึกเอทิฮัดทาวเวอร (Etihad Tower) คือ
กลุมอาคารที่ใชในการถายทําฉาก‘จมัป� 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ อาคารเอทิฮัดทาวเวอร (Etihad Tower) คือ
กลุมอาคารหรูหรา งดงามทามกลางบรรดาตึกระฟ�าในเมืองอาบู ดาบี ตัวอาคาร



 

 

สํานักงานสรางจากหินออนและประกอบไปดวยการตกแตงรายละเอียดอยางใสใจ
และระบบไฟท่ีทันสมัยทั่วทั้งอาคารตั้งแตทางเขาอาคารผูทีแ่วะเวยีนมาท่ีตึกเอทิฮัด
ทาวเวอรจะตองประทับใจกับบรรยากาศและสภาพแวดลอม และใชในการถายทํา
ฉาก “จัมป�รถ” ขามตึกของโดมินิกทอเรตโต ในภาพยนตรเร่ือง ฟาส แอนด ฟเรียด 
7 (ในป ค.ศ. 2015)  
นําทาน เขาชม ทําเนียบประธานาธิบดี แหงเมืองอาบูดาบี (Presidential 
Palace of Abu Dhabi / Qasr Al Wattan) สถานที่ทางวัฒนธรรมที่สําคัญ
แหงใหมที่เพ่ิงเปดใหนักทองเท่ียวเขาชมความงดงามของสถาปตยกรรมตะวันออก
กลาง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ที่ผานมา เร่ิมจากโถงกลาง (The Great Hall) 
มีลักษณะเปนโดมทองขนาดใหญมีความสูงกวา 37 เมตร กลางอาคาร ผานทาง
เชื่อมเขาสูหองตางๆ ภายในถูกประดับประดาดวยกระเบ้ืองโมเสควิจิตรบรรจงดวย
ศิลปะรวมสมัยไดอยางสวยงามหรูหรา ทุกหองลวนมีความสวยงามเปนเอกลักษณ
แตกตางกันออกไป ตลอดจนเรียนรูมรดกทางวัฒนธรรมและขนบประเพณีของ
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสไดจากที่ น่ี ** รอบของการเขาชม ทําเนียบ
ประธานาธิบดี แหงเมืองอาบูดาบี อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ขึ้นอยูกับชวงเวลา และ อัตราคาบริการของบัตรเขาชม ตามอัตราที่คณะ
กําหนดเทานั้น กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิไ์มสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี 
เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรยีบรอยแลวทั้งหมด **  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานเดินทางสู เมืองดูไบ (Dubai) ผานถนน Sheikh Zayed Road ถนน 
12 เลนส สายหลักสําคัญที่สุดของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ที่เช่ือมตอเมือง
อาบู ดาบี และ เมืองดูไบ เขาดวยกัน ขนานไปกับแนวชายฝم�ง ถนนเสนน้ีมีโรงแรม 
ศูนยการคา สํานักงานและอพารตเมนท ตั้งเรียงรายมากมาย สถาปตยกรรมสมัย
เกา และ สมัยใหมรวมกันอยูแสดงถึงความมั่งคั่งสวยงามทางอารยธรรมและ
วัฒนธรรม 

คํ่า  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 นําคณะเขาสูที่ พั ก Novotel Barsha หรือ Golden Tulip, Dubai, 
United Arab Emirates หรอืเทียบเทา 



 

 

วนัที่หา ดูไบ – พิพิธภัณฑแหงชาติดูไบ – ดูไบ ครีก – นั่งเรือขามฟาก ABRA TAXI – 
ตลาดทอง – ตลาดเครื่องเทศ – รานเครื่องหนัง – หางดูไบมอลล – ขึ้นชมวิว
ดานบนอาคารบุรจญเคาะลีฟะฮ – ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ 
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส – ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
กรุงเทพฯ ประเทศไทย             (B/L/-) 

