
 

   

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมืองอาบดูาบี | GRAND MOSQUE | นั�งรถ 4WD ตะลยุทะเลทราย   
 มื %อคํ�าสดุพิเศษแบบบาร์บิคิวอาหรับ | ขึ %น “เบิร์จคาลฟิา” Burj Khalifa ชั %น 124  

 
 

 

 

  

 

 

 

LET’S STAY IN DUBAI 
ดูไบ 5 วัน 3 คืน 

 เดนิทาง กันยายน – ธันวาคม 62  

เริ&มต้นเพียง 24,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1. กรุงเทพฯ – ดไูบ – Mall of the Emirates 

วนัที� 2. ดไูบ – กรุงอาบดูาบี – Grand Mosque – Ferrari World – ดไูบ – ดไูบเฟรม  

วนัที� 3. The Palm Project – ตกึเรือใบ – ตลาด Medinat Jumeirah Souk – นั�งรถ 4WD ตะลยุทะเลทราย   

วนัที� 4. พพิิธภณัฑ์ดไูบ – นั�งเรือ Abra Ride – ตลาดเครื�องเทศ และ ตลาดทอง – ห้างดไูบ –  ขึ %น “เบร์ิจคาลฟิา ” Burj Khalifa 
ชั %น 124 – สนามบนิ 
วนัที� 5. กรุงเทพฯ 



 

   

 

 

  

  

 

 

 

วันที& 2 กรุงเทพฯ   
06.30 น. 

 
คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู8 เคาน์เตอร์ T สายการบนิเอ

มิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที�คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก 
09.55 น.  

 
ออกเดนิทางสู ่ดไูบ โดยสายการบนิเอมิเรตส์ โดยเที&ยวบนิที& EK <=> 

** คณะเดนิทางตั %งแต ่ef ต.ค. gh เป็นต้นไป ออกเดนิทางเวลา 09.30 น. และถึงดไูบ เวลา 13.15 น. ** 
13.00 น. 

 
เดินทางถึงสนามบินดูไบ (เวลาท้องถิ�นช้ากว่าประเทศไทย e ชั�วโมง) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากร นําท่านสู ่Mall of the Emirates เป็นห้างขนาดใหญ่ มีโรงภาพยนตร์ ลานโบว์ลิ�ง และร้านค้าอีกมากมาย 
รวมถึงร้านตา่งๆ มีเวลาให้ท่านได้อิสระเลือกซื %อสินค้าแฟ่ชั %นมากมาย หรือท่านจะเข้าเลน่ที� Ski Dubai หนึ�งในสดุ
ยอดแหลง่ท่องเที�ยวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

คํ&า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที&พัก เข้าสู่ที&พัก HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT หรือเทยีบเท่า     

 

วันที& U ดไูบ – กรุงอาบูดาบี – Grand Mosque – Ferrari World – ดไูบเฟรม 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่กรุงอาบูดาบี (Abu dhabi)  ที�มีความเขียวขจีท่ามกลางตวัเมืองที�ทนัสมยั จึงเป็นเมืองที�ได้รับ
สมญานามว่า Garden of Gulf และได้รับการย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทรายอีกด้วย นําท่านผ่านชมสถานที�
สําคญั ๆ ของเมือง ตลอดจนการสร้างบ้านเรือนที�มีความสวยงาม และเห็นถึงความอดุมสมบรูณ์ของเมือง แม้จะ
ตั %งอยูท่่ามกลางทะเลทรายอนัแห้งแล้ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย นําท่านแวะถ่ายรูป Ferrari World และให้ท่านเลือกซื %อของที�ระลกึที�เป็นแบรนด์เฟอร์รารี� จากนั %นแวะถ่ายรูปเป็นที�

