
 

 

 

 Dubai Grand Mosque  

5 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิ เอมเิรสต ์(EK) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

ราคาเพยีง  27,888.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 



 

 
 

 ชมเมอืงอาบดูาบ ีเมอืงทีไ่ดร้ับการยกยอ่งวา่เป็นสวรรคแ์หง่ทะเลทราย จนไดร้ับสมญานามวา่เป็น  

Garden of Gulf      

 ชมความยิง่ใหญข่องสเุหรา่หนิออ่นสขีาว Grand Mosque  

 ชมการแสดง “นํา้แหง่ดไูบ” เป็นน้ําพเุตน้ระบําทีส่วยงามวจิติรตระการตา  

 น่ังเรอื Abra Ride สมัผัสมนตเ์สน่หท์างวัฒนธรรม ทีผ่สมผสานกันระหวา่งอาหรับดัง้เดมิและความ

ทันสมัยในแบบตะวันตก ผา่นวถิชีวีติสองฝ่ังน้ําของแมน้ํ่า Creek ในเมอืงอันมั่งคั่ง  

 สมัผสัประสบการณ์แปลกใหม ่สนุกสนานกบัการน ัง่รถตะลุยทะเลทรายและการขีอู่ฐ 

 ดืม่ดํา่กบับรรยากาศสุดโรแมนตกิของพระอาทติยต์กดนิ และมือ้คํา่สุดพเิศษแบบบารบ์คิวิอาหรบั 

 ขึน้ “เบริจ์คาลฟิา” Burj Khalifa ช ัน้ 124 

 

 

 

         กําหนดการเดนิทาง   
     

 
วนัที ่  24-28 ม.ค. 62  29,888.- 

วนัที ่  7-11, 14-18 ก.พ. 62 29,888.- 

วนัที ่  7-11, 21-25 ม.ีค., 28 ม.ีค.- 1 เม.ย. 62 29,888.- 

วนัที ่  4-8 เม.ย. 62 34,888.- 

วนัที ่  12-16, 13-17 เม.ย. 62 35,888.- 

วนัที ่  27 เม.ย.- 1 พ.ค. 62 27,888.- 

วนัที ่  9-13, 17-21 พ.ค. 62 27,888.- 

 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
คํา่ 

โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรุงเทพฯ – ดไูบ – Mall of the Emirates ✈ ✈ O 
IBIS DEIRA CITY 

CENTER 

2 
ดไูบ – กรุงอาบูดาบ ี– Grand Mosque – Ferrari World –  

ดไูบ – ดไูบเฟรม  
O O O 

IBIS DEIRA CITY 

CENTER 

3 
The Palm Project – ตกึเรอืใบ – ตลาด Medinat Jumeirah Souk 

– น่ังรถ 4WD ตะลยุทะเลทราย   
O O O 

IBIS DEIRA CITY 

CENTER 

4 

พพิธิภณัฑด์ไูบ – น่ังเรอื Abra Ride – ตลาดเครือ่งเทศ และ ตลาด

ทอง – หา้งดไูบ – ขึน้ “เบริจ์คาลฟิา” Burj Khalifa ช ัน้ 124 – 

สนามบนิ 

O X ✈  

5 กรุงเทพ ✈ ✈ ✈  

 

 

 



 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรงุเทพฯ – ดไูบ – Mall of the Emirates  

06.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประต ู9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และอํานวยความสะดวก 

09.30 น. ออกเดนิทางสูน่ครดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิ EK 375 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่4 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 09.30 น. และถงึดไูบ 

เวลา 13.00 น.*** 

13.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 3 ชัว่โมง ) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร นําทา่นสู ่Mall of the Emirates เป็นหา้งขนาดใหญ่ มโีรงภาพยนตร ์ลานโบวล์ ิง่ 

และรา้นคา้อกีมากมาย รวมถงึรา้นตา่งๆ มเีวลาใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้แฟ่ชัน้มากมาย หรอืทา่น

จะเขา้เลน่ที ่ Ski Dubai หนึง่ในสดุยอดแหลง่ทอ่งเทีย่วในสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์สามารถเลอืกเลน่

