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วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ     

 

23.55 น. ขอเชิญคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม  ิอาคารผู้โดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8-9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ Emirate Airlines โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิดูไบ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์– เมอืงดูไบ – ขึน้ชมดา้นววิบน

อาคารดูไบเฟรม – สุเหรา่จูไมรา่ – พระราชวงัชคี – อาคารบุรจญอ์ลัอาหรบั – ตลาดมาดนิทัจูไมรา่ – ศูนยร์วม

สนิคา้พืน้เมอืง  – หา้งเอมเิรตส ์มอลล ์      

 

03.30 น. น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิดูไบ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK377 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 55 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

07.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดูไบ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์

 

น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 3 ช ัว่โมง ** 

น าท่านเดนิทางเขา้สู่ เมอืงดูไบ (Dubai) เป็นเมืองที่ใหญ่ทีสุ่ดของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ตัง้อยู่ทางภาคเหนือ

ของประเทศ ถอืเป็นเมอืงแห่งความมหัศจรรยเ์พราะถูกผันแปรจากดนิแดนแห่งทะเลทราย สูด่นิแดนแห่งโลกอนาคต ความ

มั่งคั่งทางการคา้ บรกิารการพัฒนาอสังหารมิทรัพย ์และศูนยก์ลางธุรกจิ ไม่จ ากัดเฉพาะการคา้น ้ามันแบบก่อนๆ สูก่ารเป็น

เมืองแห่งผูน้ าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ไม่มีสิง่ใดบนโลกใบน้ี ที่เมืองดูไบจะท าไม่ได ้ แมก้ารสรา้ง

แผ่นดนิและจารกึลงบนแผนทีโ่ลกในอาณาเขตของตนเอง  

 

น าท่าน ขึน้ชมววิดา้นบนอาคารดูไบเฟรม (Dubai Frame) สัญลักษณ์ใหม่ของเมอืงดูไบ อาคารหนา้ตาคลา้ย กรอบ

รูป ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึง่เป็นกรอบรูปฉาบทองค าความสูงขนาด 150 เมตร กวา้ง 93 เมตร ใชเ้วลาในการก่อสรา้งมาถงึ 

10 ปีเต็ม ดว้ยจ านวนเงนิประมาณ 43.5 ลา้นเหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 1.39 พันลา้นบาท คอืการแสดงภาพใหผู้เ้ขา้ชมได ้

เห็นถึงสภาพแวดลอ้มของประเทศดูไบ ทั ้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพราะที่ตั ้งของดูไบเฟรม นั้นอยู่บริเวณ

สวนสาธารณะ Zabeel Park ซึง่เป็นเขตแบ่งระหว่างเมืองเก่าและเมอืงใหม่อย่างพอดบิพอด ี** รอบของการขึน้ชมววิ

บนอาคาร ดูไบเฟรม อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัช่วงเวลา และ อตัราคา่บรกิารของบตัรขึน้

ชม ตามอตัราทีค่ณะก าหนดเทา่น ัน้ ** 
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น าท่านผ่านชม สุเหรา่ จูไมรา่ (Jumeirah Mosque) สเุหร่าคู่บา้นคู่เมืองของเมอืงดูไบ สรา้งดว้ยหนิอ่อนทัง้หลัง และ

ไดช้ือ่ว่าเป็นสเุหร่าทีส่วยงามมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในเมอืงดูไบ ผ่านชม ชายหาดจูไมรา่ (Jumeirah Beach) สถานทีต่าก

อากาศยอดนยิมของชาวดูไบ  

 

จากนัน้น าท่านผ่านชม พระราชวงัทา่นชคี (Shiekh Palace) ตืน่ตาตืน่ใจกับการถ่ายภาพเป็นที่ระลกึหนา้พระราชวังอัน

งดงามสดุอลังการของครอบครัวชคีค ์อัล มัคตูม (Shiekh Al Maktoum) ซึง่มคีวามร่มรืน่เต็มไปดว้ยตน้ไมแ้ละพชืพรรณนา

นาชนดิ และบรรดาเหล่านกยูงมากมายนับหลายสบิตัวทีถู่กเนรมติขึน้ท่ามกลางเมอืงแห่งทะเลทราย 

 

จากนัน้น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ อาคารบุรจญอ์ลัอาหรบั (Burj Al Arab) โรงแรมสดุหรูระดับ 7 ดาว รูปทรงคลา้ย

เรอืใบทีง่ดงามและหรูหราทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก ตัง้อยู่รมิอ่าวอาหรับ เป็นทีพั่กอาศัยของเศรษฐทีีม่ชี ือ่เสยีงชาวตะวันออก

กลาง  
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดเมดนิทั จูไมร่า (Medinat Jumeirah Souk) ตลาดพื้นเมืองโบราณแต่แฝงไปดว้ย

ความโรแมนตกิ ตกแต่งสไตลอ์าหรับผสมผสานกับวัฒนธรรมของตะวันออกกลางแบบดัง้เดมิ มทีัง้รา้นแบบรถเข็นแผงลอย

