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วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตหูมายเลข .... เคานเ์ตอร ์.... สายการบิน FLY 

DUBAI เพ่ือเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอย

ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกเร่ืองกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

 

วนัที่สอง สนามบินดูไบ – กรุงอาบูดาบ้ี – GRAND MOSQUE – FERRARI WORLD – DUBAI MALL – 

ตกึที่สูงที่สุดในโลก BURJ KHALIFA (ไม่รวมค่าข้ึนตกึ) 

02.35 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินFLY DUBAI เที่ยวบินที่ FZ522 

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่โมง) 

06.55 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 3 ชัว่โมง) หลงัผ่านพิธีการตรวจ

คนเขา้เมืองและศุลกากร 

 น าท่านเดินทางสู่ กรุงอาบูดาบ้ี (Abu dhabi) (ระยะทาง 156 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

2 ชม.) ท่ีมีความเขียวขจีท่ามกลางตวัเมืองท่ีทนัสมยั จึงเป็นเมืองท่ีไดร้บัสมญานามว่า Garden 

of Gulf และไดร้บัการยอ่งว่าเป็นสวรรคแ์ห่งทะเลทรายอีกดว้ย น าท่านผ่านชมสถานท่ีส าคญั 

ๆ ของเมือง ตลอดจนการสรา้งบา้นเรือนท่ีมีความสวยงาม และเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของ

เมือง แมจ้ะตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายอนัแหง้แลง้ น าท่านชม Sheikh Zayed bin Sultan al 

Nahyan Grand Mosque สุเหร่าท่ีงดงามท่ีสุดของ U.A.E. มีความใหญ่โตเป็นอนัดบั 3 ของโลก 

และเป็นสุเหร่าประจ าสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ท่ีท่าน Sheikh สรา้งไวก้่อนท่านจะสวรรคต ใช้

ระยะเวลาก่อสรา้งรวมทั้งหมด 10 ปี ใหท่้านไดช้มพรมลายดอกไมผื้นใหญ่ และโคมไฟ 

(Chandelier) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ราคาราว 30 ลา้นเหรียญสหรฐั น าเขา้จากประเทศเยอรมนั 

ท าดว้ยทองค าและทองแดง ***การเท่ียวชมมสัยิด ตอ้งแต่งกายใหสุ้ภาพเรียบรอ้ย หา้มสวม

กางเกงขาสั้นหรือเส้ือกลา้ม ทั้งผูช้ายและผูห้ญิง โดยเฉพาะผูห้ญิงตอ้งสวมใส่เส้ือผา้ท่ีมีความ

ยาวคลุมถึงระดบัขอ้มือและขอ้เทา้ ปกปิดไหล่และทรวงอกใหมิ้ดชิด ผูห้ญิงจะตอ้งมีผา้คลุมผม 

และตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้มสัยดิ*** 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าท่านแวะถ่ายรปู Ferrari World และมีเวลาใหท่้านเลือกซ้ือของท่ีระลึกท่ีเป็นแบรนดเ์ฟอรร์าร่ี 

จากน้ันแวะถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก ณ จุดชมวิว ชิคาโกบีช กับชายทะเลสีเทอร์ควอยซ์ ท่ีท่าน 

Sheikh Al Nayan สรา้งขึ้ นมาเป็นของขวญัแก่ชาวเมือง  น าท่านเดินทางสู่ นครดูไบ (Dubai) 
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ถือเป็นเมืองแห่งความมหศัจรรย ์ เพราะจากเดิมท่ีเป็นดินแดนทะเลทรายอนัแหง้แลง้ ก็ถูก

ปรบัเปล่ียนกลายมาเป็นดินแดนแหง่ความมัง่คัง่ ทั้งในดา้นการคา้ การพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์  

 ศนูยก์ลางธุรกิจและการท่องเท่ียวของตะวนัออกกลาง เห็นไดจ้ากเหล่าตึกสูงระฟ้าอนัทนัสมยั

