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ทวัรด์ไูบ อาบูดาบ ี5 วัน 3 คนื (EK)
ทัวรด์ไูบ , 5 วัน 3 คนื ,

HOLIDAY INN EXPRESS

Mall of the Emirates - กรงุอาบูดาบ ี- Grand Mosque - Ferrari World - ดูไบเฟรม
The Palm Project - ตกึเรอืใบ - ตลาด Medinat Jumeirah Souk - นงัรถ 4WD ตะลยุทะเลทราย

พพิธิภณัฑด์ูไบ - นงัเรอื Abra Ride - ตลาดเครอืงเทศ และ ตลาดทอง - หา้งดูไบ - ขนึเบริจ์คาลฟิา ชนั 124

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ

06.30 น.
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู8 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส์
โดยมเีจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก

09.55 น.
ออกเดนิทางสู ่ดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทยีวบนิท ีEK 375 
** คณะเดนิทางตังแตวั่นท ี31 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 09.30 น. และถงึดไูบ เวลา 13.15 น. **

13.00 น.



เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 3 ชวัโมง) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

นําทา่นสู ่Mall of the Emirates เป็นหา้งขนาดใหญ่ มโีรงภาพยนตร ์ลานโบวล์งิ และรา้นคา้อกีมากมาย รวมถงึรา้นตา่งๆ
มเีวลาใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซอืสนิคา้แฟ่ชนัมากมาย หรือทา่นจะเขา้เลน่ท ีSki Dubai หนงึในสดุยอดแหลง่ทอ่งเทยีวในสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทพีกั
HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี2
ดไูบ - กรุงอาบูดาบ ี- Grand Mosque - Ferrari World - ดไูบ - ดไูบเฟรม

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่กรุงอาบูดาบ ี(Abu dhabi) ทมีคีวามเขยีวขจทีา่มกลางตัวเมอืงททัีนสมัย จงึเป็นเมอืงทไีดรั้บสมญานามวา่ Garden of Gulf
และไดรั้บการย่องวา่เป็นสวรรคแ์หง่ทะเลทรายอกีดว้ย นําทา่นผา่นชมสถานทสํีาคัญๆของเมอืง ตลอดจนการสรา้งบา้นเรือนทมีคีวามสวยงาม
และเห็นถงึความอุดมสมบรูณ์ของเมอืง แมจ้ะตังอยู่ทา่มกลางทะเลทรายอันแหง้แลง้

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี

บา่ย
นําทา่นแวะถ่ายรูป Ferrari World และมเีวลาใหท้า่นเลอืกซอืของทรีะลกึทเีป็นแบรนดเ์ฟอรร์ารี จากนันแวะถ่ายรูปเป็นทรีะลกึ ณ จดุชมววิ
ชคิาโกบชี กับชายทะเลสเีทอรค์วอยซ ์ททีา่น Sheikh Al Nayan สรา้งขนึมาเป็นของขวัญแกช่าวเมอืง 

นําทา่นชม Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque สเุหร่าทงีดงามทสีดุของ U.A.E. มคีวามใหญ่โตเป็นอันดับ 3 ของโลก
และเป็นสเุหร่าประจําสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ททีา่น Sheikh สรา้งไวก้อ่นทา่นจะสวรรคต ใชร้ะยะเวลากอ่สรา้งรวมทังหมด 10 ปี
ใหท้า่นไดช้มพรมลายดอกไมผ้นืใหญ่ และโคมไฟ (Chandelier) ทใีหญ่ทสีดุในโลก ราคาราว 30 ลา้นเหรียญสหรัฐ นําเขา้จากประเทศเยอรมัน
ทําดว้ยทองคําและทองแดง 

***การเทยีวชมมัสยดิ ตอ้งแตง่กายใหส้ภุาพเรียบรอ้ย หา้มสวมกางเกงขาสนัหรือเสอืกลา้ม ทังผูช้ายและผูห้ญงิ
โดยเฉพาะผูห้ญงิตอ้งสวมใสเ่สอืผา้ทมีคีวามยาวคลมุถงึระดับขอ้มอืและขอ้เทา้ ปกปิดไหลแ่ละทรวงอกใหม้ดิชดิ ผูห้ญงิจะตอ้งมผีา้คลมุผม
และตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้มัสยดิ*** 

ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นกลับ นครดไูบ นําทา่นถ่ายรูปกับ ดไูบเฟรม (Dubai frame) สญัลักษณ์ใหม่ของดไูบ
ซงึเป็นกรอบรูปฉาบทองคําความสงูขนาด 150 เมตร กวา้ง 93 เมตรทใีหญ่ทสีดุในโลก ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งมาถงึ 10 ปีเต็ม
ดว้ยจํานวนเงนิประมาณ 43.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.39 พันลา้นบาท

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ทน์านาชาติ

ทพีกั
HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี3
The Palm Project - ตกึเรอืใบ - ตลาด Medinat Jumeirah Souk - นงัรถ 4WD ตะลยุทะเลทราย

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นแวะถ่ายรูปดา้นนอกกับ โรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสดุหรูระดับ 7 ดาว รูปทรงคลา้ยเรือใบทงีดงามและหรูหราทสีดุแหง่หนงึของโลก
ตังอยู่รมิอ่าวอาหรับ เป็นทพัีกอาศัยของเศรษฐทีมีชีอืเสยีงชาวตะวันออกกลาง ถอืเป็นสถานททีทีกุคนใฝ่ฝันจะมโีอกาสเขา้ไปสมัผัสสกัครังในชวีติ

จากนันชม Medinat Jumeirah Souk หรือเรียกวา่ เวนสิแหง่ดไูบ เป็นตลาดตดิแอร ์ตังอยู่ในสว่นเดยีวกับโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Mina Al



Salam ของตระกลู Al Maktoum ออกแบบและตกแตง่เป็นศลิปะพนืเมอืงแบบอาหรับคลาสสกิ ภายในมสีนิคา้ระดับ Premium มากมาย อาทิ
ของทรีะลกึ พวงกญุแจ ขวดทราย พรมอหิร่าน หัวน ้าํหอม โคมไฟ ของประดับตกแตง่บา้น ขนมหวาน และถัวรสช็อกโกแลต เป็นตน้ 

จากนันนําทา่นผา่นชม พระราชวงัทา่นชคี (Shiekh Palace) ตนืตาตนืใจกับพระราชวังสดุอลังการของครอบครัว Shiekh Al Maktoum
อันยงิใหญ่ ซงึมคีวามร่มรืน เต็มไปดว้ยตน้ไมน้านาชนดิและบรรดาเหลา่นกยูง

ผา่นชม New Palace ซงึเป็นพระราชวังแหง่ใหม่ของครอบครัว Shiekh Al Maktoum ทกีอ่สรา้งยังไม่แลว้เสร็จ

นําทา่นผา่นชม สเุหรา่จไูมรา่ (Jumeirah Mosque) สเุหร่าคูบ่า้นคูเ่มอืงของดไูบ สรา้งดว้ยหนิอ่อนทังหลัง
และไดช้อืวา่เป็นสเุหร่าทสีวยงามมากทสีดุแหง่หนงึในนครดไูบ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี

บา่ย
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่พัีก เพอืเปลยีนเครืองแตง่กายพรอ้มตะลยุทะเลทราย ระหวา่งทางแวะนําทา่นชม
โรงงานเครอืงประดบัเพชรพลอย 

หมายเหตุ
- ทา่นทเีมารถ กรุณาทานยาแกเ้มาลว่งหนา้อย่างนอ้ยครงึชวัโมง หรือควรแจง้หัวหนา้ทัวรใ์หท้ราบกอ่นไปทัวรท์ะเลทราย ทางทัวรจ์ะไม่รับผดิชอบ
และไม่อนุญาตใหผู้ท้เีป็นโรคหัวใจขันรุนแรงนังรถไป Dune Safari โดยเด็ดขาด
- สําหรับทา่นทไีม่ร่วมเดนิทาง Dune Safari ทา่นตอ้งรอคณะอยู่ทโีรงแรม โดยทางบรษัิท ไม่สามารถคนืคา่ทัวรใ์หไ้ด ้รวมทังอาหารมอืค่าํ

นําทา่นเดนิทางไปทวัรท์ะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner) (อย่าลมืเสอืแจ็คเกต แวน่ตากันแดด รองเทา้ฟองน ้าํ ตดิตัวไปดว้ย) 

