
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HILIGHT 

•  ชมเมืองอาบูดาบี เมืองที่ไดร้ับการยกย่องว่าเป็น

สวรรคแ์ห่งทะเลทราย จนไดร้ับสมญานามว่าเป็น  

Garden of Gulf      

• ชมความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าหินอ่อนสีขาว Grand 

Mosque  

• ชมการแสดง “น ้ำแห่งดูไบ” เป็นน ้ าพุ เตน้ระบ าที่

สวยงามวจิติรตระการตา  

• น่ังเรอื Abra Ride สมัผัสมนตเ์สน่หท์างวัฒนธรรม ที่

ผสมผสานกันระหว่างอาหรับดัง้เดมิและความทันสมัย

ในแบบตะวันตก ผ่านวิถีชีว ิตสองฝ่ังน ้ าของแม่น ้ า 

Creek ในเมอืงอันมั่งคัง่  

• สมัผสัประสบกำรณ์แปลกใหม่ สนุกสนำนกบักำร

น ัง่รถตะลยุทะเลทรำยและกำรขีอ่ฐู 

• ดืม่ด ำ่กบับรรยำกำศสดุโรแมนตกิของพระอำทติย์

ตกดนิ และมือ้ค ำ่สดุพเิศษแบบบำรบ์คิวิอำหรบั 

• ขึน้ “เบริจ์คำลฟิำ” Burj Khalifa ช ัน้ 124 

 

 

 

Dubai Grand Mosque 

5 วนั 3 คนื 

โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์(EK) 

เดนิทำง : มถินุำยน-ธนัวำคม 62 

รำคำเร ิม่ตน้เพยีง 24,900.-  

 



 
 
 
 
 

        ก ำหนดกำรเดนิทำง 

     วนัที ่ 13-17, 20-24 ม.ิย. 62          24,900.- 

     วนัที ่ 05-09, 12-16, 26-30 ก.ย. 62          25,900.- 

     วนัที ่ 03-07, 11-15, 17-21, 23-27 ต.ค. 62          26,900.- 

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

     วนัที ่ 07-11, 14-18, 28 พ.ย.-02 ธ.ค. 62              26,900.- 

 วนัที ่ 05-09 ธ.ค. 62                                                                                         26,900.- 

 

       เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 

 

 

วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ กลำงวนั ค ำ่ โรงแรมที่
พกั 

1 กรงุเทพฯ – ดไูบ – Mall of the Emirates 
✈ ✈ O  

 

2 
ดไูบ – กรงุอำบดูำบ ี– Grand Mosque – Ferrari 
World – ดไูบ – ดไูบเฟรม 

O O O 

HOLIDAY INN 
EXPRESS 
AIRPORT 

หรอืเทยีบเทำ่ 

3 
The Palm Project – ตกึเรอืใบ – ตลำด Medinat 
Jumeirah Souk – น ัง่รถ 4WD ตะลยุทะเลทรำย   

O O O 

HOLIDAY INN 

EXPRESS 
AIRPORT 
หรอืเทยีบเทำ่ 

4 
พพิธิภณัฑด์ไูบ – น ัง่เรอื Abra Ride – ตลำด
เครือ่งเทศ และ ตลำดทอง – หำ้งดไูบ –  

ขึน้ “เบริจ์คำลฟิำ” Burj Khalifa ช ัน้ 124 – สนำมบนิ 

O X ✈ 

 
HOLIDAY INN 

EXPRESS 

AIRPORT 
หรอืเทยีบเทำ่ 

5 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈ 
 

     
 



 
 
 
 
 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพ  

06.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคำนเ์ตอร ์T 

สำยกำรบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

09.55 น. ออกเดนิทางสู ่ดไูบ โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 375 

** คณะเดนิทำงต ัง้แตว่นัที ่31 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทำงเวลำ 09.30 น. และ

ถงึดไูบ เวลำ 13.15 น. ** 

13.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

 เดนิทางถงึสนำมบนิดไูบ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 3 ชัว่โมง) หลังผ่านพธิีการตรวจ

