
 

  
 
 
 

 

 

 
เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) 

สัมผสัประสบการณ์แปลกใหม่กบั SAND DUNE สนุกสนานกบัการน่ังรถตะลุยทะเลทรายและการข่ีอูฐ ด่ืมด ่ากบั
บรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทติย์ตกดิน และมื้อค ่าสุดพเิศแแบบบาร์บิคิออาหรับ ข้น้ เบิร์คคาลาิา BURJ 

KHALIFA ช้ัน 124 ชมเมืองอาบูดาบี เมืองทีไ่ด้รับการยกย่องอ่าเป็นสอรรค์แห่งทะเลทราย คนได้รับสมญานามอ่าเป็น 
GARDEN OF GULF ชมคอามยิง่ใหญ่ของสุเหร่าหินอ่อนสีขาอ GRAND MOSQUE ชมการแสดง น า้แห่งดูไบ เป็นน า้พุ

เต้นระบ าทีส่อยงามอคิิตรตระการตา น่ังเรือ ABRA RIDE สัมผสัมนต์เสน่ห์ทางอัฒนธรรม 
 



 

 
12.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุอรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหอ่างประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการ

บินเอมิเรตส์ โดยมีเค้าหน้าทีค่อยต้อนรับ และอ านอยคอามสะดอก  
15.50 น. ออกเดินทางสู่นครดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่อบิน EK 377  
19.00 น.   เดินทางถ้งสนามบินดูไบ (เอลาท้องถิ่นช้ากอ่าประเทศไทย 3 ช่ัอโมง) หลังผ่านพิธีการตรอคคนเข้าเมือง

และศุลกากร   
 น าท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม IBIS DEIRA CITY CENTER หรือเทยีบเท่า 

 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงอาบูดาบี ้(ABU DHABI)  ท่ีมีควำมเขียวขจีท่ำมกลำงตวัเมืองท่ีทนัสมยั จึงเป็นเมือง

ท่ีไดรั้บสมญำนำมวำ่ GARDEN OF GULF และไดรั้บกำรยอ่งว่ำเป็นสวรรคแ์ห่งทะเลทรำยอีกดว้ย น ำ
ท่ำนผ่ำนชมสถำนท่ีส ำคญั ๆ ของเมือง ตลอดจนกำรสร้ำงบำ้นเรือนท่ีมีควำมสวยงำม และเห็นถึงควำม
อุดมสมบูรณ์ของเมือง แมจ้ะตั้งอยู่ท่ำมกลำงทะเลทรำยอนัแห้งแลง้ น ำท่ำนชม SHEIKH ZAYED BIN 
SULTAN AL NAHYAN GRAND MOSQUE สุเหร่ำท่ีงดงำมท่ีสุดของ U.A.E. มีควำมใหญ่โตเป็น
อนัดบั 3 ของโลก และเป็นสุเหร่ำประจ ำสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ท่ีท่ำน SHEIKH สร้ำงไวก่้อนท่ำนจะ
สวรรคต ใช้ระยะเวลำก่อสร้ำงรวมทั้งหมด 10 ปี ให้ท่ำนได้ชมพรมลำยดอกไมผ้ืนใหญ่ และโคมไฟ 
(CHANDELIER) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก รำคำรำว 30 ลำ้นเหรียญสหรัฐ น ำเขำ้จำกประเทศเยอรมนั ท ำดว้ย
ทองค ำและทองแดง ***การเที่ยอชมมัสยิด ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ห้ามสอมกางเกงขาส้ันหรือ
เส้ือกล้าม ทั้งผู้ชายและผู้หญิง โดยเฉพาะผู้หญิงต้องสอมใส่เส้ือผ้าที่มีคอามยาอคลุมถ้งระดับข้อมือและ
ข้อเท้า ปกปิดไหล่และทรองอกให้มิดชิด ผู้หญิงคะต้องมีผ้าคลุมผม และต้องถอดรองเท้าก่อนเข้า
มัสยดิ*** 

 

อนัทีส่อง  ดูไบ – กรุงอาบูดาบี  – GRAND MOSQUE – FERRARI WORLD – ดูไบ – MALL OF 
THE EMIRATES 

