
 

  
 
 
 

 

 
ร่วมเกบ็เกีย่วประสบการณ์ใหม่จากการท่องเทีย่ว ประเทศโอมาน 

โดยสายการบินสุดหรู อมิิเรตส์ 
ดนิแดนแห่งทะเลทรายสวย น า้ทะเลใส และสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นและธรรมชาตอินัแปลกตา 

และสบายด้วยบินภายในข้ามไปประเทศแห่งอนาคตที่สหรัฐอาหรับอมิิเรตส์  
สัมผสัเสน่ห์ทางวฒันธรรม ที่ผสมผสานกนัระหว่างอาหรับดั้งเดมิและความทันสมัยล า้หน้า 

 



 

 
23.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน

เอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าทีค่อยต้อนรับ  

 
02.20 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371 ***คณะเดินทางวันที่ 8-14 พ.ค.,5-11 

ก.ค.,26 ก.ค.- 1 ส.ค. พร้อมกันเวลา 22.30 น.ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ EK385 เวลา 01.35 น.ถึง ดูไบ
เวลา 04.45 น.***  

05.30 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลีย่นเคร่ือง  
08.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงมัสกตั ประเทศโอมาน โดยเทีย่วบิน EK862  
09.30 น. เดินทางถึงกรุงมัสกัต ประเทศโอมาน น ำท่ำนผำ่นพิธีตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่า

ประเทศไทย 3 ช่ัวโมง)   
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

จำกนั้นเลำะเลียบชำยฝ่ังทะเลไปยงัเมืองไปยงั เมือง WADI SHAAB ตั้งอยูใ่นรัฐ AL SHARQIYAH น ำ
ท่ำนชม BIMMAH SINKHOLE โอเอซิสท่ีสวยงำมแปลกตำ ตั้งอยูท่่ำมกลำงช่องแคบท่ีอยูร่ะหวำ่งภูเขำ
หินสูงชนั แหล่งน ้ ำธรรมชำติท่ีสีน ้ ำสีครำมสดใส ท่ีสำมำรถวำ่ยน ้ ำไปยงัถ ้ำและน ้ ำตกท่ีซ่อนตวัอยูใ่นหุบ
เขำ จำกนั้นชมควำมงำมของ หุบเขาตีวี (TIWI) เป็นเมืองท่ีมีด้ำนหน่ึงเป็นภูเขำ และ อีกด้ำนหน่ึงเป็น
มหำสมุทร มีทิวทัสน์ท่ีสวยงำมแปลกตำ จำกนั้ นเดินทำงต่อไปยงั เมืองซูร์ (SUR) ตั้ งอยู่ระหว่ำง
มหำสมุทรอินเดีย ทะเลอำรเบียน และทะเลโอมำน ท่ำเรือเมืองซูร์ถือเป็นหน่ึงในท่ำเรือเก่ำแก่ ท่ีเป็นจุด
ขนถ่ำยสินคำ้ของเรือเดินสมุทรจำกหลำยชำติกวำ่100 ปี ทั้งในคำบสมุทร อำรเบียน อินเดีย แอฟริกำ 

  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่กัแบบบุฟเฟ่ต์  

จำกนั้นน ำท่ำนไปยงั ศูนย์อนุรักษเต่า ( RAS AI HADD TURTLE RESERVE) เพื่อ ชมเต่ำตนุวำงไข่
บนชำยหำด ในเวลำกลำงคืน เต่ำจะข้ึนฝ่ังขุดหลุมทรำย วำงไข่ แลว้กลบอยำ่งดีก่อนกลบัลงสูทะเล เต่ำตวั
หน่ึงอำจวำงไข่ถึง 100 ฟอง และ 60 วนัไข่จะฟักเป็นลูกเต่ำเล็กๆมุดออกมำ แลว้รีบคลำนสู่ทองทะเลอนั
ปลอดภยั  

  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ SUR PLAZA HOTEL หรือเทยีบเท่า  

วนัทีส่อง ดูไบ – มัสกตั (ประเทศโอมาน) - เมือง WADI SHAAB - BIMMAH SINKHOLE – หุบเขาตี
ว ี- เมืองซูร์ 

วันแรก  วนัแรก             กรุงเทพฯ  – สนามบินสุวรรณภูมิ 



 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จำกนั้นให้ท่ำน แวะถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมง  เพื่อเก็บบรรยำกำศของเมืองท่ำอย่ำงแทจ้ริง ชม ย่าน 
DHOW YARD ท่ีท่ำนจะได้เห็นเรือท่ีสร้ำงจำกไม้สัก ท่ีมีรูปร่ำงเป็นสวยงำม สมควรแก่เวลำน ำท่ำน
เดินทำงสู่ เมืองนิซวา (NIZWA) เดินชมยำ่นกำรคำ้พื้นเมืองนิซวำ (NIZWA SOUQ) ท่ีท่ำนสำมำรถเลือก
ซ้ือของฝำก ของท่ีระลึก สินคำ้พื้นเมือง เป็นตลำดท่ีมีชีวิตชีวำตำมแบบชำวโอมำน สินคำ้ท่ีมีเสน่ห์ ทั้ง
เคร่ืองประดบัท ำมือ เคร่ืองเงิน เคร่ืองหนงั กำแฟ และของประดบัตกแต่งบำ้นสไตล์โอมำน จำกนั้นน ำ
ท่ำนสู่ ป้อมโบราณนิซวา (NIZWA FORT) ป้อมปรำกำรขนำดใหญ่ อนุสรณ์สถำนแห่งชำติของโอมำน 
หอคอยขนำดใหญ่ ท่ีมีหอ้งมำกมำยสลบัซบัซอ้นเหมือนกบัเขำวงกต   