และบา้นมรีา้นขายของที่ระลกึ เสือ้ผา้แฟช่ัน เครือ่งประดับ รา้นบูตกิ รา้นอาหารสุดหรูทีม่คีวามหลากหลายและขึน้ชือ่จาก

ทั่วโลก ตัง้แต่รา้นกาแฟไปจนถงึภัตตาคาร ท่ามกลางววิทวิทัศน์ทีส่วยงามของสถาปัตยกรรมเมอืงเก่าและโอบลอ้มดว้ยล า

คลองสวยงาม 
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

น าท่านเดนิทางสู ่ศูนยร์วมสนิคา้พืน้เมอืง (Local Product Shop) จ าหน่ายของฝาก ของทีร่ะลกึทอ้งถิน่ของเมอืงดไูบ 

เชน่ พรม เครือ่งประดับ ชดุพืน้เมอืง รูปตดิผนัง เป็นตน้   

 

น าท่านเดนิทางสู่ หา้งเอมเิรตส ์มอลล ์(Emirates Mall) เป็นหา้งขนาดใหญ่ที่ไดรั้บความนิยมสูง มีโรงภาพยนตร์ 

Cinestar แบบคอมเพล็กซ ์มอีารเ์คดกวา้งใหญ่ ตดิตัง้ตูเ้กมส ์ลานโบวล์ิง่ และรา้นคา้อกีมากมาย รวมถงึรา้นต่างๆ ทีไ่ดรั้บ

ความนิยมในเมืองดูไบ และ Borders, Debenhams, Zara และแมแ้ต่ Harvey Nichols สนิคา้แบรนด์ดังอย่าง H&M และ 

Phat Farm ส าหรับลูกคา้ทั่วไป และ Via Rodeo ที่เต็มไปดว้ย Versace, D&G, Ferragamo และอื่นๆ จุดที่โดดเด่นทีส่ดุ

ของ Mall of the Emirates ก็คอื สก ีดูไบ (Ski Dubai) ไม่น่าแปลกใจที ่Mall of the Emirates เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีไ่ดรั้บ

ความนิยมสูงสุดในเมืองดูไบเพราะ สกี ดูไบ (Ski Dubai) คือหนึ่งในสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอาหรับเอ

มเิรตส ์สามารถเลอืกเล่นระหว่างสก ีสโนวบ์อรด์ เลือ่นหมิะ หรอืโยนบอลหมิะในสวนหมิะ หรอื สามารถเลอืกดื่มชา กาแฟ 

รับประทานอาหารใน Mall of the Emirates มีรา้นอาหารใหคุ้ณเลอืกแบบนับไม่ถว้นเลยทเีดยีว เช่น Apres รา้นมีสไตลท์ี่

พักส าหรับนักเล่นสกี มีเครื่องดื่มบริการทันใจหรือเลือกทานฟองดูก็ได ,้ ใกล ้Ski Dubai เป็นที่ตั ้งรา้น Sezzam ซึ่งมี

เมนูอาหารนานาชาตใิหเ้ลอืกมากมาย, The Butcher’s Shop รวมอาหารสุดยอดที่น าเขา้จากแอฟริกาใต ้ที่ที่คุณตอ้งแวะ

ทาน Biltong (เน้ือตากแหง้) หรอืสเต็กรสเลศิ 

 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารเกาหล ีแบบเซ็ตเมนู) 

พกัที ่ IBIS AL BARSHA HOTEL, DUBAI หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม ดูไบ – น ัง่รถไฟโมโนเรล สู่โครงการเดอะปาลม์ – โรงแรมแอตแลนตสิ – ตะลุยทวัรท์ะเลทรายพรอ้มดนิเนอร์

สไตลอ์าหรบั                           

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่าน น ัง่รถไฟโมโนเรล (Monorail) สู่โครงการเดอะปาลม์ (The Palm Project) เป็นสุดยอดโครงการของ

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์โดยการถมทะเลใหเ้ป็นเกาะเทยีม สรา้งเป็นรูปตน้ปาลม์ จ านวน 3 เกาะ มทีัง้โรงแรม รสีอรท์ 

อพาร์ตเมนท์ รา้นคา้ ภัตตาคาร ผับ บาร์ รวมทัง้ส านักงานต่างๆ นับว่าเป็นสิง่มหัศจรรย์อันดับที่ 8 ของโลก และส่วนของ

โครงการไดถู้กจารกึใหเ้ป็นสว่นหนึง่ในแผนทีโ่ลกเรยีบรอ้ย  
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น าท่าน ผ่านชมความหรูหราและยิง่ใหญ่ของ โรงแรมแอตแลนตสิ (Atlantis Hotel) ทีอ่ยู่บรเิวณสว่นปลาย หรอื ยอด

ของโครงการเดอะ ปาล์ม ** รอบของการน ัง่รถไฟโมโนเรล อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบั

ช่วงเวลา และ อตัราคา่บรกิาร ตามอตัราทีค่ณะก าหนดเทา่น ัน้ กรณีทีไ่มส่ามารถน ัง่รถไฟได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไม่ว่าส่วนใดสว่นหนึง่ใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการ

