
 

 

รหัสทัวร ZET1903963 
ทัวรดูไบ อาบูดาบี [เลทสโก อาหรับราตรี] 6 วัน 3 คืน (EK) 
หาดจูไมรา   อาคารบุรจญอัลอาหรับ   โครงการเดอะปาลม   ตลาดมาดินัทจูไมรา 
ตะลุยทะเลทราย   ลองเรือAbra-Taxi   ตลาดทอง   ตลาดเคร่ืองเทศ 
พิพิธภัณฑแหงชาติดูไบ   ตึกบุรจญเคาะลีฟะฮ   ดูไบเฟรม 
ดูไบมอลล   เอมเิรตสมอลล   สุเหราหลวงอาบูดาบี   เฟอรรารี่เวิลด 

 



 

 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ      
 
23.55 น. ขอเชิญคณะพรอมกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู

ทางเขาหมายเลข 8-9 เคานเตอร T สายการบิน Emirate Airlines โดยมี
เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวก 

 
 
 
 
 
 
วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดไูบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส – 

เมืองดูไบ – ขึน้ชมดานวิวบนอาคารดูไบเฟรม – สุเหราจูไมรา – พระราชวังชีค – 
อาคารบุรจญอัลอาหรับ – ตลาดมาดนิทัจูไมรา – ศูนยรวมสินคาพ้ืนเมือง  –  

 หางเอมิเรตส มอลล      
 

03.30 น. นําทานเดินทางสู สนามบินดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดย
เท่ียวบินที ่EK377 

              ** ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 55 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ** 
07.15 น. เดินทางถึง สนามบนิดไูบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรบัเอมิเรตส 

นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย
ประมาณ 3 ช่ัวโมง ** 
นําทานเดินทางเขาสู เมืองดูไบ (Dubai) เปนเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส ตั้งอยูทางภาคเหนือของประเทศ ถือเปนเมืองแหงความมหศัจรรย
เพราะถูกผันแปรจากดนิแดนแหงทะเลทราย สูดินแดนแหงโลกอนาคต ความมั่งคั่งทาง
การคา บรกิารการพัฒนาอสังหาริมทรัพย และศูนยกลางธุรกิจ ไมจํากัดเฉพาะการคา
น้ํามันแบบกอนๆ สูการเปนเมืองแหงผูนําเทคโนโลยีสมัยใหมที่สุดของโลกแหงหน่ึง ไมมี



 

 

สิ่งใดบนโลกใบน้ี ทีเ่มอืงดูไบจะทําไมได แมการสรางแผนดินและจารึกลงบนแผนที่โลก
ในอาณาเขตของตนเอง  
นําทาน ขึ้นชมวิวดานบนอาคารดูไบเฟรม (Dubai Frame) สัญลักษณใหมของเมือง
ดูไบ อาคารหนาตาคลาย กรอบรูป ทีใ่หญที่สุดในโลก ซึง่เปนกรอบรปูฉาบทองคําความ
สูงขนาด 150 เมตร กวาง 93 เมตร ใชเวลาในการกอสรางมาถงึ 10 ปเต็ม ดวยจํานวน
เงินประมาณ 43.5 ลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.39 พันลานบาท คือการแสดง
ภาพใหผูเขาชมไดเห็นถึงสภาพแวดลอมของประเทศดูไบ ทัง้ในอดตี ปจจบุัน และ
อนาคต เพราะท่ีตั้งของดูไบเฟรม น้ันอยูบริเวณสวนสาธารณะ Zabeel Park ซึ่งเปน
เขตแบงระหวางเมืองเกาและเมืองใหมอยางพอดิบพอดี ** รอบของการขึ้นชมวิวบน
อาคาร ดูไบเฟรม อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึน้อยูกับชวงเวลา และ 
อัตราคาบริการของบัตรขึ้นชม ตามอัตราทีค่ณะกําหนดเทาน้ัน ** 

 
 
 



 

 

นําทานผานชม สุเหรา จูไมรา (Jumeirah Mosque) สุเหราคูบานคูเมืองของเมือง
ดูไบ สรางดวยหินออนทั้งหลัง และไดชื่อวาเปนสุเหราที่สวยงามมากที่สุดแหงหน่ึงใน
เมืองดูไบ ผานชม ชายหาดจูไมรา (Jumeirah Beach) สถานทีต่ากอากาศยอดนิยม
ของชาวดูไบ  
จากน้ันนําทานผานชม พระราชวังทานชีค (Shiekh Palace) ตื่นตาต่ืนใจกบัการ
ถายภาพเปนทีร่ะลึกหนาพระราชวังอันงดงามสดุอลังการของครอบครัวชีคค อัล มัคตูม 
(Shiekh Al Maktoum) ซึ่งมคีวามรมร่ืนเต็มไปดวยตนไมและพืชพรรณนานาชนิด 
และบรรดาเหลานกยูงมากมายนับหลายสิบตวัที่ถูกเนรมติขึน้ทามกลางเมืองแหง
ทะเลทราย 
จากน้ันนําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กบั อาคารบุรจญอัลอาหรบั (Burj Al Arab) 
โรงแรมสดุหรูระดับ 7 ดาว รปูทรงคลายเรอืใบที่งดงามและหรูหราที่สุดแหงหน่ึงของ
โลก ตัง้อยูริมอาวอาหรับ เปนที่พักอาศัยของเศรษฐีที่มีชือ่เสียงชาวตะวันออกกลาง  
 