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
น ำท่ำนเดินทำงต่อ น ำท่ำนชม ปราสาทจาบริน (JABRIN CASTLE) ปรำสำทสำมชั้นท่ีสร้ำงข้ึนในช่วง
กลำงคริสตวรรษท่ี 16 เป็นศูนยก์ลำงของกำรศึกษำโหรำศำสตร์ ,ยำ ,กฎหมำยอิสลำมเป็นปรำสำทท่ีสร้ำง
ในรูปแบบศิลปะอิสลำม ท่ีภำยในโดดเด่นดว้ยงำนแกะสลกัไม ้และภำพเขียนดำวเพดำนท่ีสวยงำม   

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่กัแบบบุฟเฟ่ต์  
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ GOLDEN TULIP NIZWA HOTEL หรือเทยีบเท่า   

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น ำท่ำนเท่ียวชม สุเหร่าประจ ากรุงมัสกัต (GRAND MOSQUE) นับว่ำเป็นสุเหร่ำท่ีมีควำมสวยงำมและ
ส ำคญัของโอมำน และเป็นสุเหร่ำท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดในประเทศโอมำน ภำยในสุเหร่ำแห่งน้ีท่ำนจะได้
เห็น พรมทอมือท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงมีขนำด 70X60 เมตร มีน ้ ำหนกัถึง 21 ตนั ใชช่้ำงฝีมือท่ีเป็น
ผูห้ญิงในกำรถกัทอถึง 600 คน และใชร้ะยะ เวลำในกำรทอกวำ่จะแลว้เสร็จถึง 4 ปี ในส่วนทำงเดินทำงท่ี
เช่ือมต่อกนัแต่ละห้องนั้นจะถูกประดบัประดำไปดว้ยกระจกสีต่ำง ๆ สวยงำมมำก (นักท่องเที่ยวต้องแต่ง
กายให้เรียบร้อย สุภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สุภาพสตรี จะต้องแต่งกายให้สุภาพและมิดชิดที่สุด ต้องมีผ้า
คลุมศีรษะ กรุณาเตรียมไปด้วย เพ่ือเป็นการเคารพสถานทีอ่นัศักดิ์สิทธ์ิ)  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
จำกนั้นแวะ ถ่ายภาพพระราชวัง อัล อาลาม พาเลซ (AL ALAM ROYAL PALACE) เป็นพระรำชวงัท่ี
ประทบัของสุลต่ำน คำบูส ซ่ึงดำ้นขำ้งจะเป็น ป้อมโบรำณของโปรตุเกส มิรำนี และ จำลำลี (MIRANI & 
JALALI) สร้ำงในศตวรรษท่ี 16 ตวัป้อมมิรำนี ส่วนท่ีเห็นในปัจจุบนัเป็นกำรขยำยในศตวรรษท่ี 18 โดย
อิหม่ำมอำห์เมด บิน ซำอิด และหลำนในศตวรรษท่ี 19 ส่วนป้อมจำลำลีถูกเปล่ียนให้เป็นพิพิธภณัฑ์ใน 
ยุคของผูป้กครองในปัจจุบนั และเป็นสัญลกัษณ์ท่ีส ำคญัของกรุงมสักตั แวะชม พิพิธภัณฑ์ BAIT AL 
ZUBAIR  เดิมเป็นบ้ำนของครอบครัว AL ZUBAIR ต่อมำได้กลำยเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงอำวุธ 

วนัทีส่ี่ สุเหร่าประจ ากรุงมัสกัต – พระราชวัง อัล อาลาม พาเลซ –  พิพิธภัณฑ์ BAIT AL ZUBAIR 
สนามบินมสักตั – ดูไบ  

 

วนัทีส่าม ถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมง - ย่าน DHOW YARD  - เมืองนิซวา – ป้อมโบราณนิซวา - 
ปราสาทจาบริน 



 

เคร่ืองประดบั และ เคร่ืองแต่งกำย พร้อมกบัส่ิงของเคร่ืองใชแ้ละภำพถ่ำยอนัเก่ำแก่ เปิดให้เขำ้ชมตั้งแต่ปี 
1998 ซ่ึงพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีสะทอ้นถึงควำมร ่ ำรวยทำงวฒันธรรมและประเพณีของโอมำน  

 
15.00 น. น าคณะเดินทางสู่สนามบินมัสกตั   
19.10 น. ออกเดินทางกลบัสู่ดูไบ โดยเทีย่วบินที ่EK865  
20.15 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ช่ัวโมง) หลงัผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง

และศุลกำกร   
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทยีบเท่า  

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเขำ้ชม พิพิธภัณฑ์ดูไบ เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีทนัสมยัท่ีสุดในตะวนัออกกลำง สร้ำงเม่ือศตวรรษท่ี 19 
บูรณะคร้ังล่ำสุดปี 1970 เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีรวบรวมเร่ืองรำวประวติัศำสตร์ท่ีส ำคญั เช่น กำรคน้พบงำน
ศิลปะภำยในหลุมฝังศพท่ี AL QUSAIS ซ่ึงมีอำยุมำกกว่ำ 4,000 ปี ประทบัใจกบักำรบอกเล่ำเร่ืองรำว
ประวติัศำสตร์ของชำวอำหรับโบรำณผ่ำนเทคโนโลยีสมยัใหม่ จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงไปยงั DUBAI 
CREEK เป็นทะเลท่ีสร้ำงข้ึนโดยกำรขุดเขำ้มำในชำยฝ่ัง ซ่ึงแบ่งนครดูไบออกเป็น 2 ส่วน คือ DEIRA 
DUBAI และ BUR DUBAI มีควำมยำวประมำณ 14 กิโลเมตร มีท่ำจอดเรือ 8 ท่ำ ให้ท่ำนได้ชมและ
ถ่ำยรูปกบัทศันียภำพสองฟำกฝ่ังของแม่น ้ำ CREEK ตำมอธัยำศยั ให้ท่ำนไดถ่้ำยรูปในยำ่น BASTAKIYA 
และน ำท่ำน น่ังเรือ ABRA RIDE สัมผสัมนต์เสน่ห์ทำงวฒันธรรมผ่ำนวิถีชีวิตสองฝ่ังน ้ ำของแม่น ้ ำ 
CREEK จำกนั้นเดินทำงสู่ ตลาดเคร่ืองเทศและตลาดทอง เป็นตลำดทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก จ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์ JEWELRY ทุกประเภท เช่น มุก อญัมณีต่ำง ๆ  น ำท่ำน ขึ้นรถไฟ MONORAIL เขำ้สู่ THE 
PALM PROJECT เป็นสุดยอดโครงกำรของ U.A.E. โดยกำรถมทะเลให้เป็นเกำะเทียม สร้ำงเป็นรูปตน้
ปำล์ม จ ำนวน 3 เกำะ มีทั้งโรงแรม รีสอร์ท อพำร์ตเมน้ต ์ร้ำนคำ้ ภตัตำคำร รวมทั้งส ำนกังำนต่ำง ๆ นบัวำ่
เป็นส่ิงมหศัจรรยอ์นัดบัท่ี 8 ของโลก ให้ท่ำนต่ืนตำต่ืนใจกบัควำมควำมยิ่งใหญ่ของโรงแรม ATLANTIS 
อนัหรูหรำอลงักำร   

 
 
 

 
 

วนัทีห้่า พิพิธภัณฑ์ดูไบ – น่ังเรือ ABRA RIDE – ตลาดเคร่ืองเทศ และ ตลาดทอง –  ขึ้นรถไฟ 
MONORAIL -  THE PALM PROJECT – น่ังรถ 4WD ตะลยุทะเลทราย   



 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ีพกั เพื่อเปล่ียนเคร่ืองแต่งกำยพร้อมตะลุยทะเลทรำย ท่ ำ น ท่ี เ ม ำ ร ถ 
กรุณำทำนยำแก้เมำล่วงหน้ำอย่ำงน้อยคร่ึงชั่วโมง หรือควรแจ้งหัวหน้ำทัวร์ให้ทรำบก่อนไปทัวร์
ทะเลทรำย ทำงทวัร์จะไม่รับผิดชอบ และไม่อนุญาตให้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจข้ันรุนแรงน่ังรถไป DUNE 
SAFARI โดยเด็ดขาด *****ส าหรับท่านที่ไม่ร่วมเดินทาง DUNE SAFARI ท่านต้องรอคณะอยู่ที่
โรงแรม โดยทางบริษัท ไม่สามรถคืนค่าทวัร์ให้ได้ รวมทั้งอาหารมื้อค ่า***** เดินทำงไป ทัวร์ทะเลทราย  
(อยำ่ลืมเส้ือแจ็คเกต แวน่ตำกนัแดด รองเทำ้ฟองน ้ ำ ติดตวัไปดว้ย)  น ำท่ำน ขึน้รถ 4WD (รถขบัเคล่ือน 4 
ลอ้) ไปทวัร์ทะเลทรำย ท่ำนจะไดส้นุกสนำนและต่ืนเตน้ไปกบัประสบกำรณ์อนัแปลกใหม่ นัง่รถตะลุย
ไปบนเนินทรำยทั้งสูงและต ่ำสลบักนัไป (SAND DUNE)  

 
ค ่า จากน้ันให้ท่านได้เพลดิเพลนิกับกิจกรรมต่างๆ ในแคมป์กระโจมแบบอาหรับ ด่ืมด ่าบรรยากาศสุดโรแมน