ระหว่างสก ีสโนวบ์อรด์ เลือ่นหมิะ หรอืโยนบอลหมิะในสวนหมิะ 

คํา่      รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี   

ทีพ่กั      เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม IBIS DEIRA CITY CENTER หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2: ดไูบ – กรงุอาบูดาบ ี– Grand Mosque – Ferrari World – ดไูบ – ดไูบเฟรม –  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู่กรงุอาบดูาบี  (Abu dhabi)  ทีม่คีวามเขยีวขจทีา่มกลางตวัเมอืงทีท่นัสมัย จงึเป็น

เมอืงทีไ่ดร้ับสมญานามว่า Garden of Gulf และไดร้ับการย่องว่าเป็นสวรรคแ์ห่งทะเลทรายอกีดว้ย นํา

ทา่นผ่านชมสถานทีส่าํคญั ๆ ของเมอืง ตลอดจนการสรา้งบา้นเรอืนทีม่คีวามสวยงาม และเห็นถงึความ

อุดมสมบูรณ์ของเมอืง แมจ้ะตัง้อยู่ทา่มกลางทะเลทรายอันแหง้แลง้  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 นําทา่นแวะถา่ยรูป  Ferrari World และมเีวลาใหท้า่นเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึทีเ่ป็นแบรนดเ์ฟอรร์ารี่  

จากนัน้แวะถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ ณ จุดชมววิ ชคิาโกบชี กบัชายทะเลสเีทอรค์วอยซ ์ทีท่า่น Sheikh Al 

Nayan สรา้งขึน้มาเป็นของขวัญแกช่าวเมอืง  นําทา่นชม Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan 

Grand Mosque สเุหร่าทีง่ดงามทีส่ดุของ  U.A.E. มคีวามใหญ่โตเป็นอันดบั 3 ของโลก และเป็น

สเุหร่าประจําสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ทีท่า่น  Sheikh สรา้งไวก้อ่นทา่นจะสวรรคต ใชร้ะยะเวลากอ่สรา้ง

รวมทัง้หมด 10 ปี ใหท้า่นไดช้มพรมลายดอกไมผ้นืใหญ่ และโคมไฟ (Chandelier) ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 

ราคาราว 30 ลา้นเหรยีญสหรัฐ นําเขา้จากประเทศเยอรมัน ทําดว้ยทองคําและทองแดง ***การเทีย่ว

ชมมัสยดิ ตอ้งแตง่กายใหส้ภุาพเรยีบรอ้ย หา้มสวมกางเกงขาสัน้หรอืเสือ้กลา้ม ทัง้ผูช้ายและผูห้ญงิ 

โดยเฉพาะผูห้ญงิตอ้งสวมใสเ่สือ้ผา้ทีม่คีวามยาวคลมุถงึระดบัขอ้มอืและขอ้เทา้ ปกปิดไหลแ่ละทรวงอก

ใหม้ดิชดิ ผูห้ญงิจะตอ้งมผีา้คลมุผม และตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้มัสยดิ *** ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่น

กลบันครดไูบ  นําทา่นถา่ยรูปกบั ดไูบเฟรม   (Dubai frame) สญัลกัษณ์ใหม่ของดไูบ ซึง่เป็นกรอบ

รูปฉาบทองคําความสงูขนาด 150 เมตร กวา้ง 93 เมตรทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก  ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งมาถงึ 

10 ปีเต็ม ดว้ยจํานวนเงนิประมาณ 43.5 ลา้นเหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 1.39 พันลา้นบาท   

คํา่      รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ทน์านาชาต ิ 

ทีพ่กั      เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม IBIS DEIRA CITY CENTER หรอืเทยีบเทา่  

 



 

วนัที ่3: The Palm Project – ตกึเรอืใบ – ตลาด Medinat Jumeirah Souk  

– น ัง่รถ 4WD ตะลุยทะเลทราย   

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นขึน้รถไฟ Monorail เขา้สู ่The Palm Project เป็นสดุยอดโครงการของ U.A.E. โดยการถม

ทะเลใหเ้ป็นเกาะเทยีม สรา้งเป็นรูปตน้ปาลม์ จํานวน 3 เกาะ มทีัง้โรงแรม รสีอรท์ อพารต์เมน้ต ์รา้นคา้ 

ภตัตาคาร รวมทัง้สาํนักงานตา่ง ๆ นับว่าเป็นส ิง่มหัศจรรยอ์ันดบัที ่ 8 ของโลก  ใหท้า่นตืน่ตาตืน่ใจกบั