วันแรก  อนัแรก             กรุงเทพฯ – ดูไบ 



 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางอนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
 น ำท่ำนแวะถ่ำยรูป FERRARI WORLD และมีเวลำให้ท่ำนเลือกซ้ือของท่ีระลึกท่ีเป็นแบรนด์เฟอร์รำร่ี 

จำกนั้นแวะถ่ำยรูปเป็นท่ีระลึก ณ จุดชมวิว ชิคาโกบีช กบั ชายทะเลสีเทอร์คออยซ์ ท่ีท่ำน SHEIKH AL 
NAYAN สร้ำงข้ึนมำเป็นของขวญัแก่ชำวเมือง จำกนั้นน ำท่ำนสู่ MALL OF THE EMIRATES เป็นหำ้ง
ขนำดใหญ่ มีโรงภำพยนตร์ ลำนโบวล่ิ์ง และร้ำนคำ้อีกมำกมำย รวมถึงร้ำนต่ำงๆ มีเวลำให้ท่ำนไดอิ้สระ
เลือกซ้ือสินคำ้แฟ่ชั้นมำกมำย หรือท่ำนจะเขำ้เล่นท่ี SKI DUBAI หน่ึงในสุดยอดแหล่งท่องเท่ียวในสหรัฐ
อำหรับเอมิเรตส์ สำมำรถเลือกเล่นระหวำ่งสกี สโนวบ์อร์ด เล่ือนหิมะ หรือโยนบอลหิมะในสวนหิมะ 

 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารคีน  
 น ากลบัสู่ทีพ่กั โรงแรม IBIS DEIRA CITY CENTER หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น ำท่ำนเขำ้ชม พิพิธภัณฑ์ดูไบ (DUBAI MUSEUM) เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีทนัสมยัท่ีสุดในตะวนัออกกลำง 

สร้ำงเม่ือศตวรรษท่ี 19 บูรณะคร้ังล่ำสุดปี 1970 เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีรวบรวมเร่ืองรำวประวติัศำสตร์ท่ีส ำคญั 
เช่น กำรคน้พบงำนศิลปะภำยในหลุมฝังศพท่ี AL QUSAIS ซ่ึงมีอำยุมำกกวำ่ 4,000 ปี ประทบัใจกบักำร
บอกเล่ำเร่ืองรำวประวติัศำสตร์ของชำวอำหรับโบรำณผ่ำนเทคโนโลยีสมยัใหม่ จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำง
ไปยงั DUBAI CREEK เป็นทะเลท่ีสร้ำงข้ึนโดยกำรขุดเขำ้มำในชำยฝ่ัง ซ่ึงแบ่งนครดูไบออกเป็น 2 ส่วน 
คือ DEIRA DUBAI และ BUR DUBAI มีควำมยำวประมำณ 14 กิโลเมตร มีท่ำจอดเรือ 8 ท่ำ ให้ท่ำนได้
ชมและถ่ำยรูปกับทัศนียภำพสองฟำกฝ่ังของแม่น ้ ำ CREEK ตำมอธัยำศยั ให้ท่ำนได้ถ่ำยรูปในย่ำน 
BASTAKIYA และน ำท่ำนนัง่เรือ ABRA RIDE สัมผสัมนต์เสน่ห์ทำงวฒันธรรมผำ่นวิถีชีวิตสองฝ่ังน ้ ำ
ของแม่น ้ ำ CREEK จำกนั้นเดินสู่ ตลาดเคร่ืองเทศ (GOLD & SPICY SOUK) และ ตลาดทอง (GOLD 
SOUK) เป็นตลำดทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ JEWELRY ทุกประเภท เช่น มุก อญัมณี
ต่ำง ๆ  น ำท่ำนข้ึนรถไฟ MONORAIL เขำ้สู่ THE PALM PROJECT เป็นสุดยอดโครงกำรของ U.A.E. 
โดยกำรถมทะเลให้ เป็นเกำะเทียม สร้ำงเป็นรูปต้นปำล์ม จ ำนวน 3 เกำะ มีทั้ งโรงแรม รีสอร์ท 
อพำร์ตเมน้ต์ ร้ำนคำ้ ภตัตำคำร รวมทั้งส ำนกังำนต่ำง ๆ นบัว่ำเป็นส่ิงมหัศจรรยอ์นัดบัท่ี 8 ของโลก ให้
ท่ำนต่ืนตำต่ืนใจกบัควำมควำมยิง่ใหญ่ของโรงแรม ATLANTIS อนัหรูหรำอลงักำร 