ติกของพระอาทิตย์ตกดินที่แสนสวยงาม และสัมผัสชีวิตแบบชาวพื้นเมือง (เบดูอิน) อาทิ การสวมชุด
พื้นเมืองชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก การเพ้นท์มือแบบอาหรับ (HENNA TATTOO) ลองสูบ 
มารากู กลิ่นผลไม้ (SHI SHA) ชมโชว์ระบ าหน้าท้อง (BELLY DANCE) ซ่ึงเป็นศิลปะการร่ายร าที่เน้น
การเคล่ือนไหวของกล้ามเน้ือท้องและสะโพก รวมถึงสนุกสนานกบัการข่ีอูฐ   

  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จำกนั้นน ำท่ำน ผ่านชมพระราชวงัท่านชีค (SHIEKH PALACE) ต่ืนตำต่ืนใจกบัพระรำชวงัสุดอลงักำร
ของครอบครัว SHIEKH AL MAKTOUM อนัยิง่ใหญ่ ซ่ึงมีควำมร่มร่ืน เตม็ไปดว้ยตน้ไมน้ำนำชนิดและ
บรรดำเหล่ำนกยงู ผำ่นชม NEW PALACE ซ่ึงเป็นพระรำชวงัแห่งใหม่ของครอบครัว  SHIEKH AL 
MAKTOUM ท่ีก่อสร้ำงยงัไม่แลว้เสร็จ ถ่ายรูปกบัสุเหร่าจูไมร่า (JUMEIRAH MOSQUE) สุเหร่ำ
คู่บำ้นคู่เมืองของดูไบ สร้ำงดว้ยหินอ่อนทั้งหลงั และไดช่ื้อวำ่เป็นสุเหร่ำท่ีสวยงำมมำกท่ีสุดแห่งหน่ึงใน
นครดูไบ น ำท่ำน ถ่ายรูปบริเวณชายหาด JUMEIRAH BEACH สถำนท่ีตำกอำกำศยอดนิยมของดูไบ 
แวะ ถ่ายรูปด้านนอกกบัโรงแรม BURJ AL ARAB โรงแรมสุดหรูระดบั 7 ดำว รูปทรงคลำ้ยเรือใบท่ี
งดงำมและหรูหรำท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ตั้งอยูริ่มอ่ำวอำหรับ เป็นท่ีพกัอำศยัของเศรษฐีท่ีมีช่ือเสียงชำว
ตะวนัออกกลำง ถือเป็นสถำนท่ีท่ีทุกคนใฝ่ฝันจะมีโอกำสเขำ้ไปสัมผสัสักคร้ังในชีวติ จำกนั้นชม 

วนัทีห่ก พระราชวังท่านชีค – ถ่ายรูปกับสุเหร่าจูไมร่า - ชายหาด JUMEIRAH BEACH - ถ่ายรูปกับ 
BURJ AL ARAB - MEDINAT JUMEIRAH SOUK - MALL OF THE EMIRATES – 
ห้างดูไบ – การแสดงน า้พ ุ-  ถ่ายรูปคู่กบัเบิร์จคาลฟิา – สนามบินดูไบ  

 



 

MEDINAT JUMEIRAH SOUK หรือเรียกวำ่ เวนิสแห่งดูไบ เป็นตลำดติดแอร์ ตั้งอยูใ่นส่วนเดียวกบั
โรงแรมหรูระดบั 5 ดำว MINA AL SALAM ของตระกูล AL MAKTOUM ออกแบบและตกแต่งเป็น
ศิลปะพื้นเมืองแบบอำหรับคลำสสิก ภำยในมีสินคำ้ระดบั PREMIUM มำกมำย อำทิ ของท่ีระลึก พวง
กุญแจ ขวดทรำย พรมอิหร่ำน หวัน ้ำหอม โคมไฟ ของประดบัตกแต่งบำ้น ขนมหวำน และถัว่รส
ช็อกโกแลต เป็นตน้  จำกนั้นน ำท่ำนสู่ MALL OF THE EMIRATES เป็นหำ้งขนำดใหญ่ มีโรง
ภำพยนตร์ ลำนโบวล่ิ์ง และร้ำนคำ้อีกมำกมำย รวมถึงร้ำนต่ำงๆ มีเวลำใหท้่ำนไดอิ้สระเลือกซ้ือสินคำ้แฟ่
ชั้นมำกมำย หรือท่ำนจะเขำ้เล่นท่ี SKI DUBAI หน่ึงในสุดยอดแหล่งท่องเท่ียวในสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 
สำมำรถเลือกเล่นระหวำ่งสกี สโนวบ์อร์ด เล่ือนหิมะ หรือโยนบอลหิมะในสวนหิมะ  

