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  ก ำหนดกำรเดนิทำง : เดือนสิงหำคม - ธันวำคม 2560 

• มหำนครดูไบ มหำนครแห่งควำมทันสมัย ผสมผสำนกบัอำรยธรรมอำหรับดั้งเดิมอย่ำงลงตัว 

• ชมควำมอลงักำรของสุดยอดโปรเจคส์ The Palm Island + Atlantis Hotel 

• ขึน้ชมตึกเบิร์จคำลฟิำ ตึกที่สูงที่สุดในโลก พร้อมชมววินครดูไบได้ทั่วทุกทิศที่สวยงำม 

• สัมผสัประสบกำรณ์แปลกใหม่กบั Sand Duneพร้อมดื่มด ่ำบรรยำกำศสุดโรแมนติก ในยำมพระอำทิตย์ตก  

• ชมควำมยิง่ใหญ่ของสุเหร่ำหินอ่อนสีขำว Sheikh Zayed Grand Mosque ที่ใหญ่เป็นอนัดับ 3 ของโลก 

• ช้อปป้ิงจุใจทั้งสินค้ำพืน้เมืองและแบรนด์เนม Dubai Mall และ Emirates Mall 

• พกัโรงแรมหรู 5 ดำว สะดวกสบำย /// รวมค่ำวีซ่ำ UAE เรียบร้อยแล้ว 

• บินตรงโดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ สำยกำรบินสุดหรู บริกำรเหนือระดับ 

WONDERFUL DUBAI 

ดูไบ - อำบูดำบี 5 วนั 3 คนื 

ราคาเร่ิมตน้ 
 

บาท/ท่าน 
 

30,900.- 
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วนัแรก กรุงเทพฯ – ดูไบ (อำหรับเอมเิรตส์)  
13.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 4 ประตู 9 เคำน์เตอร์ T สำยกำรบิน    

เอมเิรตส์แอร์ไลน์ (EK) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่าน 
16.00 น. ออกเดินทางสู่ เมอืงดูไบ (อำหรับเอมเิรตส์) โดยสำยกำรบินเอมเิรตส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 377  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทาง 6 ชัว่โมง 55 นาที)  
19.55 น. เดินทางถึง สนำมบินดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง)         

นครดูไบ ซ่ึงเป็นท่ีสองในบรรดารัฐทั้งเจด็ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รองจากกรุงอาบูดาบี ดูไบนบัเป็นหวัใจ
ของธุรกิจการคา้และการท่องเท่ียวแห่งดินแดนตะวนัออกกลาง และดูไบยงัเป็นมากกว่าเมืองสมยัใหม่ท่ี
มากมายดว้ยตึกสูงระฟ้า แต่ดว้ยภูมิประเทศท่ีแตกต่าง ความเขียวขจีของ ผืนดิน สนามหญา้ ตน้ปาลม์ และตน้
อินทผลมันานาพนัธ์ุท่ีเรียงรายอยู่ทัว่ไป ฝ่ังน ้าอนัสดใสของทะเลอาหรับโดยเฉพาะทะเลทรายอนักวา้งใหญ่ท่ี
สร้างความหลากหลายใหแ้ก่เมืองน้ีอยา่งน่าท่ึง สมัผสักบัเสน่ห์ท่ีผสานกนัจากมรดกทางวฒันธรรมอนัมัง่คัง่ใน
แบบอาหรับดั้งเดิม และความสะดวกสบายของยุคใหม่ในแบบตะวนัตกอนัทนัสมยั น าท่านผ่านขั้นตอนการ
ตรวจคนเขา้เมือง และพิธีการทางศุลกากร 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรม JOOD PALACE HOTEL, DUBAI หรือเทียบเท่ำ 
วนัที่สอง  ดูไบ – อำบูดำบี – Sheikh Zayed Grand Mosque – Emirate Palace – Heritage Village & Craft Center –  

  ดูไบ – Mall of Emirate   

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอำบูดำบี (Abu Dhabi) เมืองท่ีไดรั้บสมญานามว่าเป็น Garden of Gulf เพราะความเขียว