นําทา่นขนึรถ 4WD (รถขบัเคลอืน 4 ลอ้) ไปทัวรท์ะเลทราย ทา่นจะไดส้นุกสนานและตนืเตน้ไปกับประสบการณ์อันแปลกใหม่
นังรถตะลยุไปบนเนนิทรายทังสงูและต่าํสลับกันไป (Sand Dune)

ค่าํ
จากนันใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรมตา่ง  ๆในแคมป์กระโจมแบบอาหรับ ดมืด่าํบรรยากาศสดุโรแมนตกิของพระอาทติยต์กดนิทแีสนสวยงาม
และสมัผัสชวีติแบบชาวพนืเมอืง (เบดอูนิ) 
อาท ิการสวมชดุพนืเมอืงชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นทรีะลกึ การเพน้ทม์อืแบบอาหรบั (Henna Tattoo) ลองสบู มาราก ูกลนิผลไม ้(Shi
Sha) 

ชมโชวร์ะบําหนา้ทอ้ง (Belly Dance) ซงึเป็นศลิปะการร่ายรําทเีนน้การเคลอืนไหวของกลา้มเนือทอ้งและสะโพก รวมถงึสนุกสนานกับการขอีูฐ

ทพีกั
HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี4
พพิธิภณัฑด์ไูบ - นงัเรอื Abra Ride - ตลาดเครอืงเทศ และ ตลาดทอง - หา้งดไูบ - ขนึ “เบริจ์คาลฟิา” Burj Khalifa ชนั 124 -
สนามบนิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑด์ไูบ (Dubai Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์ทัีนสมัยทสีดุในตะวันออกกลาง สรา้งเมอืศตวรรษท ี19 บรูณะครังลา่สดุปี
1970 เป็นพพิธิภัณฑท์รีวบรวมเรืองราวประวัตศิาสตรท์สํีาคัญ เชน่ การคน้พบงานศลิปะภายในหลมุฝังศพท ีAl Qusais ซงึมอีายุมากกวา่ 4,000 ปี
ประทับใจกับการบอกเลา่เรืองราวประวัตศิาสตรข์องชาวอาหรับโบราณผา่นเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

จากนันนําทา่นเดนิทางไปยัง Dubai Creek เป็นทะเลทสีรา้งขนึโดยการขดุเขา้มาในชายฝัง ซงึแบง่นครดไูบออกเป็น 2 สว่น คอื Deira Dubai
และ Bur Dubai มคีวามยาวประมาณ 14 กโิลเมตร มทีา่จอดเรือ 8 ทา่ ใหท้า่นไดช้มและถ่ายรูปกับทัศนียภาพสองฟากฝังของแม่น ้าํ Creek
ตามอัธยาศัย 

ใหท้า่นไดถ้่ายรูปในยา่น Bastakiya และนําทา่นนงัเรอื Abra Ride สมัผัสมนตเ์สน่หท์างวัฒนธรรมผา่นวถิชีวีติสองฝังน ้าํของแม่น ้าํ Creek
จากนันเดนิสูต่ลาดเครอืงเทศ (Gold & Spicy Souk)และตลาดทอง (Gold Souk) เป็นตลาดทองทใีหญ่ทสีดุในโลก จําหน่ายผลติภัณฑ์



Jewelry ทกุประเภท เชน่ มุก อัญมณีตา่ง นําทา่นชมโรงงานเครืองหนังชนัดขีองดไูบ 

จากนันนําทา่นสูห่า้งดไูบ (Dubai Mall) หา้งทใีหญท่สีดุในโลก และมพีพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้าํทใีหญ่ทสีดุในโลกอยู่ภายใน
ใหท้า่นไดถ้่ายรูปหนา้ตูป้ลา ทมีขีนาดใหญ่กวา่คนสบิคนยืนเรียงกัน อสิระในหา้งใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืของฝาก
สนิคา้แบรนดเ์นมชอืดังมากมายจากยุโรป ไม่วา่จะเป็นเสอืผา้สภุาพบรุุษและสภุาพสตรี กระเป๋าถอื เครืองใชไ้ฟฟ้า เครืองกฬีา เป็นตน้ และในเวลา
18.00-24.00 น. ของทกุวัน ทา่นจะไดช้มการแสดง “น้าํพแุหง่ดไูบ” เป็นน ้าํพเุตน้ระบําอันสวยงามวจิติร อยู่ในทะเลสาบเบริจ์คาลฟิา
ทเีป็นศนูยก์ลางของนครดไูบ ถอืเป็นน ้าํพทุใีหญ่ทสีดุในโลก ณ ปัจจบัุนนี โดยรอบถูกรายลอ้มไปดว้ยตกึทมีชีอืเสยีงมากมาย
สงิพเิศษของน ้าํพแุหง่ดไูบนี คอื จะใชไ้ฟทังสนิ 6,600 ดวง โปรเจคเตอรส์ ี50 ตัว ควบคมุการทํางานดว้ยระบบคอมพวิเตอร์
โดยจะแสดงประกอบดนตรี ครังละประมาณ 5 นาท ีโดยใชง้บประมาณในการกอ่สรา้งทังสนิกวา่ 7.2 พันลา้นบาท

