
 

 



 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.�� น. พรอ้มกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ ชั น ! ประตหูมายเลข .... เคานเ์ตอร ์.... สายการบิน FLY 
DUBAI เพื�อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั�นตอนการเช็คอิน โดยมีเจา้หน้าที�บริษัทฯ คอย
ตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกเรื�องกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

 
วนัที�สอง สนามบินดูไบ – กรุงอาบูดาบี  – GRAND MOSQUE – FERRARI WORLD – DUBAI MALL – 

ตกึที�สูงที�สุดในโลก BURJ KHALIFA (ไม่รวมค่าขึ นตกึ) 
02.35 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินFLY DUBAI เที�ยวบินที� FZ522 
 (บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ /.12 ชั �วโมง) 
�K.LL น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ (เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่าประเทศไทย 1 ชั �วโมง) หลงัผ่านพิธีการตรวจ

คนเขา้เมืองและศุลกากร 
 นําท่านเดินทางสู่ กรุงอาบูดาบี  (Abu dhabi) (ระยะทาง 156 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

2 ชม.) ที�มีความเขียวขจีท่ามกลางตวัเมืองที�ทนัสมยั จึงเป็นเมืองที�ไดร้บัสมญานามว่า Garden 
of Gulf และไดร้บัการยอ่งว่าเป็นสวรรคแ์ห่งทะเลทรายอีกดว้ย นําท่านผ่านชมสถานที�สาํคญั 
ๆ ของเมือง ตลอดจนการสรา้งบา้นเรือนที�มีความสวยงาม และเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของ
เมือง แมจ้ะตั�งอยูท่่ามกลางทะเลทรายอนัแหง้แลง้ นําท่านชม Sheikh Zayed bin Sultan al 
Nahyan Grand Mosque สุเหร่าที�งดงามที�สุดของ U.A.E. มีความใหญ่โตเป็นอนัดบั 3 ของโลก 
และเป็นสุเหร่าประจาํสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ที�ท่าน Sheikh สรา้งไวก้่อนท่านจะสวรรคต ใช้
ระยะเวลาก่อสรา้งรวมทั�งหมด 10 ปี ใหท่้านไดช้มพรมลายดอกไมผื้นใหญ่ และโคมไฟ 
(Chandelier) ที�ใหญ่ที�สุดในโลก ราคาราว 30 ลา้นเหรียญสหรฐั นําเขา้จากประเทศเยอรมนั 
ทาํดว้ยทองคาํและทองแดง ***การเที�ยวชมมสัยิด ตอ้งแต่งกายใหสุ้ภาพเรียบรอ้ย หา้มสวม
กางเกงขาสั�นหรือเสื� อกลา้ม ทั�งผูช้ายและผูห้ญิง โดยเฉพาะผูห้ญิงตอ้งสวมใส่เสื� อผา้ที�มีความ
ยาวคลุมถึงระดบัขอ้มือและขอ้เทา้ ปกปิดไหล่และทรวงอกใหมิ้ดชิด ผูห้ญิงจะตอ้งมีผา้คลุมผม 
และตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้มสัยดิ*** 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื นเมือง 
นําท่านแวะถ่ายรปู Ferrari World และมีเวลาใหท่้านเลือกซื� อของที�ระลึกที�เป็นแบรนดเ์ฟอรร์ารี� 
จากนั�นแวะถ่ายรูปเป็นที�ระลึก ณ จุดชมวิว ชิคาโกบีช กับชายทะเลสีเทอร์ควอยซ์ ที�ท่าน 
Sheikh Al Nayan สรา้งขึ� นมาเป็นของขวญัแก่ชาวเมือง  นําท่านเดินทางสู่ นครดูไบ (Dubai) 
ถือเป็นเมืองแห่งความมหศัจรรย ์ เพราะจากเดิมที�เป็นดินแดนทะเลทรายอนัแหง้แลง้ ก็ถูก
ปรบัเปลี�ยนกลายมาเป็นดินแดนแหง่ความมั �งคั �ง ทั�งในดา้นการคา้ การพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์  