ขจีของตวัเมืองและไดรั้บการ ยกย่องว่าเป็นสวรรคแ์ห่งทะเล ทราย ผ่านชมสถานท่ีส าคญัๆ ของรัฐ ตลอดจน
การสร้างบา้นเรือนท่ีเอาชนะธรรมชาติท่ามกลางทะเลทรายอนัแห้งแลง้ น าท่านชม Sheikh Zayed Grand 
Mosque ซ่ึงใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลกและเป็นสุเหร่าประจ าเมือง ของท่านเชคท่ีก่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ ท่ีท่านสร้างไวก่้อนท่านจะสวรรคต การก่อสร้างรวมทั้งหมดเป็นเวลา 10 ปี สุเหร่าน้ีมีพรมผืนท่ีใหญ่
ท่ีสุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟ Chandelier ใหญ่ท่ีสุดในโลก น าเขา้จากประเทศเยอรมนัท า
ดว้ยทองค าและทองแดง (อย่ำลืมน ำผ้ำคลุมผมตดิตัวไปด้วย) สามารถรองรับผูม้าประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ไดสู้งถึง 40,000 คน น าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก โรงแรม Emirate Palace ซ่ึงเป็นโรงแรมระดบั 7 ดาว เทียบได้
กบัโรงแรม BURJ AL ARAB หรือโรงแรมเรือใบของดูไบ โรงแรม Emirate Palace เป็นโรงแรมของรัฐบาล
อาบูดาบี บริหารโดยกลุ่ม KEMPINSKI ซ่ึงสร้างสวยงามดุจดัง่พระราชวงัของเจา้ผูค้รองนคร น าท่านชม 
Heritage Village & Craft Center ท่ีซ่ึงรัฐบาลส่งเสริมและรวบรวมสินคา้ พ้ืนเมือง จ าพวก Hand made ท า
โดยชาวบ้านไว ้แสดงและขายให้กับนักท่องเท่ียว อาทิเช่น รูปวาด, ชุดอาหรับ, ผา้ทอ, ของท่ีระลึก, งาน
หัตถกรรม และพวกส่ิงประดิษฐ์ต่างๆ ภายในยงัมีส่วนจดัแสดงวีถีชีวิต และใช้สัตวเ์ล้ียงมาช่วยในการท า
เกษตรกรรม อ่ืนๆ ร้านขายของพ้ืนเมือง และส่วนแสดงความเป็นอยูข่องคนพ้ืนเมือง 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ YAS Island ชม Ferrari World Abu Dhabi (ดา้นนอก) ซ่ึงท่ีน่ีเป็นสวนสนุกในร่มท่ีใหญ่



 

 3   

ท่ีสุดในโลก เจา้ของฉายา มา้ล าพอง ทีมยกัษใ์หญ่ในวงการรถสูตรหน่ึง ตั้งอยู่บนเกาะยาสท่ีสร้างข้ึนใหม่จาก
การถมทะเล  สมควรแก่ เวลา น าท่ าน เดินทางกลับ สู่  ดู ไบ  จากนั้ นน าท่ าน สู่  Mall of the Emirates 
หา้งสรรพสินคา้ชั้นน าขนาดยกัษท่ี์ประกอบไปดว้ยแหล่งบนัเทิง และชอ้ปป้ิงคอมเพลก็ซ์ เชิญท่านอิสระเลือก
ซ้ือสินค้าแบรนด์เนมยี่ห้อดังมากมาย อาทิ เช่น Louis Vuitton, Gucci, Fendi, Chirstian Dior และเลือกชม
แฟชัน่เคร่ืองแต่งกาย และเส้ือผา้แบรนดเ์นมยี่หอ้ดงั คุณภาพเยี่ยมจาก Lacos, Mng, Sara, River Island, H&M, 
Thame ฯลฯ   

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรม JOOD PALACE HOTEL, DUBAI หรือเทียบเท่ำ 
วนัที่สำม ดูไบ – สุเหร่ำจูไมร่ำ – Jumeirah Beach – Burj Al Arab – เดอะปำล์มไอซ์แลนด์ – ตะลุยทัวร์ทะเลทรำย 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านผ่านชม สุเหร่ำจูไมร่ำ (Jumeirah Mosque) สุเหร่าคู่บา้นคู่เมืองดูไบ สร้างดว้ยหินอ่อนทั้งหลงั ไดช่ื้อว่า

