
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมืองอาบดูาบี | GRAND MOSQUE | นัง่รถ 4WD ตะลยุทะเลทราย   
 มือ้ค ่าสดุพิเศษแบบบาร์บคิิวอาหรับ | ขึน้ “เบิร์จคาลิฟา” Burj Khalifa ชัน้ 124  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

LET’S STAY IN DUBAI 

ดไูบ 5 วัน 3 คืน 

 เดนิทาง กนัยายน – ธันวาคม 62  

เร่ิมต้นเพียง 24,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – ดไูบ – Mall of the Emirates 

วนัท่ี 2. ดไูบ – กรุงอาบูดาบี – Grand Mosque – Ferrari World – ดไูบ – ดไูบเฟรม 

วนัท่ี 3. The Palm Project – ตกึเรือใบ – ตลาด Medinat Jumeirah Souk – นัง่รถ 4WD ตะลยุทะเลทราย   

วนัท่ี 4. พิพิธภณัฑ์ดไูบ – นัง่เรือ Abra Ride – ตลาดเคร่ืองเทศ และ ตลาดทอง – ห้างดไูบ –  ขึน้ “เบิร์จคาลฟิา” Burj Khalifa 
ชัน้ 124 – สนามบิน 
วนัท่ี 5. กรุงเทพฯ 



 
 
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
06.30 น. 

 
คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอ

มิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
09.55 น.  

 
ออกเดินทางสู ่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 375 

** คณะเดินทางตัง้แต ่31 ต.ค. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 09.30 น. และถึงดไูบ เวลา 13.15 น. ** 
13.00 น. 

 
เดินทางถึงสนามบินดูไบ (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากร น าทา่นสู ่Mall of the Emirates เป็นห้างขนาดใหญ่ มีโรงภาพยนตร์ ลานโบว์ลิง่ และร้านค้าอีกมากมาย 
รวมถึงร้านตา่งๆ มีเวลาให้ทา่นได้อิสระเลอืกซือ้สนิค้าแฟ่ชัน้มากมาย หรือทา่นจะเข้าเลน่ท่ี Ski Dubai หนึง่ในสดุ
ยอดแหลง่ทอ่งเท่ียวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT หรือเทียบเท่า     

 

วันที่ 2 ดูไบ – กรุงอาบูดาบี – Grand Mosque – Ferrari World – ดูไบเฟรม 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูก่รุงอาบูดาบี (Abu dhabi)  ท่ีมีความเขียวขจีท่ามกลางตวัเมืองท่ีทนัสมัย จึงเป็นเมืองท่ีได้รับ
สมญานามว่า Garden of Gulf และได้รับการย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทรายอีกด้วย น าท่านผ่านชมสถานท่ี
ส าคญั ๆ ของเมือง ตลอดจนการสร้างบ้านเรือนท่ีมีความสวยงาม และเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมือง แม้จะ
ตัง้อยูท่า่มกลางทะเลทรายอนัแห้งแล้ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าทา่นแวะถ่ายรูป Ferrari World และให้ทา่นเลอืกซือ้ของท่ีระลกึท่ีเป็นแบรนด์เฟอร์ราร่ี จากนัน้แวะถ่ายรูปเป็นท่ี

