
 

BHT9190978 ทวัรด์ไูบ อาบดูาบ ีเลสโก ราชาแหง่ดนิแดนอาหรบั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัที"หนึ"ง ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตดิูไบ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐั
อาหรบัเอมเิรตส ์- เมอืงดไูบ - ข ึ3นชมววิบน อาคารบรุจญเ์คาะลฟีะฮ ์- หา้งดไูบ มอลล ์- นํ 3าพเุตน้ระบาํ แหง่เมอืงดไูบ 

                         (-/-/-) 

06.30 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั �น 4 ประตู
ทางเขา้หมายเลข 8-9 เคาน์เตอร ์T สายการบนิ Emirate Airlines โดยมเีจา้หนา้ที$ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขั �นตอนการเชค็อนิ และ หวัหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพื$อเตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

09.55 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิไูบ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิ Emirate Airlines 
เที$ยวบนิที$ EK375 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ั"วโมง 55 นาท ีบรกิารอาหารและเครื"องดื"มบนเครื"องบนิ ** 
13.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิไูบ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์

นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิ"นชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 3 ช ั"วโมง ** 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ (Dubai) เป็นเมอืงที$ใหญท่ี$สดุของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ตั �งอยูท่างภาคเหนอืของประเทศ ถอื
เป็นเมอืงแหง่ความมหัศจรรยเ์พราะถูกผันแปรจากดนิแดนแหง่ทะเลทราย สูด่นิแดนแหง่โลกอนาคต ความมั$งคั$งทางการคา้ บรกิาร
การพัฒนาอสงัหารมิทรัพย ์และศนูยก์ลางธรุกจิ ไมจํ่ากดัเฉพาะการคา้นํ�ามันแบบกอ่นๆ สูก่ารเป็นเมอืงแหง่ผูนํ้าเทคโนโลยสีมัยใหม่
ที$สดุของโลกแหง่หนึ$ง ไมม่สี ิ$งใดบนโลกใบนี� ที$เมอืงดไูบจะทําไม่ได ้แมก้ารสรา้งแผ่นดนิและจารกึลงบนแผนที$โลกในอาณาเขต
ของตนเอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่าน ขึ3นชมววิบน อาคารบุรจญเ์คาะลฟีะฮ ์(Burj Khalifa) หรอื เดมิชื$อ ตกึ บุรจญ์ดูไบ ที$ชั �น 124 หนึ$งในสัญลักษณ์อัน
สําคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์อกีทั �งยังเป็นฉากเสี$ยงตายสําคัญของพระเอก “ ทอม ครซู ” จากภาพยนตรเ์รื$อง Mission 
Impossible 4 ซึ$งตกึมคีวามสงูถงึ 828 เมตร ปัจจุบันมทัี �งหมด 160 ชั �น เป็นตกึที$ไดช้ื$อวา่สงูที$สดุในโลก ตัวตกึไดทํ้าสถติกิลายมา
เป็นตกึระฟ้าที$สงูที$สดุในโลกมคีวามสงูถงึ 546 เมตร แซงตกึไทเป 101 เรยีบรอ้ย (สงูกวา่ตกึไทเป 101 ประมาณ 97 เมตร และสงู
กว่าอาคารใบหยก 2 ประมาณ 218 เมตร) ซึ$งไดม้กีารเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื$อวันที$ 4 มกราคม พ.ศ. 2553 และ เปลี$ยนชื$อ
อาคารจาก " บุรจญ์ ดูไบ " เป็น " บุรจญ์ เคาะลฟีะฮ ์" เพื$อ เป็นเกยีรตแิก่ ท่านชคีค ์อดตีประธานาธบิดปีระเทศสหรัฐอาหรับเอ
มเิรตส ์ตกึบุรจญ์ เคาะลฟีะฮ ์ออกแบบโดย เอสโอเอ็ม ผูอ้อกแบบเดยีวกันกับเซยีรท์าวเวอร ์อาคารที$สงูที$สดุในสหรัฐอเมรกิาใน 
ปัจจบุนัการตกแตง่ภายในจะตกแตง่โดย จอรโ์จ อารม์าน ี(Giorgio Armani) โดยเป็นโรงแรมอารม์าน ีสําหรับ 37 ชั �นลา่ง โดยชั �น 45 
ถงึ 108 จะเป็นอพารต์เมนต ์โดยที$เหลอืจะเป็นสํานักงาน และ ชั �นที$ 123 และ 124 จะเป็นจุดชมววิของตกึที$สําคัญ สว่นบนของตกึ
จะเป็นเสาอากาศสื$อสาร นอกจากนี�ชั �น 78 จะมสีระวา่ยนํ�า กลางแจง้ขนาดใหญ่ โดยตกึนี�จะตดิตั �งลฟิตท์ี$เร็วที$สดุในโลก ที$ความเร็ว 



 

18 ม./วนิาท ี(65 ก.ม./ชม. , 40 ไมล/์ชม.) โดยลฟิตท์ี$มคีวามเร็วสงูสดุอันดับที$ 2 ปัจจุบันอยู่ที$ตกึไทเป 101 ที$มคีวามความเร็ว 
16.83 ม./วนิาท ี** รอบของการขึ3นชมววิบนอาคาร บุรจญ ์เคาะลฟีะฮ ์อาจเปลี"ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึ3นอยูก่บั
ช่วงเวลา และ อตัราคา่บรกิารของบตัรขึ3นชม ตามอตัราที"คณะกําหนดเท่าน ั3น ** บรเิวณเดยีวกันเป็นที$ตั �งของ หา้งดูไบ 
มอลล ์(Dubai Mall) หา้งที$ใหญท่ี$สดุในโลก และมพีพิธิภัณฑส์ตัวนํ์�าที$ใหญท่ี$สดุในโลกอยูภ่ายใน ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูหนา้ตูป้ลาที$มี
ขนาดใหญ่กว่าคนสบิคนยนืเรยีงกัน อสิระในการเลอืกซื�อของฝาก สนิคา้แบรนดเ์นมชื$อดังมากมายจากยุโรป ไม่ว่าจะเป็นเสื�อผา้
สภุาพบรุษุและสภุาพสตร ีกระเป๋าถอื เครื$องใชไ้ฟฟ้า เครื$องกฬีา เป็นตน้ สนิคา้บางชิ�น ไมส่ามารถหาซื�อไดท้ี$ยโุรป แตอ่าจหาซื�อได ้
ที$นี$ และ ช่วงเวลา 18.00-24.00 น. ของทุกวัน ท่านจะไดช้มการแสดง นํ 3าพุเต้นระบํา แห่งเมืองดูไบ (Dubai Dance 
Fountain) เป็นนํ�าพเุตน้ระบําอันสวยงามวจิติร อยูใ่นทะเลสาบหนา้ ตกึ บรุจญ ์เคาะลฟีะฮ ์ถอืเป็นนํ�าพทุี$ใหญท่ี$สดุในโลก โดยรอบ
ถูกรายลอ้มไปดว้ยตกึที$มีชื$อเสยีงมากมาย สิ$งพเิศษของนํ�าพุแห่งดูไบนี� คอื จะใชไ้ฟทั�งสิ�น 6,600 ดวง โปรเจคเตอรส์ ี50 ตัว 
ควบคุมการทํางานดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์โดยจะแสดงประกอบดนตร ีครั �งละประมาณ 5 นาท ีโดยใชง้บประมาณในการก่อสรา้ง
ทั �งส ิ�นกวา่ 7.2 พันลา้นบาท 