อนัทีส่าม พิพิธภัณฑ์ดูไบ – น่ังเรือ ABRA RIDE – ตลาดเคร่ืองเทศ และ ตลาดทอง – THE PALM 
PROJECT – น่ังรถ 4WD ตะลยุทะเลทราย    



 

 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางอนั ณ ภัตตาคารอาหารคีน 
บ่ำย สมคอรแก่เอลาน าท่านเดินทางสู่ทีพ่กั เพ่ือเปลีย่นเคร่ืองแต่งกายพร้อมตะลุยทะเลทราย  
 ท่ำนท่ีเมำรถ กรุณำทำนยำแกเ้มำล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ยคร่ึงชัว่โมง หรือควรแจง้หวัหนำ้ทวัร์ให้ทรำบก่อนไป

ทวัร์ทะเลทรำย ทางทัอร์คะไม่รับผิดชอบ และไม่อนุญาตให้ผู้ที่เป็นโรคหัอใคข้ันรุนแรงน่ังรถไป DUNE 
SAFARI โดยเด็ดขาด *****ส าหรับท่านที่ไม่ร่อมเดินทาง DUNE SAFARI ท่านต้องรอคณะอยู่ที่
โรงแรม โดยทางบริแัท ไม่สามารถคืนค่าทอัร์ให้ได้ รอมทั้งอาหารมื้อค ่า*****  

 หมายเหตุ น าท่านเดินทางไปทัอร์ทะเลทราย (DUNE SAFARI & BBQ DINNER) (อย่าลืมเส้ือแค็คเกต 
แอ่นตากันแดด รองเท้าาองน ้า ติดตัอไปด้อย)  น ำท่ำนข้ึนรถ 4WD (รถขับเคล่ือน 4 ล้อ) ไปทัวร์
ทะเลทรำย ท่ำนจะไดส้นุกสนำนและต่ืนเตน้ไปกบัประสบกำรณ์อนัแปลกใหม่ นั่งรถตะลุยไปบนเนิน
ทรำยทั้งสูงและต ่ำสลบักนัไป (SAND DUNE) 

 
ค ่ำ จำกนั้นให้ท่ำนไดเ้พลิดเพลินกบักิจกรรมต่ำงๆ ใน แคมป์กระโคมแบบอาหรับ ด่ืมด ่ำบรรยำกำศสุดโร

แมนติกของพระอำทิตยต์กดินท่ีแสนสวยงำม และสัมผสัชีวิตแบบชำวพื้นเมือง (เบดูอิน) อำทิ กำรสวม
ชุดพื้นเมืองชำวอำหรับ ถ่ำยรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก การเพ้นท์มือแบบอาหรับ (HENNA TATTOO) ลอง
สูบ มารากู กลิ่นผลไม้ (SHI SHA) ชมโชว ์ระบ าหน้าท้อง (BELLY DANCE) ซ่ึงเป็นศิลปะกำรร่ำยร ำท่ี
เนน้กำรเคล่ือนไหวของกลำ้มเน้ือทอ้งและสะโพก รวมถึงสนุกสนำนกบักำรข่ีอูฐ 

 
 น ากลบัสู่ทีพ่กั โรงแรม IBIS DEIRA CITY CENTER หรือเทยีบเท่า 



 

 
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จำกนั้นน ำท่ำนผำ่นชม พระราชอังท่านชีค (SHIEKH PALACE) ต่ืนตำต่ืนใจกบัพระรำชวงัสุดอลงักำร