ท่ีผุดขึ้ นทัว่นครดูไบ จากน้ันน าท่านสู่ หา้งดูไบ (Dubai Mall) หา้งท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และมี

พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอยูภ่ายใน ใหท่้านไดถ่้ายรูปหน้าตูป้ลา ท่ีมีขนาดใหญ่กว่า

คนสิบคนยนืเรียงกนั อิสระในการเลือกซ้ือของฝาก สินคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัมากมายจากยุโรป 

ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี กระเป๋าถือ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ืองกีฬา เป็นตน้ 

และในเวลา 18.00-24.00 น. ของทุกวนั ท่านจะไดช้มการแสดง “น ้าพุแห่งดูไบ” เป็นน ้าพุ

เตน้ระบ าอนัสวยงามวิจิตร อยูใ่นทะเลสาบเบิรจ์คาลิฟา ท่ีเป็นศนูยก์ลางของนครดูไบ  ถือเป็น

น ้าพุท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ณ ปัจจุบันน้ี โดยรอบถูกรายลอ้มไปดว้ยตึกท่ีมีชื่อเสียงมากมาย ส่ิง

พิเศษของน ้าพุแห่งดูไบน้ี คือ จะใชไ้ฟทั้งส้ิน 6,600 ดวง โปรเจคเตอรสี์ 50 ตวั ควบคุมการ

ท างานดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะแสดงประกอบดนตรี ครั้งละประมาณ 5 นาที โดยใช้

งบประมาณในการก่อสรา้งทั้งส้ินกวา่ 7.2 พนัลา้นบาท  

 ***ใหเ้วลาท่านไดถ่้ายรูปคู่กบั “เบิรจ์คาลิฟา” Burj Khalifa ตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลก   มีความสูง

ถึง 828 เมตร มีทั้งหมด 160 ชั้น ออกแบบโดยนายเอเดรียน สมิธ สถาปนิกจากชิคาโก ซ่ึง

คณะจะไดมี้โอกาสขึ้ นลิฟทท่ี์มีความเร็วท่ีสุดในโลกคือ 18 เมตร ต่อวินาที หรือ 65 กิโลเมตร 

ต่อชัว่โมง ไปถึงชั้น 124 เพ่ือชมวิวจากของนครดูไบไดท้ัว่ทุกทิศท่ีสวยงาม โดยตึกน้ีออกแบบ

ตบแต่งภายในโดย Giorgio Armani (รอบเวลาข้ึน อาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความ

เหมาะสม)*** 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

  น าคณะเขา้สูท่ี่พกั CITY MAX HOTEL / FORTUNE DEIRA หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม พระราชวังซีค – สุเหร่าจูไมร่า – Burj Al Arab – นัง่ Monorail สู่ Palm Island – ตะลุย

ทะเลทรายพรอ้มแคม้ป้ิง โดยรถ 4 WD 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านผ่านชมพระราชวังท่านชีค (Shiekh Palace) ต่ืนตาต่ืนใจกบัพระราชวงัสุด

อลงัการของครอบครวั Shiekh Al Maktoum อนัยิ่งใหญ่ ซ่ึงมีความร่มร่ืน เต็มไปดว้ยตน้ไม้

นานาชนิดและบรรดาเหล่านกยูง ผ่านชม New Palace ซ่ึงเป็นพระราชวงัแห่งใหม่ของ

ครอบครวั  Shiekh Al Maktoum ท่ีก่อสรา้งยงัไม่แลว้เสร็จ ถ่ายรูปกบัสุเหร่าจูไมร่า (Jumeirah 
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Mosque) สุเหร่าคู่บา้นคู่เมืองของดูไบ สรา้งดว้ยหินอ่อนทั้งหลงั และไดช้ื่อว่าเป็นสุเหร่าท่ี

สวยงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในนครดูไบ น าท่านถ่ายรูปบริเวณชายหาด Jumeirah Beach 

