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วัน โปรแกรม 
อาหาร โรงแรม 

ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า B L D 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินดูไบ – ดูไบเฟรม   ✓ 

THE PALACE 
DOWNTOWN HOTEL 

2 
ดูไบ – กรุงอาบูดาบี – Grand Mosque – Emirate Palace – Heritage Village 
& Craft Center – Ferrari World – ดูไบ 

✓ ✓ ✓ 

3 
ดูไบ – สุเหร่าจูไมร่า – Jumeirah Beach – เดอะปาลม์ไอซ์แลนด ์– ตะลยุทวัร์
ทะเลทราย 

✓ ✓ ✓ 

4 
ดูไบ – พิพิธภณัฑด์ูไบ – ล่องเรือ Abra – ตลาดทองและตลาดเคร่ืองเทศ – 
ขึ้นชมตึก Burj Khalifa – ห้างดูไบมอลล ์– สนามบินดูไบ – กรุงเทพฯ 

✓ ✓  - 

 
 
 

ก าหนดเดินทาง : เดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2563 
ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึน้ไป โดยมีไกด์ท้องถิ่นให้บริการ จะไม่มหีัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 

GROUP&GO UNITED ARAB EMIRATES 

ดูไบ - อาบูดาบี 4 วนั 3 คนื 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
74,900.- 
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วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดูไบ – ดูไบเฟรม 
 

…… น. คณะเดินทางเช็คอิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 สายการบินตามที่ท่านเลือก 
…… น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ (อาหรับเอมิเรตส์) โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านเลือก 
…… น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 3 ชัว่โมง) นคร

ดูไบ นับเป็นหัวใจของธุรกิจการคา้และการท่องเท่ียวแห่งดินแดนตะวนัออกกลาง และดูไบยงัเป็นมากกว่า
เมืองสมยัใหม่ท่ีมากมายดว้ยตึกสูงระฟ้า ทะเลทรายอนักวา้งใหญ่ท่ีสร้างความหลากหลายให้แก่เมืองน้ีอย่างน่า
ท่ึง หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีศุลกากรแลว้ ไกด์ทอ้งถ่ิน (พูดภาษาองักฤษ) ให้การ
ตอ้นรับท่าน น าท่านเช็คอินเขา้พกัท่ีโรงแรม จากนั้นน าท่านชม ดูไบเฟรม (Dubai frame) สัญลกัษณ์ใหม่ของ
ดูไบ ซ่ึงเป็นกรอบรูปฉาบทองค าความสูงขนาด 150 เมตร กว้าง 93 เมตรท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ใช้เวลาในการ
ก่อสร้างมาถึง 10 ปีเตม็ ดว้ยจ านวนเงินประมาณ 43.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.39 พนัลา้นบาท   

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม สัมผัสประสบการ์กับการทานอาหารในบรรยากาศใต้น ้าด้วย

ยอควาเรียมขนาดใหญ่ ที่ห้องอาหาร AL Mahara Restaurant 

 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั THE PALACE DOWNTOWN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่สอง ดูไบ – กรุงอาบูดาบี – Grand Mosque – Emirate Palace – Heritage Village & Craft Center – Ferrari 
World – ดูไบ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ไกด์ท้องถิ่นรอรับท่านที่ล็อบบี ้เที่ยวชมเมืองอาบูดาบี 
 เดินทางสู่ เมืองอาบูดาบี ท่ีมีความเขียวขจีท่ามกลางตัวเมืองท่ีทันสมัย จึงเป็นเมืองท่ีได้รับสมญานามว่า 

Garden of Gulf และไดรั้บการย่องว่าเป็นสวรรคแ์ห่งทะเลทรายอีกด้วย น าท่านผ่านชมสถานท่ีส าคญั ๆ ของ
เมือง ตลอดจนการสร้างบ้านเรือนท่ีมีความสวยงาม และเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมือง แม้จะตั้ งอยู่
ท่ามกลางทะเลทรายอนัแหง้แลง้ 
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 น าท่านเขา้ชม Sheikh Zayed Grand Mosque ซ่ึงใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลกและเป็นสุเหร่าประจ าเมือง ของ
ท่านเชคท่ีก่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ท่ีท่านสร้างไวก่้อนท่านจะสวรรคต การก่อสร้างรวมทั้งหมด
เป็นเวลา 10 ปี สุเหร่าน้ีมีพรมผืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟ Chandelier ใหญ่
ท่ีสุดในโลก น าเข้าจากประเทศเยอรมันท าด้วยทองค าและทองแดง (อย่าลืมน าผ้าคลุมผมติดตัวไปด้วย) 
สามารถรองรับผูม้าประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้สูงถึง 40,000 คน น าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก โรงแรม 
Emirate Palace ซ่ึงเป็นโรงแรมระดบั 7 ดาว เทียบไดก้บัโรงแรม BURJ AL ARAB หรือโรงแรมเรือใบของ
ดูไบ โรงแรม Emirate Palace เป็นโรงแรมของรัฐบาลอาบูดาบี บริหารโดยกลุ่ม KEMPINSKI ซ่ึงสร้าง
สวยงามดุจดัง่พระราชวงัของเจา้ผูค้รองนคร 

