
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เหินฟ้าสู่เมื่องดูไบ โดยสายการบินสุดหรู เอมิเรตส์ 

ชมเมืองอาบูดาบี เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทราย จนไดร้ับสมญานามว่าเป็น GARDEN 
OF GULF     ชมความยิง่ใหญ่ของสุเหร่าหินอ่อนสีขาว GRAND MOSQUE ชมการแสดง “น ้าแห่งดูไบ” 
เป็นน ้าพุเต้นระบ้าที่สวยงามวิจิตรตระการตา นั่งเรอื ABRA RIDE สัมผัสมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรม ที่
ผสมผสานกันระหว่างอาหรับดั งเดิมและความทันสมัยในแบบตะวันตก ผ่านวิถีชีวิตสองฝั่งน ้าของแม่น ้า 

CREEK ในเมืองอันมั่งคั่ง ขึ้นเบิร์จคาลิฟา BURJ KHALIFA ตึกที่สงูที่สุดในโลก  รับประทานอาหาร
กลางวัน ณ EMIRATES PALACE โรงแรมหรูระดับ 7 ดาว 

 



  

 
12.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการ

บินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับ และอ้านวยความสะดวก  
15.50 น. ออกเดินทางสู่นครดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบิน EK 377  
19.00 น.   เดินทางถึงสนามบินดูไบ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

และศุลกากร   
  น้าท่านสู่ที่พัก ณ โรงแรม AURIS AL BARSHA หรือเทียบเท่า 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น้าท่านเดินทางสู่ กรุงอาบูดาบี  (ABU DHABI)  ท่ีมีความเขียวขจีท่ามกลางตัวเมืองท่ีทันสมัย จึงเป็น

เมืองท่ีได้รับสมญานามว่า GARDEN OF GULF และได้รับการย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทรายอีกด้วย 
น าท่านผ่านชมสถานที่ส าคัญ ๆ ของเมือง ตลอดจนการสร้างบ้านเรือนที่มีความสวยงาม และเห็นถึงความ
อุดมสมบูรณ์ของเมือง แม้จะตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายอันแห้งแล้ง น าท่านชม SHEIKH ZAYED BIN 
SULTAN AL NAHYAN GRAND MOSQUE สุเหร่าที่งดงามที่สุดของ U.A.E. มีความใหญ่โตเป็น
อันดับ 3 ของโลก และเป็นสุเหร่าประจ าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่ท่าน SHEIKH สร้างไว้ก่อนท่านจะ
สวรรคต ใช้ระยะเวลาก่อสร้างรวมทั้งหมด 10 ปี ให้ท่านได้ชมพรมลายดอกไม้ผืนใหญ่ และโคมไฟ 
(CHANDELIER) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ราคาราว 30 ล้านเหรียญสหรัฐ น าเข้าจากประเทศเยอรมัน ท าด้วย
ทองค าและทองแดง การเที่ยวชมมัสยิด ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือเสื้อ
กล้าม ทั้งผู้ชายและผู้หญิง โดยเฉพาะผู้หญิงต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่มีความยาวคลุมถึงระดับข้อมือและข้อเท้า 
ปกปิดไหล่และทรวงอกให้มิดชิด ผู้หญิงจะต้องมีผ้าคลุมผม และต้องถอดรองเท้าก่อนเข้ามัสยิด    

  

วันที่สอง  กรุงอาบูดาบี – SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL NAHYAN GRAND MOSQUE – 
FERRARI WORLD – MALL OF THE EMIRATES 

วันแรก กรุงเทพฯ – ดูไบ 



  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื นเมือง  พิเศษ !!! รับประทานอาหารกลางวัน ณ 
EMIRATES PALACE โรงแรมหรูระดับ 7 ดาว เป็นสถานที่ถ่ายท าหนังเร่ือง SEX & THE CITY จากนั้น
อิสระให้ท่านได้เก็บภาพโรงแรมที่สวยงามดุจดั่งพระราชวัง  