เป็นสุเหร่าท่ีสวยงามมากท่ีสุดในแถบน้ี ชมชายหาด Jumeirah Beach ซ่ึงเป็นชายหาดตากอากาศท่ีสวยงาม
ยอดนิยมของดูไบ จากนั้นให้ท่านแวะถ่ายรูปกบัโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหรู ระดบั 7 ดาว ท่ีสวย
และหรูหราท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก และมีช่ือเสียงของตะวนัออกกลางท่ีทุกคนใฝ่ฝันท่ีจะมีโอกาสเขา้ไปสัมผสั 
ตั้งอยู่ริมอ่าวอาหรับ ซ่ึงเป็นท่ีพกัอาศยัของเศรษฐีชาวอาหรับ น าท่านเดินทางสู่ เดอะปำล์มไอซ์แลนด์ (The 
Palm Islands) เป็นโครงการท่ีอลงัการ สุดยอดโปรเจคส์ของยไูนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์โดยการถมทะเลให้เป็น
เกาะเทียม สร้างเป็นรูปตน้ปาลม์ 3 เกาะ บนเกาะมีท่ีพกัโรงแรม รีสอร์ทอพาร์ตเมน้ ร้านคา้ ภตัตาคาร รวมทั้ง
ส านักงานต่าง ๆ นับว่าเป็นส่ิงมหัศจรรยอ์นัดบัท่ี 8 ของโลก ให้ท่านไดช้มกบัความยิ่งใหญ่ของเกาะน้ี สุด
ปลายเกาะแห่งน้ี ท่านจะไดพ้บกบัอีกหน่ึงสุดยอดโปรเจค สุดอลงัการ โรงแรม ดิแอตแลนติส (The Atlantis 
Hotel) สร้างอยูก่ลางทะเล  

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย เดินทางกลบัสู่โรงแรมท่ีพกัเพ่ือเตรียมตวัตลุยทะเลทรายในช่วงบ่าย 
15.00-15.30 น. คณะพร้อมกนั ณ Lobby ของโรงแรม จากนั้นน าท่าน ตะลุยทัวร์ทะเลทรำย (Dune Safari & BBQ Dinner) 

โดยรถ 4 W/D พร้อมคนขบัท่ีมีประสบการณ์ (รถขบัเคล่ือน 4 ลอ้) 1 คนั/ 6 ท่าน ท่านจะไดส้นุกสนานและ
ต่ืนเต้นพร้อมสัมผสักับประสบการณ์อนัแปลกใหม่กับการนั่งรถตะลุยไปบนเนินทรายท่ีมีทั้ งสูงและต ่า
สลบักนัไป ท่ีทา้ทายและหวาดเสียว แต่ปลอดภยั เชิญท่านอิสระพร้อมใหท่้านไดส้นุกสนานกบัการข่ีอูฐ ชม
พระอาทิตยต์กดินอนังดงามบนเนินทรายสุดแสนโรแมนติก หรือให้ท่านพกัผ่อนในแคมป์กระโจมแบบ
อาหรับ ซ่ึงมีกิจกรรมมากมาย 
หมำยเหตุ   
- ท่านท่ีเมารถ กรุณาทานยาแกเ้มาล่วงหนา้อยา่งนอ้ยคร่ึงชัว่โมง และควรแจง้หวัหนา้ทวัร์ดว้ย 
- ผูท่ี้เป็นโรคหวัใจขั้นรุนแรง ไม่อนุญาตใหน้ัง่รถไป Dune Safari โดยเดด็ขาด  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำสไตล์ Arab Buffet & BBQ ณ ภัตตำคำรกลำงทะเลทรำย (Buffet บริการตวัเอง) ทดลอง
ชิมอาหารแบบอาหรับแบบบาร์บีคิว จิบชาและกาแฟหอมกรุ่นสไตลอ์าหรับในบรรยากาศท่ีแสนสบายกบัเบาะ
ท่ีนั่งบนพ้ืน พรหม กลางทะเลทรายใกลเ้วทีการแสดง ต่ืนตาต่ืนใจไปกับโชวก์ารแสดงแบบอาหรับ อาทิ      
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ชมระบ ำหน้ำท้อง (Belly Dance) ศิลปะจากสาวชาวอาหรับ ระบ ำกระโปรง ประดับไฟสวยงาม (Tanora) 
ศิลปะแห่งการร่ายร าของชายหนุ่ม ซ่ึงโชวลี์ลา ศิลปะกำรควงพรมแบบอำหรับ ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาฝึกฝนอย่างนอ้ย 
3 ปี ระบ ำอำหรับ (Arabian Dance Show) ซ่ึงหาดูไดย้ากมีเฉพาะแถบอาหรับเท่านั้น  