ระลึก ณ จุดชมวิว ชิคาโกบีช กับชายทะเลสีเทอร์ควอยซ์ ที�ท่าน Sheikh Al Nayan สร้างขึ %นมาเป็นของขวญัแก่
ชาวเมือง นําท่านชม Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque สเุหร่าที�งดงามที�สดุของ U.A.E. มี
ความใหญ่โตเป็นอนัดบั 3 ของโลก และเป็นสเุหร่าประจําสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที�ท่าน Sheikh สร้างไว้ก่อนท่าน
จะสวรรคต ใช้ระยะเวลาก่อสร้างรวมทั %งหมด 10 ปี ให้ท่านได้ชมพรมลายดอกไม้ผืนใหญ่ และโคมไฟ 
(Chandelier) ที�ใหญ่ที�สดุในโลก ราคาราว 30 ล้านเหรียญสหรัฐ นําเข้าจากประเทศเยอรมนั ทําด้วยทองคําและ
ทองแดง ***การเที�ยวชมมสัยิด ต้องแตง่กายให้สภุาพเรียบร้อย ห้ามสวมกางเกงขาสั %นหรือเสื %อกล้าม ทั %งผู้ชายและ
ผู้หญิง โดยเฉพาะผู้หญิงต้องสวมใสเ่สื %อผ้าที�มีความยาวคลมุถึงระดบัข้อมือและข้อเท้า ปกปิดไหลแ่ละทรวงอกให้
มิดชิด ผู้หญิงจะต้องมีผ้าคลมุผม และต้องถอดรองเท้าก่อนเข้ามสัยิด*** ได้เวลาอนัสมควรนําท่านกลบันครดไูบ  
นําท่านถ่ายรูปกบัดูไบเฟรม  (Dubai frame) สญัลกัษณ์ใหม่ของดไูบ ซึ�งเป็นกรอบรูปฉาบทองคําความสงูขนาด 



 

   

 

 

  

  

 

 

fuv เมตร กว้าง we เมตรที�ใหญ่ที�สดุในโลก  ใช้เวลาในการก่อสร้างมาถึง fv ปีเตม็ ด้วยจํานวนเงินประมาณ xe.u 
ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ f.ew พนัล้านบาท   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ&า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร บฟุเฟ่ท์นานาชาต ิ
ที&พัก เข้าสู่ที&พกั HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT หรือเทยีบเท่า     

 

วันที& < 
The Palm Project – ตกึเรือใบ – ตลาด Medinat Jumeirah Souk  
– นั& งรถ lWD ตะลุยทะเลทราย   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําท่านแวะถ่ายรูปด้านนอกกบัโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสดุหรูระดบั 7 ดาว รูปทรงคล้ายเรือใบที�งดงามและ

หรูหราที�สดุแห่งหนึ�งของโลก ตั %งอยู่ริมอ่าวอาหรับ เป็นที�พกัอาศยัของเศรษฐีที�มีชื�อเสียงชาวตะวนัออกกลาง ถือ
เป็นสถานที�ที�ทุกคนใฝ่ฝันจะมีโอกาสเข้าไปสัมผัสสักครั %งในชีวิต จากนั %นชม Medinat Jumeirah Souk หรือ

เรียกว่า เวนิสแห่งดูไบ เป็นตลาดติดแอร์ ตั %งอยู่ในส่วนเดียวกับโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว Mina Al Salam ของ
ตระกูล Al Maktoum ออกแบบและตกแต่งเป็นศิลปะพื %นเมืองแบบอาหรับคลาสสิก ภายในมีสินค้าระดับ 
Premium มากมาย อาทิ ของที�ระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหร่าน หวันํ %าหอม โคมไฟ ของประดบัตกแต่ง
บ้าน ขนมหวาน และถั�วรสช็อกโกแลต เป็นต้น   จากนั %นนําท่านผา่นชมพระราชวังท่านชีค (Shiekh Palace) ตื�น
ตาตื�นใจกับพระราชวงัสดุอลงัการของครอบครัว Shiekh Al Maktoum อนัยิ�งใหญ่ ซึ�งมีความร่มรื�น เต็มไปด้วย
ต้นไม้นานาชนิดและบรรดาเหลา่นกยงู ผา่นชม New Palace ซึ�งเป็นพระราชวงัแห่งใหมข่องครอบครัว  Shiekh Al 
Maktoum ที�ก่อสร้างยงัไม่แล้วเสร็จ นําท่านผ่านชมสุเหร่าจูไมร่า (Jumeirah Mosque) สเุหร่าคูบ้่านคูเ่มืองของ
ดไูบ สร้างด้วยหินออ่นทั %งหลงั และได้ชื�อวา่เป็นสเุหร่าที�สวยงามมากที�สดุแห่งหนึ�งในนครดไูบ 



 

   

 

 

  

  

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ที�พกั เพื�อเปลี�ยนเครื�องแต่งกายพร้อมตะลยุทะเลทราย ระหว่างทางแวะนําท่าน

ชมโรงงานเครื�องประดบัเพชรพลอย 
 

 
 
หมายเหต ุท่านที�เมารถ กรุณาทานยาแก้เมาลว่งหน้าอย่างน้อยครึ�งชั�วโมง หรือควรแจ้งหวัหน้าทวัร์ให้ทราบก่อน
ไปทวัร์ทะเลทราย ทางทวัร์จะไม่รับผิดชอบ และไม่อนุญาตให้ผู้ ที�เป็นโรคหวัใจขั %นรุนแรงนั�งรถไป Dune Safari 
โดยเด็ดขาด *** สําหรับท่านที�ไม่ร่วมเดินทาง Dune Safari ท่านต้องรอคณะอยู่ที�โรงแรม โดยทางบริษัท ไม่
สามารถคืนคา่ทวัร์ให้ได้ รวมทั %งอาหารมื %อคํ�า *** 