** อสิระอาหารคํ"า เพื"อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที"ยว ** 
พเิศษ !! นําทา่นสมัผสักบัประสบการณ์ใหม ่น ั"งรถลมีซูนีสดุหร ูชมความสวยงามโดยรอบของเมอืงดไูบ ** รอบของการ

น ั"งรถลมีซูนี อาจเปลี"ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึ3นอยูก่บัชว่งเวลา และ อตัราคา่บรกิาร ตามอตัราที"คณะกาํหนดเทา่น ั3น ** 
 � นําคณะเขา้สูท่ ี"พกั Novotel Barsha หรอื Golden Tulip, Dubai, United Arab Emirates หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที"สอง เมอืงดูไบ - พระราชวงัท่านชคี - ศูนยร์วมสนิคา้พื3นเมอืง - สุเหร่า จูไมรา่ - ชายหาด จูไมรา่ - ตลาดเมดนิทั จูไมร่า -
อาคารบุรจญอ์ลัอาหรบั - น ั"งรถไฟโมโนเรล สู่ โครงการเดอะ ปาลม์ - โรงแรมแอตแลนตสิ - ชงิชา้สวรรค ์ดูไบอาย - 
ตะลยุทะเลทราย ดว้ยรถยนตข์บัเคลื"อน 4 ลอ้ - ทะเลทราย                         (B/-/D)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่าน ผ่านชม พระราชวงัท่านชคี (Shiekh Palace) ตื$นตาตื$นใจกับการถ่ายภาพเป็นที$ระลกึหนา้พระราชวังอันงดงามสุด
อลังการของครอบครัวชคีค ์อัล มัคตมู (Shiekh Al Maktoum) ซึ$งมคีวามรม่รื$นเต็มไปดว้ยตน้ไมแ้ละพชืพรรณนานาชนดิ และบรรดา
เหลา่นกยงูมากมายนับหลายสบิตวัที$ถกูเนรมติขึ�นทา่มกลางเมอืงแหง่ทะเลทราย 
นําท่านเดนิทางสู ่ศูนยร์วมสนิคา้พื3นเมอืง (Local Product Shop) จําหน่ายของฝาก ของที$ระลกึทอ้งถิ$นของเมอืงดูไบ เช่น 
พรม เครื$องประดบั ชดุพื�นเมอืง รปูตดิผนัง เป็นตน้   
นําทา่น ผา่นชม สเุหรา่ จูไมรา่ (Jumeirah Mosque) สเุหรา่คูบ่า้นคูเ่มอืงของเมอืงดไูบ สรา้งดว้ยหนิออ่นทั�งหลัง และไดช้ื$อวา่
เป็นสเุหร่าที$สวยงามมากที$สดุแห่งหนึ$งในเมอืงดูไบ ผา่นชม ชายหาด จูไมรา่ (Jumeirah Beachฉ) สถานที$ตากอากาศยอด
นยิมของชาวดไูบ  
นําท่านเดนิทางสู่ ตลาดเมดนิทั จูไมร่า (Medinat Jumeirah Souk) ตลาดพื�นเมืองโบราณแต่แฝงไปดว้ยความโรแมนตกิ 
ตกแตง่สไตลอ์าหรับผสมผสานกับวัฒนธรรมของตะวันออกกลางแบบดั �งเดมิ มทัี �งรา้นแบบรถเข็นแผงลอยและบา้นมรีา้นขายของที$



 

ระลกึ เสื�อผา้แฟชั$น เครื$องประดับ รา้นบตูกิ รา้นอาหารสดุหรูที$มคีวามหลากหลายและขึ�นชื$อจากทั$วโลก ตั �งแตร่า้นกาแฟไปจนถงึ
ภัตตาคาร ทา่มกลางววิทวิทัศนท์ี$สวยงามของสถาปัตยกรรมเมอืงเกา่และโอบลอ้มดว้ยลําคลองสวยงาม 
นําทา่น ถา่ยรปูเป็นที"ระลกึ กับ อาคารบรุจญอ์ลัอาหรบั (Burj Al Arab) โรงแรมสดุหรรูะดบั 7 ดาว รปูทรงคลา้ยเรอืใบที$งดงาม
และหรหูราที$สดุแหง่หนึ$งของโลก ตั �งอยูร่มิอา่วอาหรับ เป็นที$พักอาศยัของเศรษฐทีี$มชี ื$อเสยีงชาวตะวันออกกลาง  
นําทา่น น ั"งรถไฟโมโนเรล (Monorail) สู ่โครงการเดอะ ปาลม์ (The Palm Project) เป็นสดุยอดโครงการของประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมเิรตส ์โดยการถมทะเลใหเ้ป็นเกาะเทยีม สรา้งเป็นรปูตน้ปาลม์ จํานวน 3 เกาะ มทัี �งโรงแรม รสีอรท์ อพารต์เมนท ์รา้นคา้ 
ภัตตาคาร ผับ บาร ์รวมทั�งสํานักงานตา่งๆ นับวา่เป็นสิ$งมหัศจรรยอ์ันดับที$ 8 ของโลก และสว่นของโครงการไดถู้กจารกึใหเ้ป็นสว่น
หนึ$งในแผนที$โลกเรยีบรอ้ย นําท่าน ผา่นชม ความหรหูราและยิ$งใหญ่ของ โรงแรมแอตแลนตสิ (Atlantis Hotel) ที$อยูบ่รเิวณ
สว่นปลาย หรอื ยอดของโครงการเดอะ ปาลม์ ** รอบของการน ั"งรถไฟโมโนเรล อาจเปลี"ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
ขึ3นอยูก่บัชว่งเวลา และ อตัราคา่บรกิาร ตามอตัราที"คณะกาํหนดเทา่น ั3น ** 
นําท่าน ถา่ยรูปเป็นที"ระลกึ กับ ชงิชา้สวรรค ์ดูไบอาย (Dubai Eye) ตั �งอยูใ่นเขตบล ูวอเตอร ์(Blue Waters) สัญลักษณ์ใหม่
ตอ่จากดไูบ เฟรม ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ที$จะเปิดใหบ้รกิารในปี 2563 ที$จะถงึนี� 