เชา  บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทาน เขาชม พิพิธภัณฑแหงชาติดูไบ (Dubai Museum) เปนพิพิธภัณฑที่
ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง สรางขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครั้ง
ลาสุดป พ.ศ. 2513 เปนพิพิธภัณฑที่รวบรวมเรื่องราวสําคัญทางประวัติศาสตร 
เชน การคนพบงานศิลป�  ที่มีอายุถึง 4,000 ป  เรื่องราวการคาขายมุกใน
ประวัติศาสตรกอนการคนพบน้ํามัน ทานจะประทับใจกับการนําเทคโนโลยีตางๆ 
มาถายทอดเพื่อบอกเลาเรื่องราวประวัติศาสตรของอาหรับโบราณ ** รอบของ
การเขาชมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได 
ไมวากรณีใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวน
ใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทน
เรยีบรอยแลวทั้งหมด ** 
นําทานเดินทางสู ดูไบ ครีก (Dubai Creek) เปนคลองที่สรางขึ้นโดยการขุดเขา
มาในชายฝم�ง เพื่อแบงเมืองดูไบออกเปน 2 สวน คือ Deira Dubai และ Bur 
Dubai มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีทาจอดเรือ 8 ทา นําทาน นั่งเรือ
ขามฟาก ที่ชาวเมืองดูไบเรียกกันวา Abra Taxi ซึ่งเปนเรือที่รับใชชาวเมืองดูไบ
มาชานานจวบจนถึงปจจุบัน ใหทานไดสมัผสัวิถีชีวิตความเปนอยู ของชาวเมืองดูไบ
แบบโบราณ ที่ไมวาเมืองดูไบจะมีความกาวลํ้าทนัสมัยทางเทคโนโลยีระดับโลกมาก
เพียงใด แตก็ยังมีโอกาสไดเห็นวัฒนธรรมความเปนอยูของคนทองถิ่นโบราณอยู
จนถึงปจจุบัน  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานเดินทางสู ตลาดทอง (Gold Souk) ที่ขึ้นชื่อวาเปนตลาดทองที่ใหญที่สุด
ในโลก วางขายเครื่องประดับที่ทําจากทองคํา ขายเครื่องประดับทุกชนิด เชน มุก 
อัญมณี ตางๆ รานเล็กๆ มากมายกวารอยรานคา หรือ ใกลกันจะเปน ตลาด
เคร่ืองเทศ (Spice Souk) ที่ท้ังตลาดตลบอบอวนไปดวยกลิ่นเครื่องเทศ ไมหอม 
อบเชย กระวาน กานหลู และ ถั่ว คุณภาพตางๆนับรอยชนิดจากทั่วทุกมุมโลก มา
รวมไวทีต่ลาดเครื่องเทศแหงน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง อาหารไทย 
นําทานเดินทางสู รานเครื่องหนัง (Leather Shop) จําหนายเสื้อหนัง และ เส้ือ
ขนสัตว (ขนเฟอร) ที่ชาวพื้นเมืองดูไบ นิยมใช แนนอนวาจะตองเปนสินคาที่มี
คุณภาพ ผลิตจากวัตถุดิบทีด่ีสุดจากทัว่ทกุมุมโลก  
นําทาน ขึ้นชมวิวบน อาคารบรุจญเคาะลีฟะฮ (Burj Khalifa) หรือ เดิมชื่อ ตึก 
บุรจญดูไบ ที่ชั้น 124 หน่ึงในสัญลักษณอันสําคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส อีกทั้งยังเปนฉากเส่ียงตายสําคัญของพระเอก “ ทอม ครูซ ” จากภาพยนตร
เร่ือง Mission Impossible 4 ซึ่งตึกมีความสูงถึง 828 เมตร ปจจุบันมีทั้งหมด 
160 ช้ัน เปนตึกทีไ่ดชื่อวาสูงที่สดุในโลก ตัวตึกไดทําสถิติกลายมาเปนตึกระฟ�าทีสู่ง
ที่สุดในโลกมีความสูงถึง 546 เมตร แซงตึกไทเป 101 เรียบรอย (สูงกวาตึกไทเป 
101 ประมาณ 97 เมตร และสูงกวาอาคารใบหยก 2 ประมาณ 218 เมตร) ซึ่งได
มีการเปดตัวอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2553 และ เปลี่ยนชื่อ
อาคารจาก " บุรจญ ดูไบ " เปน " บุรจญ เคาะลีฟะฮ " เพื่อ เปนเกียรติแก ทาน
ชีคค อดีตประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ตึกบุรจญ เคาะลีฟะฮ 
ออกแบบโดย เอสโอเอ็ม ผูออกแบบเดียวกันกับเซียรทาวเวอร อาคารที่สูงที่สุดใน



 

 