สถานท่ีตากอากาศยอดนิยมของดูไบ แวะถ่ายรูปดา้นนอกกบัโรงแรม Burj Al Arab โรงแรม

สุดหรูระดบั 7 ดาว รูปทรงคลา้ยเรือใบท่ีงดงามและหรูหราท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ตั้งอยูริ่ม

อ่าวอาหรบั เป็นท่ีพกัอาศยัของเศรษฐีท่ีมีชื่อเสียงชาวตะวนัออกกลาง ถือเป็นสถานท่ีท่ีทุกคน

ใฝ่ฝันจะมีโอกาสเขา้ไปสมัผัสสกัครั้งในชีวิต จากน้ันชม Medinat Jumeirah Souk หรือเรียกว่า 

เวนิสแห่งดูไบ เป็นตลาดติดแอร ์ตั้งอยู่ในส่วนเดียวกบัโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว Mina Al 

Salam ของตระกูล Al Maktoum ออกแบบและตกแต่งเป็นศิลปะพ้ืนเมืองแบบอาหรบัคลาสสิก 

ภายในมีสินคา้ระดบั Premium มากมาย อาทิ ของท่ีระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหร่าน 

หวัน ้าหอม โคมไฟ ของประดบัตกแต่งบา้น ขนมหวาน และถัว่รสช็อกโกแลต เป็นตน้ 

น าท่านข้ึนรถไฟ Monorail เขา้สู่ The Palm Project เป็นสุดยอดโครงการของ U.A.E. โดยการ

ถมทะเลใหเ้ป็นเกาะเทียม สรา้งเป็นรูปตน้ปาล์ม จ านวน 3 เกาะ มีทั้งโรงแรม รีสอร์ท 

อพาร์ตเมน้ต ์รา้นคา้ ภตัตาคาร รวมทั้งส านักงานต่าง ๆ นับว่าเป็นส่ิงมหศัจรรยอ์นัดับท่ี 8 

ของโลก ใหท่้านต่ืนตาต่ืนใจกบัความความยิ่งใหญ่ของโรงแรม Atlantis Hotel อนัหรูหรา

อลงัการ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บ่าย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั เพื่อเปล่ียนเคร่ืองแต่งกายพรอ้มตะลุยทะเลทราย 

15.30 น. น าท่านเดินทางไปทวัรท์ะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner)  

(อยา่ลืมเสื้ อแจค็เกต แว่นตากนัแดด รองเทา้ฟองน ้า ตดิตวัไปดว้ย)  น าท่านขึ้ นรถ 4WD 

(รถขบัเคลื่อน 4 ลอ้) ไปทวัรท์ะเลทราย ท่านจะไดส้นุกสนานและต่ืนเตน้ไปกบัประสบการณ์

อนัแปลกใหม่ นัง่รถตะลยุไปบนเนินทรายทั้งสูงและต า่สลบักนัไป (Sand Dune) 

***ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแกเ้มาล่วงหนา้อยา่งนอ้ยครึง่ชัว่โมง หรอืควรแจง้หวัหนา้

ทวัรใ์หท้ราบก่อนไปทวัรท์ะเลทราย ทางทวัรจ์ะไม่รบัผิดชอบ และไม่อนุญาตใหผู้ท้ี่เป็น

โรคหวัใจขั้นรุนแรงนัง่รถไป Dune Safari โดยเด็ดขาด *****ส าหรบัท่านที่ไม่รว่มเดินทาง 

Dune Safari ท่านตอ้งรอคณะอยูท่ี่โรงแรม โดยทางบรษิทั ไม่สามรถคืนค่าทวัรใ์หไ้ด ้

รวมทั้งอาหารม้ือค า่***** 

ค า่ จากน้ันใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบักิจกรรมต่างๆ ในแคมป์กระโจมแบบอาหรบั ด่ืมด า่

บรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตยต์กดินท่ีแสนสวยงาม และสมัผสัชีวิตแบบชาวพ้ืนเมือง 