 
เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย  

จำกนั้นน ำท่ำนสู่ ห้างดูไบ (DUBAI MALL) หำ้งท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และมีพิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ ำท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในโลกอยูภ่ำยใน ให้ท่ำนไดถ่้ำยรูปหนำ้ตูป้ลำ ท่ีมีขนำดใหญ่กวำ่คนสิบคนยืนเรียงกนั  อิสระภำยในห้ำง
ดูไบ ใหท้่ำนไดเ้ลือกซ้ือของฝำก สินคำ้แบรนดเ์นมช่ือดงัมำกมำยจำกยโุรป ไม่วำ่จะเป็นเส้ือผำ้สุภำพบุรุษ
และสุภำพสตรี กระเป๋ำถือ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ เคร่ืองกีฬำ เป็นตน้ และในเวลำ 18.00-24.00 น. ของทุกวนั 
ท่ำนจะได ้ชมการแสดง “น า้พุแห่งดูไบ” เป็นน ้ ำพุเตน้ระบ ำอนัสวยงำมวจิิตร อยูใ่นทะเลสำบเบิร์จคำลิฟำ 
ท่ีเป็นศูนยก์ลำงของนครดูไบ ถือเป็นน ้ ำพุท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ณ ปัจจุบนัน้ี โดยรอบถูกรำยลอ้มไปดว้ยตึก
ท่ีมีช่ือเสียงมำกมำย ส่ิงพิเศษของน ้ ำพุแห่งดูไบน้ี คือ จะใช้ไฟทั้งส้ิน 6,600 ดวง โปรเจคเตอร์สี 50 ตวั 
ควบคุมกำรท ำงำนดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะแสดงประกอบดนตรี คร้ังละประมำณ 5 นำที โดยใช้
งบประมำณในกำรก่อสร้ำงทั้งส้ินกวำ่ 7.2 พนัลำ้นบำท  ให้เวลำท่ำนได ้ถ่ายรูปคู่กับเบิร์จคาลิฟา ตึกท่ีสูง
ท่ีสุดในโลก มีควำมสูงถึง 828 เมตร มีทั้งหมด 160 ชั้น ออกแบบโดยนำยเอเดรียน สมิธ สถำปนิกจำกชิคำ
โก ซ่ึงคณะจะไดมี้โอกำสข้ึนลิฟท์ท่ีมีควำมเร็วท่ีสุดในโลกคือ 18 เมตร ต่อวินำที หรือ 65 กิโลเมตร ต่อ
ชัว่โมง ไปถึงชั้น 124 เพื่อชมวิวจำกของนครดูไบไดท้ัว่ทุกทิศท่ีสวยงำม โดยตึกน้ีออกแบบตบแต่งภำยใน
โดย GIORGIO ARMANI (ค่าขึน้ตึกไม่รวมในรายการทัวร์ ถ้าท่านต้องการขึน้ตึกมีค่าใช้จ่ายเร่ิมต้นท่าน
ละ ประมาณ 1,800 บาท โดยขึน้อยู่กบัรอบเวลา กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนั ก่อนออกเดินทาง ) 

 



 

19.00 น. เดินทางสู่สนามบินดูไบ อิสระให้ท่านช้อปป้ิงใน DUTY FREE เพลิดเพลินกับสินค้าแบรนด์เนม และ
น า้หอมยีห้่อดังมากมาย  

23.40 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที ่EK350 ***คณะเดินทางวนัที ่ 15 มิ.ย. เป็นต้นไป ออกเดินทาง
เวลา 23.20 น. และถึง สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 09.00 น.***  

 
09.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวสัดิภาพ    

**หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม** 
****ประเทศโอมานและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ห้างสรรพสินค้าและร้านค้า ส่วนใหญ่จะปิดให้บริการทุกวนัศุกร์**** 

 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 
หมายเหตุ    
1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อนัเกิดจำกเหตุสุดวสิัยท่ีทำง บริษทัฯ ไม่สำมำรถ
ควบคุมได ้เช่น ทรัพยสิ์นส่วนตวัหำย, กำรนดัหยุดงำน, จลำจล,กำรล่ำชำ้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจ
คนเขำ้เมืองไม่อนุญำตใหเ้ดินทำงออกหรือกองตรวจคนเขำ้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตให้เขำ้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ี
ท่ำนจะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ้ ำเงิน) เดินทำง หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเดินทำงเขำ้หรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงอตัรำค่ำบริกำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรงดออกเดินทำง โดยทำงบริษทัฯ  จะแจง้ให้ท่ำนทรำบ
ล่วงหนำ้ 14 วนัก่อนกำรเดินทำง  
5. เม่ือท่ำนท ำกำรซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับเง่ือนไขของหมำยเหตุทุกขอ้แลว้ 
ในกรณีท่ีลูกคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศกรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทำงบริษทัฯจะ
ไม่ขอรับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยใดๆ ทั้งส้ิน 
6.โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภำวะอำกำศและเหตุสุดวสิัยต่ำง ๆ ท่ี
ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหนำ้โดยทำงบริษทัฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูร่้วมเดินทำงเป็นส ำคญั   

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 
เมษายน : 25 เม.ย.- 1 พ.ค. // พฤษภาคม : 8 – 14, 22 – 28 

มิถุนายน : 14-20, 26 ม.ิย.-2 ก.ค. /// กรกฏาคม : 5-11, 26 ก.ค.-1 ส.ค. 
สิงหาคม : 7-13 