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร @La Vendome โรงแรมเอมิเรสต์ พาเลซ 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ Heritage Village ซ่ึงรัฐบาลส่งเสริมและรวบรวมสินคา้พื้นเมืองจ านวนแฮนด์เมด ซ่ึงผลิต

และจดัท าขึ้นโดยชาวบา้น เพื่อไวแ้สดงและขายใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว อาทิ รูปวาด ชุดอาหรับ ผา้ทอ ของท่ีระลึก 
งานหัตถกรรม และพวกส่ิงประดิษฐ์ต่างๆ ภายในหมู่บา้นยงัมีส่วนการจดัแสดงวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของ
คนพื้นเมือง เดินทางสู่ YAS Island น าท่านเขา้ชม Ferrari World Abu Dhabi ซ่ึงท่ีน่ีเป็นสวนสนุกในร่มท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลก เจา้ของฉายา มา้ล าพอง ทีมยกัษใ์หญ่ในวงการรถสูตรหน่ึง ตั้งอยูบ่นเกาะยาสท่ีสร้างขึ้นใหม่
จากการถมทะเล สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัสู่ ดูไบ  

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีนสุดหรู Hakkasan Restaurant in Atlantis The palm Hotel 

น าท่านเข้าสู่ที่พกั THE PALACE DOWNTOWN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่สาม ดูไบ – สุเหร่าจูไมร่า – Jumeirah Beach – Burj Al Arab – เดอะปาล์มไอซ์แลนด์ – ตะลุยทัวร์ทะเลทราย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านผ่านชม สุเหร่าจูไมร่า (Jumeirah Mosque) สุเหร่าคู่บา้นคู่เมืองดูไบ สร้างดว้ยหินอ่อนทั้งหลงั ไดช่ื้อว่า

เป็นสุเหร่าท่ีสวยงามมากท่ีสุดในแถบน้ี ชมชายหาด Jumeirah Beach ซ่ึงเป็นชายหาดตากอากาศท่ีสวยงาม
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ยอดนิยมของดูไบ ถ่ายรูปกบั โรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหรู ระดบั 7 ดาว ท่ีสวยและหรูหราท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของโลก และมีช่ือเสียงของตะวนัออกกลางท่ีทุกคนใฝ่ฝันท่ีจะมีโอกาสเขา้ไปสัมผสั ตั้งอยู่ริมอ่าวอาหรับ 
ซ่ึงเป็นท่ีพกัอาศยัของเศรษฐีชาวอาหรับ น าท่านเดินทางสู่ เดอะปาล์มไอซ์แลนด์ (The Palm Islands) โดยรถ 
Monorail (One Way) เป็นโครงการท่ีอลงัการ สุดยอดโปรเจคส์ของยไูนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์โดยการถมทะเล
ให้เป็นเกาะเทียม สร้างเป็นรูปตน้ปาลม์ 3 เกาะ บนเกาะมีท่ีพกัโรงแรม รีสอร์ทอพาร์ตเมน้ ร้านคา้ ภตัตาคาร 
รวมทั้งส านักงานต่างๆ นบัว่าเป็นส่ิงมหัศจรรยอ์นัดบัท่ี 8 ของโลก ให้ท่านไดช้มกบัความยิ่งใหญ่ของเกาะน้ี 
สุดปลายเกาะแห่งน้ี ท่านจะไดพ้บกบัอีกหน่ึงสุดยอดโปรเจค สุดอลงัการ โรงแรม ดิแอตแลนติส (The Atlantis 
Hotel) สร้างอยูก่ลางทะเล  

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์สุดหรู @Kaleidoscope in Atlantis The palm Hotel 
บ่าย  เดินทางกลบัสู่โรงแรมท่ีพกัเพื่อเตรียมตวัตลุยทะเลทรายในช่วงบ่าย 
15.00-15.30 น. คณะพร้อมกัน ณ Lobby ของโรงแรม จากนั้นน าท่าน ตะลุยทัวร์ทะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner) 