ความความยิง่ใหญ่ของโรงแรม Atlantis อันหรูหราอลงัการนําทา่นถา่ยรูปบรเิวณชายหาด Jumeirah 

Beach สถานทีต่ากอากาศยอดนยิมของดไูบ แวะถา่ยรูปดา้นนอกกบัโรงแรม Burj Al Arab โรงแรม

สดุหรรูะดบั 7 ดาว รูปทรงคลา้ยเรอืใบทีง่ดงามและหรูหราทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก ตัง้อยู่รมิอ่าวอาหรับ 

เป็นทีพ่ักอาศยัของเศรษฐทีีม่ชี ือ่เสยีงชาวตะวันอ อกกลาง ถอืเป็นสถานทีท่ีท่กุคนใฝ่ฝันจะมโีอกาสเขา้

ไปสมัผัสสกัครัง้ในชวีติ จากนัน้ชม Medinat Jumeirah Souk หรอืเรยีกว่า เวนสิแหง่ดไูบ  เป็น

ตลาดตดิแอร ์ตัง้อยู่ในสว่นเดยีวกบัโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว Mina Al Salam ของตระกลู Al Maktoum 

ออกแบบและตกแตง่เป็นศลิปะพืน้เมื องแบบอาหรับคลาสสกิ ภายในมสีนิคา้ระดบั Premium มากมาย 

อาท ิของทีร่ะลกึ พวงกญุแจ ขวดทราย พรมอหิร่าน หัวน้ําหอม โคมไฟ ของประดบัตกแตง่บา้น ขนม

หวาน และถัว่รสชอ็กโกแลต เป็นตน้   จากนัน้นําทา่นผ่านชม พระราชวงัทา่นชคี (Shiekh Palace) 

ตืน่ตาตืน่ใจกบัพระราชวังสดุอลงักา รของครอบครัว Shiekh Al Maktoum อันยิง่ใหญ่ ซึง่มคีวามร่มรืน่ 

เต็มไปดว้ยตน้ไมน้านาชนดิและบรรดาเหลา่นกยูง ผ่านชม  New Palace ซึง่เป็นพระราชวังแห่งใหม่

ของครอบครัว  Shiekh Al Maktoum ทีก่อ่สรา้งยังไม่แลว้เสร็จ นําทา่นผ่านชม สเุหรา่จไูมรา่  

(Jumeirah Mosque) สเุหร่าคูบ่า้นคูเ่มอืงของดไูบ สรา้งดว้ยหนิอ่อนทัง้หลงั และไดช้ือ่ว่าเป็นสเุหร่า

ทีส่วยงามมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในนครดไูบ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่ีพ่ัก เพือ่เปลีย่นเครือ่งแตง่กายพรอ้มตะลยุทะเลทราย ระหว่างทางแวะ

นําทา่นชมโรงงานเครือ่งประดบัเพชรพลอย 

 หมายเหต ุทา่นทีเ่มารถ กรณุาทานยาแกเ้มาลว่งหนา้อยา่งนอ้ยคร ึง่ช ัว่โมง หรอืควรแจง้หวัหนา้

ทวัรใ์หท้ราบกอ่นไปทวัรท์ะเลทราย ทางทวัรจ์ะไมร่บัผดิชอบ และไมอ่นญุาตใหผู้ท้ ีเ่ป็น

โรคหวัใจข ัน้รนุแรงน ัง่รถไป Dune Safari โดยเด็ดขาด *****สําหรบัทา่นทีไ่มร่ว่มเดนิทาง  

Dune Safari ทา่นตอ้งรอคณะอยูท่ ีโ่รงแรม โดยทางบรษิทั ไมส่ามารถคนืคา่ทวัรใ์หไ้ด ้รวมท ัง้

อาหารมือ้คํา่***** 

 นําทา่นเดนิทางไปทวัรท์ะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner) (อยา่ลมืเสือ้แจ็คเกต แวน่ตา

กนัแดด รองเทา้ฟองนํา้ ตดิตวัไปดว้ย ) นําทา่นขึน้ รถ 4WD (รถขบัเคลือ่น 4 ลอ้) ไปทวัร์