** อสิระอาหารกลางวนั เพื"อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที"ยว ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่โรงแรมที"พกั เพื"อเตรยีมความพรอ้ม เปลี"ยนเครื"องแตง่กายสาํหรบัตะลยุทะเลทราย 
** คาํแนะนํา **  
- ควรเตรยีมเสื3อคลมุกนัแดด แวน่ตากนัแดด รองเทา้ลาํลองที"สวมใสส่บาย เพื"อตะลยุทะเลทราย 
- ทา่นที"เมารถ กรณุาทานยาแกเ้มารถลว่งหนา้อยา่งนอ้ยครึ"งช ั"วโมงกอ่นออกเดนิทาง และ ควรแจง้ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบ  
- กจิกรรมนี3 ไมอ่นุญาตใหผู้ท้ ี"เป็นโรคหวัใจข ั3นรุนแรง หรอื ต ั3งครรภ ์เขา้รว่มโดยเด็ดขาด กรณีเกดิความเสยีหายไมว่า่
กรณีใดๆทางบรษิทัขอสงวนสทิธิrไมส่ามารถรบัผดิชอบไดท้กุกรณี 
- สําหรบัท่านที"ไม่ร่วมเดนิทางตะลุยทะเลทราย ท่านจําเป็นตอ้งพกัผ่อนรอคณะอยู่ท ี"โรงแรมที"พกั โดยทางบรษิทั ไม่
สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี3 หรอื สว่นใดสว่นหนึ"งใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี รวมไปถงึอาหารมื3อคํ"าที"รวมอยูใ่นกจิกรรม 
เพราะเป็นการชําระแบบเหมาจา่ยช่วงหนา้แลว้ท ั3งหมด ทา่นสามารถเลอืกชอ้ปปิ3 งที"หา้งสรรพสนิคา้ โดยแจง้ใหห้วัหนา้
ทวัรท์ราบ หรอืเพื"อประสานงานตดิตอ่บรกิารรถรบัสง่ ซึ"งอาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ"ม กรณุาตรวจสอบเป็นกรณีพเิศษ 
นําท่าน ตะลุยทะเลทราย ดว้ยรถยนตข์บัเคลื"อน 4 ลอ้ (4WD Sand Dune / Desert Safari) เพื$อเดนิทางสู ่ทะเลทราย 
(The Desert) ทา่นจะไดส้นุกสนานและตื$นเตน้ไปกบัประสบการณ์อนัแปลกใหม ่นั$งรถตะลยุไปบนเนนิทรายทั�งสงูและตํ$าสลบักนั 

คํ"า บรกิารอาหารคํ"า ในแคมป์กระโจมสไตลอ์าหรบั พื3นเมอืงเบดอูนิ (Bedouin) 
อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆ ในแคมป์กระโจมแบบอาหรบั ดื"มดํ"าบรรยากาศสดุโรแมนตกิของพระอาทติย์
ตกดนิที"แสนสวยงาม และสมัผสัชวีติแบบชาวพื3นเมอืงเบดูอนิ (Bedouin) อาท ิการสวมชุดพื3นเมอืงชาวอาหรบัเพื"อ
ถา่ยรูปเก็บไวเ้ป็นที"ระลกึ การเพน้ทม์อืแบบอาหรบั (Henna Tattoo) ลองสบู มาราก ูกลิ"นผลไม ้(Shi Sha) ชมโชวร์ะบํา



 

หนา้ทอ้ง (Belly Dance) ซึ"งเป็นศลิปะการรา่ยรําที"เนน้การเคลื"อนไหวของกลา้มเนื3อทอ้งและสะโพก รวมถงึสนุกสนาน
กบัการขี"อูฐ (Camel Ride) ** ช่วงเวลาของการน ั"งรถตะลุยทะเลทราย อาจเปลี"ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึ3นอยู่
กบัชว่งเวลา และ อตัราคา่บรกิาร ตามอตัราที"คณะกาํหนดเทา่น ั3น ** 
� นําคณะเขา้สูท่ ี"พกั Novotel Barsha หรอื Golden Tulip, Dubai, United Arab Emirates หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที"สาม เมอืงดไูบ - เมอืงอาบดูาบ ี- สเุหรา่หลวงแหง่เมอืงอาบดูาบ ี- โรงแรมเอมเิรตสพ์าเลซ - อาคารเอทฮิดัทาวเวอร ์- เฟอรร์า

รี" เวลิด ์- ทาํเนยีบประธานาธบิด ีแหง่เมอืงอาบดูาบ ี- เมอืงดไูบ - หา้งเอมเิรตส ์มอลล ์             (B/L/-)      
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