คนเขา้เมอืงและศุลกากร น าท่านสู ่Mall of the Emirates เป็นหา้งขนาดใหญ่ มีโรงภาพยนตร ์

ลานโบวล์ ิง่ และรา้นคา้อกีมากมาย รวมถงึรา้นต่างๆ มีเวลาใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้แฟ่

ชัน้มากมาย หรอืทา่นจะเขา้เล่นที ่Ski Dubai หนึง่ในสดุยอดแหล่งท่องเทีย่วในสหรัฐอาหรับเอ

มเิรตส ์

ค ำ่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั           เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT หรอืเทยีบเทำ่     

วนัที ่2 ดไูบ – กรงุอำบูดำบ ี– Grand Mosque – Ferrari World – ดไูบ – ดไูบเฟรม 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูก่รงุอำบดูำบ ี(Abu dhabi)  ทีม่คีวามเขยีวขจทีา่มกลางตวัเมอืงทีท่ันสมัย 

จงึเป็นเมืองที่ไดร้ับสมญานามว่า Garden of Gulf และไดร้ับการย่องว่าเป็นสวรรค์แห่ง

ทะเลทรายอกีดว้ย น าทา่นผ่านชมสถานทีส่ าคัญ ๆ ของเมือง ตลอดจนการสรา้งบา้นเรอืนทีม่ี

ความสวยงาม และเห็นถงึความอุดมสมบูรณ์ของเมอืง แมจ้ะตัง้อยู่ทา่มกลางทะเลทรายอันแหง้

แลง้ 

กลำงวนั        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 น าทา่นแวะถา่ยรูป Ferrari World และมเีวลาใหท้า่นเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึทีเ่ป็นแบรนดเ์ฟอรร์ารี ่

จากนั้นแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ ณ จุดชมววิ ชคิาโกบีช กับชายทะเลสีเทอร์ควอยซ์ ที่ท่าน 

Sheikh Al Nayan สรา้งขึน้มาเป็นของขวัญแก่ชาวเมือง น าท่านชม Sheikh Zayed bin Sultan al 

Nahyan Grand Mosque สเุหร่าทีง่ดงามทีส่ดุของ U.A.E. มีความใหญ่โตเป็นอันดับ 3 ของโลก 

และเป็นสุเหร่าประจ าสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ที่ท่าน Sheikh สรา้งไวก้่อนท่านจะสวรรคต ใช ้

ระยะเวลาก่อสรา้งรวมทั ้งหมด 10 ปี ใหท้่านไดช้มพรมลายดอกไมผ้ืนใหญ่ และโคมไฟ 

(Chandelier) ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ราคาราว 30 ลา้นเหรยีญสหรัฐ น าเขา้จากประเทศเยอรมัน ท า

ดว้ยทองค าและทองแดง ***การเที่ยวชมมัสยดิ ตอ้งแต่งกายใหสุ้ภาพเรียบรอ้ย หา้มสวม

กางเกงขาสัน้หรอืเสือ้กลา้ม ทัง้ผูช้ายและผูห้ญงิ โดยเฉพาะผูห้ญงิตอ้งสวมใสเ่สือ้ผา้ทีม่คีวาม

ยาวคลมุถงึระดบัขอ้มอืและขอ้เทา้ ปกปิดไหลแ่ละทรวงอกใหม้ดิชดิ ผูห้ญงิจะตอ้งมผีา้คลมุผม 



 
 
 
 
 

และตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้มัสยิด*** ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านกลับนครดูไบ  น าท่าน

ถ่ายรูปกับดูไบเฟรม  (Dubai frame) สัญลักษณ์ใหม่ของดูไบ ซึง่เป็นกรอบรูปฉาบทองค า

ความสงูขนาด 150 เมตร กวา้ง 93 เมตรทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก  ใชเ้วลาในการก่อสรา้งมาถงึ 10 

ปีเต็ม ดว้ยจ านวนเงนิประมาณ 43.5 ลา้นเหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 1.39 พันลา้นบาท   

