
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แถมฟรีข้ึน !! ข้ึนตกึเบิรจ์ คาริฟาชั้น124 BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE 

WORLD)  ตกึทีมี่ความสูงเหยยีบ 828 เมตร 160 ชั้น  

นัง่ Monorail ชมโครงการสุดอลงัการ The Plam 



 

ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พรอ้มกิจกรรมแคมป์ป้ิง ขี่อูฐชมพระอาทติยต์กดินดินเนอรใ์ตแ้สงจนัทร ์   
ชมพรมผืนใหญ่ทีสุ่ด ณ GRAND MOSQUE ซ่ึงใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก 
ชอ้ปป้ิงจใุจทั้งสินคา้พื้ นเมืองและแบรน์เนม Dubai Mall  

เมนูพิเศษ....BBQ+บุฟเฟ่ตส์ไตสอ์าหรบั กลางทะเลทราย พร้อมชมโชว์สาวสวยระบ าหน้าท้อง 

  ราคารวมวีซ่าแลว้   

 

วนัแรก กรุงเทพฯ–ดูไบ                          (-/-/-) 

13.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรร ณภูมิ อาคาร ผูโ้ดยสารขาออก  ประตทูี่ 8 เคานเ์ตอร ์ T 

สายการบิน เอมิเรสต ์ (EK) สายการบินชั้นนําหรูหราระดบัโลก โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกเร่ืองเอกสารและสมัภาระ 

15.50 น. เหิรฟ้าสู่ ดูไบ โดยสายการบิน EMIRATES เท่ียวบินท่ี EK377 AIRBUS A380 

19.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาตดิูไบเมื่อเสร็จพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยนําทุกท่านเดินทางสู่เมืองดูไบ 

   น าท่านเดินทางสู่ที่พัก Holiday Inn Express หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสอง  ดูไบ-อาบูดาบี-GRAND MOSQUE-Heritage Village-ข้ึนตกึ Burj Khalifa -Dubai Mall-นํ้าพุ

เตน้ระบาํ                                           (B/L/D) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน นําคณะเดินทาง สู่ นครอาบูดาบี  ซ่ึงห่างจากตวัเมืองดูไบ  180 กิโลเมตร  (ประมาณ  2 ชัว่โมง)  

เมืองอาบดูาบีไดร้บัสมญานามว่าเป็น “Garden Of Gulf“เพราะความเขียวขจีของ  ตน้ไมน้านาชนิดท่ีปกคุมทัว่

ทั้งบริเวณเมือง อาบดูาบี จนไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น “สวรรคแ์ห่งทะเลทราย 

**** หมายเหต ุโปรดแตง่กายสุภาพออกจากโรงแรมเพือ่เขา้มสัยดิชิคซาเญด **** 

ผูห้ญิง : กรุณาโพกผา้คลุมศรษีะดว้ยน่ะค่ะเสื้ อแขนยาว กางเกงข ายาว หา้มใส่กางเกงเลคก้ิงหรอื

กางเกงรดัรูป   ผูช้าย: เสื้ อแขนยาวขายาวแตง่กายสุภาพ  

จากน้ันนําท่านชม GRAND MOSQUE หรอื SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL และเป็นสุเหร่าประจาํเมือง ของ

ท่านเชคท่ีก่อตั้งประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตต ์ท่ีท่าน สรา้งไวก้่อนท่านจะสวรรคต การก่อส รา้งรวมทั้งหมด

เป็นเวลา 10 ปี สุเหร่าน้ีมีพรมผืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และ โคมไฟChandelier ใหญ่

ท่ีสุดในโลก นําเขา้จากประเทศเยอรมนัทาํดว้ยทองคาํและทองแดง สามารถรองรบัผูม้าประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนาไดส้งูถึง 40,000 คน นอกจากน้ีมสัยิดแห่งน้ีเป็นสุสานหล วงท่ีฝังพระบรมศพของ Sheikh Zayed bin 

Sultan Al Nahyan อดีตประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสแ์ละเจา้ผูค้รองรฐัอาบดูาบี้  