สหรัฐอเมริกาใน ปจจุบันการตกแตงภายในจะตกแตงโดย จอรโจ อารมานี 
(Giorgio Armani) โดยเปนโรงแรมอารมานี สําหรับ 37 ชั้นลาง โดยชั้น 45 ถึง 
108 จะเปนอพารตเมนต โดยที่เหลือจะเปนสํานักงาน และ ชั้นที่ 123 และ 124 
จะเปนจุดชมวิวของตึกที่สําคัญ สวนบนของตึกจะเปนเสาอากาศสือ่สาร นอกจากน้ี
ชั้น 78 จะมีสระวายน้ํา กลางแจงขนาดใหญ โดยตึกน้ีจะติดตั้งลิฟตที่เร็วที่สุดใน
โลก ที่ความเร็ว 18 ม./วินาที (65 ก.ม./ชม. , 40 ไมล/ชม.) โดยลิฟตทีม่ีความเร็ว
สูงสุดอันดับที่ 2 ปจจุบันอยูท่ีตึกไทเป 101 ที่มีความความเร็ว 16.83 ม./วินาที ** 
รอบของการขึ้นชมวิวบนอาคาร บุรจญ เคาะลีฟะฮ อาจเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม ขึ้นอยูกับชวงเวลา และ อัตราคาบริการของบัตรขึ้นชม ตาม
อัตราที่คณะกําหนดเทานั้น กรณีที่ไมสามารถขึ้นชมได ไมวากรณีใดก็ตาม 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับ
ทานไดทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลว
ทั้งหมด ** บริเวณเดียวกันเปนที่ตั้งของ หางดูไบ มอลล (Dubai Mall) หางที่
ใหญที่สุดในโลก และมีพิพิธภัณฑสัตวน้ําที่ใหญที่สุดในโลกอยูภายใน ใหทานได
ถายรูปหนาตูปลาที่มีขนาดใหญกวาคนสิบคนยืนเรียงกัน อิสระในการเลือกซื้อของ
ฝาก สินคาแบรนดเนมชื่อดังมากมายจากยุโรป ไมวาจะเปนเสื้อผาสุภาพบุรุษและ
สุภาพสตรี กระเป�าถือ เครื่องใชไฟฟ�า เครื่องกีฬา เปนตน สินคาบางชิ้น ไม
สามารถหาซ้ือไดทียุ่โรป แตอาจหาซือ้ไดที่น่ี และ ชวงเวลา 18.00-24.00 น. ของ
ทุกวัน ทานจะไดชมการแสดง นํ้าพุเตนระบํา แหงเมืองดูไบ (Dubai Dance 
Fountain) เปนน้ําพุเตนระบําอันสวยงามวิจิตร อยูในทะเลสาบหนา ตึก บุรจญ 
เคาะลีฟะฮ ถือเปนน้ําพุที่ใหญที่สุดในโลก โดยรอบถูกรายลอมไปดวยตึกที่มี
ชื่อเสียงมากมาย สิ่งพิเศษของน้ําพุแหงดูไบน้ี คือ จะใชไฟทั้งสิ้น 6,600 ดวง 
โปรเจคเตอรสี 50 ตัว ควบคุมการทํางานดวยระบบคอมพิวเตอร โดยจะแสดง
ประกอบดนตรี ครั้งละประมาณ 5 นาที โดยใชงบประมาณในการกอสรางทั้งสิ้น
กวา 7.2 พันลานบาท 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

***อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกแกการชอปปم�ง*** 
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส  

22.30 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
โดยสายการบิน Emirate Airlines เท่ียวบินที ่EK374 

** ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่องบิน **วันท 
 

วันที่หก  ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  
               (-/-/-) 
08.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย

สวัสดิภาพและความประทับใจ 
 

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



 

 

 
อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการ
เดินทาง 

รายละเอียด
เที่ยวบิน 

ผูใหญ 
หองละ 
2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 

เดก็มีเตียง 
(เด็กอายุ
ไมเกิน 
12 ป) 

1 เดก็ 2 
ผูใหญ 
เดก็ไมมี
เตยีง 

(เด็กอายุ
ไมเกิน 
12 ป) 

พัก
เดีย่ว
เพ่ิม 

ราคา 
ไมรวม 

ตัว๋ 

16 – 21 มกราคม 
2563 

17 JAN EK377 
BKK-DXB 03.30-
07.15 
20 JAN EK374 
DXB-BKK 22.35-
07.35+1 

32,999 32,999 32,999 8,999 24,999 

30 มกราคม – 4 
กุมภาพันธ 2563  

31 JAN EK377 
BKK-DXB 03.30-
07.15 
03 FEB EK374 
DXB-BKK 22.35-
07.35+1 

32,999 32,999 32,999 8,999 24,999 

06 – 11 กุมภาพันธ 
2563 

07 FEB EK377 
BKK-DXB 03.30-
07.15 
10 FEB EK374 
DXB-BKK 22.35-
07.35+1 

33,999 33,999 33,999 9,999 25,999 

20 – 25 กุมภาพันธ 
2563 

21 FEB EK377 
BKK-DXB 03.30-
07.15 
24 FEB EK374 
DXB-BKK 22.35-
07.35+1 

32,999 32,999 32,999 8,999 24,999 



 