ของครอบครัว SHIEKH AL MAKTOUM อนัยิง่ใหญ่ ซ่ึงมีควำมร่มร่ืน เตม็ไปดว้ยตน้ไมน้ำนำชนิดและ
บรรดำเหล่ำนกยูง ผ่ำนชม NEW PALACE ซ่ึงเป็นพระรำชวงัแห่งใหม่ของครอบครัว SHIEKH AL 
MAKTOUM ท่ี ก่อสร้ำงยงัไม่แล้วเสร็จ ถ่ำยรูปกับ สุเหร่าคูไมร่า (JUMEIRAH MOSQUE) สุเหร่ำ
คู่บำ้นคู่เมืองของดูไบ สร้ำงดว้ยหินอ่อนทั้งหลงั และไดช่ื้อวำ่เป็นสุเหร่ำท่ีสวยงำมมำกท่ีสุดแห่งหน่ึงใน
นครดูไบ น ำท่ำนถ่ำยรูปบริเวณชำยหำด JUMEIRAH BEACH สถำนท่ีตำกอำกำศยอดนิยมของดูไบ 
แวะถ่ำยรูปด้ำนนอกกบั โรงแรม BURJ AL ARAB โรงแรมสุดหรูระดบั 7 ดำว รูปทรงคล้ำยเรือใบท่ี
งดงำมและหรูหรำท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ตั้งอยูริ่มอ่ำวอำหรับ เป็นท่ีพกัอำศยัของเศรษฐีท่ีมีช่ือเสียงชำว
ตะวนัออกกลำง ถือเป็นสถำนท่ีท่ีทุกคนใฝ่ฝันจะมีโอกำสเข้ำไปสัมผสัสักคร้ังในชีวิต จำกนั้ นชม 
MEDINAT JUMEIRAH SOUK หรือเรียกว่ำ เอนิสแห่งดูไบ เป็นตลำดติดแอร์ ตั้งอยู่ในส่วนเดียวกับ
โรงแรมหรูระดับ 5 ดำว MINA AL SALAM ของตระกูล AL MAKTOUM ออกแบบและตกแต่งเป็น
ศิลปะพื้นเมืองแบบอำหรับคลำสสิก ภำยในมีสินคำ้ระดบั PREMIUM มำกมำย อำทิ ของท่ีระลึก พวง
กุญแจ ขวดทรำย พรมอิหร่ำน หัวน ้ ำหอม โคมไฟ ของประดับตกแต่งบ้ำน ขนมหวำน และถั่วรส
ช็อกโกแลต เป็นต้น จำกนั้ นน ำท่ำนสู่  ห้างดูไบ (DUBAI MALL) ห้ำงท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และมี
พิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้ ำท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอยูภ่ำยใน ใหท้่ำนไดถ่้ำยรูปหนำ้ตูป้ลำ ท่ีมีขนำดใหญ่กวำ่คนสิบคน
ยนืเรียงกนั 

 
เทีย่ง อสิระอาหารกลางอนั 
 อิสระในห้ำงให้ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือของฝำก สินคำ้แบรนด์เนมช่ือดงัมำกมำยจำกยุโรป ไม่วำ่จะเป็นเส้ือผำ้

สุภำพบุรุษและสุภำพสตรี กระเป๋ำถือ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ เคร่ืองกีฬำ เป็นตน้ และในเวลำ 18.00-24.00 น. 
ของทุกวนั ท่ำนจะไดช้มกำรแสดง น ้าพุแห่งดูไบ เป็นน ้ ำพุเตน้ระบ ำอนัสวยงำมวิจิตร อยู่ในทะเลสำบ
เบิร์คคาลิาา ท่ีเป็นศูนยก์ลำงของนครดูไบ ถือเป็นน ้ ำพุท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ณ ปัจจุบนัน้ี โดยรอบถูกรำย
ล้อมไปด้วยตึกท่ีมี ช่ือเสียงมำกมำย ส่ิงพิ เศษของน ้ ำพุแห่งดูไบน้ี  คือ จะใช้ไฟทั้ งส้ิน 6,600 ดวง 
โปรเจคเตอร์สี 50 ตวั ควบคุมกำรท ำงำนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะแสดงประกอบดนตรี คร้ังละ
ประมำณ 5 นำที โดยใชง้บประมำณในกำรก่อสร้ำงทั้งส้ินกวำ่ 7.2 พนัลำ้นบำท  น ำท่ำนข้ึน เบิร์คคาลิาา
BURJ KHALIFA ชั้น 124 ตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลก มีควำมสูงถึง 828 เมตร มีทั้งหมด 160 ชั้น ออกแบบโดย
นำยเอเดรียน สมิธ สถำปนิกจำกชิคำโก ซ่ึงคณะจะไดมี้โอกำสข้ึนลิฟท์ท่ีมีควำมเร็วท่ีสุดในโลกคือ 18 