ระลกึ ณ จุดชมวิว ชิคาโกบีช กับชายทะเลสีเทอร์ควอยซ์ ท่ีท่าน Sheikh Al Nayan สร้างขึน้มาเป็นของขวญัแก่
ชาวเมือง น าทา่นชม Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque สเุหร่าท่ีงดงามท่ีสดุของ U.A.E. มี
ความใหญ่โตเป็นอนัดบั 3 ของโลก และเป็นสเุหร่าประจ าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ท่ีท่าน Sheikh สร้างไว้ก่อนท่าน
จะสวรรคต ใช้ระยะเวลาก่อสร้างรวมทัง้หมด 10 ปี  ให้ท่านได้ชมพรมลายดอกไม้ผืนใหญ่  และโคมไฟ 
(Chandelier) ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ราคาราว 30 ล้านเหรียญสหรัฐ น าเข้าจากประเทศเยอรมนั ท าด้วยทองค าและ
ทองแดง ***การเท่ียวชมมสัยิด ต้องแตง่กายให้สภุาพเรียบร้อย ห้ามสวมกางเกงขาสัน้หรือเสือ้กล้าม ทัง้ผู้ชายและ
ผู้หญิง โดยเฉพาะผู้หญิงต้องสวมใสเ่สือ้ผ้าท่ีมีความยาวคลมุถึงระดบัข้อมือและข้อเท้า ปกปิดไหลแ่ละทรวงอกให้
มิดชิด ผู้หญิงจะต้องมีผ้าคลมุผม และต้องถอดรองเท้าก่อนเข้ามัสยิด*** ได้เวลาอันสมควรน าทา่นกลบันครดูไบ  
น าทา่นถ่ายรูปกบัดูไบเฟรม  (Dubai frame) สญัลกัษณ์ใหม่ของดูไบ ซึง่เป็นกรอบรูปฉาบทองค าความสงูขนาด 
150 เมตร กว้าง 93 เมตรท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  ใช้เวลาในการก่อสร้างมาถึง 10 ปีเต็ม ด้วยจ านวนเงินประมาณ 
43.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.39 พนัล้านบาท   



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ท์นานาชาติ 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT หรือเทียบเท่า     

 

วันที่ 3 
The Palm Project – ตกึเรือใบ – ตลาด Medinat Jumeirah Souk  
– น่ังรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านแวะถ่ายรูปด้านนอกกบัโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสดุหรูระดบั 7 ดาว รูปทรงคล้ายเรือใบที่งดงามและ

หรูหราท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก ตัง้อยู่ริมอ่าวอาหรับ เป็นท่ีพกัอาศยัของเศรษฐีท่ีมีช่ือเสียงชาวตะวนัออกกลาง ถือ
เป็นสถานท่ีท่ีทุกคนใฝ่ฝันจะมีโอกาสเข้าไปสัมผัสสักครัง้ในชีวิต จากนัน้ชม Medinat Jumeirah Souk หรือ

เรียกว่า เวนิสแห่งดูไบ เป็นตลาดติดแอร์ ตัง้อยู่ในสว่นเดียวกับโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Mina Al Salam ของ
ตระกูล Al Maktoum ออกแบบและตกแต่งเป็นศิลปะพืน้เมืองแบบอาหรับคลาสสิก ภายในมีสินค้าระดับ 
Premium มากมาย อาทิ ของท่ีระลกึ พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหร่าน หวัน า้หอม โคมไฟ ของประดบัตกแต่ง
บ้าน ขนมหวาน และถัว่รสช็อกโกแลต เป็นต้น   จากนัน้น าทา่นผ่านชมพระราชวังท่านชีค (Shiekh Palace) ต่ืน
ตาต่ืนใจกับพระราชวงัสดุอลงัการของครอบครัว Shiekh Al Maktoum อันยิ่งใหญ่ ซึ่งมีความร่มร่ืน เต็มไปด้วย
ต้นไม้นานาชนิดและบรรดาเหลา่นกยงู ผา่นชม New Palace ซึง่เป็นพระราชวงัแหง่ใหม่ของครอบครัว  Shiekh Al 
Maktoum ท่ีก่อสร้างยงัไม่แล้วเสร็จ น าท่านผ่านชมสุเหร่าจูไมร่า (Jumeirah Mosque) สเุหร่าคูบ้่านคูเ่มืองของ
ดไูบ สร้างด้วยหินอ่อนทัง้หลงั และได้ช่ือวา่เป็นสเุหร่าท่ีสวยงามมากท่ีสดุแหง่หนึง่ในนครดูไบ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสูท่ี่พกั เพื่อเปลีย่นเคร่ืองแต่งกายพร้อมตะลยุทะเลทราย ระหว่างทางแวะน าท่าน

ชมโรงงานเคร่ืองประดบัเพชรพลอย 



 
 
 
 
 

 

 
 
หมายเหต ุทา่นท่ีเมารถ กรุณาทานยาแก้เมาลว่งหน้าอย่างน้อยคร่ึงชั่วโมง หรือควรแจ้งหวัหน้าทวัร์ให้ทราบก่อน
ไปทัวร์ทะเลทราย ทางทวัร์จะไม่รับผิดชอบ และไม่อนุญาตให้ผู้ ท่ีเป็นโรคหัวใจขัน้รุนแรงนั่งรถไป Dune Safari 
โดยเด็ดขาด *** ส าหรับท่านท่ีไม่ร่วมเดินทาง  Dune Safari ท่านต้องรอคณะอยู่ท่ีโรงแรม โดยทางบริษัท ไม่
สามารถคืนคา่ทวัร์ให้ได้ รวมทัง้อาหารมือ้ค ่า *** 