อตัราค่าบริการ ราคา 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่ำน) รำคำท่ำนละ 46,900.- 
ผูใ้หญ่ พกั 3 ท่ำน 1 หอ้ง  
*กรุณำอ่ำนขอ้มูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั* 

กรุณำสอบถำม 

วนัทีเ่จ็ด สนามบินสุวรรณภูม ิ

 



 

เด็ก (อำย ุ2 - 12 ปี) 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 46,900.- 
เด็ก (อำย ุ2 - 12 ปี) 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน  
*กรุณำอ่ำนขอ้มูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั*  

กรุณำสอบถำม 

พกัหอ้งเด่ียว เพิ่มท่ำนละ 7,900.- 
***ราคาไม่รวมวซ่ีา UAE ค่าธรรมเนียมวซ่ีาท่านละ 3,000 บาท   *** 

ในกรณีไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน EK ลดท่ำนละ  15,000.- 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจำกรำคำทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่ำนละ 
(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ CONFIRM เท่ำนั้น) 

60,000.- 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
✓ ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั ( ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวนัเดินทำงไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีควำมประสงค์

อยูต่่อ จะตอ้งไม่เกินจ ำนวนวนั และอยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขของสำยกำรบิน) 
✓ ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำร 
✓ ค่ำรถโคช้ปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมรำยกำร  
✓ ค่ำหอ้งพกัในโรงแรมตำมท่ีระบุในรำยกำรหรือเทียบเท่ำ 
✓ ค่ำอำหำรตำมท่ีระบุในรำยกำร 
✓ ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีท่องเท่ียวตำมรำยกำร 
✓ ค่ำประกนัภยักำรเดินทำงรำยบุคคล (หำกตอ้งกำรเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ท่ี) 
✓ ค่ำประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวำ่งกำรเดินทำงวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
✓ ค่ำรักษำพยำบำลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
✓ ** ลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ...ซ้ือประกนักำรเดินทำงส ำหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล เพิ่มเติมกบัทำง

บริษทัได ้**  
เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 
เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  
**ควำมครอบคลุมผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยตุั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
[รักษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจำกอุบติัเหตุ 1.5 ลำ้นบำท] 

✓ ค่ำมคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดกำรเดินทำง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก)์ 
✓ ค่ำไกดท์อ้งถ่ินและค่ำทิปไกดท์อ้งถ่ิน 
✓ ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำเขำ้ประเทศโอมำน 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่ำธรรมเนียมกำรจดัท ำหนงัสือเดินทำง 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิเช่น  ค่ำเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่ำโทรศพัท์, ค่ำซักรีด, ค่ำธรรมเนียมหนงัสือเดินทำง,            ค่ำ

น ้ ำหนกัเกินจำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำ 30 ก.ก.และมำกกว่ำ 1 ช้ิน,  ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกิดกำรเจ็บป่วย
จำกโรคประจ ำตวั, ค่ำกระเป๋ำเดินทำงหรือของมีค่ำท่ีสูญหำยในระหวำ่งกำรเดินทำง เป็นตน้ 

 ค่ำธรรมเนียมน ้ำมนัและภำษีสนำมบิน ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรปรับข้ึนรำคำ 



 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% 
 ค่ำทิปพนกังำนขบัรถ (21 USD) 
 ค่ำทิปมคัคุเทศกจ์ำกเมืองไทย (21 USD) 
 ค่ำบริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซ่ึงท่ำนจะตอ้งดูแลกระเป๋ำและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่ำนเอง 
 ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำเขำ้ประเทศ UAE (ดูไบ) 3,000 บำท 

 

เง่ือนไขการจองและช าระค่าบริการ 
• กรุณามัดจ าท่านละ 20,000บาท   / ท่าน ภายใน 36 ช่ัวโมงหลงัการจอง โดยโอนเข้าบัญชี 

ธนาคาร  กรุงเทพ  )สาขา พาราไดช์(  

ช่ือบัญชี       บจ.แกรนด์ฮอลเิดย์ 

เลขทีบ่ัญชี        068-706079-8 (ออมทรัพย์) 

• แฟกซ์สลิปโอนเงินมำท่ีบริษทัฯ แฟกซ์ 02-3619689 
• ส่งส ำเนำหนำ้พำสปอร์ตของผูท่ี้เดินทำง ท่ีมีอำยุกำรใชง้ำนไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดือน เพื่อท ำกำรจองคิวยืน่วซ่ีำ ภำยใน 3 วนั

นบัจำกวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมัติ 
• เม่ือไดรั้บกำรยนืยนัวำ่กรุ๊ปออกเดินทำงได ้ลูกคำ้จดัเตรียมเอกสำรใหก้ำรขอวซ่ีำไดท้นัที 
• หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่ำนติดต่อเจำ้หน้ำท่ีก่อนออกบตัร

โดยสำรทุกคร้ัง หำกออกบตัรโดยสำรโดยมิแจง้เจำ้หนำ้ท่ี ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึน 
• กำรยื่นวีซ่ำในแต่ละสถำนทูตมีกำรเตรียมเอกสำร และมีขั้นตอนกำรยื่นวีซ่ำไม่เหมือนกนั ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น