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
คํา่ 

โรงแรมทีพ่กั หรอื

เทยีบเทา่ 

1 กรุงเทพฯ-ดูไบ ✈ ✈ ✈ Holiday Inn Express 

2 
ดูไบ-อาบูดาบี- GRAND MOSQUE- Heritage Village-ขึ้ นตกึ BURJ 
KHALIFA ชั้น124-Dubai Mall-นํ้าพเุตน้ระบาํ 

O O O Holiday Inn Express 

3 
ดูไบ-GOLD&SPICE SOUK-JUMEIRAH BEACH-บุรจญอ์ลัอาหรบั 

BURJ AL ARAB-นัง่รถ Monorail-THE PLAM-ทวัรท์ะเลทราย(4WD)  
O O O Holiday Inn Express 

4 ดูไบ-กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 



 

 

 

 

 

 

 

น้ันนําท่านชม HERITAGE VILLGE ซ่ึงเป็นหมู่บา้นพื้ นเมืองจาํลองความเป็นอยู่ของชาวเบดูอิน ที่เคยเร่ร่อนอยู่

ในทะเลทราย ใหท่้านอิสระกบัการถ่ายภาพและเลือกซ้ือของเป็นท่ีระลึกไดจ้ากหมู่บา้น 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นนาํทา่นเดินทางกลบัสู่ ดูไบ ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม. 

นําท่านเดินทางกลบัสู่เมืองดูไบเพื่อขึ้ น  ตกึบุรจญเ์คาะลีฟะฮ์  BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN 

THE WORLD) หรือเดิมชื่อ บุรจญด์ูไบหน่ึงในสญัลกัษณอ์นัสาํคญัของประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์  อีก

ทั้งยงัเป็นฉากเส่ียงตายสาํคญัของพระเอก “ ทอมครูซ” จากภาพยนตรเ์ร่ือง Mission Impossible 4 ซ่ึงตึก มี

ความสงูถึง 828 เมตร ปัจจุบนัมีทั้งหมด 160 ชั้นเป็นตึกท่ีไดช้ื่อว่าสงูท่ีสุดใน โลกตวัตึกไดท้าํสถิติกลายมา

เป็นตึกระฟ้าที่สงูท่ีสุดในโลกมีความสงูถึง 546 เมตรแซงตึกไทเป 101 เรียบรอ้ย (สงูกว่าตึกไทเป 101 

ประมาณ 97 เมตร และสงูกว่าอาคารใบหยก 2 ประมาณ 218 เมตร) ซ่ึงไดม้ีการเปิดตวัอย่างเป็นทางการ 

เมื่อวนัท่ี4 มกราคม พ.ศ.2553 และ เปล่ียนชื่ออาคารจา ก "บุรจญดู์ไบ " เป็น "บุรจญเ์คาะลีฟะฮ์ " เพื่อ เป็น

เกียรติแก่ ท่านชีคคอ์ดีตประธานาธิบดีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ตึกบุรจญเ์คาะลีฟะฮอ์อกแบบโดยเอส

โอเอ็ม ผูอ้อกแบบเดียวกนักบัเซียรท์าวเวอร ์อาคารท่ีสงูท่ีสุดในสหรฐัอเมริกาในปัจจุบนัการตกแต่งภายในจะ

ตกแต่งโดยจอรโ์จอารม์านี Giorgio Armaniโดยเป็นโรงแรมอารม์านีสาํหรบั37 ชั้นล่างโดยชั้น 45 ถึง108 จะ

เป็นอพารต์เมนตโ์ดยท่ีเหลือจะเป็นสาํนักงานและชั้นท่ี 123 และ 124 จะเป็นจุดชมวิวของตึกท่ีสาํคญั 

ส่วนบนของตึกจะเป็นเสาอากาศส่ือสารนอกจากน้ีชั้น 78 จะมีสระว่ายน้ํา กลางแจง้ขนาดใหญ่โดย ตึกน้ีจะ