คํ&า นําท่านเดินทางไปทัวร์ทะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner) (อย่าลืมเสื qอแจ็คเกต แว่นตากันแดด 

รองเท้าฟองนํ qา ติดตัวไปด้วย) นําท่านขึ %นรถ 4WD (รถขับเคลื&อน 4 ล้อ) ไปทัวร์ทะเลทราย ท่านจะได้
สนกุสนานและตื�นเต้นไปกบัประสบการณ์อนัแปลกใหม่ นั& งรถตะลุยไปบนเนินทรายทั qงสูงและตํ&าสลับกันไป 
(Sand Dune) 
 
จากนั %นให้ท่านได้เพลิดเพลินกบักิจกรรมต่างๆ ในแคมป์กระโจมแบบอาหรับ ดื�มดํ�าบรรยากาศสดุโรแมนติกของ
พระอาทิตย์ตกดินที�แสนสวยงาม และสมัผสัชีวิตแบบชาวพื %นเมือง (เบดอิูน) อาทิ การสวมชดุพื %นเมืองชาวอาหรับ 
ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที�ระลกึ การเพ้นท์มือแบบอาหรับ (Henna Tattoo) ลองสบู มาราก ูกลิ�นผลไม้ (Shi Sha) ชมโชว์



 

   

 

 

  

  

 

 

ระบําหน้าท้อง (Belly Dance) ซึ�งเป็นศิลปะการร่ายรําที�เน้นการเคลื�อนไหวของกล้ามเนื %อท้องและสะโพก รวมถึง
สนกุสนานกบัการขี�อฐู 

ที&พัก เดนิทางเข้าสู่ที&พัก HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT หรือเทยีบเท่า     
 

วันที& l 
พิพิธภัณฑ์ดูไบ – นั& งเรือ Abra Ride – ตลาดเครื&องเทศ และ ตลาดทอง – 
ห้างดไูบ – ขึ qน “เบร์ิจคาลิฟา” Burj Khalifa ชั qน 2Ul – สนามบนิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ดูไบ (Dubai Museum) เป็นพิพิธภณัฑ์ที�ทันสมยัที�สุดในตะวนัออกกลาง สร้างเมื�อ

ศตวรรษที� 19 บูรณะครั %งล่าสดุปี 1970 เป็นพิพิธภณัฑ์ที�รวบรวมเรื�องราวประวตัิศาสตร์ที�สําคญั เช่น การค้นพบ
งานศิลปะภายในหลุมฝังศพที�  Al Qusais ซึ�งมีอายุมากกว่า 4,000 ปี ประทับใจกับการบอกเล่าเรื� องราว
ประวตัิศาสตร์ของชาวอาหรับโบราณผ่านเทคโนโลยีสมยัใหม่ จากนั %นนําท่านเดินทางไปยงั Dubai Creek เป็น
ทะเลที�สร้างขึ %นโดยการขดุเข้ามาในชายฝั�ง ซึ�งแบ่งนครดไูบออกเป็น 2 ส่วน คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มี
ความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีท่าจอดเรือ 8 ท่า ให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปกบัทศันียภาพสองฟากฝั�งของแม่นํ %า 
Creek ตามอธัยาศยั ให้ท่านได้ถ่ายรูปในย่าน Bastakiya และนําท่านนั& งเรือ Abra Ride สมัผสัมนต์เสน่ห์ทาง
วฒันธรรมผ่านวิถีชีวิตสองฝั�งนํ %าของแม่นํ %า Creek จากนั %นเดินสู่ตลาดเครื& องเทศ (Gold & Spicy Souk)และ