** คาํแนะนํา โปรดแตง่กายดว้ยชุดสภุาพ สาํหรบัเขา้ชมสเุหรา่หลวง และ ทาํเนยีบประธานาธบิดฯี ** 
การเขา้ชมสเุหรา่หลวง และ ทาํเนยีบประธานาธบิดฯี จําเป็นตอ้งแตง่กายดว้ยชุดสภุาพ และ ถอดรองเทา้กอ่นเขา้ชม 
สภุาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาวคลมุขอ้เทา้ เสื3อแขนยาวคลมุขอ้มอื มดิชดิไมร่ดัรปู และเตรยีมผา้สาํหรบัคลมุศรีษะ 
สภุาพบรุษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื3อแขนยาว ไมร่ดัรปู 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงอาบูดาบ ี(Abu Dhabi) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงที$ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์
ตั �งอยูบ่นเกาะรปูตวัท ียื$นออกไปบรเิวณอา่วเปอรเ์ซยี ถอืเป็นเมอืงที$มคีา่ครองชพีสงูที$สดุอันดบั 3 ในภมูภิาค และอนัดับ 26 ของโลก 
เป็นเมอืงที$ไดรั้บสมญานามวา่ Garden of Gulf หรอื อา่วแหง่ความเขยีวขจ ีและมคีวามอดุมสมบรูณ์ไปดว้ยสวนสวยงามท่ามกลาง
ทะเลทราย 
นําท่าน เขา้ชม สุเหรา่หลวงแหง่เมอืงอาบูดาบ ี(Grand Mosque of Abu Dhabi) หรอื สเุหร่า ชคีค ์ซายดิ บนิ สลุตาล อัล 
นารย์ันต ์(Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Mosque) สเุหรา่ประจําเมอืงหลวงที$ทา่น Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan 
หรอื ทา่นชคีค ์บคุคลสําคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์เป็นเจา้ผูค้รองรัฐอาบดูาบ ีเป็นผูก้อ่ตั �งประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์
และ เป็นประธานาธบิดคีนแรกของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ผูเ้ป็นที$รักและเปรยีบเสมอืนบดิาของชาวสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์
สรา้งไวก้่อนท่านจะสวรรคต การก่อสรา้งใชเ้วลารวมทั�งหมด 10 ปี ภายในสุเหร่าแห่งนี�มพีรมทอมอืผืนที$ใหญ่ที$สุดในโลกขนาด 
5,627 ตารางเมตร ผลงานทอ้งถิ$นของชาวอาหรับโบราณ และ โคมไฟ Chandelier ที$ใหญ่ที$สดุในโลก นําเขา้จากประเทศเยอรมัน
ทําดว้ยทองคําและทองแดงซึ$งถกูสั$งทําขึ�นพเิศษ ซึ$งภายหลังที$ทา่นชคีคส์วรรคต ทางรัฐบาลจงึใชส้เุหรา่แหง่นี�เป็นสสุานหลวงที$ฝัง
พระบรมศพของท่าน สเุหร่าแหง่นี�สามารถรองรับผูม้าประกอบพธิกีรรมทางศาสนาไดส้งูถงึ 40,000 คน ** รอบของการเขา้ชม 
สเุหรา่หลวงแหง่เมอืงอาบูดาบ ีอาจเปลี"ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึ3นอยูก่บัช่วงเวลา และ อตัราคา่บรกิารของบตัร
ขึ3นชม ตามอตัราที"คณะกาํหนดเทา่น ั3น ** 
นําทา่น ผา่นชม โรงแรมเอมเิรตสพ์าเลซ (Emirates Palace Hotel) ซึ$งในอดตีใชเ้ป็นที$รับรองผูนํ้าประเทศในเครอื GCC หรอื 
คณะมนตรคีวามร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ ไดแ้ก่ บารเ์รน การต์าร ์คูเวต โอมาน ซาอุดอิารเบยี และสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์พระราช
อาคันตกุะของทา่นชคีค ์ปัจจุบันเป็นโรงแรมที$อยูใ่นความดแูลของรัฐบาลเมอืงอาบ ูดาบ ีบรหิารโดยกลุม่ Kempinski เปิดใหบ้รกิาร
ครั �งแรกเมื$อปี 2548 โดยใชง้บประมาณก่อสรา้งทั �งส ิ�นประมาณ 3 พันลา้นเหรยีญสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ซึ$งมคีวามสวยงามดุจดั$ง
พระราชวังของเจา้ผูค้รองนคร  โรงแรมแหง่นี�อยูบ่นที$ดนิของทา่นชคีค ์อดตีประธานาธบิด ีอกีเชน่กนั อาคารเอทฮิัดทาวเวอร(์Etihad 
Tower) แวะถ่ายรูปกับตกึเอทฮิัดทาวเวอร(์Etihad Tower)คอืกลุม่อาคารที$ใชใ้นการถ่ายทําฉาก‘จัมป์นําท่าน ถา่ยรูปเป็นที"ระลกึ 
กบั อาคารเอทฮิดัทาวเวอร ์(Etihad Tower) คอืกลุม่อาคารหรหูรา งดงามทา่มกลางบรรดาตกึระฟ้าในเมอืงอาบ ูดาบ ีตัวอาคาร



 

สํานักงานสรา้งจากหนิออ่นและประกอบไปดว้ยการตกแตง่รายละเอยีดอยา่งใสใ่จและระบบไฟที$ทันสมัยทั$วทั �งอาคารตั �งแตท่างเขา้
อาคารผูท้ี$แวะเวยีนมาที$ตกึเอทฮิัดทาวเวอรจ์ะตอ้งประทับใจกับบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม และใชใ้นการถ่ายทําฉาก “จัมป์รถ” 
ขา้มตกึของโดมนิกิทอเรตโต ้ในภาพยนตรเ์รื$อง ฟาส แอนด ์ฟีเรยีด 7 (ในปี ค.ศ. 2015)  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที"ระลกึ กับ เฟอรร์ารี" เวลิด ์(Ferrari World) เป็นแหล่งรวมเทคโนโลย ีนวัตกรรมทั�งยานยนต ์วศิวกรรม
อเิล็กทรอนิกส ์และสรรพสิ$งที$เป็นองคค์วามรูเ้ชงิวศิวกรรม, ศลิปกรรม การออกแบบ วจัิย พัฒนา จากรถยนตเ์ฟอรร์ารี$ และทุกๆ 
ศาสตรใ์นโลก เอามารวมกันเพื$อสรา้งเป็นโครงการนี� ที$เป็นทั �งสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ที$สุดในโลก โชวร์ูมเทคโนโลย,ี โชวร์ูม
วศิวกรรมยานยนต,์ แหล่งรวมเทคนิคความรู ้และความบันเทงิทุกอย่างเอาไวใ้นนี� ** ค่าบตัรเขา้ชม เฟอรร์ารี" เวลิด ์ท่านละ 
ประมาณ 80-100 ยเูอสดอลลา่หส์หรฐัอเมรกิา (USD.) ขึ3นอยูก่บัชว่งเวลา และ ชว่งฤดกูาล ราคาอาจมกีารเปลี"ยนแปลง
ได ้หรอื ทา่นสามารถเลอืกซื3อของฝากของที"ระลกึจากเฟอรร์ารี" เวลิด ์มากมายที"รา้นขายของที"ระลกึ **  
นําท่าน เขา้ชม ทําเนยีบประธานาธบิด ีแห่งเมอืงอาบูดาบ ี(Presidential Palace of Abu Dhabi / Qasr Al Wattan) 
สถานที$ทางวัฒนธรรมที$สําคัญแหง่ใหมท่ี$เพิ$งเปิดใหนั้กทอ่งเที$ยวเขา้ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันออกกลาง เมื$อวันที$ 11 
มนีาคม 2562 ที$ผา่นมา เริ$มจากโถงกลาง (The Great Hall) มลีักษณะเป็นโดมทองขนาดใหญ่มคีวามสงูกวา่ 37 เมตร กลางอาคาร 
ผา่นทางเชื$อมเขา้สูห่อ้งตา่งๆ ภายในถกูประดับประดาดว้ยกระเบื�องโมเสควจิติรบรรจงดว้ยศลิปะรว่มสมัยไดอ้ยา่งสวยงามหรหูรา ทกุ
หอ้งลว้นมคีวามสวยงามเป็นเอกลักษณ์แตกตา่งกันออกไป ตลอดจนเรยีนรูม้รดกทางวัฒนธรรมและขนบประเพณีของประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมเิรตสไ์ดจ้ากที$นี$ ** รอบของการเขา้ชม ทําเนยีบประธานาธบิด ีแหง่เมอืงอาบดูาบ ีอาจเปลี"ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ขึ3นอยูก่บัชว่งเวลา และ อตัราคา่บรกิารของบตัรขึ3นชม ตามอตัราที"คณะกาํหนดเทา่น ั3น ** 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ (Dubai) ผ่านถนน Sheikh Zayed Road ถนน 12 เลนส ์สายหลักสําคัญที$สุดของประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมเิรตส ์ที$เชื$อมต่อเมอืงอาบู ดาบ ีและ เมอืงดูไบ เขา้ดว้ยกัน ขนานไปกับแนวชายฝั$ง ถนนเสน้นี�มโีรงแรม ศูนยก์ารคา้ 
สํานักงานและอพารต์เมนท ์ตั �งเรยีงรายมากมาย สถาปัตยกรรมสมัยเกา่ และ สมัยใหม่รวมกันอยู่แสดงถงึความมั$งคั$งสวยงามทาง
อารยธรรมและวัฒนธรรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่หา้งเอมเิรตส ์มอลล ์(Emirates Mall) เป็นหา้งขนาดใหญท่ี$ไดรั้บความนยิมสงู มโีรงภาพยนตร ์Cinestar แบบ
คอมเพล็กซ ์มอีารเ์คดกวา้งใหญ่ ตดิตั �งตูเ้กมส ์ลานโบวล์ ิ$ง และรา้นคา้อกีมากมาย รวมถงึรา้นตา่งๆ ที$ไดรั้บความนยิมในเมอืงดไูบ 
และ Borders, Debenhams, Zara และแมแ้ต่ Harvey Nichols สนิคา้แบรนดด์ังอย่าง H&M และ Phat Farm สําหรับลูกคา้ทั$วไป 
และ Via Rodeo ที$เต็มไปดว้ย Versace, D&G, Ferragamo และอื$นๆ จุดที$โดดเดน่ที$สดุของ Mall of the Emirates ก็คอื สก ีดไูบ 
(Ski Dubai) ไม่น่าแปลกใจที$ Mall of the Emirates เป็นหา้งสรรพสนิคา้ที$ไดรั้บความนยิมสงูสดุในเมอืงดไูบเพราะ สก ีดไูบ (Ski 
Dubai) คอืหนึ$งในสดุยอดแหลง่ทอ่งเที$ยวในประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์สามารถเลอืกเลน่ระหวา่งสก ีสโนวบ์อรด์ เลื$อนหมิะ หรอื