ทะเลทราย ทา่นจะไดส้นุกสนานและตืน่เตน้ไปกบัประสบการณ์อันแปลกใหม่  น ัง่รถตะลยุไปบนเนนิ

ทรายท ัง้สงูและตํา่สลบักนัไป (Sand Dune) 

คํา่       จากนัน้ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆ ในแคมป์กระโจมแบบอาหรับ ดืม่ดํา่บรรยากาศสดุโร

แมนตกิของพระอาทติยต์กดนิทีแ่สนสวยงาม และสมัผัสชวีติแบบชาวพืน้เมอืง (เบดอูนิ) อาท ิการสวม

ชดุพืน้เมอืงชาวอาหรับ ถา่ยรูปเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ การเพน้ทม์อืแบบอาหรับ (Henna Tattoo) ลองสบู มา

ราก ูกลิน่ผลไม ้(Shi Sha)  

ชมโชวร์ะบําหนา้ทอ้ง (Belly Dance) ซึง่เป็นศลิปะการร่ายรําทีเ่นน้การเคลือ่นไหวของกลา้มเนื้อทอ้ง

และสะโพก รวมถงึสนุกสนานกบัการขีอู่ฐ 

ทีพ่กั      เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม IBIS DEIRA CITY CENTER หรอืเทยีบเทา่   



 

วนัที ่4: พพิธิภณัฑด์ไูบ – น ัง่เรอื Abra Ride – ตลาดเครือ่งเทศ และ ตลาดทอง – หา้งดไูบ – 

ขึน้ “เบริจ์คาลฟิา” Burj Khalifa ช ัน้ 124 – สนามบนิ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑด์ไูบ (Dubai Museum) เป็นพพิธิภณัฑท์ีท่นัสมัยทีส่ดุในตะวันออกกลาง 

สรา้งเมือ่ศตวรรษที ่19 บูรณะครัง้ลา่สดุปี 1970 เป็นพพิธิภณัฑท์ีร่วบรวมเรือ่งราวประวัตศิาสตรท์ีส่าํคญั 

เชน่ การคน้พบงานศลิปะภายในหลมุฝังศพที ่ Al Qusais ซึง่มอีายุมากกว่า 4,000 ปี ประทบัใจกบัการ

บอกเลา่เรือ่งราวประวัตศิาสตรข์องชาวอาหรับโบราณผ่านเทคโนโลยสีมัยใหม่ จากนัน้นําทา่นเดนิทาง

ไปยัง Dubai Creek เป็นทะเลทีส่รา้งข ึน้โดยการขดุเขา้มาในชายฝ่ัง ซึง่แบ่งนครดไูบออกเป็น 2 สว่น 

คอื Deira Dubai และ Bur Dubai มคีวามยาวประมาณ 14 กโิลเมตร มทีา่จอดเรอื 8 ทา่ ใหท้า่นไดช้ม

และถา่ยรูปกบัทศันียภาพสองฟากฝ่ังของแม่น้ํา Creek ตามอัธยาศยั ใหท้า่นไดถ้า่ย รูปในย่าน 

Bastakiya และนําทา่นน ัง่เรอื Abra Ride สมัผัสมนตเ์สน่หท์างวัฒนธรรมผ่านวถิชีวีติสองฝ่ังน้ําของ

แม่น้ํา Creek จากนัน้เดนิสู่ตลาดเครือ่งเทศ (Gold & Spicy Souk)และตลาดทอง (Gold Souk) 

เป็นตลาดทองทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก จําหน่ายผลติภณัฑ์  Jewelry ทกุประเภท  เชน่ มุก อัญมณีตา่ง  นํา

ทา่นชมโรงงานเครือ่งหนังชัน้ดขีองดไูบ  จากนัน้นําทา่นสู่หา้งดไูบ (Dubai Mall) หา้งทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

โลก และมพีพิธิภณัฑส์ตัวน้ํ์าทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกอยู่ภายใน ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปหนา้ตูป้ลา ทีม่ขีนาดใหญ่

กว่าคนสบิคนยนืเรยีงกนั อสิระในหา้งใหท้า่นไ ดเ้ลอืกซือ้ของฝาก สนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัมากมายจาก

ยุโรป ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้สภุาพบุรุษและสภุาพสตร ีกระเป๋าถอื เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เครือ่งกฬีา เป็นตน้ และ