ตลาดทอง (Gold Souk) เป็นตลาดทองที�ใหญ่ที�สดุในโลก จําหน่ายผลติภณัฑ์ Jewelry ทกุประเภท เช่น มกุ อญั
มณีตา่ง  นําท่านชมโรงงานเครื�องหนงัชั %นดีของดไูบ  จากนั %นนําท่านสู่ห้างดูไบ (Dubai Mall) ห้างที�ใหญ่ที�สดุใน
โลก และมีพิพิธภณัฑ์สตัว์นํ %าที�ใหญ่ที�สดุในโลกอยู่ภายใน ให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้าตู้ปลา ที�มีขนาดใหญ่กว่าคนสิบ
คนยืนเรียงกัน อิสระในห้างให้ท่านได้เลือกซื %อของฝาก สินค้าแบรนด์เนมชื�อดงัมากมายจากยโุรป ไม่ว่าจะเป็น
เสื %อผ้าสภุาพบรุุษและสภุาพสตรี กระเป๋าถือ เครื�องใช้ไฟฟา้ เครื�องกีฬา เป็นต้น และในเวลา f�.vv-hx.vv น. ของ
ทกุวนั ท่านจะได้ชมการแสดง “นํ %าพแุห่งดไูบ” เป็นนํ %าพเุต้นระบําอนัสวยงามวิจิตร อยู่ในทะเลสาบเบร์ิจคาลิฟา ที�
เป็นศนูย์กลางของนครดไูบ ถือเป็นนํ %าพทีุ�ใหญ่ที�สดุในโลก ณ ปัจจบุนันี % โดยรอบถกูรายล้อมไปด้วยตกึที�มีชื�อเสียง
มากมาย สิ�งพิเศษของนํ %าพแุห่งดไูบนี % คือ จะใช้ไฟทั %งสิ %น g,gvv ดวง โปรเจคเตอร์สี uv ตวั ควบคมุการทํางานด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะแสดงประกอบดนตรี ครั %งละประมาณ u นาที โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั %งสิ %น
กวา่ �.h พนัล้านบาท 

กลางวัน อิสระอาหรกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย นําท่านขึ qน “เบิร์จคาลิฟา” Burj Khalifa ชั qน 2Ul ตกึที�สงูที�สดุในโลก มีความสงูถึง �h� เมตร มีทั %งหมด fgv ชั %น 

ออกแบบโดยนายเอเดรียน สมิธ สถาปนิกจากชิคาโก ซึ�งคณะจะได้มีโอกาสขึ %นลิฟท์ที�มีความเร็วที�สดุในโลกคือ 
f� เมตร ต่อวินาที หรือ gu กิโลเมตร ต่อชั�วโมง ไปถึงชั %น fhx เพื�อชมวิวจากของนครดไูบได้ทั�วทกุทิศที�สวยงาม 
โดยตกึนี %ออกแบบตบแตง่ภายในโดย Giorgio Armani 



 

   

 

 

  

  

 

 

 
19.00 น. 

 
เดนิทางสู ่สนามบนิดไูบ อิสระให้ทา่นช้อปปิ %งใน Duty Free เพลดิเพลนิกบัสนิค้าแบรนด์เนม และนํ %าหอมยี�ห้อดงั
มากมาย 

22.30 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมิเรตส์ เที&ยวบนิที& EK 374 

** คณะเดนิทางตั %งแต ่31 ต.ค. 62 เป็นต้นไป ออกเดนิทางเวลา 22.35 น. และถงึกรุงเทพฯ เวลา 07.35 น.** 
 

วันที& 5 กรุงเทพฯ 
08.00 น. เดนิทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 
 
********************************************************************************************************** 

อัตราค่าบริการ LET’S STAY IN DUBAI 
ดไูบ 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบนิเอมเิรตส์ (EK) 
 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก U-< 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 2U ปี  
(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 2U ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั~ว 
ท่านละ 

พักเดี&ยวเพิ&ม 
ท่านละ 

05-09 ก.ย. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 16,900.- 3,900.- 

26-30 ก.ย. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 16,900.- 3,900.- 



 

   

 

 

  

  

 

 

03-07 ต.ค. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 18,900.- 3,900.- 

11-15 ต.ค. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 18,900.- 3,900.- 

17-21 ต.ค. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 18,900.- 3,900.- 

23-27 ต.ค. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 18,900.- 3,900.- 

31 ต.ค.-04 พ.ย. 62 24,900.- 24,900.- 24,900.- 15,900.- 3,900.- 

07-11 พ.ย. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 18,900.- 3,900.- 

14-18 พ.ย. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 18,900.- 3,900.- 

28 พ.ย.-02 ธ.ค. 6U 26,900.- 26,900.- 26,900.- 18,900.- 3,900.- 

28 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 18,900.- 8,900.- 

31 ธ.ค. 62-04 ม.ค. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 18,900.- 8,900.- 
 

เงื&อนไขการให้บริการ  
1.        ชําระเงินมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที�นั�งจะยืนยนัเมื�อได้รับเงินมดัจําแล้วเทา่นั %น 
2. สง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ที�เดินทาง ที�มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื�อทําการจองคิวยื�นวีซ่าภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง หาก