รำยบุคคล (แสดงตน) ท่ำนสำมำรถสอบถำมขอ้มูลเพื่อประกอบกำรตดัสินใจก่อนกำรจองไดจ้ำกทำงเจำ้หนำ้ท่ี 
• หำกในคณะของท่ำนมีผูต้้องกำรดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอำยุ, มีโรคประจ ำตวั หรือไม่

สะดวกในกำรเดินทำงท่องเท่ียวในระยะเวลำเกินกวำ่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่ำนและครอบครัวตอ้งให้กำรดูแลสมำชิก
ภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หวัหนำ้ทวัร์มีควำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

เง่ือนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 
ทางบริษทัขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 20 วนัก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวซ่ีาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษทัขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริงเห 

 

กรณยีกเลกิการเดินทาง 
• แจง้ยกเลิก 45 วนั ข้ึนไปก่อนกำรเดินทำง   คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด 
• แจง้ยกเลิกภำยใน 30-44 วนัก่อนเดินทำง   เก็บค่ำใชจ่้ำย ท่ำนละ 10,000 บำท  
• แจง้ยกเลิกภำยใน 16-29 วนัก่อนเดินทำง   เก็บค่ำใชจ่้ำย ท่ำนละ 15,000 บำท 
• แจง้ยกเลิกนอ้ยกวำ่ 15 วนัก่อนเดินทำง   ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด 



 

• บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำใชจ่้ำยทั้งหมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำให้คณะเดินทำงไม่ครบตำม
จ ำนวนท่ีบริษทัฯก ำหนดไว ้(30ท่ำนข้ึนไป) เน่ืองจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษทัและผูเ้ดินทำงอ่ืนท่ีเดินทำงใน
คณะเดียวกนับริษทัตอ้งน ำไปช ำระค่ำเสียหำยต่ำงๆท่ีเกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง บริษทัฯจะท ำกำรเล่ือน
กำรเดินทำงของท่ำนไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่ำนจะตอ้งเสียค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่สำมำรถเรียกคืนไดคื้อ ค่ำธรรมเนียมใน
กำรมดัจ ำตัว๋ และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำตำมท่ีสถำนทูตฯ เรียกเก็บ  

• กรณียื่นวีซ่ำแลว้ไม่ไดรั้บกำรอนุมติัวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนได้ช ำระค่ำทวัร์หรือมดัจ ำมำแล้ว 
ทำงบริษทัฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรยื่นวีซ่ำ / ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่ำตัว๋
เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) / ค่ำส่วนต่ำงในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน  

• กรณีวซ่ีำผำ่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสำร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร  ไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด    
• กรณีผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมืองได ้เน่ืองจำกปลอมแปลงหรือกำรห้ำมของเจำ้หนำ้ท่ี ไม่วำ่เหตุผลใดๆตำมทำง

บริษทัของสงวนสิทธ์ิในกำร ไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 
• ทำงบริษทัไดส้ ำรองท่ีนั่งพร้อมช ำระเงินมดัจ ำค่ำตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หำกท่ำนยกเลิกทวัร์ ไม่ว่ำจะดว้ยสำเหตุใด ทำง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิกำรเรียกเก็บค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่ำใชจ่้ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท แลว้แต่สำยกำรบิน
และช่วงเวลำเดินทำง   

• หำกตัว๋เคร่ืองบินท ำกำรออกแลว้ แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได ้ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยตำมท่ี
เกิดข้ึนจริง  และรอ REFUND จำกทำงสำยกำรบิน ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็นอยำ่งนอ้ย 

 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
• เน่ืองจำกกำรวำงแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จึงอำจท ำให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (SINGLE) ,ห้องคู่ 

(TWIN/DOUBLE) หอ้งพกัต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั  
• โรงแรมส่วนใหญ่ ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่ำน ซ่ึงถำ้เขำ้พกั 3 ท่ำน อำจมีควำมจ ำเป็นตอ้งแยกห้องพกัเน่ืองจำกโรงแรม

นั้นไม่สำมำรถจดัหำได ้และทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอำจมีกำรแยกหอ้งพกั 7,900 
บำท 

• กรณีท่ีมีงำนจดัประชุมนำนำชำติ (TRADE FAIR) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสูงข้ึนมำกและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ 
• หำกมีงำนเทศกำลโรงแรมอำจจะไดพ้กัในเมืองอ่ืนแทน 
 

ข้อมูลเบ้ืองต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวซ่ีาและการย่ืนขอวซ่ีา 
• กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็นดุลยพินิจของสถำนทูต มิใช่บริษทัทวัร์ กำรเตรียมเอกสำรท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยให้กำรพิจำรณำ 

ของสถำนทูตง่ำยข้ึน 
• กรณีท่ำนใดตอ้งใชพ้ำสปอร์ตเดินทำง ช่วงระหวำ่งยืน่วซ่ีำ หรือ ก่อนเดินทำงกบัทำงบริษทั ท่ำนตอ้งแจง้ให้ทำงบริษทั