โดยรถ 4 W/D พร้อมคนขบัท่ีมีประสบการณ์ (รถขบัเคล่ือน 4 ลอ้) 1 คนั/ 6 ท่าน ท่านจะไดส้นุกสนานและ
ต่ืนเต้นพร้อมสัมผสักับประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการนั่งรถตะลุยไปบนเนินทรายท่ีมีทั้ งสูงและต ่า
สลบักนัไป ท่ีทา้ทายและหวาดเสียว แต่ปลอดภยั เชิญท่านอิสระพร้อมให้ท่านไดส้นุกสนานกบัการขี่อูฐ ชม
พระอาทิตยต์กดินอันงดงามบนเนินทรายสุดแสนโรแมนติก หรือให้ท่านพกัผ่อนในแคมป์กระโจมแบบ
อาหรับ ซ่ึงมีกิจกรรมมากมาย 
หมายเหตุ   
- ท่านท่ีเมารถ กรุณาทานยาแกเ้มาล่วงหนา้อยา่งนอ้ยคร่ึงชัว่โมง และควรแจง้หวัหนา้ทวัร์ดว้ย 
- ผูท่ี้เป็นโรคหวัใจขั้นรุนแรง ไม่อนุญาตใหน้ัง่รถไป Dune Safari โดยเด็ดขาด  

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าสไตล์ Arab Buffet & BBQ ณ ภัตตาคารกลางทะเลทราย @AL Hadheera Restaurant 

iin Bad AL Shams Hotel ชิมอาหารอาหรับแบบบาร์บีคิว จิบชาและกาแฟหอมกรุ่นสไตล์อาหรับใน
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บรรยากาศท่ีแสนสบายกบัเบาะท่ีนั่งบนพื้นพรหม กลางทะเลทรายใกลเ้วทีการแสดง ต่ืนตาต่ืนใจไปกบัโชว์
การแสดงแบบอาหรับ อาทิ ชมระบ าหน้าท้อง (Belly Dance) ศิลปะจากสาวชาวอาหรับ ระบ ากระโปรง 
ประดบัไฟสวยงาม (Tanora) ศิลปะแห่งการร่ายร าของชายหนุ่ม ซ่ึงโชวลี์ลา ศิลปะการควงพรมแบบอาหรับ 
ซ่ึงตอ้งใช้เวลาฝึกฝนอย่างน้อย 3 ปี ระบ าอาหรับ (Arabian Dance Show) ซ่ึงหาดูไดย้ากมีเฉพาะแถบอาหรับ
เท่านั้น สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั 

 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั THE PALACE DOWNTOWN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 
 

วันที่ส่ี  ดูไบ – พพิธิภัณฑ์ดูไบ – ล่องเรือ Abra – ตลาดทองและตลาดเคร่ืองเทศ – Burj Khalifa – ห้างดูไบมอลล์ – 
  สนามบินดูไบ – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ดูไบ (Dubai Museum) พิพิธภัณฑ์ท่ีทันสมัยท่ีสุดในตะวนัออกกลาง สร้างเม่ือ

ศตวรรษท่ี 19 บูรณะคร้ังล่าสุดปี 1970 เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีรวบรวมเร่ืองราวประวติัศาสตร์ท่ีส าคญั เช่น การ
คน้พบงานศิลป์ภายในหลุมฝังศพ A1 Qusais ท่ีมีอายุกว่า 4,000 ปี เร่ืองราวการคา้ขายมุกในประวติัศาสตร์
ก่อนการคน้พบน ้ ามนั ประทบัใจกบัการน าเทคโนโลยีต่างๆ มาถ่ายทอดบอกเล่าเร่ืองราวประวติัศาสตร์ของ
ชาวอาหรับโบราณ น าคณะเดินทางต่อไปยงั Dubai Creek ท่ีจะแบ่งดูไบ ออกเป็น 2 ส่วนคือ Deira Dubai 
และ Bur Dubai เป็นทะเลท่ีขุดเขา้มา มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีเวลาให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปกับ
ทศันียภาพสองฟากฝ่ัง ของ Creek ไดต้ามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเปล่ียนบรรยากาศ น่ังเรือ Abra Ride สัมผสั
วิถีชีวิตสองฝ่ัง The Creek ให้อิสระท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดเคร่ืองเทศ (Spice Souk) เป็นตลาดอาหรับท่ีคลา้ยคลึง
กบัตลาดขายของชาวเปอร์เซีย ภายในตลาดมีสินคา้ให้เลือกมากมาย ทั้งน ้ าหอม ผา้ไหม และเคร่ืองเทศนานา
ชนิด และ ตลาดทอง เป็นตลาดทองค าปลอดภาษี คุณภาพดี ราคาดี และเป็นตลาดทองรูปพรรณท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ตะวนัออกกลาง มีร้านซ้ือ ขาย ทองค าและจิวเวอร่ีในตลาดน้ีกวา่ 300 ร้าน 