ติดตั้งลิฟตท่ี์เร็วท่ีสุดในโลกท่ีความเร็ว18 ม./วินาที (65 ก.ม./ชม.,40 ไมล/์ชม.)โดยลิฟตท่ี์มีความเร็วสงูสุด

อนัดบัท่ี 2 ปัจจุบนัอยู่ท่ีตึกไทเป101ท่ีมีความความเร็ว 16.83 ม./วินาท ี

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านชอ้ปป้ิงหา้งดูไบมอลล(์Dubai Mall)เป็นศนูยก์ารคา้แห่งใหม่ล่ าสุดของเมืองดูไบ โดยจาํลองอาทิเช่น 

หา้ง Gallaria Lafayette หา้งชื่อดงัของฝรัง่เศส หา้ง Bloomingdales อนัยิ่งใหญ่จากอเมริกาเป็นศนูยร์วมแบ

รนดเ์นมชั้นนําแนวหน้าจากทัว่ทุกมุมโลก ท่านสามารถเลือกชมเทคโนโลยีลํ้าสมยัของน้ําพุเตน้ระบาํที่ขนาด



 

ใหญ่ท่ีสุดในโลกโดยมีการจดัแสดงท่ีบริเวณหน้าหา้งดูไบมอลล ์เร่ิมตั้งแต่ 17.30-24.00น.โดยการแสดงจะ

เร่ิมทุกๆ30นาทีจากจุดน้ี ถ่ายสามารถถ่ายรูปคู่กบัตึกบุรจญเ์คาะลีฟะฮ์ (BurjKhalifa) แบบเต็มตวัตึกอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

คํา่   บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

   น าท่านเดินทางสู่ที่พัก Holiday Inn Express หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม  ดูไบ-GOLD&SPICE SOUK-JUMEIRAH BEACH-บุรจญอ์ลัอาหรบั BURJ AL ARAB- 

   นัง่รถ Monorail-THE PLAM-ทวัรท์ะเลทราย(4WD)                       (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํทา่นเดินชอ้ปป้ิง ตลาดทอง (GOLD SOUK) เป็นท่ี1ของตลาดทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ขายทุกอย่างท่ีเป็น 

JEWELRY เช่น  มุก  อญัมณี ต่างๆรา้นเล็กๆมากมายกว่ารอ้ยรา้นคา้ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของท่ี ตลาด

เครือ่งเทศ (SPICE SOUK) คอื ตลาดเคร่ืองเทศทั้งตลาดตลบอบอวนไปดว้ยกล่ินเคร่ือง เทศหลากหลายชนิด

จากทัว่ทุกมุมโลก จาํพวกไมห้ อม อบเชย ถัว่ กระวาน กานหลู และถัว่ร้ อยแปดชนิดจากทุกท่ีในตะวนัออก

กลาง 

 

 

 

 

 

นําท่านชมชายหาด JUMEIRAH BEACH ซ่ึงเป็นชายหาดตากอากาศท่ีสวยงามยอดนิยมของดูไบ จากน้ันนํา

ท่านถ่ายรูปกบัโรงแรม ตกึบุรจญอ์ลัอาหรบั BURJ AL ARAB โรงแรมสุดหรู ระดบั 7ดาว ท่ีสวยและหรูหรา

ท่ีสุด แห่งหน่ึงของโลก และมีชช่ือเสียงของตะวนัออกกลาง ที่ทุกคนใฝ่ฝันท่ีจะมีโอกาสเขา้ไปสมัผสั ตั้งอยู่ริม

อ่าวอาหรบั เป็นท่ีพกัอาศยัของเศรษฐีชาวอาหรบั บุรจญอ์ลั อาหรบั (Burj Al Arab)หน่ึงในสญัลกัษณอ์นั

สาํคญัของประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสตึ์กบุรจญอ์ลั อาหรบั ปัจ จุบนัเป็นโรงแรมรูปทรงเรือใบท่ีสวยและ

หรูหราท่ีสุดระดบัโลกและมีชื่อเสียงของตะวนัออกกลางมีความสงู 321 เมตรหรือ 1,050 ฟุตตั้งอยู่บนเกาะ