ค ำ่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ทน์านาชาต ิ

ทีพ่กั        เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT หรอืเทยีบเทำ่     

วนัที ่3 The Palm Project – ตกึเรอืใบ – ตลำด Medinat Jumeirah Souk  

– น ัง่รถ 4WD ตะลุยทะเลทรำย   

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 น าทา่นแวะถา่ยรูปดา้นนอกกบัโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสดุหรรูะดบั 7 ดาว รูปทรง

คลา้ยเรอืใบทีง่ดงามและหรูหราทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก ตัง้อยู่รมิอ่าวอาหรับ เป็นทีพ่ักอาศยั

ของเศรษฐทีีม่ชี ือ่เสยีงชาวตะวันออกกลาง ถอืเป็นสถานทีท่ีท่กุคนใฝ่ฝันจะมโีอกาสเขา้ไป

สมัผัสสกัครัง้ในชวีติ จากนัน้ชม Medinat Jumeirah Souk หรอืเรยีกวำ่ เวนสิแหง่ดไูบ 

เป็นตลาดตดิแอร ์ตัง้อยู่ในสว่นเดยีวกบัโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว Mina Al Salam ของตระกลู Al 

Maktoum ออกแบบและตกแตง่เป็นศลิปะพืน้เมอืงแบบอาหรบัคลาสสกิ ภายในมสีนิคา้ระดบั 

Premium มากมาย อาท ิ ของทีร่ะลกึ พวงกญุแจ ขวดทราย พรมอหิรา่น หัวน ้าหอม โคมไฟ 

ของประดบัตกแตง่บา้น ขนมหวาน และถัว่รสชอ็กโกแลต เป็นตน้   จากนัน้น าทา่นผา่นชม

พระรำชวงัทำ่นชคี (Shiekh Palace) ตืน่ตาตืน่ใจกบัพระราชวังสดุอลงัการของครอบครวั 

Shiekh Al Maktoum อันยิง่ใหญ่ ซึง่มคีวามร่มรืน่ เต็มไปดว้ยตน้ไมน้านาชนดิและบรรดาเหลา่

นกยูง ผ่านชม New Palace ซึง่เป็นพระราชวังแห่งใหม่ของครอบครัว  Shiekh Al Maktoum 

ทีก่อ่สรา้งยังไม่แลว้เสร็จ น าทา่นผา่นชมสเุหรำ่จไูมรำ่ (Jumeirah Mosque) สเุหร่า

คูบ่า้นคูเ่มอืงของดไูบ สรา้งดว้ยหนิออ่นทัง้หลงั และไดช้ือ่ว่าเป็นสเุหร่าทีส่วยงามมากทีส่ดุ

แห่งหนึง่ในนครดไูบ 

กลำงวนั        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บำ่ย สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ที่พัก เพื่อเปลี่ยนเครื่องแต่งกายพรอ้มตะลุยทะเลทราย 

ระหว่างทางแวะน าทา่นชมโรงงานเครือ่งประดบัเพชรพลอย 

 

 

 

หมำยเหตุ ทำ่นทีเ่มำรถ กรุณำทำนยำแกเ้มำล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ยคร ึง่ช ัว่โมง หรอืควร

แจง้หวัหน้ำทวัรใ์หท้รำบก่อนไปทวัรท์ะเลทรำย ทำงทวัรจ์ะไม่รบัผดิชอบ และไม่

อนุญำตใหผู้ท้ ีเ่ป็นโรคหวัใจข ัน้รุนแรงน ัง่รถไป Dune Safari โดยเด็ดขำด *** ส ำหรบั