อนัทีส่ี่ ต้กเรือใบ – ตลาด MEDINAT JUMEIRAH SOUK – ห้างดูไบ – ข้น้ เบิร์คคาลิาา ช้ัน 124 – 
สนามบิน 

 



 

เมตร ต่อวินำที หรือ 65 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง ไปถึงชั้น 124 เพื่อชมวิวจำกของนครดูไบได้ทัว่ทุกทิศท่ี
สวยงำม โดยตึกน้ีออกแบบตบแต่งภำยในโดย GIORGIO ARMANI 

 
19.00 น. เดินทางสู่สนามบินดูไบ อิสระให้ท่านช้อปป้ิงใน DUTY FREE เพลิดเพลินกับสินค้าแบรนด์เนม และ

น า้หอมยีห้่อดังมากมาย 
22.30 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเทีย่อบินที ่EK374 

 
 08.00 น. ถ้งสนามบินสุอรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้อยคอามสอสัดิภาพ   

**หมายเหตุ : โปรแกรมอาคมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามคอามเหมาะสม** 
****ประเทศโอมำนและสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ หำ้งสรรพสินคำ้และร้ำนคำ้ ส่วนใหญ่จะปิดใหบ้ริกำรทุกวนัศุกร์**** 

 

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   
 

อนัทีห้่า     กรุงเทพฯ 



 

ก าหนดอนัเดินทาง:  ปี 2560 
มิถุนำยน : 23 – 27  
กรกฎำคม : 6 – 10, 28 ก.ค. – 1 ส.ค.  
สิงหำคม : 12 – 16 (วนัแม่) 
กนัยำยน : 7 – 11, 14 – 18, 28 ก.ย. – 2 ต.ค. 
ตุลำคม : 5 – 9, 12 – 16 20 – 24 

อตัรำค่ำบริกำร  
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่ำน) รำคำท่ำนละ 24,900.- 

ผูใ้หญ่ พกั 3 ท่ำน 1 หอ้ง  
(หอ้งพกัจะมี 2 เตียงเท่ำนั้น ไม่มีเตียงเสริม) 
*กรุณำอ่ำนขอ้มูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั* 

24,900.- 

เด็ก (อำยไุม่เกิน 12 ปี) 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 24,900.- 

เด็ก (อำยไุม่เกิน 12 ปี) 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน  
(หอ้งพกัจะมี 2 เตียงเท่ำนั้น ไม่มีเตียงเสริม) 
*กรุณำอ่ำนขอ้มูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั*  

24,900.- 

พกัหอ้งเด่ียว เพิ่มท่ำนละ        3,900.- 

ในกรณีไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน EK ลดท่ำนละ  8,000.- 
ไม่รวมค่ำธรรมเนียมวซ่ีำเขำ้ประเทศ UAE (เป็นจ ำนวนเงิน 3,000 บำท ) 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจำกรำคำทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่ำนละ 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ CONFIRM เท่ำนั้น) 
60,000.- 

 

อตัราค่าบริการนีร้อม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั ( ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวนัเดินทำงไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีควำมประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ ำนวนวนั และอยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขของสำยกำรบิน) 
 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำร 
 ค่ำรถโคช้ปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมรำยกำร  
 ค่ำหอ้งพกัในโรงแรมตำมท่ีระบุในรำยกำรหรือเทียบเท่ำ 
 ค่ำอำหำรตำมท่ีระบุในรำยกำร 
 ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีท่องเท่ียวตำมรำยกำร 
 ค่ำประกนัภยักำรเดินทำงรำยบุคคล (หำกตอ้งกำรเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ท่ี) 
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวำ่งกำรเดินทำงวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
 ค่ำรักษำพยำบำลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ...ซ้ือประกันกำรเดินทำงส ำหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล เพิ่มเติมกับ
 ทำงบริษทัได ้**  