เทียมท่ีถูกถมขึ้ นห่างจากแถบชายหาดจเูมร่าห ์ 280 เมตรริมอ่าวเปอรเ์ซียท่ีทุกคนใฝ่ฝันท่ีจะมีโอกาสเขา้ไป

สมัผสัซ่ึงเป็นท่ีพกัอาศยัขอ งเศรษฐีชาวอาหรบัการก่อสรา้งของตึกเร่ิมตน้ก่อสรา้งใน พ .ศ. 2537 แลว้เสร็จ

และเร่ิมเปิดใชง้านครั้งแรกเมื่อ 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2542รูปทรงของตึกถูกสรา้งใหเ้หมือนกบัใบเรือของเรือใบ

แบบชาวอาหรบั ซ่ึงตวัตึกมีเสา 2 เสาแยกออกมาเป็นรูปตวั V ในขณะท่ีช่องว่างระหว่างตวั V ส่วนหน่ึงก็ปิด

ใหเ้ป็นหอ้งใหญ่ๆ และแบ่งออกเป็นชั้นๆ สถาปนิกไดก้ล่าวว่า "ส่ิงก่อสรา้งน้ีจะเป็นสญัลกัษณข์องเมืองดูไบซ่ึง

ก็เหมือนกบั โอเปร่าเฮาสท่ี์เป็นสญัลกัษณข์องเมืองซิดนีย ์หรือหอไอเฟลท่ีเป็นสญัลกัษณข์องเมืองปารีสและ

ตึกบุรจญอ์ลั อาหรบัก็ตอ้งการกลายเป็นสญัลกัษณข์องเมืองดูไบประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสเ์ช่นกนั" 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ทา่น น่ังรถ Monorail > เดินทางสู่โครงการเดอะปาล์ม  THE PALM ซึง่เป็นโครงการท่ีอลงัการ สดุยอดโปร
เจคส์โดยการถมทะเล ให้เป็นเกาะเทียมสร้างเป็นรูปต้นปาล์ม 3 เกาะ บนเกาะมีท่ีพกัโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้น 
ร้านค้า ภตัตาคาร รวมทัง้ส านกังาน ตา่งๆนบัวา่เป็นสิง่มหศัจรรย์อนัดบั 8 ของโลก  น าทา่นช่ืนชมความสวยงาม
ของภมิูประเทศ และบรรยากาศรอบๆ โรงแรมนี ้  Palm Island เป็นโครงการมหศัจรรย์ท่ีคิดค้นส าหรับรองรับการ
อยูอ่าศยัในอนาคต สร้างโดยการน าทรายมาถมทะเลเป็นเกาะเลก็ๆ รวม 301 เกาะ รูปร่างหากมองจากด้านบน
รูปต้นอินทผลมั (The Palm) และ โครงการ The World จะเห็นเป็นรูปแผนท่ีโลก  
 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เดินทางกลบัสู่ โรงแรมทีพ่กั  

หลงัอาหารนาํทา่นกลบัเขา้สู่โรงแรมทีพ่กัเพือ่เตรยีมตวัตลุยทะเลทรายในช่วงบ่าย 

15.00 น.-15.30 น. พรอ้มกนัท่ีล๊อบบ๊ี  จะมีเจา้หน้าท่ีมาคอยรบัท่าน  ไปแคมป์ /ตะลุยทะเลทราย  โดย

บริการน้ีจะอาํนวยความสะดวกโดยการรบั-ส่งถึงโรงแรม “ ทวัรท์ะเลทราย””ท่านจะสนุกกบัการนัง่รถตะลุย

ไปเนินทราย ตื่นเตน้  พรอ้มชมพระอาทิต ยต์ก หลงัจากน้ันนําท่านเขา้สู่ แคม้ป้ิงกลางทะเลทราย  โดย

ภายในมีกิจกรรมต่างๆใหทุ้กท่านร่วมสนุก อาทิเช่น 

Henna Tattoo (ทดลองศลิปะการเพนทล์วดลายแบบฉบบัชาวอาหรบั) 