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Red Lobster 
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บ่าย น าท่านขึ้นชม ตึก Burj Khalifa (รวมค่าขึ้นชม) ซ่ึงเป็นท่ีสุดของท่ีสุดแห่งดูไบ ตั้งสูงตระหง่านเฉียดฟ้าอยู่
กลางเมืองดูไบ มีทั้งหมด 163 ชั้น ความสูง 828 เมตร เป็นตึกท่ีไดช่ื้อวา่สูงท่ีสุดในโลก ออกแบบโดยนายเอเด
รียน สมิธ สถาปนิกจากชิคาโก ภายในตึกมีทั้ ง ส านักงาน, ภตัตาคาร, คอนโด, สระว่ายน ้ าแบบเอาท์ดอร์, 
สุเหร่า, หอดูดาวกลางแจง้และไม่ไดมี้ช่ือเสียงแค่เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลกเท่านั้น ยงัมีจุดชมวิวสูงท่ีสุดในโลก
และยงัลิฟท์ท่ีน่ีมีความเร็วท่ีสุดในโลก โดยลิฟต์มีความเร็ว 10 เมตรต่อวินาที จากนั้ นน าท่านเช้อปป้ิงท่ี       
ห้างดูไบมอลล์ ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นหา้งท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และมีพิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ า ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก (ไม่รวมค่า
เขา้ชมพิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ า) ให้ท่านไดถ่้ายรูปหน้าตู้ปลาท่ีมีขนาดมากกว่าสิบคนยืนเรียงกนั อิสระให้ท่านได้
เลือกซ้ือของฝาก สินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัมากมาย ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้สุภาพบุรุษ และ สตรี จากยโุรป กระเป๋า
ถือสตรี เคร่ืองไฟฟ้า เคร่ืองกีฬา เป็นตน้  

 
 อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินดูไบ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตวั

เดินทางกลับ มีเวลาให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้า New Arrival Intrend ราคาพิ เศษท่ี  Abu Dhabi Duty Free 
เพลิดเพลินกบัสินคา้แบรนดด์งัมากมาย  

......... น. เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านเลือก  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

อตัราค่าบริการ เป็นราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบนิ  

ก าหนดการดินทาง 
คณะ 4 ท่าน  
ท่านละ 

คณะ 6 ท่าน  
ท่านละ 

คณะ 8 ท่าน  
ท่านละ 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

มิถุนายน - กันยายน 2563 81,900.- 77,900.- 74,900.- 19,500.- 

ตุลาคม - ธันวาคม 2563 87,900.- 80,900 77,900.- 25,500.- 

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิม่ กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาลของดูไบ และช่วงที่มีงานแฟร์ 
**Black out Period : Christmas & New Year (24DEC 2020-02JAN 2021 
 

อัตรานีร้วม  
 ค่ารถน าเท่ียวแบบส่วนตวัตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
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 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ไกดท์อ้งถ่ินพดูภาษาไทยใหบ้ริการตลอดการเดินทาง 1 ท่าน (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย) 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศ 
 ค่าประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เง่ือนไขตาม

กรมธรรม)์ 
อัตรานีไ้ม่รวม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั กรุงเทพฯ-ดูไบ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน ้ามนั / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ 
 ค่าประกนัสุขภาพระหวา่งการเดินทาง (กรณีท่ีสนใจซ้ือประกนัเพิ่ม กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี) 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ มาตรฐานวนัละ 15 USD x 4 วนั = 60 USD    
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน มาตรฐานวนัละ 20 USD x 4 วนั = 60 USD  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
ข้อควรทราบ :  
➢ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้

ทางบริษทัถือวา่ท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 
➢ บริการ Private Tour โดยมีไกดท์อ้งถ่ินใหบ้ริการ จะไม่มีหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย, คนขบัรถพดูภาษาองักฤษเท่านั้น  
➢ ควรนดัหมายเวลากบัคนขบัรถ (Driver) เร่ืองจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชดัเจน เพื่อป้องกนัการคลาดเคล่ือนกบัคนขบัรถ

