
 

 

รหัสทัวร PVC2000557 
ทัวรดูไบ WOW DUBAI 5 วัน 2 คืน (EY)  
ถายรูปหนาตกึ DUBAI FRAME -  ABRA TAXI-GOLD SOUK-SPICE SOUK  - ข้ึนตึก 
BURJ KHALIFA-DUBAI MALL + นํ้าพุเตนระบํา BURJ AL ARAB – แวะถายรูป 
JUMERAH MOSQUR - Madinat Jumeirah Souk - นั่งรถ Monorail THE PLAM -ทัวร
ทะเลทราย (4WD)  – LOUVRE MUSEUM - DUBAI MUSEUM - GRAND MOSQUE- 
แวะถายรูปดานหนา FERRARI WORLD –MARINA MALL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 ราคารวมวีซาแลว  

 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ–ABU DHABI-DUBAI (-/-/D) 

 

23.00 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร ผูโดยสารขาออก 
ประตูที ่8 เคานเตอร Q สายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY) โดยมีเจาหนาท่ี
ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรบัและอํานวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา กลางวัน ค่ํา 
โรงแรมที่พัก 
หรือเทียบเทา 

1 กรุงเทพฯ - - - ---- 

2 
ดูไบ – ถายรูปหนาตึก DUBAI FRAME -  ABRA 
TAXI-GOLD SOUK-SPICE SOUK  - ขึ้นตึก 

BURJ KHALIFA-DUBAI MALL + นํ้าพเุตนระบํา 
- O O 

IBIS 
DRAGON 

MART 

3 
ดูไบ- BURJ AL ARAB – แวะถายรูป JUMERAH 
MOSQUR - Madinat Jumeirah Souk - น่ังรถ 
Monorail THE PLAM -ทัวรทะเลทราย (4WD) 

O O O 
IBIS 

DRAGON 
MART 

4 
อาบูดาบี – LOUVRE MUSEUM - DUBAI 

MUSEUM - GRAND MOSQUE- แวะถายรูป
ดานหนา FERRARI WORLD –MARINA MALL 

O O - ----- 

5 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ ---- 



 

 

วันที่สอง DUBAI – ถายรูปหนาตึก DUBAI FRAME -  ABRA TAXI-GOLD SOUK-
SPICE SOUK  - ขึน้ตึก BURJ KHALIFA-DUBAI MALL + นํ้าพุเตนระบํา                                                             
(L/D-)  

 
02.15 น. เหนิฟ�าสู ดูไบ โดยสายการบิน ETIHAD เท่ียวบินที ่EY407 (ใชเวลาเดินทาง 

6 ชม.)  
05.45 น. เดินทางถึงสนามบนินานาชาติอาบูดาบีเมื่อเสร็จพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย

นําทุกทานเดินทางเขาสูเมืองดูไบซึ่งหางจากเมืองดูไบ 180 กิโลเมตร ใชเวลา
ประมาณ 2 ชม. 
นําทุกทาน ถายรูปคูกับตึก DUBAI FRAME” ซึ่งมีขนาดสูง 150 เมตร เชื่อมดวย
สะพานยาว 93 เมตร เริ่มการกอสรางตั้งแตป 2013 ภายในหอชมวิวจะเปน
พิพิธภัณฑเลาเรื่องความเปนมาในอดตีของดูไบจนถึงปจจุบัน โดยนําเสนอผาน
เทคโนโลยีแสงสีเสียงสามมิติและ VERTUAL REALITY โดยหอชมวิวดังกลาวเปด
เพ่ิงเริ่มเปดเมื่อวันท่ี 01 มกราคม 2561 ทานจะเห็นวิวโดยรอบๆ ในตัวเมืองดูไบได
อยางชัดเจนซึ่งเปนพาหนะที่ชาวดูไบใชกันมาแตโบราณและยังคงอนุรักษไว 
ขามฝم�งพาทุกทานไปชอปปم�งท่ีตลาดทอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