SHI SHA. (เครือ่งสูบบารากู่ แบบฉบบัของชาวอาหรบักลิ่นผลไม) 

 GALA BAYA... ใหท้า่นแตง่กายพื้ นเมืองแบบชาวอาหรบั ถ่ายรูปเก็บไวป็้นทีร่ะลึก 

 ฟร ีไม่อั้นชิมชาอาหรบั, ผลไมต้ามฤดูกาล, กาแฟ, นํ้าอดัลม, นํ้าดื่ม   การขี่อูฐ 

 

 

 

 

 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ แบบบารบ์ีคิว ในทา่มกลางบรรยากาศทะเลทรายสบาย พรอ้มโชวร์ะบาํหนา้ทอ้ง

(Belly Dance) จากสาวสวยชาวอาหรบักลางทะเลทราย  

22.00 น. เดินทางออกจากแคมป์ กลบัสู่ โรงแรมทีพ่กั  

  น าท่านเดินทางสู่ที่พัก Holiday Inn Express หรือเทียบเท่า 
 



 

วนัท่ีสี ่  กรุงเทพฯ                 (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.00 น. ไดเ้วลาพอสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินดูไบ เพื่อเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 

11.45 น. เหินสู่ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EMIRATES เทีย่วบิน EK370 

21.25 น. คณะเดินทางถึง ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ ดว้ยความประทบัใจ 

 
**รายการท่องเที่ยวอาจเปล่ียนแปลงได้ ทัง้นีโ้ดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ** 

**ก่อนท าการจองทวัร์ทุกครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบริษัทฯ  
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก  

อัตราค่าบริการ 
กาํหนดการเดินทาง 

ราคาผูใ้หญ่  
(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสรมิเตยีง  

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
ราคาเด็กไม่เสรมิเตยีง  

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
พกัเดี่ยวเพิม่ 

13-16 ต.ค. 61* 

20-23 ต.ค. 61* 

27-30 ต.ค. 61* 

16-19 พ.ย. 61* 

23-26 พ.ย. 61* 

01-04 ธ.ค. 61* 

08-11 ธ.ค. 61* 

25,555 บาท 25,555 บาท 25,555 บาท 6,500 บาท 

UPDATE 21/06/18 
**ราคานี ้สงวนการเดินทาง จ านวน 20 ท่านขึน้ไป** 

เงื่อนไขในการจองทวัร ์

งวดที ่1 : สาํรองทีน่ัง่จา่ย 15,000 บาท/ทา่น (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส่งสาํเนาหนังสือเดินทาง 

งวดที ่2 :ชาํระยอดส่วนทีเ่หลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั  

หากไม่ชาํระค่าใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบรษิัทจะถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั  

กรณียกเลิก 
ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษทัฯจะคิดค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนันั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้ (ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดในทุกกรณี 

กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซึ่งตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทาํเรื่องยื่นเอกสารไปยงัสายการบิน 

โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการ ซึ่งไมส่ามารถแจง้ไดว้า่

สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไมไ่ดเ้ลย เพราะขึ้ นอยู่กบัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ

บริการอื่นๆเป็นสาํคญั  

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวีซ่า 
 ในการท าวีซา่ประเทศดไูบ 10วนั ลว่งหน้าก่อนเดินทาง 
 พาสปอร์ตมีอายนุานกวา่ 6 เดือน และมีหน้าวา่งอยา่งน้อย 2 หน้า 
 รูปถ่ายพืน้หลงัสขีาว ขนาด 2นิว้ 1 รูป หน้าตรง ไม่ยิม้ ไม่เห็นฟัน  



 

 สแกนหน้าพาสปอร์ต กลางเต็ม2 หน้า (ต้องเป็นสแกนสีไม่สามารถใช้ส าเนาได้) 