ช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 
  

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ โรงแรมทีพ่กั เพือ่เตรยีมความพรอ้ม เปลีย่นเครือ่งแต่งกายส าหรบัตะลุย

ทะเลทราย 

** ค าแนะน า **  

- ควรเตรยีมเสือ้คลุมกนัแดด แวน่ตากนัแดด รองเทา้ล าลองทีส่วมใสส่บาย เพือ่ตะลุยทะเลทราย 

- ท่านทีเ่มารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถลว่งหนา้อยา่งนอ้ยครึง่ช ัว่โมงก่อนออกเดนิทาง และ ควรแจง้ใหห้วัหนา้

ทวัรท์ราบ  

- กจิกรรมนี ้ไมอ่นุญาตใหผู้ท้ีเ่ป็นโรคหวัใจข ัน้รุนแรง หรอื ต ัง้ครรภ ์เขา้รว่มโดยเด็ดขาด กรณีเกดิความเสยีหาย

ไมว่า่กรณีใดๆทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถรบัผดิชอบไดทุ้กกรณี 

- ส าหรบัทา่นทีไ่มร่ว่มเดนิทางตะลุยทะเลทราย ทา่นจ าเป็นตอ้งพกัผอ่นรอคณะอยูท่ีโ่รงแรมทีพ่กั โดยทางบรษิทั 

ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยในส่วนนี ้หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี รวมไปถงึอาหารมือ้ค ่าทีร่วมอยู่ใน

กจิกรรม เพราะเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายช่วงหนา้แลว้ท ัง้หมด ท่านสามารถเลอืกชอ้ปป้ิงทีห่า้งสรรพสนิค้า 

โดยแจง้ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบ หรอืเพือ่ประสานงานตดิตอ่บรกิารรถรบัสง่ ซึง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ กรุณาตรวจสอบ

เป็นกรณีพเิศษ 

 

น าท่าน ตะลุยทะเลทราย ด้วยรถยนตข์บัเคลื่อน 4 ล้อ (4WD Sand Dune / Desert Safari) เพื่อเดินทางสู่ 

ทะเลทราย (The Desert) ท่านจะไดส้นุกสนานและตืน่เตน้ไปกับประสบการณ์อันแปลกใหม่ น่ังรถตะลุยไปบนเนินทราย

ทัง้สงูและต ่าสลับกัน 
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เย็น บรกิารอาหารค า่ ในแคมป์กระโจมสไตลอ์าหรบั พืน้เมอืงเบดูอนิ (Bedouin) 

**อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆ ในแคมป์กระโจมแบบอาหรบั ดืม่ด า่บรรยากาศสุดโรแมนตกิของ

พระอาทติยต์กดนิทีแ่สนสวยงาม และสมัผสัชวีติแบบชาวพืน้เมอืงเบดูอนิ (Bedouin) อาท ิการสวมชุดพืน้เมอืง

ชาวอาหรบัเพือ่ถา่ยรูปเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ การเพน้ทม์อืแบบอาหรบั (Henna Tattoo) ลองสูบ มารากู กลิน่ผลไม ้

(Shi Sha) ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance) ซึง่เป็นศลิปะการร่ายร าทีเ่นน้การเคลือ่นไหวของกลา้มเนื้อ

ทอ้งและสะโพก รวมถงึสนุกสนานกบัการขีอู่ฐ (Camel Ride) ** ช่วงเวลาของการน ัง่รถตะลุยทะเลทราย อาจ

เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัช่วงเวลา และ อตัราค่าบรกิาร ตามอตัราทีค่ณะก าหนดเท่าน ัน้ 

กรณีทีไ่มส่ามารถตะลุยทะเลทรายได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่

สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

พกัที ่ IBIS AL BARSHA HOTEL, DUBAI หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ ดูไบ – เมืองอาบูดาบี – เฟอรร์ารี่ เวลิด ์– โรงแรมเอมเิรตสพ์าเลซ – อาคารเอทฮิดัทาวเวอร ์– ท าเนียบ

ประธานาธบิด ีแหง่เมอืงอาบูดาบ ี– ดูไบ                                   

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอาบูดาบ ี(Abu Dhabi) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศสหรัฐอาหรับเอ

มเิรตส ์ตัง้อยู่บนเกาะรูปตัวที ยื่นออกไปบริเวณอ่าวเปอร์เซยี ถือเป็นเมืองทีม่ีค่าครองชพีสูงทีสุ่ดอันดับ 3 ในภูมภิาค และ

อันดับ 26 ของโลก เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บสมญานามว่า Garden of Gulf หรอื อ่าวแห่งความเขยีวขจ ีและมคีวามอุดมสมบูรณ์ไป

ดว้ยสวนสวยงามท่ามกลางทะเลทราย 

 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ เฟอรร์ารี่เวลิด ์(Ferrari World) เป็นแหล่งรวมเทคโนโลยี นวัตกรรมทั ้งยานยนต์ 

วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส ์และสรรพสิง่ทีเ่ป็นองคค์วามรูเ้ชงิวศิวกรรม, ศลิปกรรม การออกแบบ วจัิย พัฒนา จากรถยนตเ์ฟอร์

รารี ่และทุกๆ ศาสตรใ์นโลก เอามารวมกันเพือ่สรา้งเป็นโครงการน้ี ทีเ่ป็นทัง้สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ที่สดุในโลก โชวรู์ม

เทคโนโลย,ี โชวรู์มวศิวกรรมยานยนต,์ แหล่งรวมเทคนคิความรู ้ และความบันเทงิทุกอย่างเอาไวใ้นน้ี ** คา่บตัรเขา้ชม 

เฟอรร์ารี ่เวลิด ์ท่านละ ประมาณ 80-100 ยูเอสดอลล่าหส์หรฐัอเมรกิา (USD.) ขึน้อยู่กบัช่วงเวลา และ ช่วง

ฤดูกาล ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้หรอื ท่านสามารถเลือกซือ้ของฝากของที่ระลกึจากเฟอรร์ารี ่ เวลิด ์

มากมายทีร่า้นขายของทีร่ะลกึ **  

 

น าท่านเขา้ชม สุเหร่าหลวงแห่งเมอืงอาบูดาบ ี(Grand Mosque of Abu Dhabi) หรือ สุเหร่า ชคีค์ ซายดิ บนิ สุล

ตาล อัล นาร์ยันต์ (Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Mosque) สุเหร่าประจ าเมืองหลวงที่ท่าน Sheikh Zayed Bin 

Sultan Al Nahyan หรอื ท่านชคีค ์บุคคลส าคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ เป็นเจา้ผูค้รองรัฐอาบูดาบ ี เป็นผูก้่อตัง้

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ เป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผูเ้ป็นที่รักและ

เปรยีบเสมอืนบดิาของชาวสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์สรา้งไวก้่อนท่านจะสวรรคต การก่อสรา้งใชเ้วลารวมทัง้หมด 10 ปี ภายใน

สเุหร่าแห่งน้ีมพีรมทอมอืผืนทีใ่หญ่ที่สดุในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร ผลงานทอ้งถิน่ของชาวอาหรับโบราณ และ โคม

ไฟ Chandelier ที่ใหญ่ที่สุดในโลก น าเขา้จากประเทศเยอรมันท าดว้ยทองค าและทองแดงซึง่ถูกส่ังท าขึน้พิเศษ ซึ่ง

ภายหลังทีท่่านชคีค์สวรรคต ทางรัฐบาลจงึใชสุ้เหร่าแห่งน้ีเป็นสสุานหลวงทีฝั่งพระบรมศพของท่าน สเุหร่าแห่งน้ีสามารถ

รองรับผูม้าประกอบพธิีกรรมทางศาสนาไดส้งูถงึ 40,000 คน ** รอบของการเขา้ชม สุเหรา่หลวงแหง่เมอืงอาบูดาบ ี

อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัช่วงเวลา และ อตัราคา่บรกิารของบตัรขึน้ชม ตามอตัราทีค่ณะ

ก าหนดเท่าน ัน้ กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ย 

ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

 

หมายเหตุ :  โปรดแตง่กายดว้ยชุดสุภาพ ส าหรบัเขา้ชมสุเหรา่หลวง 

การเขา้ชมสุเหรา่หลวง จ าเป็นตอ้งแตง่กายดว้ยชุดสุภาพ และ ถอดรองเทา้กอ่นเขา้ชม 

สุภาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอ้เทา้ เสือ้แขนยาวคลุมขอ้มอื มดิชดิไม่รดัรูป และเตรยีมผา้ส าหรบั

คลุมศรีษะ 

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไมร่ดัรูป 
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง)  

 

น าท่านผ่านชม โรงแรมเอมเิรตสพ์าเลซ (Emirates Palace Hotel) ซึง่ในอดีตใชเ้ป็นที่รับรองผูน้ าประเทศในเครอื 

GCC หรือ คณะมนตรีความร่วมมอืรัฐอ่าวอาหรับ ไดแ้ก่ บาร์เรน การ์ตาร์ คูเวต โอมาน ซาอุดอิารเบยี และสหรัฐอาหรับเอ

มเิรตส ์พระราชอาคันตุกะของท่านชคีค ์ปัจจุบันเป็นโรงแรมทีอ่ยู่ในความดูแลของรัฐบาลเมอืงอาบู ดาบี บริหารโดยกลุ่ม 

Kempinski เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกเมือ่ปี 2548 โดยใชง้บประมาณก่อสรา้งทัง้สิน้ประมาณ 3 พันลา้นเหรยีญสหรัฐอาหรับเอ

มเิรตส ์ซึง่มคีวามสวยงามดุจดั่งพระราชวังของเจา้ผูค้รองนคร  โรงแรมแห่งน้ีอยู่บนทีด่นิของท่านชคีค ์อดตีประธานาธบิดี 