ในเวลา 18.00-24.00 น. ของทกุวัน ทา่นจะไดช้มการแสดง “น้ําพุแห่งดไูบ ” เป็นน้ําพุเตน้ระบําอัน

สวยงามวจิติร อยู่ในทะเลสาบเบริจ์คาลฟิา ทีเ่ป็นศนูยก์ลางของนครดไูบ ถอืเป็นน้ําพุทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 

ณ ปัจจุบันนี้ โดยรอบถกูรายลอ้มไปดว้ยตกึทีม่ชี ือ่เสยีงมากมาย ส ิง่พเิศษของน้ําพุแห่งดไูบนี้ คอื จะใช ้

ไฟทัง้ส ิน้ 6,600 ดวง โปรเจคเตอรส์ ี 50 ตวั ควบคมุการทํางานดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์โดยจะแ สดง

ประกอบดนตร ีครัง้ละประมาณ 5 นาท ีโดยใชง้บประมาณในการกอ่สรา้งทัง้ส ิน้กว่า 7.2 พันลา้นบาท 

กลางวนั       อสิระอาหารกลางวัน  

บา่ย นําทา่นขึน้ “เบริจ์คาลฟิา ” Burj Khalifa ชัน้ 124 ตกึทีส่งูทีส่ดุในโลก มคีวามสงูถงึ 828 เมตร มี

ทัง้หมด 160 ชัน้ ออกแบบโดยนายเอเดรยีน สมธิ สถาปนกิจากชคิาโก ซึง่คณะจะไดม้โีอกาสขึน้ลฟิทท์ี่

มคีวามเร็วทีส่ดุในโลกคอื 18 เมตร ตอ่วนิาท ีหรอื 65 กโิลเมตร ตอ่ชัว่โมง ไปถงึชัน้ 124 เพือ่ชมววิจาก

ของนครดไูบไดท้ัว่ทกุทศิทีส่วยงาม โดยตกึนี้ออกแบบตบแตง่ภายในโดย Giorgio Armani 

19.00 น. เดนิทางสูส่นามบนิดไูบ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงใน Duty Free เพลดิเพลนิกบัสนิคา้แบรนดเ์นม และ

น้ําหอมยีห่อ้ดงัมากมาย 

22.35 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่EK 374 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่28 ม.ีค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 22.30 น. และถงึ 

กรงุเทพฯ เวลา 07.35 น.*** 

วนัที ่5: กรงุเทพฯ  

07.35 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ   

***ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์หา้งสรรพสนิคา้และรา้นคา้ขนาดใหญจ่ะปิดใหบ้รกิารทกุวนัศกุร ์***  



 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ  รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจํานวน  15 ทา่น ทางบรษัิทฯ  สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง  โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 

โปรแกรม :  Dubai Grand Mosque 5 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิ เอมเิรสต ์(EK) 

 

กําหนดวนัเดนิทาง:           24-28 ม.ค. 62   

7-11, 14-18 ก.พ. 62  

7-11, 21-25 ม.ีค., 28 ม.ีค.- 1 เม.ย. 62  
 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 29,888.- 

กรณีเดนิทาง 3 ทา่น (พกัหอ้งคู ่1 หอ้ง และ พกัเดีย่ว 1 หอ้ง โดยจะมคีา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิ)*กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั* 
- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 3,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 29,888.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ  ทา่นละ 19,900- 

***ราคารวมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ UAE แลว้*** 

ช ัน้ธุรกจิเพ ิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
60,000.- 



 

 

 

 

 

 

กําหนดวนัเดนิทาง:           4-8 เม.ย. 62  
 

 

 

 

 

 

 

กําหนดวนัเดนิทาง:           12-16, 13-17 เม.ย. 62  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 34,888.- 

กรณีเดนิทาง 3 ทา่น (พกัหอ้งคู ่1 หอ้ง และ พกัเดีย่ว 1 หอ้ง โดยจะมคีา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิ)*กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั* 
- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 3,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 34,888.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ  ทา่นละ 20,900.- 

***ราคารวมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ UAE แลว้*** 

ช ัน้ธุรกจิเพ ิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
60,000.- 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 35,888.- 