 น าท่านแวะถ่ายรูป FERRARI WORLD และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกที่เป็นแบรนด์เฟอร์ราร่ี 
จากนั้นแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ จุดชมวิว ชิคาโกบีช กับชายทะเลสีเทอร์ควอยซ์ ที่ท่าน SHEIKH AL 
NAYAN สร้างขึ้นมาเป็นของขวัญแก่ชาวเมือง  จากนั้นน าท่านสู่ MALL OF THE EMIRATES เป็น
ห้างขนาดใหญ่ มีโรงภาพยนตร์ ลานโบว์ลิ่ง และร้านค้าอีกมากมาย รวมถึงร้านต่างๆ มีเวลาให้ท่านได้
อิสระเลือกซื้อสินค้าแฟ่ชั้นมากมาย หรือท่านจะเข้าเล่นที่ SKI DUBAI หนึ่งในสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวใน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สามารถเลือกเล่นระหว่างสกี สโนว์บอร์ด เลื่อนหิมะ หรือโยนบอลหิมะในสวน
หิมะ 

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารพื นเมือง  
 น้ากลับสู่ท่ีพัก ณ โรงแรม AURIS AL BARSHA หรือเทียบเท่า 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ดูไบ (DUBAI MUSEUM) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดในตะวันออกกลาง 

สร้างเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะคร้ังล่าสุดปี 1970 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเร่ืองราวประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ 
เช่น การค้นพบงานศิลปะภายในหลุมฝังศพที่ AL QUSAIS ซึ่งมีอายุมากกว่า 4,000 ปี ประทับใจกับการ
บอกเล่าเร่ืองราวประวัติศาสตร์ของชาวอาหรับโบราณผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ จากนั้นน าท่านเดินทางไป
ยัง DUBAI CREEK เป็นทะเลที่สร้างขึ้นโดยการขุดเข้ามาในชายฝั่ง ซึ่งแบ่งนครดูไบออกเป็น 2 ส่วน คือ 
DEIRA DUBAI และ BUR DUBAI มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีท่าจอดเรือ 8 ท่า ให้ท่านได้ชม
และถ่ายรูปกับทัศนียภาพสองฟากฝั่งของแม่น้ า CREEK ตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ถ่ายรูปในย่าน 
BASTAKIYA และน าท่าน นั่งเรือ ABRA RIDE สัมผัสมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรมผ่านวิถีชีวิตสองฝั่งน้ า
ของแม่น้ า CREEK  
จากนั้นเดินสู่ ตลาดเคร่ืองเทศ (GOLD & SPICY SOUK)และตลาดทอง (GOLD SOUK) เป็นตลาดทอง
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ JEWELRY ทุกประเภท เช่น มุก อัญมณีต่าง ๆ  น าท่านขึ้นรถไฟ 
MONORAIL เข้าสู่ THE PALM PROJECT เป็นสุดยอดโครงการของ U.A.E. โดยการถมทะเลให้เป็น
เกาะเทียม สร้างเป็นรูปต้นปาล์ม จ านวน 3 เกาะ มีทั้งโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้นต์ ร้านค้า ภัตตาคาร 

วันที่สาม  พิพิธภัณฑ์ดูไบ – นั่งเรือ ABRA RIDE – ตลาดเครื่องเทศ และ ตลาดทอง –  THE PALM 
PROJECT – นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย   



  

รวมทั้งส านักงานต่าง ๆ นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่ 8 ของโลก ให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับความความ
ยิ่งใหญ่ของโรงแรม ATLANTIS อันหรูหราอลังการ 

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
 จากนั้นน าแวะชมโรงงานเคร่ืองประดับที่สวยงาม สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ที่พัก เพื่อเปลี่ยนเคร่ือง

แต่งกายพร้อมตะลุยทะเลทราย ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแก้เมาล่วงหน้าอย่างน้อยคร่ึงชั่วโมง หรือควร
แจ้งหัวหน้าทัวร์ให้ทราบก่อนไปทัวร์ทะเลทราย ทางทัวร์จะไม่รับผิดชอบ และไม่อนุญาตให้ผู้ที่เป็น
โรคหัวใจขั้นรุนแรงนั่งรถไป DUNE SAFARI โดยเด็ดขาด ส าหรับท่านที่ไม่ ร่วมเดินทาง DUNE 
SAFARI ท่านต้องรอคณะอยู่ที่โรงแรม โดยทางบริษัท ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้ รวมทั้งอาหารมื้อค่ า
 หมายเหตุ น าท่านเดินทางไปทัวร์ทะเลทราย (DUNE SAFARI & BBQ DINNER)  (อย่าลืมเสื้อแจ็คเกต 
แว่นตากันแดด รองเท้าฟองน้ า ติดตัวไปด้วย) 
น าท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) ไปทัวร์ทะเลทราย ท่านจะได้สนุกสนานและตื่นเต้นไปกับ
ประสบการณ์อันแปลกใหม่ นั่งรถตะลุยไปบนเนินทรายทั้งสูงและต่ าสลับกันไป (SAND DUNE)  