 

 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 
 

อตัรานีไ้ม่รอม 
 ค่ำธรรมเนียมกำรจดัท ำหนงัสือเดินทำง 
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวั อำทิเช่น  ค่ำเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่ำโทรศพัท์, ค่ำซักรีด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง,            ค่ำ

น ้ำหนกัเกินจำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกวำ่ 30 ก.ก.และมำกกวำ่ 1 ช้ิน,  ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกิดกำรเจ็บป่วยจำก
โรคประจ ำตวั, ค่ำกระเป๋ำเดินทำงหรือของมีค่ำท่ีสูญหำยในระหวำ่งกำรเดินทำง เป็นตน้ 

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

 

เง่ือนไขการคองและช าระค่าบริการ 
 กรุณามัดค าท่านละ 20,000บาท   / ท่าน ภายใน 36 ช่ัอโมงหลงัการคอง โดยโอนเข้าบัญชี 

ธนาคาร  กรุงเทพ  )สาขา พาราไดช์(  

ช่ือบัญชี        บค.แกรนด์ฮอลเิดย์ 

เลขทีบ่ัญชี        068-706079-8 (ออมทรัพย์) 

 แากซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริแัทฯ แากซ์ 02-3619689 

 ส่งส ำเนำหนำ้พำสปอร์ตของผูท่ี้เดินทำง ท่ีมีอำยุกำรใชง้ำนไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดือน เพื่อท ำกำรจองคิวยื่นวีซ่ำ ภำยใน 3 วนั
นบัจำกวนัจอง หำกไม่ส่งส ำเนำหนำ้พำสปอร์ตทำงบริษทัขออนุญำติยกเลิกกำรจองทวัร์โดยอตัโนมติั 

 เม่ือไดรั้บกำรยนืยนัวำ่กรุ๊ปออกเดินทำงได ้ลูกคำ้จดัเตรียมเอกสำรใหก้ำรขอวซ่ีำไดท้นัที 
 หำกท่ำนท่ีตอ้งกำรออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลูกคำ้อยู่ต่ำงจงัหวดั) ให้ท่ำนติดต่อเจำ้หน้ำท่ีก่อนออกบตัร

โดยสำรทุกคร้ัง หำกออกบตัรโดยสำรโดยมิแจง้เจำ้หนำ้ท่ี ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึน 
 กำรยื่นวีซ่ำในแต่ละสถำนทูตมีกำรเตรียมเอกสำร และมีขั้นตอนกำรยื่นวีซ่ำไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น

รำยบุคคล (แสดงตน) ท่ำนสำมำรถสอบถำมขอ้มูลเพื่อประกอบกำรตดัสินใจก่อนกำรจองไดจ้ำกทำงเจำ้หนำ้ท่ี 



 

 หำกในคณะของท่ำนมีผูต้อ้งกำรดูแลพิเศษ นัง่รถเขน็ (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอำย,ุ มีโรคประจ ำตวั หรือไม่สะดวก
ในกำรเดินทำงท่องเท่ียวในระยะเวลำเกินกวำ่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่ำนและครอบครัวตอ้งให้กำรดูแลสมำชิกภำยใน
ครอบครัวของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หวัหนำ้ทวัร์มีควำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

เง่ือนไขการช าระค่าทอัร์ส่อนทีเ่หลือ 
ทำงบริษทัขอเก็บค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนกำรเดินทำง 
หำกท่ำนไม่ผำ่นกำรอนุมติัวซ่ีำหรือยกเลิกกำรเดินทำงโดยเหตุจ ำเป็น 
ทำงบริษทัขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงเห 
 

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 
 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำให้คณะเดินทำงไม่ครบตำม