 

โยนบอลหมิะในสวนหมิะ หรอื สามารถเลอืกดื$มชา กาแฟ รับประทานอาหารใน Mall of the Emirates มรีา้นอาหารใหค้ณุเลอืกแบบ
นับไม่ถว้นเลยทีเดยีว เช่น Apres รา้นมสีไตลท์ี$พักสําหรับนักเล่นสก ีมเีครื$องดื$มบรกิารทันใจหรอืเลอืกทานฟองดูก็ได,้ ใกล ้Ski 
Dubai เป็นที$ตั �งรา้น Sezzam ซึ$งมเีมนูอาหารนานาชาตใิหเ้ลอืกมากมาย, The Butcher’s Shop รวมอาหารสุดยอดที$นําเขา้จาก
แอฟรกิาใต ้ที$ที$คณุตอ้งแวะทาน Biltong (เนื�อตากแหง้) หรอืสเต็กรสเลศิ 

** อสิระอาหารคํ"า เพื"อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที"ยว ** 
� นําคณะเขา้สูท่ ี"พกั Novotel Barsha หรอื Golden Tulip, Dubai, United Arab Emirates หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที"ส ี" เมอืงดูไบ - รา้นเครื"องหนงั - ข ึ3นชมววิบน อาคารดูไบเฟรม - พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตดิูไบ - ดูไบ ครกี - น ั"งเรอืขา้มฟาก - 

ยา่นตลาดเกา่ - ตลาดทอง - ตลาดเครื"องเทศ - ทา่อากาศยานนานาชาตดิไูบ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์- 
ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย               (B/-/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู ่รา้นเครื"องหนงั (Leather Shop) จําหน่ายเสื�อหนัง และ เสื�อขนสัตว ์(ขนเฟอร)์ ที$ชาวพื�นเมอืงดไูบ นยิมใช ้
แน่นอนวา่จะตอ้งเป็นสนิคา้ที$มคีณุภาพ ผลติจากวัตถดุบิที$ดสีดุจากทั$วทกุมมุโลก  
นําทา่น ขึ3นชมววิบน อาคารดไูบเฟรม (Dubai Frame) สญัลักษณ์ใหมข่องเมอืงดไูบ อาคารหนา้ตาคลา้ย กรอบรปู ที$ใหญท่ี$สดุ
ในโลก ซึ$งเป็นกรอบรูปฉาบทองคําความสงูขนาด 150 เมตร กวา้ง 93 เมตร ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งมาถงึ 10 ปีเต็ม ดว้ยจํานวนเงนิ
ประมาณ 43.5 ลา้นเหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 1.39 พันลา้นบาท คอืการแสดงภาพใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ห็นถงึสภาพแวดลอ้มของประเทศ
ดไูบ ทั �งในอดตี ปัจจุบัน และอนาคต เพราะที$ตั �งของดูไบเฟรม นั�นอยู่บรเิวณสวนสาธารณะ Zabeel Park ซึ$งเป็นเขตแบ่งระหว่าง
เมืองเก่าและเมืองใหม่อย่างพอดบิพอด ี** รอบของการขึ3นชมววิบนอาคาร ดูไบเฟรม อาจเปลี"ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ขึ3นอยูก่บัชว่งเวลา และ อตัราคา่บรกิารของบตัรขึ3นชม ตามอตัราที"คณะกาํหนดเทา่น ั3น ** 