 ศนูยก์ลางธุรกิจและการท่องเที�ยวของตะวนัออกกลาง เห็นไดจ้ากเหล่าตึกสูงระฟ้าอนัทนัสมยั
ที�ผุดขึ� นทั �วนครดูไบ จากนั�นนําท่านสู่ หา้งดูไบ (Dubai Mall) หา้งที�ใหญ่ที�สุดในโลก และมี



 

พิพิธภณัฑส์ตัวนํ์�าที�ใหญ่ที�สุดในโลกอยูภ่ายใน ใหท่้านไดถ่้ายรูปหน้าตูป้ลา ที�มีขนาดใหญ่กว่า
คนสิบคนยนืเรียงกนั อิสระในการเลือกซื� อของฝาก สินคา้แบรนดเ์นมชื�อดงัมากมายจากยุโรป 
ไม่ว่าจะเป็นเสื� อผา้สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี กระเป๋าถือ เครื�องใชไ้ฟฟ้า เครื�องกีฬา เป็นตน้ 
และในเวลา 18.00-24.00 น. ของทุกวนั ท่านจะไดช้มการแสดง “นํ าพุแห่งดูไบ” เป็นนํ�าพุ
เตน้ระบาํอนัสวยงามวิจิตร อยูใ่นทะเลสาบเบิรจ์คาลิฟา ที�เป็นศนูยก์ลางของนครดูไบ ถือเป็น
นํ�าพุที�ใหญ่ที�สุดในโลก ณ ปัจจุบันนี�  โดยรอบถูกรายลอ้มไปดว้ยตึกที�มีชื�อเสียงมากมาย สิ�ง
พิเศษของนํ�าพุแห่งดูไบนี�  คือ จะใชไ้ฟทั�งสิ� น 6,600 ดวง โปรเจคเตอรสี์ 50 ตวั ควบคุมการ
ทาํงานดว้ยระบบคอมพิวเตอร ์ โดยจะแสดงประกอบดนตรี ครั�งละประมาณ 5 นาที โดยใช้
งบประมาณในการก่อสรา้งทั�งสิ� นกวา่ 7.2 พนัลา้นบาท  

 ***ใหเ้วลาท่านไดถ่้ายรูปคู่กบั “เบิรจ์คาลิฟา” Burj Khalifa ตึกที�สูงที�สุดในโลก   มีความสูง
ถึง 828 เมตร มีทั�งหมด 160 ชั�น ออกแบบโดยนายเอเดรียน สมิธ สถาปนิกจากชิคาโก ซึ�ง
คณะจะไดมี้โอกาสขึ� นลิฟทที์�มีความเร็วที�สุดในโลกคือ 18 เมตร ต่อวินาที หรือ 65 กิโลเมตร 
ต่อชั �วโมง ไปถึงชั�น abc เพื�อชมวิวจากของนครดูไบไดท้ั �วทุกทิศที�สวยงาม โดยตึกนี� ออกแบบ
ตบแต่งภายในโดย Giorgio Armani (รอบเวลาขึ น อาจมีการปรบัเปลี�ยนตามความ
เหมาะสม)*** 

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
 � นาํคณะเขา้สูที่�พกั CITY MAX HOTEL / FORTUNE DEIRA หรอืเทียบเท่า 
 
วนัที�สาม พระราชวังซีค – สุเหร่าจูไมร่า – Burj Al Arab – นั �ง Monorail สู่ Palm Island – ตะลุย