นําทานเดินชอปปم�ง ตลาดทอง (GOLD SOUK) 
เปนที่1ของตลาดทองที่ใหญท่ีสุดในโลกขายทุกอยางท่ีเปน JEWELRY เชน มุก 
อัญมณี ตางๆรานเล็กๆมากมายกวารอยรานคาใหทานไดเลือกซื้อของท่ี ตลาด
เคร่ืองเทศ (SPICE SOUK) คือ ตลาดเครือ่งเทศท้ังตลาดตลบอบอวนไปดวยกลิ่น
เครื่องเทศหลากหลายชนิดจากท่ัวทุกมุมโลกจําพวกไมหอม อบเชย ถั่ว กระวาน กาน
หลู และถั่วรอยแปดชนดิจากทุกที่ในตะวันออกกลาง 
 

 
 
 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานขึ้นชมตึกบุรจญเคาะลีฟะฮ BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER 
IN THE WORLD) หรือเดิมชื่อ บุรจญดูไบหนึ่งในสญัลักษณอันสําคัญของ
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสอีกท้ังยังเปนฉากเสีย่งตายสําคัญของพระเอก “ ทอม
ครูซ” จากภาพยนตรเรือ่ง Mission Impossible 4 ซึ่งตึก มคีวามสูงถึง 828 
เมตร ปจจุบนัมีท้ังหมด160 ชั้นเปนตึกท่ีไดชื่อวาสูงที่สุดในโลกตัวตกึไดทําสถิติกลาย
มาเปนตึกระฟ�าที่สูงท่ีสุดในโลกมคีวามสูงถึง546 เมตรแซงตึกไทเป101 เรียบรอย
(สูงกวาตึกไทเป101 ประมาณ 97 เมตร และสูงกวาอาคารใบหยก2 ประมาณ 218 
เมตร) ซึ่งไดมีการเปดตัวอยางเปนทางการ เมื่อวันที่4 มกราคม พ.ศ.2553 และ 
เปลี่ยนชื่ออาคารจาก "บุรจญดูไบ" เปน "บุรจญเคาะลฟีะฮ" เพ่ือ เปนเกียรติแก ทานชี
คคอดีตประธานาธิบดปีระเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ตกึบรุจญเคาะลีฟะฮออกแบบ
โดยเอสโอเอ็ม ผูออกแบบเดียวกันกบัเซียรทาวเวอร อาคารที่สูงท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา
ในปจจุบันการตกแตงภายในจะตกแตงโดยจอรโจอารมานี Giorgio Armaniโดยเปน
โรงแรมอารมานีสําหรับ37 ชั้นลางโดยชัน้45 ถึง108 จะเปนอพารตเมนตโดยที่เหลือ
จะเปนสํานักงานและชัน้ท่ี123 และ 124 จะเปนจุดชมวิวของตึกท่ีสําคัญ สวนบนของ
ตึกจะเปนเสาอากาศสื่อสารนอกจากนี้ชั้น 78 จะมีสระวายนํ้า กลางแจงขนาดใหญ
โดยตกึนี้จะตดิตั้งลิฟตที่เร็วที่สุดในโลกที่ความเร็ว18 ม./วินาที (65 ก.ม./ชม.,40 



 

 

ไมล/ชม.)โดยลิฟตท่ีมคีวามเร็วสูงสุดอันดับท่ี 2 ปจจบุันอยูที่ตึกไทเป101ท่ีมคีวาม
ความเร็ว 16.83 ม./วนิาที 
 
 
 
 

 
 