** อสิระอาหารกลางวนั เพื"อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที"ยว ** 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทา่น เขา้ชม พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตดิไูบ (Dubai Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์ี$ทันสมัยที$สดุในภมูภิาคตะวันออกกลาง สรา้งขึ�น
เมื$อศตวรรษที$ 19 บรูณะครั�งลา่สดุปี พ.ศ. 2513 เป็นพพิธิภัณฑท์ี$รวบรวมเรื$องราวสําคัญทางประวัตศิาสตร ์เชน่ การคน้พบงานศลิป์ 
ที$มอีายุถงึ 4,000 ปี เรื$องราวการคา้ขายมุกในประวัตศิาสตรก์อ่นการคน้พบนํ�ามัน ท่านจะประทับใจกับการนําเทคโนโลยตี่างๆ มา
ถา่ยทอดเพื$อบอกเลา่เรื$องราวประวัตศิาสตรข์องอาหรับโบราณ ** รอบของการเขา้ชมอาจเปลี"ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิrไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ"ง
ใหก้บัทา่นไดท้กุกรณี เนื"องจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ั3งหมด ** 
นําทา่นเดนิทางสู ่ดูไบ ครกี (Dubai Creek) เป็นคลองที$สรา้งขึ�นโดยการขดุเขา้มาในชายฝั$ง เพื$อแบง่เมอืงดไูบออกเป็น 2 สว่น 
คอื Deira Dubai และ Bur Dubai มคีวามยาวประมาณ 14 กโิลเมตร มทีา่จอดเรอื 8 ท่า นําทา่น น ั"งเรอืขา้มฟาก ที$ชาวเมอืงดไูบ
เรยีกกันว่า Abra Taxi ซึ$งเป็นเรือที$รับใชช้าวเมืองดูไบมาชา้นานจวบจนถงึปัจจุบัน ใหท้่านไดส้ัมผัสวถิีชวีติความเป็นอยู่ ของ
ชาวเมอืงดไูบแบบโบราณ ที$ไมว่า่เมอืงดไูบจะมคีวามกา้วลํ�าทันสมัยทางเทคโนโลยรีะดับโลกมากเพยีงใด แตก็่ยังมโีอกาสไดเ้ห็น
วัฒนธรรมความเป็นอยูข่องคนทอ้งถิ$นโบราณอยูจ่นถงึปัจจบุนั  
นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นตลาดเกา่ (Old Market) ของเมอืงดไูบที$เรยีกวา่ Old Dubai Souk ที$อยูท่างฝั$ง Bur Dubai สู ่ตลาดทอง 
(Gold Souk) ที$ข ึ�นชื$อวา่เป็นตลาดทองที$ใหญ่ที$สดุในโลก วางขายเครื$องประดับที$ทําจากทองคํา ขายเครื$องประดับทกุชนดิ เชน่ 
มกุ อัญมณี ตา่งๆ รา้นเล็กๆ มากมายกวา่รอ้ยรา้นคา้ หรอื ใกลก้ันจะเป็น ตลาดเครื"องเทศ (Spice Souk) ที$ทั �งตลาดตลบอบอวน
ไปดว้ยกลิ$นเครื$องเทศ ไมห้อม อบเชย กระวาน กานหลู และ ถั$ว คุณภาพต่างๆนับรอ้ยชนิดจากทั$วทุกมุมโลก มารวมไวท้ี$ตลาด
เครื$องเทศแหง่นี� 

คํ"า บรกิารอาหารคํ"า ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! อาหารจนี 
นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิไูบ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 

22.30 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสายการบนิ Emirate Airlines เที$ยวบนิที$ 
EK374 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ั"วโมง บรกิารอาหารและเครื"องดื"มบนเครื"องบนิ ** 
วนัท 

วนัที"หา้  ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                 (-/-/-) 
08.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเที"ยวบนิ 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดี"ยว
เพิ"ม 

ราคา 
ไมร่วม 

ต ั�ว 

14 - 18 มถินุายน 2562 14JUN EK375 BKK-DXB 09.55-13.00 
17JUN EK374 DXB-BKK 22.30-08.00+1 24,999 24,999 24,999 7,999 17,999 

06 - 10 กนัยายน 2562 06SEP EK375 BKK-DXB 09.55-13.00 
09SEP EK374 DXB-BKK 22.30-08.00+1 25,999 25,999 25,999 7,999 18,999 

13 - 17 กนัยายน 2562 13SEP EK375 BKK-DXB 09.55-13.00 
16SEP EK374 DXB-BKK 22.30-08.00+1 25,999 25,999 25,999 7,999 18,999 

20 - 24 กนัยายน 2562 20SEP EK375 BKK-DXB 09.55-13.00 
23SEP EK374 DXB-BKK 22.30-08.00+1 26,999 26,999 26,999 7,999 19,999 

27 ก.ย. - 01 ต.ค. 2562 27SEP EK375 BKK-DXB 09.55-13.00 
30SEP EK374 DXB-BKK 22.30-08.00+1 26,999 26,999 26,999 7,999 19,999 

04 - 08 ตลุาคม 2562 04OCT EK375 BKK-DXB 09.55-13.00 
07OCT EK374 DXB-BKK 22.30-08.00+1 27,999 27,999 27,999 9,999 20,999 

11 - 15 ตลุาคม 2562 
(13 ต.ค. คลา้ยวนัสวรรคต ร. 9 และ วนัออกพรรษ / 

14 ต.ค. วนัหยดุชดเชย) 

11OCT EK375 BKK-DXB 09.55-13.00 
14OCT EK374 DXB-BKK 22.30-08.00+1 29,999 29,999 29,999 9,999 22,999 

18 - 22 ตลุาคม 2562 
(23 ต.ค. วนัปิยมหาราช) 

18OCT EK375 BKK-DXB 09.55-13.00 
21OCT EK374 DXB-BKK 22.30-08.00+1 28,999 28,999 28,999 9,999 21,999 

 
** อตัราคา่บรกิารนี3 รวม คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยื"นวซีา่ทอ่งเที"ยวหมูค่ณะ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แบบหมูค่ณะ เรยีบรอ้ยแลว้ 

** 
 

** อตัราคา่บรกิาร สาํหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 
 

** หากทา่นที"ตอ้งออกต ั�วภายใน (เครื"องบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามที"เจา้หนา้ที"ทกุคร ั3งกอ่นทาํการออกต ั�วเนื"องจากสายการบนิ
อาจมกีารปรบัเปลี"ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 



 

 
** สาํหรบัอตัราคา่บรกิารนี3 จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่น ขึ3นไป ในแตล่ะคณะ กรณีที"มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนที"กาํหนด ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิrในการเลื"อนการเดนิทาง หรอื เปลี"ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิ"มขึ3น เพื"อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 
 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมกาํหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุลหนึ"ง และ ไมว่า่มื3อใดมื3อ
หนึ"ง ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิ"มเตมิขณะมื3ออาหาร เนื"องจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมี

ขอ้จํากดัเรื"องของวตัถดุบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมี"ก ึ"งสาํเร็จรปู เทา่น ั3น กรณีที"
ทา่นมคีวามประสงคท์ี"จะส ั"งเมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเพิ"มเตมิในสว่นนี3ดว้ยตนเอง **  

 