ค่้า จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ในแคมป์กระโจมแบบอาหรับ ดื่มด่ าบรรยากาศสุดโรแมน
ติกของพระอาทิตย์ตกดินที่แสนสวยงาม และสัมผัสชีวิตแบบชาวพื้นเมือง (เบดูอิน) อาทิ การสวมชุด
พื้นเมืองชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก การเพ้นท์มือแบบอาหรับ (HENNA TATTOO) ลองสูบ มา
รากู กลิ่นผลไม้ (SHI SHA) ชมโชว์ระบ าหน้าท้อง (BELLY DANCE) ซึ่งเป็นศิลปะการร่ายร าที่เน้นการ
เคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อท้องและสะโพก รวมถึงสนุกสนานกับการขี่อูฐ  

 
 น้ากลับสู่ท่ีพัก โรงแรม AURIS AL BARSHA หรือเทียบเท่า 
 
 
 



  

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านผ่านชม พระราชวังท่านชีค (SHIEKH PALACE)  ตื่นตาตื่นใจกับพระราชวังสุดอลังการ

ของครอบครัว SHIEKH AL MAKTOUM อันยิ่งใหญ่ ซึ่งมีความร่มร่ืน เต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิดและ
บรรดาเหล่านกยูง ผ่านชม NEW PALACE ซึ่งเป็นพระราชวังแห่งใหม่ของครอบครัว  SHIEKH AL 
MAKTOUM ที่ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ถ่ายรูปกับ  สุเหร่าจูไมร่า (JUMEIRAH MOSQUE) สุเหร่า
คู่บ้านคู่เมืองของดูไบ สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง และได้ชื่อว่าเป็นสุเหร่าที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งใน
นครดูไบ น าท่านถ่ายรูปบริเวณชายหาด JUMEIRAH BEACH สถานที่ตากอากาศยอดนิยมของดูไบ แวะ
ถ่ายรูปด้านนอกกับโรงแรม BURJ AL ARAB โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว รูปทรงคล้ายเรือใบที่งดงาม
และหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ริมอ่าวอาหรับ เป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีที่มีชื่อเสียงชาว
ตะวันออกกลาง ถือเป็นสถานที่ที่ทุกคนใฝ่ฝันจะมีโอกาสเข้าไปสัมผัสสักครั้งในชีวิต  
จากนั้นชม MEDINAT JUMEIRAH SOUK หรือเรียกว่า เวนิสแห่งดูไบ เป็นตลาดติดแอร์ ตั้งอยู่ในส่วน
เดียวกับโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว MINA AL SALAM ของตระกูล AL MAKTOUM ออกแบบและตกแต่ง
เป็นศิลปะพื้นเมืองแบบอาหรับคลาสสิก ภายในมีสินค้าระดับ PREMIUM มากมาย อาทิ ของที่ระลึก พวง
กุญแจ ขวดทราย พรมอิหร่าน หัวน้ าหอม โคมไฟ ของประดับตกแต่งบ้าน ขนมหวาน และถั่วรส
ช็อกโกแลต เป็นต้น  จากนั้นน าเข้าชมโรงงานเคร่ืองหนังคุณภาพดี 

 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
 ให้เวลาท่านได้ขึ้นตึก เบิร์จคาลิฟา BURJ KHALIFA ตึกที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 828 เมตร มี