 
นําทานชอปปم�งหางดูไบมอลล(Dubai Mall)เปนศูนยการคาแหงใหมลาสุดของเมือง
ดูไบ โดยจําลองอาทิเชน หาง Gallaria Lafayette หางชื่อดงัของฝรั่งเศส หาง 
Bloomingdales อันยิ่งใหญจากอเมริกาเปนศูนยรวมแบรนดเนมชั้นนําแนวหนา
จากท่ัวทุกมุมโลก ทานสามารถเลือกชมเทคโนโลยีลํ้าสมัยของนํ้าพุเตนระบําท่ีขนาด
ใหญท่ีสุดในโลกโดยมกีารจัดแสดงที่บริเวณหนาหางดูไบมอลล เริม่ตั้งแต 17.30-
24.00น.โดยการแสดงจะเริ่มทุกๆ30นาทจีากจุดนี้ ถายสามารถถายรูปคูกับตึก
บุรจญเคาะลีฟะฮ (Burj Khalifa)แบบเต็มตวัตึกอีกดวย 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ RESLOBTER 
  นําทานเดินทางสูที่พัก IBIS DRAGON MART หรือเทียบเทา 
 
 
 



 

 

วันที่สาม ดูไบ- BURJ AL ARAB – แวะถายรูป JUMERAH MOSQUR - Madinat 
Jumeirah Souk - นั่งรถ Monorail THE PLAM -ทัวรทะเลทราย (4WD)                                                                 
(B/L/D) 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานถายรูปกบัโรงแรม ตึกบุรจญอัลอาหรับ BURJ AL ARAB โรงแรมสุดหรู 
ระดับ 7ดาว ที่สวยและหรูหราท่ีสุด แหงหนึ่งของโลก และมีชชื่อเสียงของตะวันออก
กลาง ที่ทุกคนใฝ�ฝนท่ีจะมีโอกาสเขาไปสัมผัส ตั้งอยูริมอาวอาหรับ เปนท่ีพักอาศัย
ของเศรษฐีชาวอาหรับ บุรจญอัล อาหรับ (Burj Al Arab)หนึ่งในสัญลักษณอัน
สําคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสตกึบุรจญอัล อาหรับ ปจจบุันเปนโรงแรม
รูปทรงเรือใบที่สวยและหรูหราที่สุดระดับโลกและมีชื่อเสียงของตะวันออกกลางมี
ความสูง321 เมตรหรอื 1,050 ฟุตตั้งอยูบนเกาะเทียมท่ีถูกถมข้ึนหางจากแถบ
ชายหาดจูเมราห 280 เมตรรมิอาวเปอรเซียทีทุ่กคนใฝ�ฝนท่ีจะมีโอกาสเขาไปสัมผัส
ซึ่งเปนที่พักอาศัยของเศรษฐชีาวอาหรับการกอสรางของตึกเริ่มตนกอสรางใน พ.ศ. 
2537 แลวเสร็จและเริ่มเปดใชงานครั้งแรกเมือ่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542รูปทรงของ
ตึกถกูสรางใหเหมือนกบัใบเรือของเรือใบแบบชาวอาหรับ ซึ่งตัวตึกมีเสา 2 เสาแยก
ออกมาเปนรูปตวั V ในขณะทีช่องวางระหวางตัว V สวนหนึ่งก็ปดใหเปนหองใหญๆ 
และแบงออกเปนชั้นๆ สถาปนิกไดกลาววา "ส่ิงกอสรางน้ีจะเปนสัญลกัษณของเมือง
ดูไบซึ่งก็เหมือนกับ โอเปราเฮาสที่เปนสัญลักษณของเมืองซิดนีย หรอืหอไอเฟลที่เปน
สัญลักษณของเมืองปารีสและตึกบุรจญอัล อาหรบักต็องการกลายเปนสัญลักษณของ
เมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเชนกนั" 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากนั้นนําทานสู เมดิแนท จูไมรา ซุค (Madinat Jumeirah Souk) ศูนยการคา
รูปทรงอาหรับโบราณตั้งอยูติดริมทะเล หรือเรียกวา เวนิสแหงดูไบ เปนตลาดตดิแอร 
ตั้งอยูในสวนเดียวกบัโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว Mina Al Salam ของตระกูล Al 
Maktoum ออกแบบและตกแตงเปนศิลปะพ้ืนเมืองแบบอาหรับคลาสสิก ภายในมี
สินคาระดับ Premium มากมาย อาทิ ของที่ระลึก พวงกญุแจ ขวดทราย พรม
อิหราน หัวนํ้าหอม โคมไฟ ของประดับตกแตงบาน ขนมหวาน และถั่วรสช็อกโกแลต 
เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
นําทาน นั่งรถ Monorail > เดินทางสูโครงการเดอะปาลม THE PALM ซึ่งเปน
โครงการที่อลังการ สุดยอดโปรเจคสโดยการถมทะเล ใหเปนเกาะเทียมสรางเปนรปู
ตนปาลม 3 เกาะ บนเกาะมีที่พักโรงแรม รีสอรท อพารตเมน รานคา ภัตตาคาร 
รวมทั้งสํานักงาน ตางๆนับวาเปนส่ิงมหัศจรรยอันดับ 8 ของโลก นําทานชื่นชมความ
สวยงามของภูมิประเทศ และบรรยากาศรอบๆ โรงแรมนี้   Palm Island เปน
โครงการมหัศจรรยท่ีคดิคนสําหรับรองรับการอยูอาศัยในอนาคต สรางโดยการนํา
ทรายมาถมทะเลเปนเกาะเล็กๆ รวม 301 เกาะ รปูรางหากมองจากดานบนรูปตน
อินทผลมั (The Palm) และ โครงการ The World จะเห็นเปนรูปแผนที่โลก 
 