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรม JOOD PALACE HOTEL, DUBAI หรือเทียบเท่ำ 
วนัที่ส่ี  ดูไบ – พิพิธภัณฑ์ดูไบ – ล่องเรือ Abra – ตลำดทองและตลำดเคร่ืองเทศ – Burj Khalifa – ห้ำงดูไบมอลล์ – 

สนำมบินดูไบ – กรุงเทพฯ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านชม พพิธิภัณฑ์ดูไบ (Dubai Museum) พิพิธภณัฑท่ี์ทนัสมยัท่ีสุดในตะวนัออกกลาง สร้างเม่ือศตวรรณท่ี 

19 บูรณะคร้ังล่าสุดปี 1970 เป็นพิพิธภณัฑท่ี์รวบรวมเร่ืองราวประวติัศาสตร์ท่ีส าคญั เช่น การคน้พบงานศิลป์
ภายในหลุมฝังศพ A1 Qusais ท่ีมีอายุกว่า 4,000 ปี เร่ืองราวการคา้ขายมุกในประวติัศาสตร์ก่อนการคน้พบ
น ้ ามนั ประทับใจกับการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาถ่ายทอดบอกเล่าเร่ืองราวประวติัศาสตร์ของชาวอาหรับ
โบราณ น าคณะเดินทางต่อไปยงั Dubai Creek ท่ีจะแบ่งดูไบ ออกเป็น 2 ส่วนคือ Deira Dubai และ Bur Dubai 
เป็นทะเลท่ีขุดเขา้มา มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีให้ท่านไดช้มและถ่ายรูปกบัทศันียภาพสองฟากฝ่ัง 
ของ Creek ไดต้ามอธัยาศยั น าท่านถ่ายรูปย่าน Bastakiya แลว้เปล่ียนบรรยากาศ น่ังเรือ Abra Ride สัมผสัวิถี
ชีวิตสองฝ่ัง The Creek สู่  ท่ำเรือตลำดทอง (Gold Souk) จากนั้ นน าท่านช้อปป้ิงท่ี ตลำดทอง และตลำด
เคร่ืองเทศ (Gold & Spicy Souk) เป็นตลาดทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ขายทุกอย่างท่ีเป็นจิวเวอร์ร่ี ให้ท่านได้
เลือกซ้ือหากวา่ร้อยลา้น ลวดลายสวยงามแปลกตาหลากหลายดีไซน ์ 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านข้ึนชม ตึก Burj Khalifa เป็นตึกท่ีไดช่ื้อว่าสูงท่ีสุดในโลก สูงถึง 828 เมตร (ปัจจุบนั) มีทั้งหมด 160 

ชั้น ออกแบบโดยนายเอเดรียน สมิธ สถาปนิกจากชิคาโก ซ่ึงคณะจะไดมี้โอกาสข้ึนลิฟทท่ี์มีความเร็วท่ีสุดใน
โลกคือ 18 เมตร ต่อวินาที หรือ 65 กิโลเมตร ต่อชัว่โมง ไดเ้ปล่ียนช่ือจากเบิร์จดูไบ เป็นเบิร์จคาลิฟา เพ่ือเป็น
เกียรติแก่ท่านเช็ค คาลิฟาร์ เน่ืองจากพระองคไ์ดช่้วยเหลือทางการเงินคร้ังใหญ่ใหก้บัดูไบ อิสระใหท่านชมวิว
จากของนครดูไบไดท้ัว่ทุกทิศท่ีสวยงาม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ห้ำงดูไบมอลล์ ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นห้างท่ีใหญ่
ท่ีสุดในโลก และมีพิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้ า ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก (ไม่รวมค่าเขา้ชม) ใหท่้านไดถ่้ายรูปหนา้ตูป้ลาท่ีมี
ขนาดมากกว่าสิบคนยืนเรียงกนั ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือของฝาก สินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
เส้ือผา้สุภาพบุรุษ และ สตรี จากยโุรป กระเป๋าถือสตรี เคร่ืองไฟฟ้า เคร่ืองกีฬา เป็นตน้  