ไมส่ง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมติั 
3. หากท่านที�ต้องการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที� ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครั %ง หาก

ออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที� ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ�ไม ่รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายที�เกิดขึ %น 
4. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดูแลพิเศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้ สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั�วโมงติดต่อกนั ทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการ
เดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทั %งหมด 

 

อัตราค่าบริการนี qรวม 

1  ค่าตั�วเครื�องบิน ชั %นประหยัด (Economy Class) ที�ระบุวันเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกิน
จํานวนวนั และอยูภ่ายใต้เงื�อนไขของสายการบิน) 

2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื�อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที�) 
 คา่ประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม์) 



 

   

 

 

  

  

 

 

 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื qอประกันการเดนิทางสาํหรับครอบคลุมเรื&องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ&มเตมิกับทางบริษัทได้  
 เบี %ยประกนัเริ�มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบี %ยประกนัเริ�มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที�มีอายตุั %งแตแ่รกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ธรรมเนียมวีซา่ UAE 
10. คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และหกั ณ ที�จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนี qไม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทําหนงัสือเดินทาง 
2. คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เครื�องดื�มที�สั�งพิเศษ, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่านํ %าหนกัเกินจากทางสายการ

บินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ %น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมี
คา่ที�สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมนํ %ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที�สายการบินมีการปรับขึ %นราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
u. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ�น  (20 ดอลลา่สหรัฐ) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (15 ดอลลา่สหรัฐ) 
 

เงื&อนไขการชาํระค่าทวัร์ส่วนที&เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที&เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิ&มเตมิเรื&องตั~วเครื&องบนิและที&นั& งบนเครื&องบนิ 

f. ทางบริษัทได้สํารองที�นั�งพร้อมชําระเงินมดัจําค่าตั�วเครื�องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�

การเรียกเก็บคา่มดัจําตั�วเครื�องบิน ซึ�งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ f,vvv – u,vvv บาท  แล้วแตส่ายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   
h.  หากตั�วเครื�องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที�เกิดขึ %นจริง และรอ 

Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ e- g เดือนเป็นอยา่งน้อย 
e.  นั�งที� Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ที�จะนั�งต้องมีคณุสมบติัตรงตามที�สายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ที�มี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อื�นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (นํ %าหนกัประมาณ hv 
กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ที�มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ที�นั�ง Long leg ขึ %นอยู่กบัทางเจ้าหน้าที�เช็คอินสายการบิน 
ตอนเวลาที�เช็คอินเทา่นั %น 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 



 

   

 

 

  

  

 

 

f. แจ้งยกเลกิ xu วนั ขึ %นไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทั %งหมด 
h. แจ้งยกเลกิภายใน ev-xx วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ fv,vvv บาท  
e. แจ้งยกเลกิภายใน fg-hw วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ hv,vvv บาท 
x. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ fu วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใช้จ่ายทั %งหมด 
u. บริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั %งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที� บริษัทฯ

กําหนดไว้ (evท่านขึ %นไป) เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื�นที�เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องนําไปชําระ
คา่เสียหายตา่งๆที�เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

g. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื�อนการเดินทางของท่าน  
ไปยงัคณะต่อไปแต่ทั %งนี %ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจําตั�ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที� 
สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

�. กรณียื�นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทวัร์หรือมดัจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ %นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื�นวีซ่า / ค่ามดัจําตั�วเครื�องบิน หรือค่าตั�วเครื�องบิน (กรณีออกตั�วเครื�องบินแล้ว) 
คา่สว่นตา่งในกรณีที�กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจํานวน  

�. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั�วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมคื่นคา่ทวัร์ทั %งหมด 
w. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื�องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที� ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทางบริษัทของสงวน

สทิธิ�ในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทั %งหมด 
 

ข้อมูลเพิ&มเตมิเรื&องโรงแรมที&พกั 
f. เนื�องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเดี�ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และ

ห้องพกัแบบ e ท่าน/e เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ e ท่าน แต่
อาจจะได้เป็น f เตียงใหญ่กบั f เตียงพบัเสริม 

h. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มีอณุหภมิูตํ�า 
e. กรณีที�มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ %นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการ

ปรับเปลี�ยนหรือย้ายเมืองเพื�อให้เกิดความเหมาะสม 
x. โรงแรมในยโุรปที�มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที�เป็นห้องเดี�ยวอาจเป็นห้องที�มีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบนํ %า ซึ�งขึ %นอยู่

กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั %นๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 
 
 
 
 
 
 

 