ทำ่นทีไ่มร่ว่มเดนิทำง Dune Safari ทำ่นตอ้งรอคณะอยู่ท ีโ่รงแรม โดยทำงบรษิทั ไม่

สำมำรถคนืคำ่ทวัรใ์หไ้ด ้รวมท ัง้อำหำรมือ้ค ำ่ *** 

 น าท่านเดนิทางไปทวัรท์ะเลทรำย (Dune Safari & BBQ Dinner) (อย่ำลมืเสือ้แจ็ค

เกต แวน่ตำกนัแดด รองเทำ้ฟองน ำ้ ตดิตวัไปดว้ย) น าท่านขึน้รถ 4WD (รถขบัเคลือ่น 

4 ลอ้) ไปทัวรท์ะเลทราย ท่านจะไดส้นุกสนานและตืน่เตน้ไปกับประสบการณ์อันแปลกใหม่ 

น ัง่รถตะลยุไปบนเนนิทรำยท ัง้สงูและต ำ่สลบักนัไป (Sand Dune) 



 
 
 
 
 

ค ำ่       จากนั้นใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรมต่างๆ ในแคมป์กระโจมแบบอาหรับ ดื่มด ่า

บรรยากาศสดุโรแมนตกิของพระอาทติยต์กดนิทีแ่สนสวยงาม และสมัผัสชวีติแบบชาวพืน้เมอืง 

(เบดูอนิ) อาท ิการสวมชดุพื้นเมืองชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ การเพน้ทม์ือแบบ

อาหรับ (Henna Tattoo) ลองสบู มาราก ูกลิน่ผลไม ้(Shi Sha)  

ชมโชว์ระบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance) ซึ่งเป็นศิลปะการร่ายร าที่เนน้การเคลื่อนไหวของ

กลา้มเนื้อทอ้งและสะโพก รวมถงึสนุกสนานกบัการขีอู่ฐ 

ทีพ่กั         เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT หรอืเทยีบเทำ่     

วนัที ่4  พพิธิภณัฑด์ไูบ – น ัง่เรอื Abra Ride – ตลำดเครือ่งเทศ และ ตลำดทอง – 

หำ้งดไูบ – ขึน้ “เบริจ์คำลฟิำ” Burj Khalifa ช ัน้ 124 – สนำมบนิ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 น าท่านเข้ำชมพิพ ิธภณัฑ์ดูไบ (Dubai Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดใน

ตะวันออกกลาง สรา้งเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครัง้ล่าสุดปี 1970 เป็นพิพธิภัณฑท์ี่รวบรวม

เรือ่งราวประวัตศิาสตรท์ีส่ าคญั เชน่ การคน้พบงานศลิปะภายในหลมุฝังศพที ่Al Qusais ซึง่มี

อายุมากกว่า 4,000 ปี ประทบัใจกบัการบอกเล่าเรือ่งราวประวัตศิาสตรข์องชาวอาหรับโบราณ

ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง Dubai Creek เป็นทะเลทีส่รา้งข ึน้

โดยการขุดเขา้มาในชายฝ่ัง ซึง่แบ่งนครดูไบออกเป็น 2 ส่วน คือ Deira Dubai และ Bur 

Dubai มีความยาวประมาณ 14 กโิลเมตร มีท่าจอดเรือ 8 ท่า ใหท้่านไดช้มและถ่ายรูปกับ

ทศันียภาพสองฟากฝ่ังของแม่น ้า Creek ตามอัธยาศัย ใหท้่านไดถ้่ายรูปในย่าน Bastakiya 

และน าท่านน ัง่เรอื Abra Ride สัมผัสมนตเ์สน่ห์ทางวัฒนธรรมผ่านวถิีชวีติสองฝ่ังน ้าของ

แม่น ้ า Creek จากนั้นเด ินสู่ตลำดเครือ่งเทศ (Gold & Spicy Souk)และตลำดทอง 

(Gold Souk) เป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก จ าหน่ายผลติภัณฑ์ Jewelry ทุกประเภท 

เชน่ มุก อัญมณีต่าง  น าท่านชมโรงงานเครื่องหนังชัน้ดขีองดูไบ  จากนัน้น าท่านสูห่ำ้งดูไบ 

(Dubai Mall) หา้งทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก และมพีพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้าทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกอยู่ภายใน 