อกีเชน่กัน อาคารเอทฮิัดทาวเวอร ์(Etihad Tower) แวะถ่ายรูปกับตกึเอทฮิัดทาวเวอร ์(Etihad Tower) คอืกลุ่มอาคารทีใ่ช ้

ในการถ่ายท าฉาก‘จัมป์ 

 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับ อาคารเอทฮิดัทาวเวอร ์ (Etihad Tower) คอืกลุ่มอาคารหรูหรา งดงามท่ามกลางบรรดา

ตกึระฟ้าในเมอืงอาบู ดาบ ีตัวอาคารส านักงานสรา้งจากหนิอ่อนและประกอบไปดว้ยการตกแต่งรายละเอยีดอย่างใสใ่จและ

ระบบไฟที่ทันสมัยทั่วทัง้อาคารตัง้แต่ทางเขา้อาคารผูท้ี่แวะเวียนมาที่ตกึเอทฮิัดทาวเวอร์จะตอ้งประทับใจกับบรรยากาศ

และสภาพแวดลอ้ม และใชใ้นการถ่ายท าฉาก “จัมป์รถ” ขา้มตกึของโดมนิิกทอเรตโต ้ในภาพยนตร์เรื่อง ฟาส แอนด์ ฟี

เรยีด 7 (ในปี ค.ศ. 2015)  

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ (Dubai) ผ่านถนน Sheikh Zayed Road ถนน 12 เลนส ์สายหลักส าคัญที่สุดของประเทศ

สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ที่เชือ่มต่อเมอืงอาบู ดาบี และ เมืองดูไบ เขา้ดว้ยกัน ขนานไปกับแนวชายฝ่ัง ถนนเสน้น้ีมีโรงแรม 

ศูนยก์ารคา้ ส านักงานและอพารต์เมนท ์ตัง้เรยีงรายมากมาย สถาปัตยกรรมสมัยเก่า และ สมัยใหม่รวมกันอยู่แสดงถงึความ

มั่งคั่งสวยงามทางอารยธรรมและวัฒนธรรม 

 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

พกัที ่ IBIS AL BARSHA HOTEL, DUBAI หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ ดูไบ – พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตดิูไบ – ดูไบ ครกี – น ัง่เรอืขา้มฟาก ABRA TAXI – ตลาดทอง – ตลาดเครือ่งเทศ – 

รา้นเครือ่งหนงั – หา้งดูไบมอลล ์– ขึน้ชมววิดา้นบนอาคารบุรจญเ์คาะลฟีะฮ ์– ท่าอากาศยานนานาชาตดิูไบ 

เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์– ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑแ์ห่งชาตดิูไบ (Dubai Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดในภูมภิาคตะวันออกกลาง 

สรา้งขึน้เมื่อศตวรรษที ่19 บูรณะครัง้ล่าสุดปี พ.ศ. 2513 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวส าคัญทางประวัตศิาสตร์ เช่น 

การคน้พบงานศลิป์ ทีม่อีายุถงึ 4,000 ปี เรือ่งราวการคา้ขายมุกในประวัตศิาสตรก์่อนการคน้พบน ้ามัน ท่านจะประทับใจกับ

การน าเทคโนโลยีต่างๆ มาถ่ายทอดเพื่อบอกเล่าเรื่องราวประวัตศิาสตร์ของอาหรับโบราณ ** รอบของการเขา้ชมอาจ

เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่

สามารถคนืค่าใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ให้กบัท่านได้ทุกกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระล่วงหน้ากบัผู้แทน

เรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

 

น าท่านเดนิทางสู ่ดูไบ ครกี (Dubai Creek) เป็นคลองทีส่รา้งขึน้โดยการขุดเขา้มาในชายฝ่ัง เพือ่แบ่งเมอืงดูไบออกเป็น 

2 สว่น คอื Deira Dubai และ Bur Dubai มคีวามยาวประมาณ 14 กโิลเมตร มที่าจอดเรอื 8 ท่า น าท่าน น ัง่เรอืขา้มฟาก 

ที่ชาวเมืองดูไบเรียกกันว่า Abra Taxi ซึง่เป็นเรือที่รับใชช้าวเมืองดูไบมาชา้นานจวบจนถงึปัจจุบัน ใหท้่านไดสั้มผัสวถิี

ชวีติความเป็นอยู่ ของชาวเมืองดูไบแบบโบราณ ที่ไม่ว่าเมืองดูไบจะมีความกา้วล ้าทันสมัยทางเทคโนโลยีระดับโลกมาก

เพยีงใด แต่ก็ยังมโีอกาสไดเ้ห็นวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนทอ้งถิน่โบราณอยู่จนถงึปัจจุบัน  
 

 
 

น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดทอง (Gold Souk) ทีข่ ึน้ชือ่ว่าเป็นตลาดทองทีใ่หญ่ที่สดุในโลก วางขายเครือ่งประดับทีท่ าจาก

ทองค า ขายเครื่องประดับทุกชนิด เช่น มุก อัญมณี ต่างๆ รา้นเล็กๆ มากมายกว่ารอ้ยรา้นคา้ หรือ ใกลก้ันจะเป็น ตลาด