 

05 – 10 มีนาคม 
2563 

06 MAR EK377 
BKK-DXB 03.30-
07.15 
09 MAR EK374 
DXB-BKK 22.35-
07.35+1 

31,999 31,999 31,999 8,999 23,999 

19 – 24 มีนาคม 
2563 

20 MAR EK377 
BKK-DXB 03.30-
07.15 
23 MAR EK374 
DXB-BKK 22.35-
07.35+1 

32,999 32,999 32,999 8,999 24,999 

26 – 31 มีนาคม 
2563 

27 MAR EK377 
BKK-DXB 03.30-
07.15 
30 MAR EK374 
DXB-BKK 22.30-
07.35+1 

32,999 32,999 32,999 8,999 24,999 

 
*อัตราคาบริการน้ี รวม คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเที่ยวหมูคณะประเทศ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส แบบหมูคณะเรียบรอยแลว* 
 

** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 
10,000 บาท ** 

 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบนิ , รถทัวร , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบนิ 

โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
 

** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึน้ไป ในแตละคณะ 
กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการ



 

 

เดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง 
ตามความตองการของผูเดินทาง) ** 

 
** กรณีผูเดินทางเปนอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด 
ไมวาเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง และ ไมวาม้ือใดม้ือหนึ่ง ทางบริษัทขอใหทานผูเดินทางกรณุา

เตรียมอาหารสวนตวัของทานมาเพ่ิมเติมขณะม้ืออาหาร เน่ืองจากรานอาหารแตละรานจะ
มีขอจํากัดเรื่องของวัตถุดิบ โดยสวนมาก รานอาหารจะจดัใหเปนไขดาว หรือ ไขเจียว ผัด

ผัก ขาวผัด และ บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป เทานั้น กรณีที่ทานมีความประสงคที่จะสั่งเมนู
นอกเหนือขางตน ผูเดินทางจะตองชําระคาใชจายเพ่ิมเติมในสวนนี้ดวยตนเอง **  

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class)  
 คาภาษีน้ํามัน และ ภาษีสนามบนิทุกแหงที่มี 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Emirate 

Airlines อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 2 ชิ้น โดยมี
น้ําหนักไมเกิน 30 กก.  

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 

กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ 
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงไวในโปรแกรมชัดเจน  
 คาอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดตามความ

เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาจางมัคคเุทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  



 

 

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) กรณีตองการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณี
พิเศษ 

 คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเที่ยว ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แบบหมู
คณะ ทานละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องดื่มที่สั่ง
เพิ่มนอกเหนือรายการระบุ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถาม
อัตราคาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบรกิารทุกครั้ง) 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 

 คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และ หัวหนาทัวร รวมทั้ง 3 ทาน ตลอดการเดินทาง 
ตามธรรมเนียม 1,700 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไม
ถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 

 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 45 วัน กอนการเดินทาง 

พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน 
ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาท่ีกําหนด และหากทาน
มีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีก
ครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคา
รายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจาก
ทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 



 

 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวัน
เดินทางอยางนอย 31 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบ
ภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไม
วากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่
ทําใหทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทาง
อยางนอย 30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทนัท ี

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
วาเปนวนัหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่ นักทองเที่ ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ 

เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยัน
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจอง
ผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง 
เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงนิคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดิน
ทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลกิการเดินทางไมนอยกวา 55 วัน ** 



 

 

2.2 แจงยกเลิก 31-35 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ 
** กรณีที่มีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ิม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 31 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 

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

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณี
ที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เลือ่น หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษทัจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบรกิาร
เพ่ิมจากการที่มีนักทองเทีย่วรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรยีบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด 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. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 
 
 



 

 

ขอมูลสําคญัเก่ียวกับ โรงแรมที่พัก ที่ทานควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

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

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความ
เหมาะสม 

 
ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ  
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะเทาน้ัน กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซา

พรอมคณะได จะตองยื่นกอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม 
ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึน้ตามจริงทั้งหมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน 
(ต๋ัว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เน่ืองจากทานยื่นหลังคณะ  

2. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทั่วไปคือ 10 วันทําการ (เปนอยางนอย ไมรวมวัน
เสาร - อาทิตย) ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับจํานวนผูสมัครในชวงน้ันๆ ซึง่หากอยูในชวงฤดูกาลทองเทีย่ว 
ทีม่ีผูสมัครเปนจํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ 