 
 

จากน้ันนําทานเดินทางสู ตลาดเมดินัท จูไมรา (Medinat Jumeirah Souk) ตลาด
พื้นเมืองโบราณแตแฝงไปดวยความโรแมนตกิ ตกแตงสไตลอาหรับผสมผสานกับ
วัฒนธรรมของตะวันออกกลางแบบดั้งเดิม มทีัง้รานแบบรถเข็นแผงลอยและบานมีราน
ขายของที่ระลึก เส้ือผาแฟชั่น เครื่องประดบั รานบูติก รานอาหารสุดหรูที่มีความ



 

 

หลากหลายและขึน้ชื่อจากทั่วโลก ตัง้แตรานกาแฟไปจนถึงภัตตาคาร ทามกลางวิว
ทิวทัศนที่สวยงามของสถาปตยกรรมเมืองเกาและโอบลอมดวยลําคลองสวยงาม 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

นําทานเดินทางสู ศนูยรวมสินคาพ้ืนเมือง (Local Product Shop) จําหนายของ
ฝาก ของท่ีระลึกทองถิ่นของเมืองดูไบ เชน พรม เครื่องประดบั ชุดพืน้เมือง รปูตดิผนัง 
เปนตน   
นําทานเดินทางสู หางเอมิเรตส มอลล (Emirates Mall) เปนหางขนาดใหญที่ไดรบั
ความนิยมสงู มโีรงภาพยนตร Cinestar แบบคอมเพล็กซ มีอารเคดกวางใหญ ติดต้ังตู
เกมส ลานโบวลิ่ง และรานคาอีกมากมาย รวมถึงรานตางๆ ที่ไดรับความนิยมในเมือง
ดูไบ และ Borders, Debenhams, Zara และแมแต Harvey Nichols สินคาแบ
รนดดังอยาง H&M และ Phat Farm สําหรับลูกคาท่ัวไป และ Via Rodeo ทีเ่ต็มไป
ดวย Versace, D&G, Ferragamo และอ่ืนๆ จุดที่โดดเดนที่สุดของ Mall of the 
Emirates ก็คือ สกี ดไูบ (Ski Dubai) ไมนาแปลกใจที่ Mall of the Emirates 
เปนหางสรรพสินคาท่ีไดรับความนิยมสูงสุดในเมืองดูไบเพราะ สกี ดูไบ (Ski Dubai) 
คือหน่ึงในสุดยอดแหลงทองเท่ียวในประเทศสหรฐัอาหรับเอมิเรตส สามารถเลือกเลน
ระหวางสกี สโนวบอรด เลือ่นหิมะ หรือโยนบอลหิมะในสวนหิมะ หรือ สามารถเลือกดื่ม



 

 

ชา กาแฟ รับประทานอาหารใน Mall of the Emirates มีรานอาหารใหคุณเลอืก
แบบนับไมถวนเลยทีเดียว เชน Apres รานมสีไตลท่ีพักสําหรับนักเลนสกี มีเครื่องดื่ม
บริการทันใจหรือเลือกทานฟองดูก็ได, ใกล Ski Dubai เปนทีต่ั้งราน Sezzam ซึง่มี
เมนูอาหารนานาชาติใหเลอืกมากมาย, The Butcher’s Shop รวมอาหารสุดยอดที่
นําเขาจากแอฟริกาใต ท่ีทีคุ่ณตองแวะทาน Biltong (เน้ือตากแหง) หรือสเต็กรสเลิศ 

เย็น บรกิารอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารเกาหลี แบบเซ็ตเมนู) 
พักที่ IBIS AL BARSHA HOTEL, DUBAI หรือเทียบเทา 
 
วันที่สาม ดูไบ – นั่งรถไฟโมโนเรล สูโครงการเดอะปาลม – โรงแรมแอตแลนติส –  
 ตะลุยทัวรทะเลทรายพรอมดินเนอรสไตลอาหรับ                           
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทาน นั่งรถไฟโมโนเรล (Monorail) สูโครงการเดอะปาลม (The Palm 
Project) เปนสุดยอดโครงการของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยการถมทะเลให
เปนเกาะเทียม สรางเปนรปูตนปาลม จํานวน 3 เกาะ มีทั้งโรงแรม รีสอรท อพารตเมนท 
รานคา ภตัตาคาร ผบั บาร รวมทัง้สํานักงานตางๆ นับวาเปนสิ่งมหศัจรรยอันดับที่ 8 
ของโลก และสวนของโครงการไดถูกจารึกใหเปนสวนหน่ึงในแผนที่โลกเรียบรอย  
 

 



 

 

นําทาน ผานชมความหรหูราและยิ่งใหญของ โรงแรมแอตแลนติส (Atlantis Hotel) 
ที่อยูบริเวณสวนปลาย หรือ ยอดของโครงการเดอะ ปาลม ** รอบของการนั่งรถไฟโม
โนเรล อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึน้อยูกับชวงเวลา และ อัตรา
คาบริการ ตามอัตราที่คณะกําหนดเทาน้ัน กรณีที่ไมสามารถนั่งรถไฟได ไมวากรณี
ใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึง่
ใหกบัทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรยีบรอยแลว
ทั้งหมด ** 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
 ไดเวลาอันสมควร นาํทานเดินทางสู โรงแรมที่พัก เพ่ือเตรียมความพรอม เปลี่ยน