ค ่า น าท่านเดินทางไปทัวร์ทะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner) (อย่าลืมเสือ้แจ็คเกต แว่นตากันแดด 

รองเท้าฟองน า้ ติดตัวไปด้วย) น าท่านขึน้รถ 4WD (รถขับเคล่ือน 4 ล้อ) ไปทัวร์ทะเลทราย ท่านจะได้
สนกุสนานและต่ืนเต้นไปกบัประสบการณ์อนัแปลกใหม่ น่ังรถตะลุยไปบนเนินทรายทัง้สูงและต ่าสลับกันไป 
(Sand Dune) 
 
จากนัน้ให้ท่านได้เพลดิเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ในแคมป์กระโจมแบบอาหรับ ด่ืมด ่าบรรยากาศสดุโรแมนติกของ
พระอาทิตย์ตกดินท่ีแสนสวยงาม และสมัผสัชีวิตแบบชาวพืน้เมือง (เบดอิูน) อาทิ การสวมชุดพืน้เมืองชาวอาหรับ 
ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นท่ีระลกึ การเพ้นท์มือแบบอาหรับ (Henna Tattoo) ลองสบู มารากู กลิน่ผลไม้ (Shi Sha) ชมโชว์
ระบ าหน้าท้อง (Belly Dance) ซึง่เป็นศิลปะการร่ายร าท่ีเน้นการเคลือ่นไหวของกล้ามเนือ้ท้องและสะโพก รวมถึง
สนกุสนานกบัการขี่อูฐ 

ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT หรือเทียบเท่า     
 
 



 
 
 
 
 

วันที่ 4 
พิพิธภัณฑ์ดูไบ – น่ังเรือ Abra Ride – ตลาดเคร่ืองเทศ และ ตลาดทอง – 
ห้างดูไบ – ขึน้ “เบิร์จคาลิฟา” Burj Khalifa ชัน้ 124 – สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ดูไบ (Dubai Museum) เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีทนัสมัยท่ีสดุในตะวนัออกกลาง สร้างเม่ือ

ศตวรรษท่ี 19 บูรณะครัง้ลา่สดุปี 1970 เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีรวบรวมเร่ืองราวประวติัศาสตร์ท่ีส าคญั เช่น การค้นพบ
งานศิลปะภายในหลุมฝังศพท่ี Al Qusais ซึ่งมีอายุมากกว่า 4,000 ปี ประทับใจกับการบอกเล่าเร่ืองราว
ประวติัศาสตร์ของชาวอาหรับโบราณผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ จากนัน้น าท่านเดินทางไปยัง Dubai Creek เป็น
ทะเลท่ีสร้างขึน้โดยการขดุเข้ามาในชายฝ่ัง ซึ่งแบ่งนครดไูบออกเป็น 2 สว่น คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มี
ความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีทา่จอดเรือ 8 ทา่ ให้ทา่นได้ชมและถ่ายรูปกบัทศันียภาพสองฟากฝ่ังของแม่น า้ 
Creek ตามอัธยาศยั ให้ท่านได้ถ่ายรูปในย่าน Bastakiya และน าท่านน่ังเรือ Abra Ride สมัผสัมนต์เสน่ห์ทาง
วฒันธรรมผ่านวิถีชีวิตสองฝ่ังน า้ของแม่น า้ Creek จากนัน้เดินสูต่ลาดเคร่ืองเทศ (Gold & Spicy Souk)และ