เทยีง
***อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั***

บา่ย
นําทา่นขนึ “เบริจ์คาลฟิา” Burj Khalifa ชนั 124 ตกึทสีงูทสีดุในโลก มคีวามสงูถงึ 828 เมตร มทัีงหมด 160 ชนั ออกแบบโดยนายเอเดรียน
สมธิ สถาปนกิจากชคิาโก ซงึคณะจะไดม้โีอกาสขนึลฟิทท์มีคีวามเร็วทสีดุในโลกคอื 18 เมตร ตอ่วนิาท ีหรือ 65 กโิลเมตร ตอ่ชวัโมง ไปถงึชนั
124 เพอืชมววิจากของนครดไูบไดทั้วทกุทศิทสีวยงาม โดยตกึนีออกแบบตบแตง่ภายในโดย Giorgio Armani

19.00 น.
เดนิทางสูส่นามบนิดไูบ อสิระใหท้า่นชอ้ปปิงใน Duty Free เพลดิเพลนิกับสนิคา้แบรนดเ์นม และน ้าํหอมยีหอ้ดังมากมาย

22.30 น.
ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทยีวบนิท ีEK 374
***คณะเดนิทางตงัแตว่นัท ี31 ม.ีค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 22.35 น. และถงึกรุงเทพฯ เวลา 07.35 น.***

วนัท ี5
กรุงเทพฯ

08.00 น.
ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรด์ูไบ
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี28 สงิหาคม 2562 เวลา 16:00 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรด์ูไบ

อัตรคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิชันประหยัด (Economy Class) ทรีะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ
(ในกรณมีคีวามประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวันและอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ)

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ

• คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทรีะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว - 4 ดาว)

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ

• คา่เขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามรายการ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท )ี
คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลในกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิท่านละ 500,000
บาท(ตามเงอืนไขกรมธรรม)์** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้**
• เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]

• **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **

• รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท

• คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ UAE

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจี่าย 3 %

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาทเิช่นคา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ, คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,คา่น ้าํหนักเกนิจากทางสายการบนิกาํหนดเกนิกวา่ 30
ก.ก.และมากกวา่ 2ชนิ, คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัและภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา

• คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง

• คา่ทปิพนกังานขบัรถและไกดท์อ้งถนิ (20 ดอลลา่รส์หรฐัฯ)

• คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย(15 ดอลลา่รส์หรฐัฯ)

เงอืนไขการจอง

• ชําระเงนิมดัจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช  ีทนีงัจะยนืยนัเมอืไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่นนั

• สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ ภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

• เมอืไดร้บัการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันที

• หากท่านทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท  ีกอ่นออกบัตรโดยสารทุกครงั
หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท  ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ

• การยนืวซีา่ในแตล่ะสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีนัตอนการยนืวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทังแบบหมูค่ณะและยนื รายบุคคล (แสดงตน)
ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที



• หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่
4-5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ
หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

เงอืนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื
• ทางบรษัิทขอเกบ็คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 20
วันกอ่นการเดนิทางหากท่านไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็นทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ

ขอ้มลูเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซีา่และการยนืขอวซีา่

• การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทดีแีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขนึ

• กรณที่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งยนืวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ
ทราบลว่งหนา้เพอืวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน
ซงึบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทคีอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวิซีา่ได ้

• สาํหรบัผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดาํเนนิเรอืงการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทตีนพาํนักหรอืศกึษาอยูเ่ท่านัน