ทะเลทรายพรอ้มแคม้ปิ ง โดยรถ ! WD 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั�นนําท่านผ่านชมพระราชวังท่านชีค (Shiekh Palace) ตื�นตาตื�นใจกบัพระราชวงัสุด
อลงัการของครอบครวั Shiekh Al Maktoum อนัยิ�งใหญ่ ซึ�งมีความร่มรื�น เต็มไปดว้ยตน้ไม้
นานาชนิดและบรรดาเหล่านกยูง ผ่านชม New Palace ซึ�งเป็นพระราชวงัแห่งใหม่ของ
ครอบครวั  Shiekh Al Maktoum ที�ก่อสรา้งยงัไม่แลว้เสร็จ ถ่ายรูปกบัสุเหร่าจูไมร่า (Jumeirah 
Mosque) สุเหร่าคู่บา้นคู่เมืองของดูไบ สรา้งดว้ยหินอ่อนทั�งหลงั และไดชื้�อว่าเป็นสุเหร่าที�
สวยงามมากที�สุดแห่งหนึ� งในนครดูไบ นําท่านถ่ายรูปบริเวณชายหาด Jumeirah Beach 
สถานที�ตากอากาศยอดนิยมของดูไบ แวะถ่ายรูปดา้นนอกกบัโรงแรม Burj Al Arab โรงแรม
สุดหรูระดบั 7 ดาว รูปทรงคลา้ยเรือใบที�งดงามและหรูหราที�สุดแห่งหนึ�งของโลก ตั�งอยูริ่ม
อ่าวอาหรบั เป็นที�พกัอาศยัของเศรษฐีที�มีชื�อเสียงชาวตะวนัออกกลาง ถือเป็นสถานที�ที�ทุกคน
ใฝ่ฝันจะมีโอกาสเขา้ไปสมัผัสสกัครั�งในชีวิต จากนั�นชม Medinat Jumeirah Souk หรือเรียกว่า 
เวนิสแห่งดูไบ เป็นตลาดติดแอร ์ตั�งอยู่ในส่วนเดียวกบัโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว Mina Al 
Salam ของตระกูล Al Maktoum ออกแบบและตกแต่งเป็นศิลปะพื� นเมืองแบบอาหรบัคลาสสิก 



 

ภายในมีสินคา้ระดบั Premium มากมาย อาทิ ของที�ระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหร่าน 
หวันํ�าหอม โคมไฟ ของประดบัตกแต่งบา้น ขนมหวาน และถั �วรสช็อกโกแลต เป็นตน้ 
นําท่านขึ นรถไฟ Monorail เขา้สู่ The Palm Project เป็นสุดยอดโครงการของ U.A.E. โดยการ
ถมทะเลใหเ้ป็นเกาะเทียม สรา้งเป็นรูปตน้ปาล์ม จาํนวน 3 เกาะ มีทั�งโรงแรม รีสอร์ท 
อพาร์ตเมน้ต ์รา้นคา้ ภตัตาคาร รวมทั�งสาํนักงานต่าง ๆ นับว่าเป็นสิ�งมหศัจรรยอ์นัดับที� 8 
ของโลก ใหท่้านตื�นตาตื�นใจกบัความความยิ�งใหญ่ของโรงแรม Atlantis Hotel อนัหรูหรา
อลงัการ 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
บ่าย สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ที�พกั เพื�อเปลี�ยนเครื�องแต่งกายพรอ้มตะลุยทะเลทราย 
a/.12 น. นําท่านเดินทางไปทวัรท์ะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner)  

(อยา่ลืมเสื อแจค็เกต แว่นตากนัแดด รองเทา้ฟองนํ า ตดิตวัไปดว้ย)  นําท่านขึ� นรถ 4WD 
(รถขบัเคลื�อน 4 ลอ้) ไปทวัรท์ะเลทราย ท่านจะไดส้นุกสนานและตื�นเตน้ไปกบัประสบการณ์
อนัแปลกใหม่ นั �งรถตะลยุไปบนเนินทรายทั งสูงและตํ �าสลบักนัไป (Sand Dune) 
***ท่านที�เมารถ กรุณาทานยาแกเ้มาล่วงหนา้อยา่งนอ้ยครึ�งชั �วโมง หรอืควรแจง้หวัหนา้
ทวัรใ์หท้ราบก่อนไปทวัรท์ะเลทราย ทางทวัรจ์ะไม่รบัผิดชอบ และไม่อนุญาตใหผู้ที้�เป็น
โรคหวัใจขั นรุนแรงนั �งรถไป Dune Safari โดยเด็ดขาด *****สาํหรบัท่านที�ไม่รว่มเดินทาง 
Dune Safari ท่านตอ้งรอคณะอยูที่�โรงแรม โดยทางบรษิทั ไม่สามรถคืนค่าทวัรใ์หไ้ด ้
รวมทั งอาหารมื อคํ �า***** 