เคร่ืองแตงกายสําหรับตะลยุทะเลทราย 
** คําแนะนํา **  
- ควรเตรียมเสื้อคลมุกันแดด แวนตากนัแดด รองเทาลําลองที่สวมใสสบาย เพ่ือ
ตะลุยทะเลทราย 
- ทานที่เมารถ กรุณาทานยาแกเมารถลวงหนาอยางนอยคร่ึงช่ัวโมงกอนออก
เดินทาง และ ควรแจงใหหัวหนาทัวรทราบ  
- กิจกรรมน้ี ไมอนุญาตใหผูที่เปนโรคหัวใจขั้นรุนแรง หรือ ตัง้ครรภ เขารวมโดย
เด็ดขาด กรณีเกิดความเสยีหายไมวากรณีใดๆทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถ
รับผิดชอบไดทุกกรณี 
- สําหรับทานที่ไมรวมเดินทางตะลุยทะเลทราย ทานจําเปนตองพักผอนรอคณะอยู
ที่โรงแรมที่พัก โดยทางบริษัท ไมสามารถคืนคาใชจายในสวนนี ้หรือ สวนใดสวน
หนึ่งใหกบัทานไดทุกกรณี รวมไปถงึอาหารม้ือคํ่าที่รวมอยูในกิจกรรม เพราะเปน
การชําระแบบเหมาจายชวงหนาแลวทั้งหมด ทานสามารถเลือกชอปปم�งที่
หางสรรพสนิคา โดยแจงใหหัวหนาทัวรทราบ หรือเพ่ือประสานงานติดตอบริการรถ
รบัสง ซึ่งอาจมีคาใชจายเพ่ิม กรณุาตรวจสอบเปนกรณีพิเศษ 
นําทาน ตะลุยทะเลทราย ดวยรถยนตขับเคลื่อน 4 ลอ (4WD Sand Dune / 
Desert Safari) เพ่ือเดินทางสู ทะเลทราย (The Desert) ทานจะไดสนุกสนาน
และต่ืนเตนไปกับประสบการณอันแปลกใหม น่ังรถตะลุยไปบนเนินทรายท้ังสูงและต่ํา
สลับกัน 



 

 

 
เย็น บรกิารอาหารคํ่า ในแคมป�กระโจมสไตลอาหรับ พื้นเมืองเบดูอิน (Bedouin) 

**อิสระใหทานไดเพลดิเพลินกับกิจกรรมตางๆ ในแคมป�กระโจมแบบอาหรับ ดื่ม
ดํ่าบรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตยตกดินที่แสนสวยงาม และสัมผัสชีวิต
แบบชาวพ้ืนเมืองเบดูอิน (Bedouin) อาท ิการสวมชุดพ้ืนเมืองชาวอาหรับเพ่ือ
ถายรูปเก็บไวเปนที่ระลึก การเพนทมือแบบอาหรับ (Henna Tattoo) ลองสูบ มา
รากู กลิ่นผลไม (Shi Sha) ชมโชวระบําหนาทอง (Belly Dance) ซึ่งเปนศิลปะ
การรายรําที่เนนการเคลื่อนไหวของกลามเน้ือทองและสะโพก รวมถงึสนุกสนานกับ
การขี่อูฐ (Camel Ride) ** ชวงเวลาของการนั่งรถตะลุยทะเลทราย อาจ
เปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม ขึน้อยูกับชวงเวลา และ อัตราคาบริการ ตาม
อัตราที่คณะกําหนดเทาน้ัน กรณีที่ไมสามารถตะลุยทะเลทรายได ไมวากรณีใดก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึง่ใหกบั
ทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากบัผูแทนเรยีบรอยแลวทั้งหมด ** 

พักที่ IBIS AL BARSHA HOTEL, DUBAI หรือเทียบเทา 
 
 



 

 