3. กรณีทานไมสามารถย่ืนวีซาพรอมคณะไดตามที่กําหนดการหลังจากที่คณะคอนเฟรมอ
อกเดินทาง จําเปนตองเสียคาสวนตาง กรณีย่ืนวีซาเดี่ยว ทานละประมาณ 3,000-
4,500 บาท จากคาทวัร  

 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอืน่ๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

หมู) เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการ
ทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช



 

 

หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ทั้งฝم�งประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี และ ทัวรน้ีเปนทัวรแบบ
เหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบไุวในรายการไมวาบางสวนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไมคนืเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

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

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 
คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ใน
กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษัท
พรอมการชําระเงนิมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

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

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏวิัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

6. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษี
สนามบนิ คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเทีย่วบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

7. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

8. นักทองเท่ียวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม



 

 

สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบรษิัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

9. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

10. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

11. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีทีเ่กิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

12. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อตั๋ว
เครื่องบินแยกเอง) ในวันเร่ิมทัวร (วันที่หนึ่ง) ทานจําเปนจะตองมารอคณะเทาน้ัน ทางบริษัท
ไมสามารถใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟลทของทานถึงชากวาคณะ และ 
ยืนยันเดินทาง ทานจําเปนจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ทองเท่ียวที่คณะ
อยูในเวลาน้ันๆ กรณีน้ี จะมีคาใชจายเพิ่ม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่ใชในการ
เดินทางดวยตนเองทั้งหมดเทาน้ัน ไมวากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากทานไมไดทองเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวใดๆ 
สถานที่หน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวทั้งหมด 

 
 
 
 
 



 

 

การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวีซาทองเทีย่วประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แบบหมูคณะ 
สําหรับผูเดนิทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 

1. หนังสือเดินทางฉบับจริง เทานั้น  
2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 2 x 2 นิ้ว ฉบับจริง (ขนาดเทากันทุกดานเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส) 

จํานวน 2 รูป ฉากหลังตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน ไมซํ้ากับวซีาประเทศ
อ่ืนๆท่ีเคยไดรับ เทาน้ัน  

2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถงึ 18 ปบรบิูรณ จําเปนตองใช สูติบัตร โดยสแกนไฟลเปนรปูภาพ 
หรือ ไฟล PDF. (รูปถายจากมอืถือไมสามารถใชได) พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 - กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกับ บดิาและมารดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบตุร
เดินทาง ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้ง
ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือ
รับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดนิทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา 
และ มารดา หนังสือรบัรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3. สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (ถายสําเนา พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง) 
4.  สําเนาทะเบยีนบาน 1 ฉบับ (ถายสําเนา พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง) 
 
** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่ทางบริษัทฯ 

ไดจดัทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลีย่นแปลงได 
ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูที่ดุลยพินิจของประเทศ

ปลายทางเปนผูดําเนินการ ** 



 

 

** หมายเหตุ : ทางดานตรวจคนเขาเมืองประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอียดเพิ่มเตมิ 
จากที่ไดแจงไว ขึน้อยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่ และเอกสาร ของแตละทาน (เปนการ
พิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุมัตวิซีาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวน

เก่ียวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวก
ใหแกผูเดินทางเทานัน้ อัตราคาธรรมเนียมวีซาทางสถานทูตเปนผูเรยีกเก็บ หากทานโดน
ปฏิเสธการขออนุมัติวีซา ทางสถานทูตไมคนือัตราคาธรรมเนียมในการย่ืนวซีา และมีสิทธิ์

ไมแจงสาเหตุการปฏิเสธวีซา ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลเบื้องตน เพ่ือขอย่ืนวีซาทองเที่ยวประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
1. ช่ือ - นามสกุล ปจจุบัน .......................................................................................................... 
2. วนั - เดือน - ปเกิด ................................................................................................................. 
3. เพศ        ชาย          หญิง 
4. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส       หยา            หมาย        แยกกันอยู 

กรณีสมรสแลวขอช่ือสามี / ภรรยา.......................................................................................... 
5. ช่ือ – นามสกุลบดิา ............................................................................................................... 
6. ช่ือ – นามสกุลมารดา ............................................................................................................ 
7. จังหวัดที่เกิด ......................................................................................................................... 
8. ประเทศที่เกิด ........................................................................................................................ 
9. สัญชาติ ............................................................................................................................... 
10. ศาสนา.................................................................................................................................. 
11. ระดับการศึกษา ..................................................................................................................... 
12. หมายเลขพาสปอรต .............................................................................................................. 

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

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

เกษียณอายุกรุณาระบุดวย ....................................................................................................... 
16. ช่ือสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา และที่อยู ................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ..................... 
เบอรโทรศัพทออฟฟศ .........................  
 