จ ำนวนท่ีบริษทัฯก ำหนดไว ้(30ท่ำนข้ึนไป) เน่ืองจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษทัและผูเ้ดินทำงอ่ืนท่ีเดินทำงในคณะ
เดียวกนับริษทัตอ้งน ำไปช ำระค่ำเสียหำยต่ำงๆท่ีเกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง บริษทัฯจะท ำกำรเล่ือนกำร
เดินทำงของท่ำนไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่ำนจะตอ้งเสียค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่สำมำรถเรียกคืนไดคื้อ ค่ำธรรมเนียมในกำรมดั
จ ำตัว๋ และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำตำมท่ีสถำนทูตฯ เรียกเก็บ  

 กรณียื่นวซ่ีำแลว้ไม่ไดรั้บกำรอนุมติัวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วซ่ีำไม่ผำ่น) และท่ำนไดช้ ำระค่ำทวัร์หรือมดัจ ำมำแลว้ ทำง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรยื่นวีซ่ำ / ค่ำมัดจ ำตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่ำตั๋ว
เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) / ค่ำส่วนต่ำงในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน  

 กรณีวซ่ีำผำ่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสำร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร  ไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด    
 กรณีผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมืองได ้เน่ืองจำกปลอมแปลงหรือกำรห้ำมของเจำ้หน้ำท่ี ไม่ว่ำเหตุผลใดๆตำมทำง

บริษทัของสงวนสิทธ์ิในกำร ไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋อเคร่ืองบิน 
 ทำงบริษทัได้ส ำรองท่ีนั่งพร้อมช ำระเงินมดัจ ำค่ำตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หำกท่ำนยกเลิกทวัร์ ไม่ว่ำจะดว้ยสำเหตุใด ทำง

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

 หำกตัว๋เคร่ืองบินท ำกำรออกแล้ว แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยตำมท่ี
เกิดข้ึนจริง  และรอ REFUND จำกทำงสำยกำรบิน ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็นอยำ่งนอ้ย 

 
 



 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
 เน่ืองจำกกำรวำงแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จึงอำจท ำให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (SINGLE) ,ห้องคู่ 

(TWIN/DOUBLE) หอ้งพกัต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั  
 โรงแรมส่วนใหญ่ ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน ซ่ึงถำ้เขำ้พกั 3 ท่ำน อำจมีควำมจ ำเป็นตอ้งแยกห้องพกัเน่ืองจำกโรงแรมนั้น

ไม่สำมำรถจดัหำได ้และทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอำจมีกำรแยกห้องพกั 7,900 บำท 
 กรณีท่ีมีงำนจดัประชุมนำนำชำติ (TRADE FAIR) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสูงข้ึนมำกและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ 
 หำกมีงำนเทศกำลโรงแรมอำจจะไดพ้กัในเมืองอ่ืนแทน 

 

ข้อมูลเบ้ืองต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนอซ่ีาและการย่ืนขออซ่ีา 

 กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็นดุลยพินิจของสถำนทูต มิใช่บริษทัทวัร์ กำรเตรียมเอกสำรท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยให้กำรพิจำรณำ 
ของสถำนทูตง่ำยข้ึน 

 กรณีท่ำนใดตอ้งใชพ้ำสปอร์ตเดินทำง ช่วงระหวำ่งยืน่วซ่ีำ หรือ ก่อนเดินทำงกบัทำงบริษทั ท่ำนตอ้งแจง้ใหท้ำงบริษทัฯ 
ทรำบล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน ซ่ึงบำงสถำนทูตใชเ้วลำในกำรพิจำรณำวีซ่ำท่ีค่อนขำ้งนำนและอำจ
ไม่สำมรถดึงเล่มออกมำระหวำ่งกำรพิจำรณำอนุมติัวซ่ีำได ้ 

 ส ำหรับผูเ้ดินทำงท่ีศึกษำหรือท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเร่ืองกำรขอวีซ่ำดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ ำนัก
หรือศึกษำอยูเ่ท่ำนั้น 