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต่าํกวา่ 6 เดอืน

• ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยนืคาํรอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย
เนอืงจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยงิในการยนืคาํรอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสาํหรบัตดิวซีา่ไมต่่าํกวา่ 3
หนา้

• ท่านทใีสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนันๆ และพาสปอรต์
ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆในเลม่

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนัีงบนเครอืงบนิ

• ทางบรษัิทไดส้าํรองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตวัเครอืงบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง

• หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ และรอ Refund
จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย

• ทนัีงท  ีLong Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉูกุเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทสีายการบนิกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีรีา่งกายแขง็แรง
และช่วยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณทีเีครอืงบนิมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉนิได ้(น ้าํหนักประมาณ 20 กโิลกรมั)
ไมใ่ช่ผูท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอาํนาจในการใหท้นัีง Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีช็คอนิเท่านัน

กรณียกเลกิการเดนิทาง

• แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนท  ีบรษัิทฯกาํหนดไว ้
(30ท่านขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไป
ชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่าน
ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตวั และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทูตฯ เรยีกเกบ็

• กรณยีนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ
ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เช่น คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ / คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ หรอืคา่ตวัเครอืงบนิ (กรณอีอกตวัเครอืงบนิแลว้)



คา่สว่นตา่งในกรณทีกีรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน

• กรณวีซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

• กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท  ีไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ
ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพัีก

• เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) ตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั
หรอื อยูค่นละชันกนั และโรงแรมไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซงึถา้เขา้พกั 3 ท่าน ผูเ้ดนิทาง จะไดห้อ้งพกัประเภท หอ้งคู ่1 หอ้ง และ หอ้งพกัเดยีว 1 หอ้ง
และมคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิ

• กรณทีมีงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรตั และไมม่อีา่งอาบน ้าํ
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั

ขอ้มลูเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซีา่และการยนืขอวซีา่

• สาํเนาสหีนังสอืเดนิทางทชีัดเจน ไมใ่ช่ถา่ยจากมอืถอื และวันหมดอายหุนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบัถงึประเทศไทย

• รปูถา่ย : รปูส ีขนาด 2 นวิ พนืหลงัสขีาวเท่านัน (ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน) 2 รปู

• กรณุากรอกชอืของบดิา-มารดาของผูท้เีดนิทาง และชอืคูส่มรส (กรณผีูห้ญงิทแีตง่งานแลว้)

•  กรณผีูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิูรณ์
• เดก็ ไมไ่ดเ้ดนิทาง กบับดิาและมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศจากเขตหรอือาํเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) +
หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา + หนังสอืรบัรองคา่ใช่จ่าย (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ)

• รายละเอยีดเอกสารการยนืขอวซีา่ทไีดก้ลา่วมาน ีเป็นเพยีงขอ้มลูเบอืงตน้ททีางบรษัิทฯ ไดจ้ัดทําขนึจากประสบการณแ์ละระเบยีบของสถานทูตฯ
ซงึอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ ์และคณุสมบัตขิองลกูคา้ในแตล่ะราย

• เดก็ ไมไ่ดเ้ดนิทาง กบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง(ของมารดา) ไปตา่งประเทศจากเขตหรอือาํเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) +
หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา

• เดก็ ไมไ่ดเ้ดนิทาง กบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง(ของบดิา) ไปตา่งประเทศจากเขตหรอือาํเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) +
หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา

• ระยะเวลาในการยนืวซีา่ 14 วันทําการ ไมร่วมเสาร-์อาทติย์

หมายเหต ุ: ทาง UAE Immigration อาจมกีาร ขอรายละเอยีดเพมิเตมิ จากทไีดแ้จง้ไว ้ขนึอยูก่บั การพจิารณาของเจา้หนา้ท  ีและเอกสาร ของแตล่ะท่าน
การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกยีวขอ้งใดๆทังสนิ
ทังนบีรษัิทเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเท่านัน อตัราคา่ธรรมเนยีมวซีา่ทางสถานทูตเป็นผูเ้รยีกเกบ็
หากท่านโดนปฏเิสธการขออนมุตัวิซีา่ ทางสถานทูตไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยนืวซีา่ และมสีทิธไิมแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่
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