(เบดอิูน) อาทิ การสวมชุดพ้ืนเมืองชาวอาหรบั ถ่ายรปูเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก การเพน้ทมื์อแบบ
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อาหรบั (Henna Tattoo) ลองสบู มาราก ูกล่ินผลไม ้(Shi Sha) ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง (Belly 

Dance) ซ่ึงเป็นศิลปะการร่ายร าท่ีเนน้การเคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือทอ้งและสะโพก รวมถึง

สนุกสนานกบัการข่ีอฐู   

  น าคณะเขา้สูท่ี่พกั CITY MAX HOTEL / FORTUNE DEIRA หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่สี ่ พิพิธภณัฑด์ูไบ – นัง่เรือ ABRA RIDE – ตลาดเครื่องเทศ&ทอง – MALL OF THE 

EMIRATE – สนามบินดูไบ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑด์ูไบ (Dubai Museum) เป็นพิพิธภณัฑท่ี์ทนัสมยัท่ีสุดในตะวนัออก

กลาง สรา้งเม่ือศตวรรษท่ี 19 บูรณะครั้งล่าสุดปี 1970 เป็นพิพิธภณัฑท่ี์รวบรวมเร่ืองราว

ประวติัศาสตรท่ี์ส าคญั เช่น การคน้พบงานศิลปะภายในหลุมฝังศพท่ี Al Qusais ซ่ึงมีอายุ

มากกว่า 4,000 ปี ประทับใจกบัการบอกเล่าเร่ืองราวประวติัศาสตรข์องชาวอาหรบัโบราณ

ผ่านเทคโนโลยีสมยัใหม่ จากน้ันน าท่านเดินทางไปยงั Dubai Creek เป็นทะเลท่ีสรา้งขึ้ นโดย

การขุดเขา้มาในชายฝัง่ ซ่ึงแบ่งนครดูไบออกเป็น 2 ส่วน คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มี

ความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีท่าจอดเรือ 8 ท่า ใหท่้านไดช้มและถ่ายรูปกบัทศันียภาพ

สองฟากฝัง่ของแม่น ้า Creek ตามอธัยาศยั ใหท่้านไดถ่้ายรูปในยา่น Bastakiya และน าท่าน 

นัง่เรือ Abra Ride สมัผัสมนตเ์สน่หท์างวฒันธรรมผ่านวิถีชีวิตสองฝัง่น ้าของแม่น ้า Creek 

จากน้ันเดินสู่ตลาดเครื่องเทศ (Gold & Spicy Souk)และตลาดทอง (Gold Souk) เป็นตลาด

ทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก จ าหน่ายผลิตภณัฑ ์Jewelry ทุกประเภท เชน่ มุก อญัมณีต่าง ๆ   

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย หลงัอาหารกลางวนั น าท่านสู่ Mall of the Emirates เป็นหา้งขนาดใหญ่ มีโรงภาพยนตร ์ลาน

โบวล่ิ์ง และรา้นคา้อีกมากมาย รวมถึงรา้นต่างๆ มีเวลาใหท่้านไดอิ้สระเลือกซ้ือสินคา้แฟ่ชั้น

มากมาย หรือท่านจะเขา้เล่นท่ี Ski Dubai หน่ึงในสุดยอดแหล่งท่องเท่ียวในสหรฐัอาหรบัเอ

มิเรตส ์สามารถเลือกเล่นระหวา่งสกี สโนวบ์อรด์ เล่ือนหิมะ หรือโยนบอลหิมะในสวนหิมะ 

ค า่ อิสระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

20.00 น. น าคณะเดินทางสู่สนามบิน เพื่อใหท้่านมีเวลาในการเช็คอิน และ มีเวลาในการเลือกซ้ือ

สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

 

วนัที่หา้ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ   
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01.40 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ FZ523 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่โมง) 

11.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

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

 
** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการ

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12

ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12

ปี) 