 กรณีเด็กอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ และไม่ได้เดินทางกบับิดา/มารดา คนใดคนหนึง่ ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไป
ตา่งประเทศ จากบิดา/มารดา ซึง่จดหมายต้องออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ โดยระบุประเทศและวนัเดินทาง (ตัวจริง) 
 ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด ของบิดามารดา   (กรณีที่มีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีเดินทางไปด้วย) 
 ส าเนาสติูบตัร 1 ชุด (กรณีอายุต ่ากว่า 20 ปี) 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (กรณีอายุต ่ากว่า 20 ปี) 

 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือส าเนาทะเบียนหยา่ 1 ชุด (กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีเดินทาง) 
 
     
 
 
ตัวอย่างเอกสารย่ืนวีซ่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อแนะน าและแจ้งเพื่อทราบ 
 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ทา่น แนะน าให้   
  ทา่นเปิดห้องพกั เป็น 2 ห้องจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 
กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปล่ียนวันเดินทางได้ 
กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ให้ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 ก.ก.ตอ่ใบ / กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง (Hand carry)  
  น า้หนกัต้องไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ  
 
 
 
 

พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนั้นบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของทา่น 

 



 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั โดยสายการบินเอมิเรสต์ ( EK ) 
 คา่รถโค้ชทอ่งเท่ียวตามรายการ      
 คา่ที่พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 3 คืน (พกัห้องละ 2 ทา่น) 
 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบใุนรายการ    
 คา่วีซา่เข้าประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรสต์ 
 คา่ธรรมเนียมตา่งๆ และคา่เข้าชมตามสถานท่ีทกุแหง่  
 คา่ประกนัอุบติัเหตใุนการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท  
  วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์วา่ ”อาหารเป็นพิษเทา่นัน้”) 

 (หมายเหต:ุ คา่ประกนัอุบติัเหตสุ าหรับเด็กท่ีมีอายุต ่ากวา่ 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายมุากกวา่ 75 ปี 
ทางบริษัทประกนัฯจะชดใช้คา่สนิไหมทดแทนเพียงคร่ึงหนึง่ของสญัญาฯ) 

 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 คา่หนงัสอืหนงัสอืเดินทาง 
 คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมตอ่ทา่น) 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่งๆ เช่น คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ คา่อาหารสัง่พิเศษ, คา่มินิบาร์ในห้องพกั  
 คา่อาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
เป็นธรรมเนียมปฏิบตัใินการทอ่งเทีย่ว นักทอ่งเที่ยวควรทปิแก่มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ 

คนขบัรถทีค่อยบรกิารเราโดยประมาณ   ประมาณ  29 USD ตอ่ทรปิ 

 ค่าทปิมคัคุเทศกไ์ทย ทา่นละ 3 USD / ทา่น / วนั (คิดเป็น 4วนั เทา่กบั 12 USD) 

 ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 3 USD / ทา่น / วนั (คิดเป็น 3วนั เทา่กบั 9 USD)       

 พนักงานขบัรถในประเทศดูไบ ทา่นละ 2 USD / ทา่น / วนั (คิดเป็น 3วนั เทา่กบั 6 USD) 

 พนักงานขบัรถทอ่งทะเลทราย  ทา่นละ 2 USD / ทา่น / วนั (คิดเป็น 1 วนั เทา่กบั 2 USD) 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงิ นมดัจาํ บริษทัฯจะคิดค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนันั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้ (ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดในทุกกรณี 

***หมายเหตุ*** 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ท่าน  ซ่ึงใน

กรณีน้ีทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

 ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํา่กว่า 20 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปล่ียนแปลงขนาดของ

พาหนะท่ีใชใ้นการนําเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํา่กว่า 20 ท่าน หรือตํา่กว่ามาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอพิจารณา

ยกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม 



 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะ

ไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยั

บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ 

หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสงูขึ้ น ตามอตัราค่าน้ํามนั หรือ 

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าว 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสรจ็ หากทา่นสละสิทธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
หากลูกค้าท่านใด ย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องช าระค่ามัดจ าที่ 15,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานฑูตฯ เรียกเก็บ 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ** 

**ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางท่ี

ท่านไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว 

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

 