 หนังสือเดินทำงตอ้งมีอำยุไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน โดยนับวนัเร่ิมเดินทำงออกนอกประเทศ หำกนับแล้วต ่ำกว่ำ 6 เดือน ผู ้
เดินทำงตอ้งไปยื่นค ำร้องขอท ำหนงัสือเดินทำงเล่มใหม่ และกรุณำเตรียมหนงัสือเดินทำงเล่มเก่ำ ให้กบัทำงบริษทัดว้ย 
เน่ืองจำกประวติักำรเดินทำงของท่ำนจะเป็นประโยชน์อยำ่งยิง่ในกำรยื่นค ำร้องขอวซ่ีำ และจ ำนวนหนำ้หนงัสือเดินทำง 
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 

 

ข้อมูลเบ้ืองต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนอซ่ีาและการย่ืนขออซ่ีาดูไบ 
 ส ำเนำสีหนงัสือเดินทำงท่ีชดัเจน ไม่ใช่ถ่ำยจำกมือถือ และวนัหมดอำยุหนงัสือเดินทำงตอ้งมีอำยุเหลือมำกกวำ่ 6 เดือน 

นบัจำกวนัเดินทำงกลบัถึงประเทศไทย  
 รูปถ่ำย  :  รูปสี ขนำด 2 น้ิว พื้นหลงัสีขำวเท่ำนั้น (ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน) 2 รูป  
 กรุณำกรอกช่ือของบิดำ-มำรดำของผูท่ี้เดินทำง และช่ือคู่สมรส (กรณีผูห้ญิงท่ีแต่งงำนแลว้) 
 กรณีผูเ้ดินทำงอำยไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์   
- เด็กไม่ได้เดินทำง กับบิดำและมำรดำ จะตอ้งมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทำง ไปต่ำงประเทศจำกเขตหรืออ ำเภอ 

(ภำษำไทย และภำษำองักฤษ) + หน้ำพำสปอร์ตของบิดำและ มำรดำ + หนังสือรับรองค่ำใช่จ่ำย (ภำษำไทย และ
ภำษำองักฤษ)รำยละเอียดเอกสำรกำรยื่นขอวีซ่ำท่ีไดก้ล่ำวมำน้ี เป็นเพียงขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีทำงบริษทัฯ ไดจ้ดัท ำข้ึนจำก



 

ประสบกำรณ์และระเบียบของสถำนทูตฯ ซ่ึงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ ตำมแต่สถำนกำรณ์ และคุณสมบติัของลูกคำ้ใน
แต่ละรำย  

- เด็ก ไม่ได้เดินทำง กบับิดำ จะตอ้งมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทำง(ของมำรดำ) ไปต่ำงประเทศจำกเขตหรืออ ำเภอ 
(ภำษำไทย และภำษำองักฤษ) + หนำ้พำสปอร์ตของบิดำและ มำรดำ  

- เด็ก ไม่ได้เดินทำง กบัมำรดำ จะตอ้งมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทำง(ของบิดำ) ไปต่ำงประเทศจำกเขตหรืออ ำเภอ 
(ภำษำไทย และภำษำองักฤษ) + หนำ้พำสปอร์ตของบิดำและ มำรดำ  

 ระยะเวลำในกำรยืน่วซ่ีำ 14 วนัท ำกำร ไม่รวมเสำร์-อำทิตย ์
 หมำยเหตุ : ทำง UAE IMMIGRATION อำจมีกำร ขอรำยละเอียดเพิ่มเติม จำกท่ีไดแ้จง้ไว ้ข้ึนอยู่กบักำรพิจำรณำของ

เจำ้หนำ้ท่ี และเอกสำร ของแต่ละท่ำน  กำรอนุมติัวีซ่ำเป็นดุลพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ
ทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลำงและคอยบริกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูเ้ดินทำงเท่ำนั้น อตัรำค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ
ทำงสถำนทูตเป็นผูเ้รียกเก็บ  หำกท่ำนโดนปฏิเสธกำรขออนุมติัวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนอตัรำค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวี
ซ่ำ และมีสิทธ์ิไม่แจง้สำเหตุกำรปฏิเสธวซ่ีำ 

 
 
 