อตัราคา่บรกิารนี3รวม 
� คา่บตัรโดยสารโดยเครื$องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ ชั �นประหยัด (Economy Class)  
� คา่ภาษีนํ�ามัน และ ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที$ม ี
� คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื$องบนิ โดยสายการบนิ Emirate Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื$องบนิ
ได ้ทา่นละ 1 ช ิ�น โดยมนํี�าหนักไมเ่กนิ 23 กก.  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 
� คา่โรงแรมที$พักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีที$โรงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple วา่ง) กรณีมงีานเท
รดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอื$นๆ ที$ทําใหโ้รงแรมตามรายการที$ระบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ� ในการปรับเปลี$ยนโรงแรมที$พักไปเป็นเมอืง
ใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
� คา่เขา้ชมสถานที$ตา่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชี�แจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  
� คา่อาหาร ตามรายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี$ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
� คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
� คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื$อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซื�อประกันเพิ$มเพื$อคุม้ครองสขุภาพกรณุา
ตดิตอ่เจา้หนา้ที$เป็นกรณีพเิศษ 
� คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยื"นวซี่าทอ่งเที"ยว ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แบบหมูค่ณะ ทา่นละ ประมาณ 4,500-5,000 บาท ขึ3นอยู่
กบัอตัราแลกเปลี"ยนเงนิตรา  

อตัราคา่บรกิารนี3ไมร่วม 
� คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที$ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 
รวมถงึคา่อาหาร เครื$องดื$มที$สั$งเพิ$มนอกเหนือรายการระบ ุและ คา่พาหนะตา่งๆ ที$ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรณุาสอบถามอัตราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวร์
กอ่นการใชบ้รกิารทกุครั �ง) 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ$ม 7% และภาษีหกั ณ ที$จา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
� คา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ"น และ หวัหนา้ทวัร ์รวมท ั3ง 3 ทา่น ตลอดการเดนิทาง ตามธรรมเนยีม 1,700 บาท (THB) รวมไปถงึเด็ก
อายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ั3งนี3ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นี3ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึ
พอใจของทา่น 
 

เง ื"อนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเที$ยวหรอืเอเย่นต ์กรุณาทําการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 20,000 บาท 

ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยา่งเชน่ ท่านทําจองวันที$ 1 กรุณาระเงนิมัดจํา สว่นนี�ภายในวันที$ 3 กอ่นเวลา 14.00 น. เท่านั�น โดยระบบจะ
ยกเลกิอัตโนมัตทัินท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาที$กําหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งเช็ค
ที$ว่างและทําจองเขา้มาใหม่อกีครั �ง กรณีที$คณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการใหส้ทิธิ�ลูกคา้รายถัดไป เป็นไปตาม
ระบบ ตามวัน และ เวลา ที$ทํารายการจองเขา้มาตามลําดบั เนื$องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีี$นั$งราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักทอ่งเที$ยวหรอืเอเยน่ต ์กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นที$เหลอืทั �งหมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 31 วนั กรณีนักทอ่งเที$ยวหรอืเอเยน่ต์
ไม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ$ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
รวมท ั3ง กรณีที"อยูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ที$ทําใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาที$กําหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คอื 
กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเที$ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์�นๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 9.00 น.–
18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที$รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวันหยุดทํา
การของทางบรษัิท 

 
 
 
 
 



 

 

เง ื"อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที$นักท่องเที$ยวหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลื$อน หรอื เปลี$ยนแปลง การเดนิทาง นักท่องเที$ยวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้ี

รายชื$อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที$บรษัิทอย่างใดอยา่งหนึ$ง เพื$อลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับ
ทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเทา่นั�น ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทั�งสิ�น 

2. กรณีนักทอ่งเที$ยวหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเที$ยวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชื$อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์
หรอื เดนิทางมาที$บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ$ง เพื$อลงนามดําเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการ
แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทั �งหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตร
ประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที$ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื$อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี� 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ข ึ3นไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ั3งหมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึ"ง 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิrในการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-35 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีที"มคีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่กําหนด 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิrในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ"ม ที"เกดิขึ3นจรงิท ั3งหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 31 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิrในการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ั3งหมด 
** ทั �งนี� ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายที$ไดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารที$ชําระแลว้เนื$องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเที$ยวใหแ้กนั่กท่องเที$ยว เชน่ การ
สํารองที$นั$งตั�วเครื$องบนิ การจองที$พัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที$ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื�อขาดแบบมเีงื$อนไข หรอืเที$ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน
ตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอตัราคา่บรกิารนี� จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขึ�นไป ในแตล่ะคณะ กรณีที$มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนที$กําหนด ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิ เลื$อน หรอื เปลี$ยนแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิ$มขึ�น เพื$อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง
บรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเที$ยวหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที$ไมม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน 
กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที$มวีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเที$ยวหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีี$จะชําระคา่บรกิารเพิ$มจากการที$มนัีกทอ่งเที$ยวรว่ม
เดนิทางนอ้ยกวา่ที$ทางบรษัิทกําหนดเพื$อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีี$จะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีที$ลกูคา้ดําเนนิการยื$นวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่ทัวรท์ี$ลกูคา้ชําระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ$ง ยกเวน้ในกรณีที$
วซีา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี�ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามที$เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 
18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที$รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการ
ของทางบรษัิท 
 
 
 

ขอ้มลูสําคญัเกี"ยวกบั โรงแรมที"พกั ที"ทา่นควรทราบ 
1. เนื$องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี$ยว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละชั �นกัน และบางโรงแรม
อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึ$งถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยก
หอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดี$ยว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิ$ม
ตามจรงิที$เกดิขึ�นจากนักทอ่งเที$ยวหรอืเอเยน่ต ์

2. กรณีที$มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี$ยนหรอื
ยา้ยเมอืงเพื$อใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มลูสําคญัเกี"ยวกบั การยื"นคาํรอ้งขอวซีา่ ที"ทา่นควรทราบ  
1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการยื$นวซีา่แบบหมูค่ณะเท่านั�น กรณีที$ท่านไม่สามารถยื$นวซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยื$นกอ่น หรอื หลัง 

คณะ และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายที$เกดิขึ�นตามจรงิทั �งหมด เชน่ ค่าบัตรโดยสารโดยเครื$องบนิ 
(ตั�ว) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนื$องจากทา่นยื$นหลงัคณะ  

2. มาตราฐานการพจิารณาวซี่าแบบปกตทัิ$วไปคอื 10 วันทําการ (เป็นอย่างนอ้ย ไม่รวมวันเสาร ์- อาทติย)์ ทั �งนี� ข ึ�นอยู่กับจํานวน
ผูส้มัครในชว่งนั�นๆ ซึ$งหากอยูใ่นชว่งฤดกูาลทอ่งเที$ยว ที$มผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ

3. กรณีทา่นไมส่ามารถยื"นวซี่าพรอ้มคณะไดต้ามที"กําหนดการหลงัจากที"คณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง จําเป็นตอ้งเสยีคา่
สว่นตา่ง กรณียื"นวซีา่เดี"ยว ทา่นละประมาณ 3,000-4,500 บาท จากคา่ทวัร ์ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