คํ �า จากนั�นใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบักิจกรรมต่างๆ ในแคมป์กระโจมแบบอาหรบั ดื�มดํ �า
บรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตยต์กดินที�แสนสวยงาม และสมัผสัชีวิตแบบชาวพื� นเมือง 
(เบดอิูน) อาทิ การสวมชุดพื� นเมืองชาวอาหรบั ถ่ายรปูเก็บไวเ้ป็นที�ระลึก การเพน้ทมื์อแบบ
อาหรบั (Henna Tattoo) ลองสบู มาราก ูกลิ�นผลไม ้(Shi Sha) ชมโชวร์ะบาํหนา้ทอ้ง (Belly 
Dance) ซึ�งเป็นศิลปะการร่ายราํที�เนน้การเคลื�อนไหวของกลา้มเนื� อทอ้งและสะโพก รวมถึง
สนุกสนานกบัการขี�อฐู   

 � นาํคณะเขา้สูที่�พกั CITY MAX HOTEL / FORTUNE DEIRA หรอืเทียบเท่า 
 

วนัที�สี� พิพิธภณัฑดู์ไบ – นั �งเรือ ABRA RIDE – ตลาดเครื�องเทศ&ทอง – MALL OF THE 
EMIRATE – สนามบินดูไบ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑดู์ไบ (Dubai Museum) เป็นพิพิธภณัฑที์�ทนัสมยัที�สุดในตะวนัออก
กลาง สรา้งเมื�อศตวรรษที� 19 บูรณะครั�งล่าสุดปี 1970 เป็นพิพิธภณัฑที์�รวบรวมเรื�องราว
ประวติัศาสตรที์�สาํคญั เช่น การคน้พบงานศิลปะภายในหลุมฝังศพที� Al Qusais ซึ�งมีอายุ
มากกว่า 4,000 ปี ประทับใจกบัการบอกเล่าเรื�องราวประวติัศาสตรข์องชาวอาหรบัโบราณ



 

ผ่านเทคโนโลยีสมยัใหม่ จากนั�นนําท่านเดินทางไปยงั Dubai Creek เป็นทะเลที�สรา้งขึ� นโดย
การขุดเขา้มาในชายฝั�ง ซึ�งแบ่งนครดูไบออกเป็น 2 ส่วน คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มี
ความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีท่าจอดเรือ 8 ท่า ใหท่้านไดช้มและถ่ายรูปกบัทศันียภาพ
สองฟากฝั�งของแม่นํ�า Creek ตามอธัยาศยั ใหท่้านไดถ่้ายรูปในยา่น Bastakiya และนําท่าน 
นั �งเรือ Abra Ride สมัผัสมนตเ์สน่หท์างวฒันธรรมผ่านวิถีชีวิตสองฝั�งนํ�าของแม่นํ�า Creek 
จากนั�นเดินสู่ตลาดเครื�องเทศ (Gold & Spicy Souk)และตลาดทอง (Gold Souk) เป็นตลาด
ทองที�ใหญ่ที�สุดในโลก จาํหน่ายผลิตภณัฑ ์Jewelry ทุกประเภท เชน่ มุก อญัมณีต่าง ๆ   

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื นเมือง 
บ่าย หลงัอาหารกลางวนั นําท่านสู่ Mall of the Emirates เป็นหา้งขนาดใหญ่ มีโรงภาพยนตร ์ลาน

โบวลิ์�ง และรา้นคา้อีกมากมาย รวมถึงรา้นต่างๆ มีเวลาใหท่้านไดอิ้สระเลือกซื� อสินคา้แฟ่ชั�น
มากมาย หรือท่านจะเขา้เล่นที� Ski Dubai หนึ�งในสุดยอดแหล่งท่องเที�ยวในสหรฐัอาหรบัเอ
มิเรตส ์สามารถเลือกเล่นระหวา่งสกี สโนวบ์อรด์ เลื�อนหิมะ หรือโยนบอลหิมะในสวนหิมะ 