เครือ่งเทศ (Spice Souk) ที่ทัง้ตลาดตลบอบอวนไปดว้ยกลิ่นเครื่องเทศ ไมห้อม อบเชย กระวาน กานหลู และ ถ่ัว 

คุณภาพต่างๆนับรอ้ยชนดิจากทั่วทุกมุมโลก มารวมไวท้ีต่ลาดเครือ่งเทศแห่งน้ี 
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 

น าท่านเดนิทางสู่ รา้นเครือ่งหนงั (Leather Shop) จ าหน่ายเสื้อหนัง และ เสื้อขนสัตว์ (ขนเฟอร์) ที่ชาวพื้นเมืองดูไบ 

นยิมใช ้แน่นอนว่าจะตอ้งเป็นสนิคา้ทีม่คีุณภาพ ผลติจากวัตถุดบิทีด่สีดุจากทั่วทุกมุมโลก  

 

น าท่าน ขึน้ชมววิบน อาคารบุรจญเ์คาะลีฟะฮ ์(Burj Khalifa) หรือ เดิมชื่อ ตึก บุรจญ์ดูไบ ที่ชัน้ 124 หนึ่งใน

สัญลักษณ์อันส าคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์อกีทัง้ยังเป็นฉากเสี่ยงตายส าคัญของพระเอก “ ทอม ครูซ ” จาก

ภาพยนตรเ์รือ่ง Mission Impossible 4 ซึง่ตกึมคีวามสงูถงึ 828 เมตร ปัจจุบันมทีัง้หมด 160 ชัน้ เป็นตกึทีไ่ดช้ือ่ว่าสงูที่สุด

ในโลก ตัวตกึไดท้ าสถติกิลายมาเป็นตกึระฟ้าทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ 546 เมตร แซงตกึไทเป 101 เรยีบรอ้ย (สงูกว่า

ตกึไทเป 101 ประมาณ 97 เมตร และสูงกว่าอาคารใบหยก 2 ประมาณ 218 เมตร) ซึง่ไดม้ีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ 

เมือ่วันที ่4 มกราคม พ.ศ. 2553 และ เปลี่ยนชือ่อาคารจาก " บุรจญ ์ดูไบ " เป็น " บุรจญ ์เคาะลฟีะฮ ์" เพือ่ เป็นเกยีรตแิก่ 

ท่านชคีค์ อดีตประธานาธบิดีประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ตกึบุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ ออกแบบโดย เอสโอเอ็ม ผูอ้อกแบบ

เดียวกันกับเซียร์ทาวเวอร์ อาคารที่สูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาใน ปัจจุบันการตกแต่งภายในจะตกแต่งโดย จอร์โจ อาร์มานี 

(Giorgio Armani) โดยเป็นโรงแรมอารม์านี ส าหรับ 37 ชัน้ล่าง โดยชัน้ 45 ถงึ 108 จะเป็นอพารต์เมนต ์โดยทีเ่หลอืจะเป็น

ส านักงาน และ ชัน้ที ่123 และ 124 จะเป็นจุดชมววิของตกึทีส่ าคัญ สว่นบนของตกึจะเป็นเสาอากาศสือ่สาร นอกจากน้ีชัน้ 

78 จะมสีระว่ายน ้า กลางแจง้ขนาดใหญ่ โดยตกึน้ีจะตดิตัง้ลฟิตท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก ทีค่วามเร็ว 18 ม./วนิาท ี(65 ก.ม./ชม. , 

40 ไมล์/ชม.) โดยลฟิต์ที่มคีวามเร็วสูงสุดอันดับที่ 2 ปัจจุบันอยู่ที่ตกึไทเป 101 ที่มีความความเร็ว 16.83 ม./วนิาที ** 

รอบของการขึน้ชมววิบนอาคาร บุรจญ ์เคาะลฟีะฮ ์อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัช่วงเวลา 

และ อตัราคา่บรกิารของบตัรขึน้ชม ตามอตัราทีค่ณะก าหนดเท่าน ัน้ กรณีทีไ่มส่ามารถขึน้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็

ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็น

การช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด **  
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บรเิวณเดยีวกันเป็นทีต่ัง้ของ หา้งดูไบ มอลล ์(Dubai Mall) หา้งทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก และมพีพิธิภัณฑสั์ตวน์ ้าทีใ่หญ่ที่สุด

ในโลกอยู่ภายใน ใหท้่านไดถ่้ายรูปหนา้ตูป้ลาทีม่ขีนาดใหญ่กว่าคนสบิคนยนืเรยีงกัน อสิระในการเลือกซือ้ของฝาก สนิคา้

แบรนด์เนมชือ่ดังมากมายจากยุโรป ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผา้สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี กระเป๋าถือ เครื่องใชไ้ฟฟ้า เครื่องกฬีา 