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนำมบินดูไบ เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตวั
เดินทางกลับ มี เวลาให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้า New Arrival Intrend ราคาพิ เศษท่ี Abu Dhabi Duty Free 
เพลิดเพลินกบัสินคา้แบรนดด์งัมากมาย  

22.35 น. เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินเอมเิรตส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK374  
 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทาง 6 ชัว่โมง35 นาที) 
วนัที่ห้ำ เดนิทำงถึงกรุงเทพฯ  
07.35 น.  เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 
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********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 
ข้อควรทรำบ 
➢ ส ำหรับท่ำนที่ต้องออกตั๋วภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน , รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยก่อนท ำกำรออกตั๋ว 

เนื่องจำกสำยกำรบินอำจมกีำรปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
 

อตัรำค่ำบริกำร  

ก ำหนดกำรดนิทำง ผู้ใหญ่ พกั 
ห้องละ 2-3 ท่ำน 

เดก็ อำยุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่ำนละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 
พกักบั 2 

ผู้ใหญ่ มเีตยีง 
พกักบั 2 ผู้ใหญ่

ไม่มเีตยีง 

12-16 สิงหำคม 2560 30,900.- 30,900.- 28,900.- 26,900.- 6,500.- 

23-27 กนัยำยน 2560 30,900.- 30,900.- 28,900.- 26,900.- 6,500.- 

03-07 ตุลำคม 2560 33,900.- 33,900.- 31,900.- 29,900.- 8,500.- 

18-22 พฤศจิกำยน 2560 33,900.- 33,900.- 31,900.- 29,900.- 8,500.- 

02-06 ธันวำคม 2560 33,900.- 33,900.- 31,900.- 29,900.- 8,500.- 
 

อตัรำนีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัรำนีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ มาตรฐานวนัละ 3 USD x 4 วนั = 12 USD    
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 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน มาตรฐานวนัละ 3 USD x 4 วนั = 12 USD  
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ มาตรฐานวนัละ 3 USD x 5 วนั = 15 USD 
เงือ่นไขกำรเดนิทำง 
❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 25 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 21 วนั 
❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

❖ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

กำรส ำรองที่นั่งและช ำระเงนิ 
➢ ยนืยันกำรส ำรองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส ำเนำหนังสือเดนิทำง  
➢ ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

➢ ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 
➢ หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
➢ หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น

โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
กำรยกเลกิ 
➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 31 วนั ➢ คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 15 วนั ➢ หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั ➢ หกัเงินค่าทวัร์ 75% 
➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง ➢ หกัเงินค่าทวัร์ 100% 
➢ กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า Refund 

ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 
➢ หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นั

ตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยูใ่น
เง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 
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➢ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑตู ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ใหถื้อ
เป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้  

 
 
ตัว๋เคร่ืองบิน 
❖ ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
❖ ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั 
❖ ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
❖ โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
❖ โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed) 
❖ หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
❖ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
กระเป๋ำและสัมภำระเดนิทำง 
❖ น ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
❖ กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
❖ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 
******************************* 

 

เอกสำรประกอบกำรยืน่วซ่ีำท่องเที่ยวประเทศสำธำรณรัฐอำหรับเอมเิรตส์ 
ใชเ้วลาด าเนินการ 7-10 วนั 

• หนังสือเดินทาง (Passport) ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างส าหรับติดหน้าวีซ่าเป็นอย่างน้อย 2 หน้า หากมี 
หนงัสือเดินทางเล่มเก่า โปรดแนบมาดว้ยเพ่ือประโยชนใ์นการอนุมติัวีซ่าจากสถานทูตฯ 
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• รูปถ่ายสี ขนาด 2x2 น้ิว จ านวน 2 รูป พ้ืนหลงัสีขาว หนา้ตรงไม่ใส่แว่น ไม่ยิ้ม ไม่มีรอยขูดขีด รอยแม๊ก เยบ็กระดาษ หรือ
เป้ือนน ้าหมึกปากกา (ถ่ำยไม่เกนิ 6 เดอืน) เป็นรูปท่ีถ่ายจากร้านเท่านั้น 

• กรณีที่ เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีไม่ได้เดินทำงพร้อมบิดำมำรดำหรือคนใดคนหน่ึง  ต้องท ำหนังสือยินยอมให้เดินทำงไป
ต่ำงประเทศ จำกอ ำเภอหรือเขตที่ท่ำนอยู่ 