วันที่สี่ ดูไบ – เมืองอาบดูาบ ี– เฟอรรารี่ เวิลด – โรงแรมเอมิเรตสพาเลซ –  
 อาคารเอทิฮัดทาวเวอร – ทําเนียบประธานาธิบด ีแหงเมืองอาบดูาบี – ดูไบ  
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองอาบูดาบี (Abu Dhabi) เปนเมืองหลวงและเมืองที่ใหญเปน
อันดับ 2 ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ตั้งอยูบนเกาะรูปตัวท ียื่นออกไปบริเวณ
อาวเปอรเซีย ถือเปนเมืองที่มีคาครองชีพสงูทีสุ่ดอันดับ 3 ในภูมิภาค และอันดับ 26 
ของโลก เปนเมืองทีไ่ดรับสมญานามวา Garden of Gulf หรือ อาวแหงความเขยีวขจี 
และมีความอุดมสมบูรณไปดวยสวนสวยงามทามกลางทะเลทราย 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลกึกับ เฟอรรารีเ่วิลด (Ferrari World) เปนแหลงรวม
เทคโนโลยี นวัตกรรมทัง้ยานยนต วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส และสรรพสิ่งทีเ่ปนองค
ความรูเชิงวิศวกรรม, ศิลปกรรม การออกแบบ วิจัย พฒันา จากรถยนตเฟอรราร่ี และ
ทุกๆ ศาสตรในโลก เอามารวมกันเพื่อสรางเปนโครงการน้ี ทีเ่ปนทัง้สวนสนุกในรมขนาด
ใหญที่สุดในโลก โชวรมูเทคโนโลย,ี โชวรมูวศิวกรรมยานยนต, แหลงรวมเทคนิคความรู 
และความบันเทิงทุกอยางเอาไวในน้ี ** คาบัตรเขาชม เฟอรรารี่ เวลิด ทานละ 
ประมาณ 80-100 ยูเอสดอลลาหสหรัฐอเมรกิา (USD.) ขึ้นอยูกับชวงเวลา และ 
ชวงฤดูกาล ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได หรือ ทานสามารถเลือกซื้อของฝากของ
ที่ระลึกจากเฟอรรารี ่เวิลด มากมายที่รานขายของที่ระลึก **  
นําทานเขาชม สุเหราหลวงแหงเมืองอาบูดาบ ี(Grand Mosque of Abu Dhabi) 
หรือ สเุหรา ชีคค ซายดิ บนิ สุลตาล อัล นารยันต (Sheikh Zayed Bin Sultan Al 
Nahyan Mosque) สุเหราประจําเมืองหลวงที่ทาน Sheikh Zayed Bin Sultan Al 
Nahyan หรือ ทานชีคค บคุคลสําคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เปนเจาผู
ครองรัฐอาบดูาบี เปนผูกอต้ังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส และ เปนประธานาธิบดคีน
แรกของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ผูเปนทีร่ักและเปรียบเสมือนบิดาของชาวสหรฐั
อาหรับเอมิเรตส สรางไวกอนทานจะสวรรคต การกอสรางใชเวลารวมทั้งหมด 10 ป 
ภายในสุเหราแหงน้ีมีพรมทอมือผืนที่ใหญที่สุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร ผลงาน
ทองถิน่ของชาวอาหรับโบราณ และ โคมไฟ Chandelier ที่ใหญทีสุ่ดในโลก นําเขาจาก
ประเทศเยอรมนัทําดวยทองคําและทองแดงซึ่งถูกสั่งทําขึ้นพิเศษ ซึ่งภายหลังที่ทานชคีค
สวรรคต ทางรฐับาลจึงใชสุเหราแหงน้ีเปนสุสานหลวงที่ฝงพระบรมศพของทาน สุเหรา



 

 

แหงน้ีสามารถรองรับผูมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไดสูงถึง 40,000 คน ** รอบ
ของการเขาชม สุเหราหลวงแหงเมืองอาบดูาบี อาจเปลีย่นแปลงไดตามความ
เหมาะสม ขึน้อยูกับชวงเวลา และ อัตราคาบริการของบัตรขึ้นชม ตามอัตราที่คณะ
กําหนดเทานัน้ กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิไ์มสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกบัทานไดทุกกรณี เนื่องจาก
เปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรยีบรอยแลวทั้งหมด ** 
 

หมายเหตุ :  โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ สําหรับเขาชมสุเหราหลวง 
การเขาชมสุเหราหลวง จําเปนตองแตงกายดวยชุดสุภาพ และ ถอดรองเทากอนเขาชม 
สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอเทา เสื้อแขนยาวคลุมขอมือ มิดชิดไมรัดรูป และ            
เตรียมผาสําหรับคลุมศรีษะ 
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื้อแขนยาว ไมรดัรูป 

 

 
 
 
 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง)  
นําทานผานชม โรงแรมเอมิเรตสพาเลซ (Emirates Palace Hotel) ซึง่ในอดีตใช
เปนที่รับรองผูนําประเทศในเครือ GCC หรือ คณะมนตรีความรวมมือรัฐอาวอาหรับ 
ไดแก บารเรน การตาร คูเวต โอมาน ซาอุดิอารเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส พระราช
อาคันตุกะของทานชีคค ปจจบุันเปนโรงแรมท่ีอยูในความดูแลของรัฐบาลเมืองอาบู ดาบี 
บริหารโดยกลุม Kempinski เปดใหบรกิารครัง้แรกเมื่อป 2548 โดยใชงบประมาณ
กอสรางทัง้สิ้นประมาณ 3 พันลานเหรียญสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซึง่มีความสวยงามดุจ
ดั่งพระราชวังของเจาผูครองนคร  โรงแรมแหงน้ีอยูบนที่ดินของทานชคีค อดตี
ประธานาธิบดี อีกเชนกัน อาคารเอทิฮัดทาวเวอร (Etihad Tower) แวะถายรูปกับตึก
เอทิฮดัทาวเวอร (Etihad Tower) คือกลุมอาคารทีใ่ชในการถายทําฉาก‘จมัป� 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึกกับ อาคารเอทิฮดัทาวเวอร (Etihad Tower) คือกลุม
อาคารหรูหรา งดงามทามกลางบรรดาตึกระฟ�าในเมืองอาบู ดาบี ตวัอาคารสํานักงาน
สรางจากหินออนและประกอบไปดวยการตกแตงรายละเอียดอยางใสใจและระบบไฟท่ี
ทันสมยัทั่วทั้งอาคารตั้งแตทางเขาอาคารผูทีแ่วะเวยีนมาท่ีตึกเอทิฮัดทาวเวอรจะตอง
ประทับใจกบับรรยากาศและสภาพแวดลอม และใชในการถายทําฉาก “จัมป�รถ” ขามตึก
ของโดมินิกทอเรตโต ในภาพยนตรเร่ือง ฟาส แอนด ฟเรียด 7 (ในป ค.ศ. 2015)  
นําทานเดินทางสู เมืองดูไบ (Dubai) ผานถนน Sheikh Zayed Road ถนน 12 
เลนส สายหลกัสําคัญที่สุดของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ทีเ่ช่ือมตอเมืองอาบู ดาบี 
และ เมืองดูไบ เขาดวยกัน ขนานไปกับแนวชายฝم�ง ถนนเสนน้ีมีโรงแรม ศูนยการคา 
สํานักงานและอพารตเมนท ตั้งเรียงรายมากมาย สถาปตยกรรมสมยัเกา และ สมัยใหม
รวมกันอยูแสดงถึงความมัง่คั่งสวยงามทางอารยธรรมและวัฒนธรรม 

เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
พักที่ IBIS AL BARSHA HOTEL, DUBAI หรือเทียบเทา 
 
 
 
 



 

 

วนัที่หา ดูไบ – พิพิธภัณฑแหงชาตดิูไบ – ดไูบ ครกี – นั่งเรอืขามฟาก ABRA TAXI – 
ตลาดทอง – ตลาดเครือ่งเทศ – รานเคร่ืองหนัง – หางดูไบมอลล – ขึน้ชมวิว
ดานบนอาคารบุรจญเคาะลีฟะฮ – ทาอากาศยานนานาชาติดไูบ เมืองดูไบ ประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส – ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ ประเทศ
ไทย  

เชา บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเขาชม พิพิธภัณฑแหงชาตดิูไบ (Dubai Museum) เปนพพิธิภัณฑที่ทันสมัย
ทีสุ่ดในภูมิภาคตะวันออกกลาง สรางขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 19 บรูณะคร้ังลาสุดป พ.ศ. 
2513 เปนพิพิธภัณฑที่รวบรวมเร่ืองราวสําคัญทางประวตัิศาสตร เชน การคนพบงาน
ศิลป� ที่มีอายุถงึ 4,000 ป เรื่องราวการคาขายมุกในประวัตศิาสตรกอนการคนพบ
น้ํามัน ทานจะประทบัใจกับการนําเทคโนโลยีตางๆ มาถายทอดเพ่ือบอกเลาเร่ืองราว
ประวตัิศาสตรของอาหรับโบราณ ** รอบของการเขาชมอาจเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิไ์มสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกบัทานไดทุกกรณี เน่ืองจาก
เปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรยีบรอยแลวทั้งหมด ** 
นําทานเดินทางสู ดูไบ ครีก (Dubai Creek) เปนคลองที่สรางขึ้นโดยการขดุเขามาใน
ชายฝم�ง เพ่ือแบงเมืองดูไบออกเปน 2 สวน คอื Deira Dubai และ Bur Dubai มี
ความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีทาจอดเรือ 8 ทา นําทาน นั่งเรือขามฟาก ที่
ชาวเมืองดูไบเรียกกันวา Abra Taxi ซึ่งเปนเรือท่ีรับใชชาวเมืองดูไบมาชานานจวบ
จนถึงปจจบุัน ใหทานไดสมัผสัวิถีชีวติความเปนอยู ของชาวเมืองดูไบแบบโบราณ ที่ไม
วาเมืองดูไบจะมคีวามกาวลํ้าทนัสมัยทางเทคโนโลยีระดบัโลกมากเพียงใด แตก็ยังมี
โอกาสไดเห็นวัฒนธรรมความเปนอยูของคนทองถิน่โบราณอยูจนถงึปจจุบัน  
 



 

 

 
นําทานเดินทางสู ตลาดทอง (Gold Souk) ทีข่ึน้ชื่อวาเปนตลาดทองที่ใหญทีสุ่ดในโลก 
วางขายเครื่องประดับท่ีทําจากทองคํา ขายเครื่องประดบัทุกชนิด เชน มุก อัญมณี ตางๆ 
รานเล็กๆ มากมายกวารอยรานคา หรือ ใกลกันจะเปน ตลาดเครื่องเทศ (Spice 
Souk) ที่ท้ังตลาดตลบอบอวนไปดวยกลิ่นเครื่องเทศ ไมหอม อบเชย กระวาน กานหลู 
และ ถั่ว คุณภาพตางๆนับรอยชนิดจากทั่วทุกมุมโลก มารวมไวทีต่ลาดเครื่องเทศแหงน้ี 
 