ค ํ �า อิสระอาหารคํ �าเพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ ง 
b2.22 น. นําคณะเดินทางสู่สนามบิน เพื�อใหท่้านมีเวลาในการเช็คอิน และ มีเวลาในการเลือกซื� อสินคา้

ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 
 

วนัที�หา้ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ   
2a.c2  น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เที�ยวบินที� FZ523 

(บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ /.12 ชั �วโมง) 
�K.LL น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

**************************************** 
อตัราค่าบริการ 

 

กาํหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ z-| 

ท่าน 

} เด็ก z ผูใ้หญ่ 
เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน}zปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน}zปี) 

พกัเดี�ยว 
เพิ�ม 

ราคา 
ไม่รวม 

ตั �ว 
}� – z| เมษายน zLK� }�,��� }�,��� }�,��� !,��� }|,��� 
z} – zL เมษายน zLK� }�,��� }�,��� }�,��� !,��� }|,��� 

z� เมษายน – } พฤษภาคม K� z},��� z},��� z},��� !,��� }!,��� 
�L – �� พฤษภาคม zLK� }�,��� }�,��� }�,��� !,��� }|,��� 
}z – }K พฤษภาคม zLK� }�,��� }�,��� }�,��� !,��� }|,��� 
z! – z� พฤษภาคม zLK� }�,��� }�,��� }�,��� !,��� }|,��� 
zK – |� พฤษภาคม zLK� }�,��� }�,��� }�,��� !,��� }|,��� 



 

   

**ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง z ขวบ }�,��� บาท** 
 

การเดินทางในแตล่ะครั งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน zL ท่านขึ นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเลื�อนการเดินทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชําระเงนิค่ามัดจาํ ท่านละ ��,000.- บาท 
ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะนั'นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ- 

ที/จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที/เหลอืชําระก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 5� วนั 
  

 

ข้อมูลเพิ/มเตมิเรื/องโรงแรมที/พกั 
1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง 

เดี�ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 6 ท่าน/6 เตียง (Triple Room) หอ้งพกั
ต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั?นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 6 
ท่าน ซึ� งถา้เขา้พกั 6 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น C เตียงใหญ่กบั C เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความ
จาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื�องจากโรงแรมนั?นไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธิH ใน
การเรียกเกบ็เงินเพิ�มเติมในกรณีที�อาจมีการแยกหอ้งพกั 

  J.   กรณีที�มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ?นมากและหอ้งพกัใน 
  เมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธิH ในการปรับเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 

อตัราค่าบรกิารนี รวม 
� ค่าตั wวเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
� ค่านํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน bc กก. � ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ b ท่าน � ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
� ค่าอาหารตามมื� อที�ระบุในรายการ   � ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ b,222,222 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
� ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศแบบหมู่คณะ (พาสสปอรต์ไทยเท่านั�น พาสต่างชาติเพิ�ม x,222 บาท) 

 



 

 

อตัราค่าบรกิารนี ไม่รวม 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

� ค่าทิปตลอดการเดินทาง },L�� บาทตอ่ทา่น 
� ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม x% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 1% 
 
เงื�อนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน a0,000 บาทต่อท่านเพื�อสาํรองที�นั�ง  

2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั�งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย ba วนั 
กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของ
ท่านถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์�นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทาง

บริษัท ดงันี�  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั�นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการ

ของทางบริษัท 

เงื�อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยว

หรือเอเจนซี�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก
ที�บริษัทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบั
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที�บริษัทอยา่งใด
อยา่งหนึ�งเพื�อทาํเรื�องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ
มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี�  
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที�ชาํระ

แลว้ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า �� วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที�ชาํระ

แลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ �� วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชาํระแลว้ทั�งหมด 



 