ทั้งหมด 160 ชั้น ออกแบบโดยนายเอเดรียน สมิธ สถาปนิกจากชิคาโก ซึ่งคณะจะได้มีโอกาสขึ้นลิฟท์ที่มี
ความเร็วที่สุดในโลกคือ 18 เมตร ต่อวินาที หรือ 65 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง ไปถึงชั้น 124 เพื่อชมวิวจากของ
นครดูไบได้ทั่วทุกทิศที่สวยงาม โดยตึกนี้ออกแบบตบแต่งภายในโดย GIORGIO ARMANI  
จากนั้นน าท่านสู่ ห้างดูไบ (DUBAI MALL) ห้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าที่ใหญ่ที่สุด
ในโลกอยู่ภายใน ให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้าตู้ปลา ที่มีขนาดใหญ่กว่าคนสิบคนยืนเรียงกัน อิสระภายในห้าง
ดูไบ ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายจากยุโรป ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสุภาพบุรุษ
และสุภาพสตรี กระเป๋าถือ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองกีฬา เป็นต้น และในเวลา 18.00 -24.00 น. ของทุกวัน 
ท่านจะได้ชมการแสดง “น้ าพุแห่งดูไบ” เป็นน้ าพุเต้นระบ าอันสวยงามวิจิตร อยู่ในทะเลสาบเบิร์จคาลิฟา 
ที่เป็นศูนย์กลางของนครดูไบ ถือเป็นน้ าพุที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ ปัจจุบันนี้ โดยรอบถูกรายล้อมไปด้วยตึก

วันที่สี่      พระราชวังท่านชีค (SHIEKH PALACE)  –สุเหร่าจูไมร่า (JUMEIRAH MOSQUE) - 
ตลาด MEDINAT JUMEIRAH SOUK  – ขึ นตึกเบิร์จคาลิฟา – ห้างดูไบ (DUBAI 
MALL) - สนามบิน   



  

ที่มีชื่อเสียงมากมาย สิ่งพิเศษของน้ าพุแห่งดูไบนี้ คือ จะใช้ไฟทั้งสิ้น 6,600 ดวง โปรเจคเตอร์สี 50 ตัว 
ควบคุมการท างานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะแสดงประกอบดนตรี คร้ังละประมาณ 5 นาที โดยใช้
งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นกว่า 7.2 พันล้านบาท   

 
19.00 น. เดินทางสู่สนามบินดูไบ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งใน DUTY FREE เพลิดเพลินกับสินค้าแบรนด์เนม และ

น ้าหอมย่ีห้อดังมากมาย 
22.30 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี EK374 

 
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ   

********************หมายเหตุ โปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม************************ 
****ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าขนาดใหญ่จะปิดให้บริการทุกวันศุกร์**** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ห้า  กรุงเทพฯ 



  

อัตราค่าบริการ 

 

ก้าหนดการเดินทาง 

 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 

(ห้องละ 2 ท่าน) 

ราคาท่านละ 

 

ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 

ห้อง  

(ห้องพักจะมี 2 เตียง

เท่านั น ไม่มีเตียง

เสริม) 

 

เด็ก (อายุไม่เกิน 

12 ปี) 1 ท่าน พัก

กับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็ก (อายุไม่เกิน 

12 ปี) 1 ท่าน พัก

กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

(ห้องพักจะมี 2 

เตียงเท่านั น ไม่มี

เตียงเสริม) 

 

 

พักห้องเดี่ยว 

เพิ่มท่านละ 

วันท่ี 23 – 27 มิ.ย. 60 34,900.- 34,900.- 34,900.- 34,900.- 5,900.- 

วันท่ี 6 – 10 ก.ค. 60 34,900.- 34,900.- 34,900.- 34,900.- 5,900.- 

วันท่ี 28 ก.ค. – 1 ส.ค. 60 34,900.- 34,900.- 34,900.- 34,900.- 5,900.- 

วันท่ี 12 – 16 ส.ค.(วันแม่) 
  

34,900.- 34,900.- 34,900.- 34,900.- 5,900.- 

วันท่ี 7-11 ก.ย. 60 34,900.- 34,900.- 34,900.- 34,900.- 5,900.- 

วันท่ี 14 – 18 ก.ย. 60 34,900.- 34,900.- 34,900.- 34,900.- 5,900.- 

วันท่ี 28 ก.ย. – 2 ต.ค. 60 34,900.- 34,900.- 34,900.- 34,900.- 5,900.- 

วันท่ี 5 – 9 ต.ค. 60 34,900.- 34,900.- 34,900.- 34,900.- 5,900.- 

วันท่ี 12 – 16 ต.ค. 60 34,900.- 34,900.- 34,900.- 34,900.- 5,900.- 

วันท่ี 20 – 24 ต.ค. 60 34,900.- 34,900.- 34,900.- 34,900.- 5,900.- 

ในกรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน EK ลดท่านละ  8,000.- 

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ UAE (เป็นจ้านวนเงิน 3,000 บาท ) 