 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
นําทานเดินทางสู รานเคร่ืองหนงั (Leather Shop) จําหนายเส้ือหนัง และ เส้ือขน
สตัว (ขนเฟอร) ที่ชาวพืน้เมืองดูไบ นิยมใช แนนอนวาจะตองเปนสินคาท่ีมีคณุภาพ ผลิต
จากวัตถดุิบทีด่ีสดุจากทัว่ทกุมุมโลก  
นําทาน ขึ้นชมวิวบน อาคารบรุจญเคาะลีฟะฮ (Burj Khalifa) หรือ เดิมชื่อ ตึก 
บุรจญดูไบ ที่ช้ัน 124 หน่ึงในสัญลักษณอันสําคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส 
อีกทั้งยังเปนฉากเส่ียงตายสําคัญของพระเอก “ ทอม ครูซ ” จากภาพยนตรเรื่อง 
Mission Impossible 4 ซึ่งตึกมีความสูงถงึ 828 เมตร ปจจบุันมทีัง้หมด 160 ช้ัน 
เปนตึกที่ไดชื่อวาสูงที่สุดในโลก ตัวตึกไดทําสถิติกลายมาเปนตึกระฟ�าทีสู่งที่สุดในโลกมี
ความสูงถึง 546 เมตร แซงตึกไทเป 101 เรียบรอย (สงูกวาตึกไทเป 101 ประมาณ 97 
เมตร และสูงกวาอาคารใบหยก 2 ประมาณ 218 เมตร) ซึ่งไดมกีารเปดตัวอยางเปน
ทางการ เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2553 และ เปลี่ยนชื่ออาคารจาก " บรุจญ ดูไบ " 
เปน " บรุจญ เคาะลีฟะฮ " เพ่ือ เปนเกียรติแก ทานชีคค อดีตประธานาธิบดีประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ตกึบรุจญ เคาะลีฟะฮ ออกแบบโดย เอสโอเอ็ม ผูออกแบบ
เดียวกันกบัเซยีรทาวเวอร อาคารทีสู่งที่สุดในสหรัฐอเมริกาใน ปจจบุันการตกแตง
ภายในจะตกแตงโดย จอรโจ อารมานี (Giorgio Armani) โดยเปนโรงแรมอารมานี 
สําหรับ 37 ช้ันลาง โดยชั้น 45 ถึง 108 จะเปนอพารตเมนต โดยที่เหลือจะเปน
สํานักงาน และ ชั้นที่ 123 และ 124 จะเปนจดุชมวิวของตึกที่สําคัญ สวนบนของตึกจะ
เปนเสาอากาศสื่อสาร นอกจากน้ีชัน้ 78 จะมสีระวายน้ํา กลางแจงขนาดใหญ โดยตกึนี้
จะติดตัง้ลิฟตทีเ่ร็วที่สุดในโลก ทีค่วามเร็ว 18 ม./วินาที (65 ก.ม./ชม. , 40 ไมล/ชม.) 
โดยลิฟตที่มีความเร็วสงูสุดอันดับที่ 2 ปจจบุนัอยูท่ีตึกไทเป 101 ทีม่ีความความเร็ว 
16.83 ม./วินาที ** รอบของการขึ้นชมวิวบนอาคาร บุรจญ เคาะลีฟะฮ อาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึน้อยูกบัชวงเวลา และ อัตราคาบริการของ
บัตรขึ้นชม ตามอัตราที่คณะกําหนดเทาน้ัน กรณีที่ไมสามารถขึ้นชมได ไมวากรณี
ใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึง่
ใหกบัทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรยีบรอยแลว
ทั้งหมด **  
 



 

 

 
บริเวณเดียวกันเปนที่ต้ังของ หางดูไบ มอลล (Dubai Mall) หางท่ีใหญที่สุดในโลก 
และมีพพิิธภัณฑสัตวน้ําที่ใหญที่สุดในโลกอยูภายใน ใหทานไดถายรูปหนาตูปลาท่ีมี
ขนาดใหญกวาคนสิบคนยืนเรียงกัน อิสระในการเลือกซื้อของฝาก สินคาแบรนดเนมชื่อ
ดังมากมายจากยุโรป ไมวาจะเปนเสื้อผาสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี กระเป�าถือ 
เครื่องใชไฟฟ�า เครื่องกีฬา เปนตน สินคาบางชิน้ ไมสามารถหาซ้ือไดทียุ่โรป แตอาจหา
ซือ้ไดที่น่ี และ ชวงเวลา 18.00-24.00 น. ของทุกวัน ทานจะไดชมการแสดง นํา้พุเตน
ระบํา แหงเมืองดูไบ (Dubai Dance Fountain) เปนน้ําพุเตนระบําอันสวยงาม
วิจิตร อยูในทะเลสาบหนา ตึก บุรจญ เคาะลฟีะฮ ถือเปนน้ําพทุี่ใหญทีสุ่ดในโลก 
โดยรอบถูกรายลอมไปดวยตกึที่มีชือ่เสียงมากมาย สิ่งพิเศษของน้ําพุแหงดูไบนี้ คือ จะ
ใชไฟท้ังสิ้น 6,600 ดวง โปรเจคเตอรสี 50 ตัว ควบคุมการทํางานดวยระบบ
คอมพิวเตอร โดยจะแสดงประกอบดนตร ีคร้ังละประมาณ 5 นาที โดยใชงบประมาณใน
การกอสรางทัง้สิน้กวา 7.2 พนัลานบาท 
 



 

 

 
เย็น อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกแกการชอปปم�ง 

นําทานเดินทางสู สนามบินดูไบ เมืองดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  
22.30น. นําทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ EK374 
             ** ใชเวลาบนิประมาณ 6 ช่ัวโมง บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเครื่องบิน ** 
ว ั
วันที่หก สนามบินสุวรรณภูมิ  
08.00น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทบัใจ 
 

**************************************************************** 
 
** หากทานที่ตองออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ,รถไฟ) กรณุาสอบถามที่เจาหนาที่ทุก
ครั้งกอนทําการออกตัว๋เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดย
ไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 
ราคาทัวร 
หองละ 2-