การเตรยีมเอกสาร เพื"อขอยื"นวซีา่ทอ่งเที"ยวประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แบบหมูค่ณะ 
สําหรบัผูเ้ดนิทางที"ถอืหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (หนา้แรกที$มรีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รปูถา่ยจากมอืถอืไมส่ามารถใชไ้ด)้ มอีายุ
การใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลบั  และมหีนา้วา่งไมตํ่$ากวา่ 2 หนา้ 

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 2 x 2 นิ�ว (เทา่กนัทกุดา้นเป็นสี$เหลี$ยมจัตรัุส) จํานวน 2 รปู ฉากหลงัตอ้งเป็นพื�นสขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซํ่�า

กบัวซีา่ประเทศอื$นๆที$เคยไดรั้บ เทา่นั�น  

2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ์ จําเป็นตอ้งใช ้สตูบิตัร โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รปูถา่ยจากมอืถอืไมส่ามารถใชไ้ด)้ 
พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 - กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ที$ออกโดยสํานักงานเขตหรอื
อําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทั �งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย 
(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ที$ออกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 
มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ที$ออกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 
มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

** รายละเอยีดเอกสารการยื"นขอวซีา่ที"ไดก้ลา่วมานี3 เป็นเพยีงขอ้มลูเบื3องตน้ที"ทางบรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํขึ3นจากประสบการณ์และระเบยีบของ
สถานทตูฯ ซึ"งอาจมกีารเปลี"ยนแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลกูคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ี"ดลุยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูด้าํเนนิการ ** 

** หมายเหต ุ: ทางดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอยีดเพิ"มเตมิ จากที"ไดแ้จง้ไว ้ข ึ3นอยูก่บัการพจิารณาของ
เจา้หนา้ที" และเอกสาร ของแตล่ะทา่น (เป็นการพจิารณาแบบรายบคุคล) การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่น
เกี"ยวขอ้งใดๆท ั3งส ิ3น ท ั3งนี3บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั3น อตัราคา่ธรรมเนยีมวซีา่ทาง
สถานทตูเป็นผูเ้รยีกเก็บ หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซีา่ ทางสถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยื"นวซีา่ และมสีทิธิrไมแ่จง้

สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ ** 

 

เง ื"อนไข และ ขอ้ควรทราบอื"นๆ ท ั"วไป ที"ทา่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ี�ขอสงวนสทิธิ�สําหรับผูเ้ดนิทางที$ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํี�าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นั�น กรณีที$ท่านถอืหนังสอืเดนิทาง

ราชการ  (หนา้ปกสนํี�าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวีัตถปุระสงคเ์พื$อการทอ่งเที$ยว 
โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชื$อมโยงเกี$ยวกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอื$นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์
เช็คอนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทั �งฝั$งประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขาเขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการไมรั่บผดิชอบ
ความผดิพลาดที$จะเกดิขึ�นในส่วนนี� และ ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที$ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า
บางสว่นหรอืทั �งหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอื
ทั �งหมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

2. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที$ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมด หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื$อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื$อ เลขที$หนังสอืเดนิทาง เลขที$
วซีา่ และอื$นๆ เพื$อใชใ้นการจองตั�วเครื$องบนิ ในกรณีที$นักทอ่งเที$ยวหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้ม
การชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นที$เหลอืทั �งหมด 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี$ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื$อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา 
ณ วันที$เดนิทางจรงิของประเทศที$เดนิทาง ทั �งนี� ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที$เพิ$มขึ�นของนักท่องเที$ยวที$ไม่ไดเ้กดิจากความผดิของทาง
บรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 
เปลี$ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื$น เป็นตน้ 

6. อัตราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี$ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที$ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการ
ปรับราคาคา่บรกิารเพิ$มขึ�น ในกรณีที$มกีารเปลี$ยนแปลงอัตราแลกเปลี$ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั�วเครื$องบนิ คา่ภาษีนํ�ามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่
ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี$ยนแปลงเที$ยวบนิ ฯลฯ ที$ทําใหต้น้ทนุสงูขึ�น 

7. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจ
ของบรษัิทกํากบัเทา่นั�น 



 

8. นักทอ่งเที$ยวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไมใ่ชเ่หตทุี$เกี$ยวขอ้งกบัทาง
บรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่า่น เกดิอบุตัภัิยที$ไมส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่น
ที$บรษัิทยังไมไ่ดชํ้าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิตัเิทา่นั�น 

9. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที$จะนําตดิตัวขึ�นเครื$องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ�น และรวมกันทกุชิ�นไมเ่กนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ$งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที$ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาต
ใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั�น ถา้สิ$งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที$กําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที$โหลดใตท้อ้ง
เครื$องบนิเทา่นั�น 

10. สิ$งของที$มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที$โหลดใต ้
ทอ้งเครื$องบนิเทา่นั�น 

11. คณะทัวรน์ี� เป็นการชําระคา่ใชจ้า่ยทั �งหมดแบบผกูขาดกับตัวแทนบรษัิทที$ไดรั้บการรับรองอยา่งถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึ$งบางสว่น
ของโปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเที$ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั�นๆ กรณีที$ท่านไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึ$ง ไมว่า่
กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิ$มเตมิขึ�นตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยที$เกดิขึ�นจรงิทั �งหมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีที$เกดิเหตกุารณ์นี�ข ึ�น ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

12. กรณีลกูคา้ที$จองเฉพาะทัวรไ์มร่วมบัตรโดยสารโดยเครื$องบนิ (จอยดแ์ลนดทั์วร ์ซื�อตั�วเครื$องบนิแยกเอง) ในวันเริ$มทัวร ์(วันที$หนึ$ง) ทา่น
จําเป็นจะตอ้งมารอคณะเท่านั�น ทางบรษัิทไม่สามารถใหค้ณะ รอท่านได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีที$ไฟลท์ของท่านถงึชา้กว่าคณะ และ ยนืยัน
เดนิทาง ทา่นจําเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมอืง หรอื สถานที$ทอ่งเที$ยวที$คณะอยูใ่นเวลานั�นๆ กรณีนี� จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิ$ม ทา่นจําเป็นจะตอ้ง
ชําระคา่ใชจ้่ายที$ใชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทั�งหมดเท่านั�น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่สามารถชดเชย หรอื ทดแทน 
หากทา่นไมไ่ดท้อ่งเที$ยวเมอืง หรอื สถานที$ทอ่งเที$ยวใดๆ สถานที$หนึ$ง ทกุกรณี เนื$องจากเป็นการชําระแบบเหมาจา่ยกบัตวัแทนแลว้ทั �งหมด 
 

 

 

 

 

 

 