เป็นตน้ สนิคา้บางชิน้ ไม่สามารถหาซือ้ไดท้ียุ่โรป แต่อาจหาซือ้ไดท้ีน่ี่ และ ชว่งเวลา 18.00-24.00 น. ของทุกวัน ท่านจะ

ไดช้มการแสดง น า้พุเตน้ระบ า แห่งเมอืงดูไบ (Dubai Dance Fountain) เป็นน ้าพุเตน้ระบ าอันสวยงามวจิิตร อยู่ใน

ทะเลสาบหนา้ ตกึ บุรจญ ์เคาะลฟีะฮ ์ถอืเป็นน ้าพุทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก โดยรอบถูกรายลอ้มไปดว้ยตกึทีม่ชี ือ่เสยีงมากมาย สิง่

พเิศษของน ้าพุแห่งดูไบน้ี คอื จะใชไ้ฟทัง้สิน้ 6,600 ดวง โปรเจคเตอรส์ ี50 ตัว ควบคุมการท างานดว้ยระบบคอมพวิเตอร์ 

โดยจะแสดงประกอบดนตร ีครัง้ละประมาณ 5 นาท ีโดยใชง้บประมาณในการก่อสรา้งทัง้สิน้กว่า 7.2 พันลา้นบาท 
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เย็น อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

 

น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิดูไบ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 

22.30 น. น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยเทีย่วบนิที ่EK374 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

ว ั

วนัทีห่ก สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

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

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ราคาทวัร ์

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 

16 – 21 มกราคม 2563 
17 JAN EK377 BKK-DXB 03.30-07.15 

20 JAN EK374 DXB-BKK 22.35-07.35+1 
29,999 5,999 21,999 

30 มกราคม – 4 กุมภาพนัธ ์2563  
31 JAN EK377 BKK-DXB 03.30-07.15 

03 FEB EK374 DXB-BKK 22.35-07.35+1 
30,999 6,999 22,999 

06 – 11 กุมภาพนัธ ์2563 
07 FEB EK377 BKK-DXB 03.30-07.15 

10 FEB EK374 DXB-BKK 22.35-07.35+1 
30,999 6,999 22,999 

20 – 25 กุมภาพนัธ ์2563 
21 FEB EK377 BKK-DXB 03.30-07.15 

24 FEB EK374 DXB-BKK 22.35-07.35+1 
29,999 5,999 21,999 

05 – 10 มนีาคม 2563 
06 MAR EK377 BKK-DXB 03.30-07.15 

09 MAR EK374 DXB-BKK 22.35-07.35+1 
29,999 5,999 21,999 

19 – 24 มนีาคม 2563 
20 MAR EK377 BKK-DXB 03.30-07.15 

23 MAR EK374 DXB-BKK 22.35-07.35+1 
30,999 6,999 22,999 

26 – 31 มนีาคม 2563 
27 MAR EK377 BKK-DXB 03.30-07.15 

30 MAR EK374 DXB-BKK 22.30-07.35+1 
30,999 6,999 22,999 

 

** เด็กทารก (Infant) อายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ทา่นละ 10,000 บาท ** 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ 1,700 บาท** 

 

*อตัราคา่บรกิารนี ้รวม คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซ่ีาทอ่งเทีย่วแบบหมูค่ณะเรยีบรอ้ยแลว้* 
 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class)  

 ค่าภาษีน ้ามัน และ ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Emirate Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ

ได ้ท่านละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักไม่เกนิ 30 กก.  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 
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 ค่าโรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงีานเท

รดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กจิกรรมอื่นๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืง

ใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน  

 ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม์) กรณีตอ้งการซื้อประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสุขภาพกรุณา

ตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 ค่าธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซี่าท่องเทีย่ว ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แบบหมู่คณะ ท่านละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท ขึน้อยู่

กบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหนา้ทัวร์

ก่อนการใชบ้รกิารทุกครัง้) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์รวมท ัง้ 3 ทา่น ตลอดการเดนิทาง ตามธรรมเนยีม 1,700 บาท (THB) รวมไปถงึเด็ก

อายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึ

พอใจของทา่น 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท 

ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงินมัดจ า ส่วนน้ีภายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะ

ยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงินมัดจ าตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็ค

ที่ว่างและท าจองเขา้มาใหม่อีกครัง้ กรณีที่คณะเต็ม มีควิรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิลู์กคา้รายถัดไป เป็นไปตาม

ระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 31 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์

ไม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นช่วงรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดัสมัภาษณ์วซี่า ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื 

ก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–

18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการ

ของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีน่ักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิการจองกับทางบริษัท

เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบริการคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์ (ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือ 

เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบริการคืน โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผู ้

เดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆทัง้หมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตร

ประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังน้ี 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-35 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 50% ของค่าบรกิาร ** กรณีทีม่คี่าใชจ้่ายตามจรงิมากกว่าก าหนด 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 31 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจรงิจากค่าบริการทีช่ าระแลว้เน่ืองจากการจัดเตรียม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซื้อขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทน

ในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารน้ี จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหกั้บนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน 
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ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ีซ่า

ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

การตดิต่อใดๆ กับทางบริษัทเชน่ แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 

18.00 น. และวันเสาร ์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการ

ของทางบรษัิท 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว ( Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรอื อยู่คนละชัน้กัน และบางโรงแรม

อาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยก

หอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าบริการเพิ่ม

ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรือ

ยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีา ทีท่่านควรทราบ  
1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวซีา่แบบหมู่คณะเท่านัน้ กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่ก่อน หรอื หลัง คณะ และหาก

เกดิค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ต๋ัว) จะตอ้งออก

ก่อนแต่วซีา่ยังไม่ออก เน่ืองจากท่านยืน่หลังคณะ  

2. มาตราฐานการพจิารณาวซี่าแบบปกตทิั่วไปคือ 10 วันท าการ (เป็นอย่างนอ้ย ไม่รวมวันเสาร ์ - อาทติย)์ ทัง้น้ี ขึน้อยู่กับจ านวนผูส้มัครในช่วงนั้นๆ 

ซึง่หากอยู่ในชว่งฤดูกาลท่องเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต ิ

3. กรณีทา่นไมส่ามารถยืน่วซี่าพรอ้มคณะไดต้ามทีก่ าหนดการหลงัจากทีค่ณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง จ าเป็นตอ้งเสยีค่าส่วนตา่ง กรณี

ยืน่วซี่าเดีย่ว ทา่นละประมาณ 3,000-4,500 บาท จากคา่ทวัร ์ 
 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวร์น้ีขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่ือหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสือเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว โดยไม่มี

จดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสือเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์ เช็คอนิ ด่าน

ตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผิดชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนน้ี และ ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้ริการตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดใหแ้ก่

ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออก

เมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเย่นตไ์ม่ไดส้่งหนา้หนังสือเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการช าระ

เงนิมัดจ าหรอืส่วนทีเ่หลอืทัง้หมด 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่

เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วที่ไม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรือ

การบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

6. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

ค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทุนสูงขึน้ 

7. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบริษัท

ก ากับเท่านัน้ 
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8. นักท่องเที่ยวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใช่เหตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท 

อาทเิช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภัิยที่ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่

บรษัิทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลักปฏบิัตเิท่านัน้ 

9. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 มิลลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืได ้

ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบนิ

เท่านัน้ 

10. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเท่านัน้ 

11. คณะทัวร์นี้ เป็นการช าระค่าใชจ่้ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึง่ ไม่ว่ากรณีใด

ก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้ และ อาจมค่ีาใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายที่

เกดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

12. กรณีลูกคา้ที่จองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซื้อต๋ัวเครื่องบนิแยกเอง) ในวันเริ่มทัวร์ (วันที่หนึ่ง) ท่านจ าเป็น

จะตอ้งมารอคณะเท่านัน้ ทางบริษัทไม่สามารถใหค้ณะ รอท่านได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟล์ทของท่านถงึชา้กว่าคณะ และ ยืนยันเดนิทาง 

ท่านจ าเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ท่องเที่ยวที่คณะอยู่ในเวลานั้นๆ กรณีน้ี จะมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายทีใ่ชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเท่านัน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย หรอื ทดแทน หากท่าน

ไม่ไดท้่องเทีย่วเมอืง หรอื สถานทีท่่องเทีย่วใดๆ สถานทีห่นึง่ ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแลว้ทัง้หมด 

 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซ่ีาทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แบบหมูค่ณะ 

ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. หนงัสอืเดนิทางฉบบัจรงิ เทา่น ัน้  

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 2 x 2 นิว้ ฉบบัจรงิ (ขนาดเท่ากันทุกดา้นเป็นสีเ่หลีย่มจัตุรัส) จ านวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถ่ายมาแลว้ไม่

เกนิ 3 เดอืน ไม่ซ ้ากับวซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เท่านัน้  

2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายุไม่ถงึ 18 ปีบรบิูรณ์ จ าเป็นตอ้งใช ้สูตบิัตร โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รูปถ่ายจากมอืถือไม่สามารถใชไ้ด)้ 

พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 - กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอื

อ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสือรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสือรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3. ส าเนาบตัรประชาชน 1 ฉบบั (ถา่ยส าเนา พรอ้มเซ็นรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

4.  ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ฉบบั (ถา่ยส าเนา พรอ้มเซ็นรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซี่าทีไ่ดก้ล่าวมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าขึน้จากประสบการณ์และระเบยีบของ

สถานทูตฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคุณสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ีดุ่ลยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 

** หมายเหต ุ: ทางดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ จากทีไ่ดแ้จง้ไว ้ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ที ่และเอกสาร ของแตล่ะทา่น (เป็นการพจิารณาแบบรายบุคคล) การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสีว่น

เกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ อตัราคา่ธรรมเนยีมวซี่าทาง

สถานทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซี่า ทางสถานทูตไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซี่า และมสีทิธิไ์มแ่จง้

สาเหตุการปฏเิสธวซี่า ** 
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