ชั นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เร่ิมต้นท่ีท่านละ 60,000.- (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่น่ัง CONFIRM เท่านั น) 

 

 



  

อัตราค่าบริการนี รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั นประหยัด ( ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ้านวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศน้าเท่ียวตามรายการ  
 ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
 ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื อประกันการเดินทางส้าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง

บริษัทได้ **  

- เบี ยประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

- เบี ยประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุตั งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** (รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจาก

อุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท) 
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์) 

 

อัตรานี ไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น้ าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วย
จากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

 ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
 ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
 ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ดอลล่าห์สหรัฐ ต่อคน ต่อวัน : 5X3= 15 ดอลล่าห์สหรัฐ) 
 ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น ตลอดรายการเดินทาง (17 ดอลล่าห์สหรัฐ) 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้า UAE ***ราคาไม่รวมวีซ่า UAE ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 3,000 บาท*** 

 

 



  

เงื่อนไขการจอง 
 ช้าระเงินมัดจ้าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจ้า

แล้วเท่านั น 
ธนาคาร  กรุงเทพ  (สาขา พาราไดช์) 
ชื่อบัญชี        บจ.แกรนด์ฮอลิเดย์ 
เลขท่ีบัญชี        068-706079-8 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ แฟกซ์ 02-3619689 

 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทางหากท่านไม่ผ่านการอนุมัติ 
วีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเหตุ 

 ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วัน
นับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 

 เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
 หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตร

โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก

ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
 แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
 แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัด
จ าต๋ัว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

 กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว ทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือค่าตั๋ว
เคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

 กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด    



  

 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

ข้อมูลเบื องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า 
 การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา 

ของสถานทูตง่ายขึ้น 
 ส าหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพ านัก

หรือศึกษาอยู่เท่านั้น 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ  
 กรณีที่เด็กอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทางบริษัท อาจมีการเรียกขอเอกสาร(ของ

บิดาหรือมารดา) และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองตั๋วเครื่องบิน 
 ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบิน
และช่วงเวลาเดินทาง   

 หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่
เกิดขึ้นจริง  และรอ REFUND จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
 เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (SINGLE) ,ห้องคู่ 

(TWIN/DOUBLE) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (TRIPLE ROOM) ห้องพักตา่งประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่
คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียง
พับเสรมิ หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพักเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก 

 กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 หากมีงานเทศกาลโรงแรมอาจจะได้พักในเมืองอ่ืนแทน 
 
 
 
 
 



  

ข้อมูลเบื องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า 
 ส าเนาสีหนังสือเดินทางที่ชัดเจน ไม่ใช่ถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน 

นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย  
 รูปถ่าย  :  รูปสี ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2 รูป กรุณากรอกชื่อของบิดา-มารดาของผู้ที่

เดินทาง และชื่อคู่สมรส (กรณีผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว) 
 กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์   
 เด็ก ไม่ได้เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศจากเขตหรืออ าเภอ 

(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา + หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ) 

 รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดท าขึ้นจากประสบการณ์
และระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย  

 เด็ก ไม่ได้เดินทาง กับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง(ของมารดา) ไปต่างประเทศจากเขตหรืออ าเภอ 
(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา  

 เด็ก ไม่ได้เดินทาง กับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง(ของบิดา) ไปต่างประเทศจากเขตหรืออ าเภอ 
(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา  

 ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 14 วันท าการ ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ 
หมายเหตุ : ทาง UAE IMMIGRATION อาจมีการ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม จากที่ได้แจ้งไว้ ขึ้นอยู่กับ   การพิจารณาของ
เจ้าหน้าที่ และเอกสาร ของแต่ละท่าน  การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ
ทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าทาง
สถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ  หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า และ
มีสิทธิ์ไม่แจ้งสาเหตุการปฏิเสธวีซ่า 
 

หมายเหตุ  
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่

สามารถควบคุมได้ เช่น ทรัพย์สินส่วนตัวหาย, การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่
กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออก
นอกประเทศใดประเทศหนึ่ง      

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่าน

ทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  
 เมื่อท่านท าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว 



  

 ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ
จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