 
  

 
 
 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางกลับสู โรงแรมที่พัก  
หลังอาหารนําทานกลบัเขาสูโรงแรมที่พักเพื่อเตรียมตัวตลุยทะเลทรายในชวง 

บาย          15.00 น.-15.30 น. พรอมกันที่ลอบบี๊  จะมีเจาหนาที่มาคอยรับทาน ไปแคมป� /
ตะลุยทะเลทราย โดยบริการนี้จะอํานวยความสะดวกโดยการรบั-สงถึงโรงแรม “ 
ทัวรทะเลทราย””ทานจะสนุกกับการนั่งรถตะลุยไปเนินทราย ตื่นเตน พรอมชมพระ
อาทิตยตก หลังจากน้ันนําทานเขาสู แคมปم�งกลางทะเลทราย โดยภายในมีกิจกรรม
ตางๆใหทุกทานรวมสนุก อาทิเชน 
Henna Tattoo (ทดลองศิลปะการเพนทลวดลายแบบฉบับชาวอาหรับ) 
SHI SHA. (เครื่องสูบบารากู แบบฉบับของชาวอาหรับกลิน่ผลไม) 
 GALA BAYA... ใหทานแตงกายพื้นเมืองแบบชาวอาหรับ ถายรูปเก็บไวปนที่
ระลึก 
 ฟร ีไมอัน้ชิมชาอาหรับ, ผลไมตามฤดูกาล, กาแฟ, นํา้อัดลม, นํ้าดื่ม   
การขี่อูฐ 

 

 
 
 
 

 
ค่ํา บริการอาหารคํ่า แบบบารบีคิว ในทามกลางบรรยากาศทะเลทรายสบาย 

พรอมโชวระบําหนาทอง(Belly Dance) จากสาวสวยชาวอาหรับกลาง
ทะเลทราย  

22.00 น. เดินทางออกจากแคมป� กลับสู โรงแรมที่พกั  
ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก         IBIS DRAGON MART หรือเทียบเทา  

  



 

 

วันที่สี่ อาบูดาบี – LOUVRE MUSEUM - DUBAI MUSEUM - GRAND 
MOSQUE- แวะถายรูปดานหนา FERRARI WORLD –MARINA MALL                     
(B/L/-)           