ทั�งนี�  ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยที�ไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการนํา
เที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตั wวเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื� อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ
หรือค่าบริการทั�งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทาง
บริษัท ดงันี�  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั�นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการ
ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 
1. ทวัรนี์� สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั�น 

2. ทัวร์นี� เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั�งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั�งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า a/ 
ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย x วันก่อนการเดินทาง
สาํหรบัประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย a2 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที�มีวีซ่า  แต่หาก
ทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที�
ทางบริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํา
นําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั wวเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือ
เอเจนซี�มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้ง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั�งนี�  บริษัทจะ
คาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ� ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที� เพิ�มขึ� นของ

นักท่องเที�ยวที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการนี� คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษัทเสนอราคา 
ดงันั�น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการปรบัราคาค่าบริการเพิ�มขึ� น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัรา



 

แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั wวเครื�องบิน ค่าภาษีเชื� อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั�น  

 
 
ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
}. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําติดตวัขึ� นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน a22 มิลลิลิตร
ต่อชิ� น และรวมกันทุกชิ� นไม่เกิน a,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิดสนิท และ
สามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ a ใบเท่านั�น ถา้
สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที�โหลดใตท้อ้ง
เครื�องบินเท่านั�น  
z. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
การขอวีซ่าดูไบแบบหมู่คณะสาํหรบัพาสสปอรต์ไทย 
1. สาํเนาสีหนังสือเดินทางที�ชดัเจน ไม่ใชถ่่ายจากมือถือ และวนัหมดอายุหนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือ

มากกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทางกลบัถึงประเทศไทย  

2. รปูถ่าย  :  รปูสี ขนาด 2 นิ� ว พื� นหลงัสีขาวเท่านั�น (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2 รปู 
             -  กรุณากรอกชื�อของบิดา-มารดาของผูที้�เดินทาง และชื�อคู่สมรส (กรณีผูห้ญิงที�   

                แตง่งานแลว้) 

3.  กรณีผูเ้ดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบรูณ ์  

3.1.  เด็ก ไม่ไดเ้ดินทาง กบับิดาและมารดา จะตอ้งมีหนังสือยนิยอมใหบุ้ตรเดินทาง ไป
ต่างประเทศจากเขตหรืออาํเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบิดาและ 
มารดา + หนังสือรบัรองค่าใชจ่า่ย (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) 
รายละเอียดเอกสารการยื�นขอวีซ่าที�ไดก้ล่าวมานี�  เป็นเพียงขอ้มลูเบื� องตน้ที�ทางบริษัทฯ ไดจ้ดัทาํขึ� น
จากประสบการณแ์ละระเบียบของสถานทตูฯ ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงได ้ตามแต่สถานการณ ์และ
คุณสมบติัของลกูคา้ในแต่ละราย  

3.2. เด็ก ไม่ไดเ้ดินทาง กบับิดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทาง(ของมารดา) ไป
ต่างประเทศจากเขตหรืออาํเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบิดาและ 
มารดา  

3.3. เด็ก ไม่ไดเ้ดินทาง กบัมารดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทาง(ของบิดา) ไป
ต่างประเทศจากเขตหรืออาํเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบิดาและ 
มารดา  

ระยะเวลาในการยื�นวีซ่า 10 วนัทาํการ ไม่รวมเสาร-์อาทิตย ์  

หมายเหต ุ: ทาง UAE Immigration อาจมีการ ขอรายละเอียดเพิ�มเติม จากที�ไดแ้จง้ไว ้ขึ นอยูก่บั   
การพิจารณาของเจา้หนา้ที� และเอกสาร ของแต่ละท่าน  การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทาง
สถานทูต ทางบรษิทัไม่มีสว่นเกี�ยวขอ้งใดๆทั งสิ น ทั งนี บรษิทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการ
อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั น อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็นผูเ้รียก
เก็บ  หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุมตัิวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนอตัราค่าธรรมเนียมในการยื�นวี
ซ่า และมีสทิธิ�ไม่แจง้สาเหตกุารปฏิเสธวีซ่า 

 