พกัเดี่ยว 

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

07 – 11 กนัยายน 2560 19,999 19,999 19,999 5,000 13,999 

21 – 25 กนัยายน 2560 21,999 21,999 21,999 5,000 13,999 

28 กนัยายน – 02 ตลุาคม 60 21,999 21,999 21,999 5,000 13,999 

05 – 09 ตลุาคม 2560 22,999 22,999 22,999 5,000 14,900 

12 – 16 ตลุาคม 2560 22,999 22,999 22,999 5,000 14,900 

19 – 23 ตลุาคม 2560 24,999 24,999 24,999 6,000 16,900 

26 – 30 ตลุาคม 2560 22,999 22,999 22,999 5,000 14,900 

   

**ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 
 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 25 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงนิค่ามัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท 
ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะน้ันทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที่เหลอืช าระก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง 
เด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกั
ต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 
ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความ
จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเกบ็เงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

  2.   กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัใน 
  เมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศแบบหมู่คณะ (พาสสปอรต์ไทยเท่าน้ัน พาสต่างชาติเพิ่ม 7,000 บาท) 

 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ 

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปตลอดการเดินทาง 1,500 บาทตอ่ทา่น 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
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เงื่อนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของ

ท่านถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก

ท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบั

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใด

อยา่งหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   
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4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 25 คน  

 
เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการ ไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 25 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง

ส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หาก

ทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ี

ทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหนา้ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช ้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา
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แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้

ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้ง

เคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  
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การขอวีซ่าดูไบแบบหมู่คณะส าหรบัพาสสปอรต์ไทย 

1. ส าเนาสีหนังสือเดินทางท่ีชดัเจน ไม่ใชถ่่ายจากมือถือ และวนัหมดอายุหนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือ

มากกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทางกลบัถึงประเทศไทย  

2. รปูถ่าย  :  รปูสี ขนาด 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาวเท่าน้ัน (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2 รปู 

             -  กรุณากรอกช่ือของบิดา-มารดาของผูท้ี่เดินทาง และช่ือคู่สมรส (กรณีผูห้ญิงที่   

                แตง่งานแลว้) 

3.  กรณีผูเ้ดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบรูณ ์  

3.1.  เด็ก ไม่ไดเ้ดินทาง กบับิดาและมารดา จะตอ้งมีหนังสือยนิยอมใหบุ้ตรเดินทาง ไป

ต่างประเทศจากเขตหรืออ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบิดาและ 

มารดา + หนังสือรบัรองค่าใชจ่า่ย (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) 

รายละเอียดเอกสารการยืน่ขอวีซ่าท่ีไดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้มลูเบ้ืองตน้ท่ีทางบริษัทฯ ไดจ้ดัท าข้ึน

จากประสบการณแ์ละระเบียบของสถานทตูฯ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ตามแต่สถานการณ ์และ

คุณสมบติัของลกูคา้ในแต่ละราย  

3.2. เด็ก ไม่ไดเ้ดินทาง กบับิดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทาง(ของมารดา) ไป

ต่างประเทศจากเขตหรืออ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบิดาและ 

มารดา  

3.3. เด็ก ไม่ไดเ้ดินทาง กบัมารดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทาง(ของบิดา) ไป

ต่างประเทศจากเขตหรืออ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบิดาและ 

มารดา  

ระยะเวลาในการยืน่วีซ่า 10 วนัท าการ ไม่รวมเสาร-์อาทิตย ์  
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หมายเหต ุ: ทาง UAE Immigration อาจมีการ ขอรายละเอียดเพ่ิมเติม จากท่ีไดแ้จง้ไว ้ข้ึนอยูก่บั   

การพิจารณาของเจา้หนา้ที่ และเอกสาร ของแต่ละท่าน  การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทาง

สถานทูต ทางบรษิทัไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งใดๆทั้งสิ้ น ทั้งน้ีบรษิทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการ

อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็นผูเ้รียก

เก็บ  หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุมตัิวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนอตัราค่าธรรมเนียมในการยืน่วี

ซ่า และมีสทิธ์ิไม่แจง้สาเหตกุารปฏิเสธวีซ่า 
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