ฯ ทรำบล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน ซ่ึงบำงสถำนทูตใชเ้วลำในกำรพิจำรณำวีซ่ำท่ีค่อนขำ้งนำนและ
อำจไม่สำมรถดึงเล่มออกมำระหวำ่งกำรพิจำรณำอนุมติัวซ่ีำได ้ 



 

• ส ำหรับผูเ้ดินทำงท่ีศึกษำหรือท ำงำนอยูต่่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเร่ืองกำรขอวีซ่ำดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ ำนกั
หรือศึกษำอยูเ่ท่ำนั้น 

• หนงัสือเดินทำงตอ้งมีอำยุไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทำงออกนอกประเทศ หำกนบัแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดือน ผู ้
เดินทำงตอ้งไปยืน่ค ำร้องขอท ำหนงัสือเดินทำงเล่มใหม่ และกรุณำเตรียมหนงัสือเดินทำงเล่มเก่ำ ใหก้บัทำงบริษทัดว้ย 
เน่ืองจำกประวติักำรเดินทำงของท่ำนจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรยื่นค ำร้องขอวีซ่ำ และจ ำนวนหน้ำหนังสือ
เดินทำง ตอ้งเหลือวำ่งส ำหรับติดวซ่ีำไม่ต ่ำกวำ่ 3 หนำ้ 

• ท่ำนท่ีใส่ปกหนงัสือเดินทำงกรุณำถอดออก หำกมีกำรสูญหำย บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทำงนั้นๆ 
และพำสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทำงรำชกำร ตอ้งไม่มีรอยฉีกขำด หรือ กำรขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

• กรณีท่ีเด็กอำยุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ไดเ้ดินทำงพร้อมกบับิดำและมำรดำ ทำงบริษทั อำจมีกำรเรียกขอเอกสำร(ของ
บิดำหรือมำรดำ) และค่ำใชจ่้ำยเพิ่มเติมแลว้แต่กรณี 

 
ข้อมูลเบ้ืองต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวซ่ีาและการย่ืนขอวซ่ีาดูไบ 

• ส ำเนำสีหนงัสือเดินทำงท่ีชดัเจน ไม่ใช่ถ่ำยจำกมือถือ และวนัหมดอำยุหนงัสือเดินทำงตอ้งมีอำยุเหลือมำกกวำ่ 6 
เดือน นบัจำกวนัเดินทำงกลบัถึงประเทศไทย  

• รูปถ่ำย  :  รูปสี ขนำด 2 น้ิว พื้นหลงัสีขำวเท่ำนั้น (ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน) 2 รูป  
• กรุณำกรอกช่ือของบิดำ-มำรดำของผูท่ี้เดินทำง และช่ือคู่สมรส (กรณีผูห้ญิงท่ีแต่งงำนแลว้) 
• กรณผู้ีเดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์   

- เด็กไม่ไดเ้ดินทำง กบับิดำและมำรดำ จะตอ้งมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทำง ไปต่ำงประเทศ
จำกเขตหรืออ ำเภอ (ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ) + หน้ำพำสปอร์ตของบิดำและ มำรดำ + 
หนังสือรับรองค่ำใช่จ่ำย (ภำษำไทย และภำษำองักฤษ)รำยละเอียดเอกสำรกำรยื่นขอวีซ่ำท่ีได้
กล่ำวมำน้ี เป็นเพียงขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีทำงบริษทัฯ ไดจ้ดัท ำข้ึนจำกประสบกำรณ์และระเบียบของ
สถำนทูตฯ ซ่ึงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ ตำมแต่สถำนกำรณ์ และคุณสมบติัของลูกคำ้ในแต่ละ
รำย  

- เด็ก ไม่ไดเ้ดินทำง กบับิดำ จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมให้บุตรเดินทำง(ของมำรดำ) ไปต่ำงประเทศ
จำกเขตหรืออ ำเภอ (ภำษำไทย และภำษำองักฤษ) + หนำ้พำสปอร์ตของบิดำและ มำรดำ  

- เด็ก ไม่ไดเ้ดินทำง กบัมำรดำ จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมให้บุตรเดินทำง(ของบิดำ) ไปต่ำงประเทศ
จำกเขตหรืออ ำเภอ (ภำษำไทย และภำษำองักฤษ) + หนำ้พำสปอร์ตของบิดำและ มำรดำ  

• ระยะเวลำในกำรยืน่วซ่ีำ 14 วนัท ำกำร ไม่รวมเสำร์-อำทิตย ์
• หมายเหตุ : ทาง UAE IMMIGRATION อาจมีการ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม จากที่ได้แจ้งไว้ ขึ้นอยู่กับการ

พิจารณาของเจ้าหน้าที่ และเอกสาร ของแต่ละท่าน  การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งส้ิน ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน 
อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ  หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืน
อตัราค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีา และมีสิทธ์ิไม่แจ้งสาเหตุการปฏิเสธวซ่ีา 

 



 

 
 