 
เชา   บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําคณะเดินทางสู นครอาบูดาบี ซึ่งหางจากตวัเมืองดูไบ 180 กิโลเมตร (ประมาณ 
2 ชั่วโมง) เมือง อาบดูาบีไดรับสมญานามวาเปน “Garden Of Gulf“เพราะความ
เขียวขจีของ ตนไมนานาชนิดที่ปกคุมทั่วทั้งบรเิวณเมือง อาบูดาบี จนไดรับการยก
ยองใหเปน “สวรรคแหงทะเลทราย นําทานแวะ เขาชมพิพิธภัณฑลูฟว อาบูดาบี 
คือพิพิธภัณฑสาขายอยแหงแรกของพิพิธภัณฑลูฟวนอกกรุงปารีส เกิดจากทางการ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และทางการฝร่ังเศส ลงนามความรวมมือทางวัฒนธรรมและ
ศิลปะ โดยใหพิพิธภัณฑใชชื่อลูฟว เปนระยะเวลา 30 ป เสมือนเปนสาขายอย ถือ
เปนพิพิธภัณฑทางศิลปะแหงแรกของอาหรับที่รวบรวมเอาผลงานศิลปะชิ้นสําคัญของ
โลกตั้งแตอดตีจนถึงปจจุบันมารวมไวดวยกนั ภายใตแนวคิดการแบงปนเรื่องราว
อารยธรรมและวัฒนธรรมของมนษุยชาต ิพิพิธภัณฑ LOUVRE ABU DHABI เลา
ถึงเรื่องราวของมนุษยชาติในบทท่ีสรางแรงบนัดาลใจถึง 12 บท แตละบทเนนเรื่อง
รูปแบบที่ใชรวมกันและแนวคิดที่เปดเผยความเชื่อมโยงกันทั่วมนษุยชาติ ผลงานจาก
ชวงกอนประวตัิศาสตรจนถึงผลงานศิลปะรวมสมัย ศิลปะในการแสดงมาจาก 
Collection ของพิพิธภัณฑควบคูไปกับผลงานชิ้นเอกมากมายที่ยืมตัวมาจาก
บางสวนของพิพิธภัณฑฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกใหนักทองเที่ยวไดสัมผัส
ประวตัิศาสตรในอีกรูปแบบท่ีอาบูดาบี  

 
 
 
 
 
 

 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
*หมายเหตุ โปรดแตงกายสุภาพออกจากโรงแรมเพื่อเขามัสยิดชิคซาเญด * 

ผูหญิง: กรุณาโพกผาคลุมศรีษะดวยนะคะเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว หามใส
กางเกงเลคก้ิงหรือกางเกงรัดรูป   ผูชาย: เสื้อแขนยาวขายาวแตงกายสุภาพ  
จากนั้นนําทานชม GRAND MOSQUE หรือ SHEIKH ZAYED BIN SULTAN 
AL และเปนสุเหราประจําเมือง ของทานเชคที่กอตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต ท่ี
ทาน สรางไวกอนทานจะสวรรคต การกอสรางรวมทั้งหมดเปนเวลา 10 ป สุเหรานี้มี
พรมผืนที่ใหญท่ีสุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟChandelier ใหญ
ท่ีสุดในโลก นําเขาจากประเทศเยอรมันทําดวยทองคําและทองแดง สามารถรองรบัผู
มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไดสูงถึง 40,000 คน นอกจากนี้มสัยิดแหงนี้เปน
สุสานหลวงที่ฝงพระบรมศพของ Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan อดีต
ประธานาธิบดีคนแรกแหงสหรัฐอาหรับเอมิเรตสและเจาผูครองรัฐอาบูดาบี ้
 

 
 
 
 

 
 นําทานแวะถายรูป Ferrari World และมีเวลาใหทานเลือกซื้อของที่ระลึกที่เปน
แบรนดเฟอรราร่ี  
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

                นําทานชอปปم�ง MARINA MALL  อิสระใหทุกทานเลือกชอปปم�งสินคาตางๆภายใน
หางแหงนี้ 

ค่ํา  อิสระอาหารคํ่าเพื่อสะดวกในการเลือกซื้อของภายในหาง 
 ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินอาบูดาบี เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 