ใหท้่านไดถ้่ายรูปหนา้ตูป้ลา ที่มีขนาดใหญ่กว่าคนสบิคนยืนเรียงกัน อสิระในหา้งใหท้่านได ้

เลอืกซือ้ของฝาก สนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัมากมายจากยุโรป ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้สภุาพบุรุษและ

สภุาพสตรี กระเป๋าถอื เครื่องใชไ้ฟฟ้า เครื่องกฬีา เป็นตน้ และในเวลา 18.00-24.00 น. ของ

ทุกวัน ท่านจะไดช้มการแสดง “น ้าพุแห่งดูไบ” เป็นน ้าพุเตน้ระบ าอันสวยงามวจิติร อยู่ใน

ทะเลสาบเบิร์จคาลฟิา ที่เป็นศูนย์กลางของนครดูไบ ถือเป็นน ้าพุที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ 

ปัจจุบันนี้ โดยรอบถกูรายลอ้มไปดว้ยตกึทีม่ชี ือ่เสยีงมากมาย ส ิง่พเิศษของน ้าพุแห่งดไูบนี้ คอื 

จะใชไ้ฟทัง้ส ิน้ 6,600 ดวง โปรเจคเตอรส์ ี50 ตัว ควบคุมการท างานดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์

โดยจะแสดงประกอบดนตร ีครัง้ละประมาณ 5 นาท ีโดยใชง้บประมาณในการกอ่สรา้งทัง้ส ิน้

กว่า 7.2 พันลา้นบาท 

กลำงวนั        อสิระอาหารกลางวัน 

บำ่ย น าท่านขึน้ “เบริจ์คำลฟิำ” Burj Khalifa ช ัน้ 124 ตกึทีส่งูทีส่ดุในโลก มีความสงูถงึ 828 

เมตร มทีัง้หมด 160 ชัน้ ออกแบบโดยนายเอเดรยีน สมธิ สถาปนกิจากชคิาโก ซึง่คณะจะไดม้ี



 
 
 
 
 

 

***ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมเิรตส ์หำ้งสรรพสนิคำ้และรำ้นคำ้ขนำดใหญจ่ะปิดใหบ้รกิำรทุกวนั

ศกุร*์** 

 

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

*** 

 

โปรแกรม : Dubai Grand Mosque 5 วนั 3 คนื 

โดยกำรบนิเอมเิรตส ์(EK) 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:             

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

13-17 ม.ิย. 62 24,900.- 24,900.- 24,900.- 24,900.- 12,900.- 3,500.- 

20-24 ม.ิย. 62 24,900.- 24,900.- 24,900.- 24,900.- 12,900.- 3,500.- 

05-09 ก.ย. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 25,900.- 13,900.- 3,900.- 

12-16 ก.ย. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 25,900.- 13,900.- 3,900.- 

26-30 ก.ย. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 25,900.- 13,900.- 3,900.- 

03-07 ต.ค. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 14,900.- 3,900.- 

11-15 ต.ค. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 14,900.- 3,900.- 

17-21 ต.ค. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 14,900.- 3,900.- 

23-27 ต.ค. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 14,900.- 3,900.- 

31 ต.ค.-04 พ.ย. 62 24,900.- 24,900.- 24,900.- 24,900.- 12,900.- 3,900.- 

โอกาสขึน้ลฟิทท์ีม่ีความเร็วทีส่ดุในโลกคอื 18 เมตร ต่อวนิาท ีหรือ 65 กโิลเมตร ต่อชั่วโมง 

ไปถงึชัน้ 124 เพื่อชมววิจากของนครดูไบไดท้ั่วทุกทศิที่สวยงาม โดยตกึนี้ออกแบบตบแต่ง

ภายในโดย Giorgio Armani 

19.00 น. เดนิทางสู่ สนำมบนิดูไบ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงใน Duty Free เพลดิเพลนิกับสนิคา้แบรนด์