3 ทาน 

พัก
เดีย่ว
เพ่ิม 

ราคา 
ไมรวมตัว๋ 

16 – 21 มกราคม 2563 
17 JAN EK377 BKK-DXB 

03.30-07.15 
20 JAN EK374 DXB-BKK 

22.35-07.35+1 

29,999 5,999 21,999 

30 มกราคม – 4 
กุมภาพันธ 2563 

31 JAN EK377 BKK-DXB 
03.30-07.15 

03 FEB EK374 DXB-BKK 
22.35-07.35+1 

30,999 6,999 22,999 

06 – 11 กมุภาพันธ 2563 
07 FEB EK377 BKK-DXB 

03.30-07.15 
10 FEB EK374 DXB-BKK 

22.35-07.35+1 

30,999 6,999 22,999 

20 – 25 กุมภาพันธ 2563 
21 FEB EK377 BKK-DXB 

03.30-07.15 
24 FEB EK374 DXB-BKK 

22.35-07.35+1 

29,999 5,999 21,999 

05 – 10 มีนาคม 2563 
06 MAR EK377 BKK-DXB 

03.30-07.15 
09 MAR EK374 DXB-BKK 

22.35-07.35+1 

29,999 5,999 21,999 

19 – 24 มีนาคม 2563 
20 MAR EK377 BKK-DXB 

03.30-07.15 
23 MAR EK374 DXB-BKK 

22.35-07.35+1 

30,999 6,999 22,999 

26 – 31 มีนาคม 2563 
27 MAR EK377 BKK-DXB 

03.30-07.15 
30 MAR EK374 DXB-BKK 

22.30-07.35+1 

30,999 6,999 22,999 

 



 

 

** เด็กทารก (Infant) อายุไมถงึ 2 ป ณ วนัเดินทางกลับ ทานละ 10,000 บาท ** 
 

** อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น 1,700 บาท** 
 

*อัตราคาบริการน้ี รวม คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเทีย่วแบบหมูคณะเรียบรอย
แลว* 

 
** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึน้ไป ในแตละคณะ กรณี
ที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง 
หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบรกิาร (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการของผูเดินทาง) ** 
อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class)  
 คาภาษีน้ํามัน และ ภาษีสนามบนิทุกแหงที่ม ี
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Emirate 

Airlines อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 2 ชิ้น โดยมีน้ําหนัก
ไมเกิน 30 กก.  

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการระบ ุ(ยังไมรวมทิปคนขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดบัมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 

กรณีที่โรงแรมมีหองพกั 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ 
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยน
โรงแรมที่พักไปเปนเมอืงใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย
คํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมรวมจะชี้แจงไวในโปรแกรมชัดเจน  
 คาอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดตามความ

เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  



 

 

 คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
กรณีตองการซื้อประกนัเพ่ิมเพ่ือคุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเทีย่ว ประเทศสหรัฐอาหรบัเอมิเรตส แบบหมู
คณะ ทานละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท ขึน้อยูกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรดี มนิิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องด่ืมทีส่ัง่เพ่ิม
นอกเหนือรายการระบ ุและ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตรา
คาบรกิารจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครัง้) 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษิัท 
 คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิน่ และ หัวหนาทัวร รวมทั้ง 3 ทาน ตลอดการเดินทาง 

ตามธรรมเนียม 1,700 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 
2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสม
และความพึงพอใจของทาน 

 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 45 วัน กอนการเดินทาง 

พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวันจอง ตวัอยางเชน 
ทานทําจองวันที่ 1 กรณุาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมตัิทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมี
ความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจาํเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง 
กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการใหสิทธ์ิลูกคาราย
ถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่องจากทุกพี
เรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเทีย่วหรือเอเยนต กรณุาชําระคาทัวรสวนที่เหลือท้ังหมด ครบ 100% กอนวันเดินทาง
อยางนอย 31 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําใหทางบริษัท



 

 

ไมไดรบัเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ให
ถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทนัท ี

3. การตดิตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วนัจันทร ถึง ศกุร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวา
เปนวนัหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปลี่ยนแปลง 

การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล 
หรือ เดินทางมาที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับ
ทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงนิคาบรกิารคนื นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมี
รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาทีบ่ริษัทอยางใดอยางหน่ึง 
เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเกบ็เงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบรกิารตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบญัชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
คาบรกิารดงัน้ี 

2.1 แจงยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรง
กับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวนัหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ
เดินทางไมนอยกวา 55 วัน ** 

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

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 31 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 



 

 

** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลวเน่ืองจากการจัดเตรยีม 
การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เปนตน 
** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมดัจําหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจําหรอืคาบรกิารทั้งหมดไมวากรณีใดๆกต็าม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มี
ผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิก เลือ่น หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษทัจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน 
กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจาก
การที่มีนักทองเทีย่วรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัท
ยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยืน่วีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณี
น้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทัง้หมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสาํคัญ 
การตดิตอใดๆ กับทางบรษิัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดงัน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวนัหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบรษิัท 
 

ขอมูลสําคญัเก่ียวกับ โรงแรมที่พัก ที่ทานควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทําใหหองพกัแบบหอง

เด่ียว (Single) , หองพักคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และบาง
โรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 เตียง
ใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจาํเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง 



 

 

(Twin/Double) และ หองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การเรียกเกบ็คาบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเท่ียวหรือเอเยนต 

2. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

 
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ  
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซาแบบหมูคณะเทาน้ัน กรณีทีท่านไมสามารถยื่นวีซา

พรอมคณะได จะตองยืน่กอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทาน
จําเปนจะตองชําระคาใชจายท่ีเกิดขึน้ตามจรงิทั้งหมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) 
จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เน่ืองจากทานยื่นหลังคณะ  

2. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทั่วไปคอื 10 วันทําการ (เปนอยางนอย ไมรวมวันเสาร - 
อาทิตย) ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับจํานวนผูสมัครในชวงน้ันๆ ซึง่หากอยูในชวงฤดูกาลทองเท่ียว ทีม่ี
ผูสมัครเปนจํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ 

3. กรณีทานไมสามารถย่ืนวีซาพรอมคณะไดตามที่กําหนดการหลงัจากที่คณะคอนเฟรมอ
อกเดินทาง จําเปนตองเสียคาสวนตาง กรณีย่ืนวีซาเด่ียว ทานละประมาณ 3,000-
4,500 บาท จากคาทัวร  

 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอืน่ๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธ์ิสําหรับผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) 

เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต 
(หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวตัถปุระสงคเพื่อการทองเท่ียว 
โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง
พิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝم�งประเทศ
ไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม
รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี และ ทัวรนี้เปนทวัรแบบเหมาจาย หากทานไมได
รวมเดินทางหรือใชบรกิารตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรอืท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการ
เขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคนืเงินคาบรกิารไมวา
บางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 



 

 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ
ไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็
ตาม 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกลุ 
คํานําหนาช่ือ เลขทีห่นังสือเดินทาง เลขท่ีวีซา และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณี
ที่นักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสอืเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงนิมดัจําหรือสวนที่เหลือท้ังหมด 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศทีเ่ดินทาง ทั้งน้ี 
ทางบริษัทจะคํานึงถงึความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสาํคัญ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเทีย่วที่ไมไดเกิดจากความผดิของทางบริษัท เชน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏวิัต ิอุบัติเหตุ ความเจบ็ป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

6. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดงัน้ัน ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีทีม่ีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษี
สนามบนิ คาประกันภยัสายการบิน การเปลีย่นแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

7. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษิัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากบัเทาน้ัน 

8. นักทองเท่ียวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอ
การเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยท่ีไม
สามารถควบคมุได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบรษิัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคู
คาตามหลักปฏบิัติเทาน้ัน 

9. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ทีจ่ะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภณัฑไมเกิน 100 
มิลลลิิตรตอช้ิน และรวมกันทุกชิน้ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิป



 

 

ล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาต
ใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

10. สิง่ของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

11. คณะทวัรน้ี เปนการชําระคาใชจายทัง้หมดแบบผูกขาดกบัตัวแทนบรษิัทที่ไดรบัการรับรองอยาง
ถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอันเปนไปตาม
นโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีทีท่านไมตองการใชบริการสวนใดสวนหน่ึง ไมวา
กรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมขึ้นตามมาเปนบาง
กรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจรงิทั้งหมดกบัผูเดินทาง กรณีที่
เกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดกต็าม 

12. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อต๋ัวเครือ่งบิน
แยกเอง) ในวันเร่ิมทัวร (วันที่หน่ึง) ทานจําเปนจะตองมารอคณะเทานั้น ทางบรษิัทไมสามารถ
ใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟลทของทานถึงชากวาคณะ และ ยืนยันเดินทาง 
ทานจําเปนจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ทองเท่ียวที่คณะอยูในเวลาน้ันๆ 
กรณีน้ี จะมีคาใชจายเพิม่ ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่ใชในการเดินทางดวยตนเอง
ทั้งหมดเทาน้ัน ไมวากรณีใดกต็าม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มสามารถชดเชย หรือ 
ทดแทน หากทานไมไดทองเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวใดๆ สถานที่หน่ึง ทุกกรณี 
เน่ืองจากเปนการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวทั้งหมด 

 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวีซาทองเทีย่วประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แบบหมูคณะ 
สําหรับผูเดนิทางที่ถือหนังสอืเดินทางไทย 
1. หนังสือเดินทางฉบับจริง เทานั้น  
2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 2 x 2 นิ้ว ฉบับจริง (ขนาดเทากันทุกดานเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส) 

จํานวน 2 รูป ฉากหลังตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน ไมซํ้ากับวซีาประเทศอ่ืนๆ
ที่เคยไดรับ เทาน้ัน  

2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถงึ 18 ปบรบิูรณ จําเปนตองใช สูติบัตร โดยสแกนไฟลเปนรปูภาพ 
หรือ ไฟล PDF. (รูปถายจากมือถือไมสามารถใชได) 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 ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดนิทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3. สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (ถายสําเนา พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง) 
4.  สําเนาทะเบยีนบาน 1 ฉบับ (ถายสําเนา พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง) 
 
** รายละเอยีดเอกสารการย่ืนขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่ทางบริษัทฯ 
ไดจดัทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลีย่นแปลงได 
ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูที่ดุลยพินิจของประเทศ
ปลายทางเปนผูดําเนินการ ** 

** หมายเหตุ : ทางดานตรวจคนเขาเมืองประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอียดเพิ่มเตมิ 
จากที่ไดแจงไว ขึน้อยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่ และเอกสาร ของแตละทาน (เปนการ
พิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุมัตวิซีาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวน
เก่ียวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผู
เดินทางเทานัน้ อัตราคาธรรมเนียมวีซาทางสถานทูตเปนผูเรียกเก็บ หากทานโดนปฏเิสธการ
ขออนุมัติวีซา ทางสถานทูตไมคนือัตราคาธรรมเนียมในการย่ืนวซีา และมีสิทธิ์ไมแจงสาเหตุ
การปฏิเสธวีซา ** 
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