ตลาดทอง (Gold Souk) เป็นตลาดทองท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก จ าหนา่ยผลติภณัฑ์ Jewelry ทกุประเภท เช่น มกุ อัญ
มณีต่าง  น าทา่นชมโรงงานเคร่ืองหนงัชัน้ดีของดูไบ  จากนัน้น าท่านสู่ห้างดูไบ (Dubai Mall) ห้างท่ีใหญ่ท่ีสดุใน
โลก และมีพิพิธภณัฑ์สตัว์น า้ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกอยู่ภายใน ให้ทา่นได้ถ่ายรูปหน้าตู้ปลา ท่ีมีขนาดใหญ่กวา่คนสิบ
คนยืนเรียงกัน อิสระในห้างให้ท่านได้เลือกซือ้ของฝาก สินค้าแบรนด์เนมช่ือดงัมากมายจากยุโรป ไม่ว่าจะเป็น
เสือ้ผ้าสภุาพบุรุษและสภุาพสตรี กระเป๋าถือ เคร่ืองใช้ไฟฟา้ เคร่ืองกีฬา เป็นต้น และในเวลา 18.00-24.00 น. ของ
ทกุวนั ทา่นจะได้ชมการแสดง “น า้พแุหง่ดไูบ” เป็นน า้พุเต้นระบ าอนัสวยงามวิจิตร อยูใ่นทะเลสาบเบิร์จคาลฟิา ท่ี
เป็นศนูย์กลางของนครดไูบ ถือเป็นน า้พท่ีุใหญ่ท่ีสดุในโลก ณ ปัจจุบนันี ้โดยรอบถกูรายล้อมไปด้วยตึกท่ีมีช่ือเสยีง
มากมาย สิง่พิเศษของน า้พแุหง่ดไูบนี ้คือ จะใช้ไฟทัง้สิน้ 6,600 ดวง โปรเจคเตอร์ส ี50 ตวั ควบคมุการท างานด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะแสดงประกอบดนตรี ครัง้ละประมาณ 5 นาที โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทัง้สิน้
กวา่ 7.2 พนัล้านบาท 

กลางวัน อิสระอาหรกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าทา่นขึน้ “เบิร์จคาลิฟา” Burj Khalifa ชัน้ 124 ตึกท่ีสงูท่ีสดุในโลก มีความสงูถึง 828 เมตร มีทัง้หมด 160 ชัน้ 

ออกแบบโดยนายเอเดรียน สมิธ สถาปนิกจากชิคาโก ซึ่งคณะจะได้มีโอกาสขึน้ลิฟท์ท่ีมีความเร็วท่ีสดุในโลกคือ 
18 เมตร ต่อวินาที หรือ 65 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง ไปถึงชัน้ 124 เพื่อชมวิวจากของนครดูไบได้ทัว่ทุกทิศท่ีสวยงาม 
โดยตกึนีอ้อกแบบตบแตง่ภายในโดย Giorgio Armani 



 
 
 
 
 

 
19.00 น. 

 
เดินทางสู ่สนามบินดไูบ อิสระให้ทา่นช้อปปิง้ใน Duty Free เพลดิเพลินกบัสนิค้าแบรนด์เนม และน า้หอมยี่ห้อดงั
มากมาย 

22.30 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 374 

** คณะเดินทางตัง้แต ่31 ต.ค. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 22.35 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 07.35 น.** 
 

วันที่ 5 กรุงเทพฯ 
08.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

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

โดยสายการบนิเอมเิรตส์ (EK) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
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. 62 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.- 
 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน 3 วนันบัจากวนั

จอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตั ิ
3. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดตอ่เจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุก

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รับผดิชอบ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 
4. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่าน
เอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ตอ่ จะต้องไม่

เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเตมิกับทาง

บริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 



 
 
 
 
 

 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ธรรมเนียมวีซ่า UAE 
10. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น  คา่เคร่ืองดื่มท่ีสัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน า้หนักเกินจาก

ทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่า
กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  (20 ดอลลา่สหรัฐ) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (15 ดอลลา่สหรัฐ) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สายการบนิและช่วงเวลา
เดนิทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง 
และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นัง่ท่ี Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ต้อง
เป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูุกเฉินได้ 
(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กับ
ทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 



 
 
 
 
 

4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดนิทางและมีผลท าให้คณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนท่ี 

บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัท
ต้องน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการเดนิทาง
ของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และ
คา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมดัจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ 
ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและคา่บริการย่ืนวีซ่า / คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออก
ตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทางบริษัท

ของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัตา่งประเภทอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรม  อาจจะ
ไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไมมี่อ่างอาบน า้ 

ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 