23.30น. เหิรฟ�าสู ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ETIHAD เท่ียวบิน 
EY406 

 

วันทีห่า  กรุงเทพฯ (-/-/-) 

 
09.10 น. คณะเดนิทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ดวยความประทับใจ  
 
**รายการทองเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ** 
**กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด 
เนื่องจากทางบริษัทฯ  
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก 
 

อัตราคาบริการ 
 

กําหนดการเดินทาง 
ราคาผูใหญ 

(พักหองละ 2-3 
ทาน) 

ราคาเด็กเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเดีย่วเพิ่ม 

10-14 เม.ย. 63 
11-15 เม.ย. 63 

37,888 บาท 37,888 บาท 37,888 บาท 6,500 บาท 

 
UPDATE 09/01/20 
**ราคานี้ สงวนการเดินทาง จํานวน 20 ทานขึน้ไป** 
 
 



 

 

หมายเหตุ 
1. ราคาน้ีสําหรับผูโดยสาร 20 ทานขึ้นไป หากผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวบริษัทฯ  
ขอเก็บคาทัวรเพ่ิมทานละ 2,500 บาท 
2. ไมมีราคาเด็กเนื่องจากเปนราคาพิเศษแลว 
 
เงื่อนไขในการจองทัวร 
งวดที่ 1 : สํารองที่นัง่จาย 15,000 บาท/ทาน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พรอมสงสําเนา
หนังสือเดินทาง 
งวดที่ 2 :ชําระยอดสวนที่เหลือ กอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน  
หากไมชําระคาใชจายภายในกาํหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ
 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนัน้ ทีไ่มสามารถ 
คืนเงินได (ตัวอยางเชน คาตั๋วเครื่องบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพกั เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณ ี
กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งตองมีใบรบัรองแพทยจากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะ
ทําเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพื่อใหพิจารณาอีกครั้ง 
ท้ังนี้ อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินไดท้ังหมด
หรือบางสวน หรือไมไดเลย เพราะข้ึนอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและ
ในทุกๆบริการอ่ืนๆเปนสําคัญ  
 
เอกสารที่ใชประกอบในการยื่นวีซา 
 ในการทําวีซาประเทศดูไบ 10 วัน ลวงหนากอนเดินทาง 
 พาสปอรตมีอายุนานกวา 6 เดือน และมีหนาวางอยางนอย 2 หนา 

 รูปถายพื้นหลังสีขาว ขนาด 2นิว้ 1 รปู หนาตรง ไมยิ้ม ไมเห็นฟน  
 สแกนหนาพาสปอรต กลางเตม็2 หนา (ตองเปนสแกนสีไมสามารถใชสําเนาได) 

พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนั�นบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 



 

 

 กรณีเดก็อายุไมถึง 20 ปบรบิรูณ และไมไดเดินทางกับบิดา/มารดา คนใดคนหนึ่ง ตองมี
จดหมายยินยอมใหเดนิทางไปตางประเทศ จากบิดา/มารดา ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วาการ
อําเภอ โดยระบุประเทศและวันเดินทาง (ตัวจริง) 
 สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด ของบิดามารดา   (กรณีที่มีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปเดินทางไปดวย) 
 สําเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุตํ่ากวา 20 ป) 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชดุ (กรณีอายุตํ่ากวา 20 ป) 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือสําเนาทะเบียนหยา 1 ชดุ (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปเดินทาง) 
 
ตัวอยางเอกสารย่ืนวีซา 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอแนะนําและแจงเพื่อทราบ 
 ไมมีหองพักแบบ 3 เตียง (TRP) กรณเีดินทาง 3 ทาน ตองเปดหองพัก เปน 2 หองเทานั้น 
กรณีเดินทางเปนต๋ัวกรุป หากออกตั๋วแลวไมสามารถขอคืนเงินไดและไมสามารถเปลี่ยนวัน
เดินทางได 
กระเป�าเดินทางเพ่ือโหลด ใหทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก.ตอใบ / กระเป�าถือข้ึนเครื่อง 
(Hand carry)  
  นํ้าหนักตองไมเกิน 7 ก.ก.1ใบ  