กรณีเดนิทาง 3 ทา่น (พกัหอ้งคู ่1 หอ้ง และ พกัเดีย่ว 1 หอ้ง โดยจะมคีา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิ)*กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั* 
- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 3,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 35,888.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ  ทา่นละ 21,900.- 

***ราคารวมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ UAE แลว้*** 

ช ัน้ธุรกจิเพ ิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
60,000.- 



 

กําหนดวนัเดนิทาง:           27 เม.ย.- 1 พ.ค. 62  

9-13, 17-21 พ.ค. 62  
 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิ

จํานวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

          ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

          ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

           ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

           เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

           เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

           เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

           **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **   

           [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

10. ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ UAE  
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน้ําหนักเกนิจากทางสาย

การบนิกําหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอื

ของมคี่าทีส่ญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (20 ดอลลา่รส์หรฐัฯ)  

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (15 ดอลลา่รส์หรฐัฯ)  

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 27,888.- 

กรณีเดนิทาง 3 ทา่น (พกัหอ้งคู ่1 หอ้ง และ พกัเดีย่ว 1 หอ้ง โดยจะมคีา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิ)*กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั* 
- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 3,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 27,888.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ  ทา่นละ 17,900.- 

***ราคารวมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ UAE แลว้*** 

ช ัน้ธุรกจิเพ ิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
60,000.- 



 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเม ือ่ไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็น

หมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่คํารอ้ง

ขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่คํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างสําหรับตดิวซีา่ไม่ตํ่ากว่า 3 หนา้ 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ย สาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครือ่งบนิทําการออกแลว้ แต่ทา่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่ี

ร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้ (น้ําหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนที ่ 

     บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไป    

     ชําระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระค่าทวัรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 



 

    เก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจําตั๋วเครือ่งบนิ หรอืค่าตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)     

    ค่าสว่นต่างในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด ีย่ว (Single), หอ้งคู ่

(Twin/Double) ตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และโรงแรมไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น 

ผูเ้ดนิทาง จะไดห้อ้งพกัประเภท หอ้งคู ่1 หอ้ง และ หอ้งพกัเด ีย่ว 1 หอ้ง และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่ มขีนาดกะทดัรัต และไม่มอี่างอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กบั

การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกนั 

 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่  
 
 

1.  สําเนาสหีนงัสอืเดนิทางทีช่ดัเจน ไมใ่ชถ่า่ยจากมอืถอื และวนัหมดอายหุนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน นบัจาก

วนัเดนิทางกลบัถงึประเทศไทย  

2. รูปถา่ย  :  รูปส ีขนาด 2 นิว้ พ ืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ (ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน) 2 รูป 

             -  กรุณากรอกชือ่ของบดิา-มารดาของผูท้ ีเ่ดนิทาง และชือ่คูส่มรส (กรณีผูห้ญงิทีแ่ตง่งานแลว้) 

3.  กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิูรณ์   

3.1.  เด็ก ไม่ไดเ้ดนิทาง กบับดิาและมารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศจากเขตหรอือาํเภอ (ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา + หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 

รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําขึน้จากประสบการณ์และ

ระเบยีบของสถานทูตฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย  

3.2. เด็ก ไม่ไดเ้ดนิทาง กบับดิา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง(ของมารดา) ไปตา่งประเทศจากเขตหรอือาํเภอ (ภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา  

3.3. เด็ก ไม่ไดเ้ดนิทาง กบัมารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง(ของบดิา) ไปตา่งประเทศจากเขตหรอือาํเภอ (ภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา  

ระยะเวลาในการยืน่วซีา่ 14 วนัทําการ ไมร่วมเสาร-์อาทติย ์

หมายเหต ุ: ทาง UAE Immigration อาจมกีาร ขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ จากทีไ่ดแ้จง้ไว ้ข ึน้อยูก่บั การ

พจิารณาของเจา้หนา้ที ่และเอกสาร ของแตล่ะทา่น  การอนมุตัวิซีา่เป็น ดลุพนิจิของทางสถานทตู ทาง

บรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวก

ใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ อตัราคา่ธรรมเนยีมวซีา่ทางสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หากทา่นโดนปฏเิสธการขอ

อนมุตัวิซีา่ ทางสถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ และมสีทิธ ิไ์มแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ 

 

 

 

 

 

 