เนม และน ้าหอมยีห่อ้ดงัมากมาย 

22.30 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่EK 374 

***คณะเดนิทำงต ัง้แตว่นัที ่31 ม.ีค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทำงเวลำ 22.35 น. และ

ถงึกรงุเทพฯ เวลำ 07.35 น.*** 

วนัที ่5 กรงุเทพฯ 

08.00 น. ถงึสนำมบนิสุวรรณภูม ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ   



 
 
 
 
 

07-11 พ.ย. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 12,900.- 3,900.- 

14-18 พ.ย. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 12,900.- 3,900.- 

28 พ.ย.-02 ธ.ค. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 12,900.- 3,900.- 

05-09 ธ.ค. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 12,900.- 3,900.- 

**โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล** 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1.        ช ำระเงนิมดัจ ำทำ่นละ 20,000 บำท โดยโอนเขำ้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ ำแลว้เทำ่น ัน้ 

2. สง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทำง ทีม่อีำยุกำรใชง้ำนไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน เพือ่ท ำกำรจองควิยืน่วซีำ่  

           ภำยใน  3 วนันบัจำกวนัจอง หำกไมส่ง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษิทัขออนญุำตยิกเลกิกำรจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บักำรยนืยนัวำ่กรุป๊ออกเดนิทำงได ้ลกูคำ้จดัเตรยีมเอกสำรใหก้ำรขอวซีำ่ไดท้นัท ี

4. หำกทำ่นทีต่อ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยูต่ำ่งจงัหวดั) ใหท้ำ่นตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสำรทุกคร ัง้ หำกออกบตัรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หนำ้ที ่ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. กำรยืน่วซีำ่ในแตล่ะสถำนทตูมกีำรเตรยีมเอกสำร และมขี ัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ยืน่ รำยบคุคล (แสดงตน) ทำ่นสำมำรถสอบถำมขอ้มลูเพือ่ประกอบกำรตดัสนิใจกอ่นกำรจองไดจ้ำกทำง 

          เจำ้หนำ้ที ่

6.      หำกในคณะของทำ่นมผีูต้อ้งกำรดแูลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอำยุ, มโีรคประจ ำตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่วในระยะเวลำเกนิกวำ่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทำ่นและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูล   

          สมำชกิภำยในครอบครวัของทำ่นเอง เนือ่งจำกกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ หวัหนำ้ทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  



 
 
 
 
 

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ธรรมเนียมวซีา่ UAE 

10. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ช ิน้,  คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะ 

ตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คำ่ทปิพนกังำนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (20 ดอลลำ่รส์หรฐัฯ) 

6. คำ่ทปิมคัคเุทศกจ์ำกเมอืงไทย  (15 ดอลลำ่รส์หรฐัฯ) 

 

 

เง ือ่นไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทำงบรษิทัขอเก็บคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

หำกทำ่นไมผ่ำ่นกำรอนุมตัวิซีำ่หรอืยกเลกิกำรเดนิทำงโดยเหตจุ ำเป็น 

ทำงบรษิทัขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในกำรเตรยีมเอกสำรยืน่วซีำ่และกำรยืน่วซีำ่ 

 

1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซี่า หรอื ก่อนเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่

คอ่นขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 



 
 
 
 
 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ านักหรอืศกึษาอยู่เทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน โดยนับวันเร ิม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่กว่า 6 เดอืน   

5. ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง

บรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน

หนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไม่ต า่กว่า 3 หนา้ 

6. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทาง

นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ใน

เลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  

แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่าย

ตามทีเ่กดิข ึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามที่สายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่ีร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมีปัญหา เชน่ 

สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ

อ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 
 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วัน ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3.แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5.    บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บค่ำใชจ้่ำยท ัง้หมดกรณีท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะ

เดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวนที ่บรษิทัฯก ำหนดไว ้(30ทำ่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียืน่วซีำ่แลว้ไมไ่ดร้บักำรอนุมตัวิซี่ำจำกทำงสถำนทตู (วซีำ่ไมผ่ำ่น) และท่านไดช้ าระคา่ทวัรห์รือมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกดิข ึน้จรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิารยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋ว



 
 
 
 
 

เครือ่งบนิ หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตาม

จ านวน  

8. กรณีวซี่ำผำ่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคำ่ทวัร ์

ท ัง้หมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทำงไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผล

ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จึงอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด ีย่ว (Single), หอ้งคู ่

(Twin/Double) ตำ่งประเภทอำจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และโรงแรมไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน ซึง่ถำ้เขำ้พกั 3 

ทำ่น ผูเ้ดนิทำง จะไดห้อ้งพกัประเภท หอ้งคู ่1 หอ้ง และ หอ้งพกัเด ีย่ว 1 หอ้ง และมคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิ 

2. กรณีทีม่ีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบั

การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกนั 

 

 ขอ้มลูเบือ้งตน้ในกำรเตรยีมเอกสำรยืน่วซีำ่และกำรยืน่ขอวซีำ่ 

1. ส ำเนำสหีนงัสอืเดนิทำงทีช่ดัเจน ไมใ่ชถ่ำ่ยจำกมอืถอื และวนัหมดอำยุหนงัสอื

เดนิทำงตอ้งมอีำยุเหลอืมำกกวำ่ 6 เดอืน นบัจำกวนัเดนิทำงกลบัถงึประเทศไทย  

2. รูปถำ่ย  :  รปูส ีขนำด 2 นิว้ พืน้หลงัสขีำวเทำ่น ัน้ (ถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน) 2 รูป 

             -  กรุณำกรอกชือ่ของบดิำ-มำรดำของผูท้ ีเ่ดนิทำง และชือ่คูส่มรส (กรณี

ผูห้ญงิทีแ่ตง่งำนแลว้) 

3.  กรณีผูเ้ดนิทำงอำยุไมถ่งึ 20 ปีบรบิูรณ์   

3.1.  เด็ก ไม่ไดเ้ดนิทาง กบับดิาและมารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำง ไป

ตำ่งประเทศจำกเขตหรอือ ำเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ 
มารดา + หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 

รำยละเอยีดเอกสำรกำรยืน่ขอวซีำ่ทีไ่ดก้ลำ่วมำนี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่ำง

บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำข ึน้จำกประสบกำรณ์และระเบยีบของสถำนทตูฯ ซึง่อำจมกีำร

เปลีย่นแปลงได ้ตำมแตส่ถำนกำรณ์ และคณุสมบตัขิองลกูคำ้ในแตล่ะรำย  

3.2. เด็ก ไม่ไดเ้ดนิทาง กบับดิา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำง(ของมำรดำ) ไป

ตำ่งประเทศจำกเขตหรอือ ำเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ 
มารดา  

3.3. เด็ก ไม่ไดเ้ดนิทาง กบัมารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำง(ของบดิำ) ไป

ตำ่งประเทศจำกเขตหรอือ ำเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ 
มารดา  

ระยะเวลำในกำรยืน่วซีำ่ 14 วนัท ำกำร ไมร่วมเสำร-์อำทติย ์



 
 
 
 
 

หมำยเหตุ : ทำง UAE Immigration อำจมกีำร ขอรำยละเอยีดเพิม่เตมิ จำกทีไ่ดแ้จง้ไว ้ข ึน้อยู่กบั 

กำรพจิำรณำของเจำ้หนำ้ที ่และเอกสำร ของแตล่ะทำ่น  กำรอนุมตัวิซี่ำเป็นดุลพนิจิของทำงสถำนทูต 

ทำงบรษิทัไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำม

สะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำงเท่ำน ัน้ อตัรำค่ำธรรมเนยีมวซี่ำทำงสถำนทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หำกท่ำนโดน

ปฏเิสธกำรขออนุมตัวิซี่ำ ทำงสถำนทูตไม่คนือตัรำค่ำธรรมเนยีมในกำรยื่นวซี่ำ และมสีทิธ ิไ์ม่แจง้

สำเหตกุำรปฏเิสธวซีำ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 