 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินเอมิเรสต ( EK ) 
 คารถโคชทองเท่ียวตามรายการ      
 คาที่พักโรงแรมระดบัมาตรฐาน 3 คืน (พักหองละ 2 ทาน) 
 คาอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ    
 คาวีซาเขาประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรสต 
 คาธรรมเนียมตางๆ และคาเขาชมตามสถานท่ีทุกแหง  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารกัษาพยาบาล 500,000 บาท  
  วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรบัรองแพทยวา ”อาหารเปนพิษ
เทานั้น”) 
 (หมายเหต:ุ คาประกนัอุบัติเหตุสําหรับเด็กท่ีมีอายุตํ่ากวา 6 เดือน และ ผูใหญอายุมากกวา 75 
ปทางบริษัทประกนัฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) 
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาหนังสือหนังสือเดินทาง 
 คานํ้าหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน) 
 คาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คาซกัรีด คาโทรศัพท คาอาหารส่ังพิเศษ, คามินิบารในหองพัก  
 คาอาหารท่ีไมไดระบไุวในรายการ, คาโทรศพัท คาซักรีด ฯลฯ 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
เปนธรรมเนียมปฏบัิติในการทองเที่ยว นกัทองเท่ียวควรทิปแกมัคคุเทศกทองถ่ินและ 
      คนขับรถท่ีคอยบริการเราโดยประมาณ   ประมาณ  32 USD ตอทริป 

 คาทิปมัคคุเทศกไทย ทานละ 3 USD / ทาน / วัน (คิดเปน 5 วัน เทากับ 15 USD) 
 คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 3 USD / ทาน / วัน (คิดเปน 3 วัน เทากับ 9 USD)       
 พนักงานขับรถในประเทศดูไบ ทานละ 2 USD / ทาน / วัน (คิดเปน 3 วัน เทากับ 6 USD) 
 พนักงานขับรถทองทะเลทราย  ทานละ 2 USD / ทาน / วัน (คิดเปน 1 วัน เทากับ 2 USD) 
 
 
 



 

 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนัน้ ทีไ่มสามารถ 
คืนเงินได (ตัวอยางเชน คาตั๋วเครื่องบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพกั เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณ ี

***หมายเหตุ*** 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 20 ทาน  ซึง่ในกรณีน้ีทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถา
ตองการ 
 ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํ่ากวา 20 ทาน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการ
เปลี่ยนแปลงขนาดของพาหนะที่ใชในการนําเท่ียว ตลอดรายการทัวร โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
ในกรณีที่คณะออกเดนิทางตํ่ากวา 20 ทาน หรือตํ่ากวามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทาง
ผูจัดรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บคาทัวรเพ่ิมเต็ม ตามความเหมาะสม 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บท่ี
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  
บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิปฏิวัต ิและอ่ืน 
ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของทางบรษิัทฯ หรอื คาใชจายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน 
การเจ็บป�วย การถกูทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ อุบตัิเหตุตาง ๆ 
ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเครื่องบนิ ณ ปจจุบัน หากมกีารปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น 
ตามอัตราคาน้ํามัน หรอื คาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตัว๋ ตาม
สถานการณดังกลาว 
เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม
คืนเงินในทุกกรณ ี
หากลูกคาทานใด ย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติ ลูกคาตองชําระคามัดจําที่ 15,000 บาท 
และคาวีซาตามที่สถานฑูตฯ เรียกเก็บ 



 

 

หนังสือเดินทางตองมอีายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางและมี
หนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ** 

**ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับวัน
เดินทางทีท่านไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการ
ชําระเงินคาตั๋วดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุก
กรณ*ี* 