ของท่านและทีมฯ 
➢ ก่อนเดินทาง เราจะแจง้เลขทะเบียนรถ, ยีห่อ้รถ, ช่ือคนขบั พร้อมเบอร์โทรศพัทใ์ห้แก่ท่าน 
➢ วนัแรกท่ีเดินทางไปถึงสนามบิน ไกดท์อ้งถ่ินจะถือป้ายช่ือของท่านเพื่อรอรับท่านตรงประตูทางออก 
➢ เน่ืองจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นประเทศท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม ควรหลีกเล่ียงการแต่งกายแบบเปิดเผย โดยหลกั

แลว้ควรใส่เส้ือคลุมหวัไหล่ และกางเกงหรือกระโปรงยาวคลุมเข่า (สุภาพสตรีสามารถใส่กางเกงไดห้ากไม่รัดรูปเกินไป และ
ไม่ตอ้งมีผา้คลุมศีรษะ) และควรหลีกเล่ียงการแสดงออกถึงความใกลชิ้ดในท่ีสาธารณะ เช่น การโอบกอด ซ่ึงมีความผิดทาง
กฎหมายเช่นกนัหากมีผูพ้บเห็นและร้องเรียน 

➢ ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 
ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือ
เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

เง่ือนไขการเดินทาง 
➢ อตัราค่าบริการท่ีแสดงขา้งตน้ ตอ้งมีผูเ้ดินทาง 4 ท่านขึ้นไป กรณีจ านวนผูเ้ดินทางมากกวา่ท่ีก าหนด กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี 

เพื่อเสนอราคาอีกคร้ัง 
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➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

➢ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นตามจริง
เทา่นั้น เช่น, ค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

การส ารองที่น่ังและช าระเงิน 
➢ ยืนยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง  
➢ ช าระเงินยอดเตม็ภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บการยนืยนัการส ารอง 
➢ กรณีราคารวมตัว๋เคร่ืองบินช าระเงิน 70 % หลงัจากยืนยนัการจอง และค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดช าระล่วงหน้า 21 วนัก่อน

เดินทาง  
➢ หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
➢ หลังจากส ารองท่ีนั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายจะนัดวนั-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจ้งไวใ้น

โปรแกรม เพื่อด าเนินการยืน่ขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
เงือ่นไขการยกเลิกทัวร์ 
❖ หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลงัจากไดช้ าระเงินมดัจ าในคร้ังแรกไปแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
❖ อน่ึงเม่ือท่านไดย้ืนยนัให้ทางบริษทัฯ กระท าการออกบตัรโดยสารแลว้ หรือยืนยนัการส ารองห้องพกัให้กับโรงแรมแลว้หาก

มีการเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลงับริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ และค่าตัว๋เคร่ืองบินไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ในกรณีตัว๋ท่ีสามารถท ารีฟันดไ์ดผู้เ้ดินทางตอ้งรอเงินค่ารีฟันด์ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น 
(ประมาณ 90 วนั) ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกคร้ัง จ านวนเงินขึ้นอยู่กบัเง่ือนไขของแต่ละ
สายการบิน 

❖ หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นัตาม
ก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่ในเง่ือนไขตัว๋ท่ี
ไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหค้ืนบตัรโดยสาร 

❖ หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชัน่ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่านั้น เม่ือท่านตกลง
จองทวัร์โดยจ่ายเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็
ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้

โรงแรมและห้องพกั 
❖ ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืน ๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 



 

 9   

❖ โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
❖ โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพิ่มเตียง

เสริมให ้(Extra Bed) 
❖ หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่มดว้ย 
❖ ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม 
 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
ใช้เวลาด าเนินการ 10-15 วัน 

• หนังสือเดินทาง (Passport) ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างส าหรับติดหน้าวีซ่าเป็นอย่างน้อย 2 หน้า หากมี 
หนงัสือเดินทางเล่มเก่า โปรดแนบมาดว้ยเพื่อประโยชน์ในการอนุมติัวีซ่าจากสถานทูตฯ 

• รูปถ่ายสี ขนาด 2x2 น้ิว จ านวน 2 รูป พื้นหลงัสีขาว หน้าตรงไม่ใส่แว่น ไม่ยิ้ม ไม่มีรอยขูดขีด รอยแม๊ก เยบ็กระดาษ หรือ
เป้ือนน ้าหมึกปากกา (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) เป็นรูปที่ถ่ายจากร้านเท่าน้ัน 

• กรณีที่ เด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง ต้องท าหนังสือยินยอมให้เดินทางไป
ต่างประเทศ จากอ าเภอหรือเขตที่ท่านอยู่ 

 


