
 

  

 

 Dubai Grand Mosque 5 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิ เอมเิรสต ์(EK) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ชมเมอืงอาบดูาบ ีเมอืงทีไ่ดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นสวรรคแ์หง่ทะเลทราย จนไดรั้บสมญานามวา่เป็น  

Garden of Gulf      

 ชมความยิง่ใหญข่องสเุหร่าหนิออ่นสขีาว Grand Mosque  

 ชมการแสดง “น า้แหง่ดไูบ” เป็นน ้าพุเตน้ระบ าทีส่วยงามวจิติรตระการตา  

 น่ังเรอื Abra Ride สัมผัสมนตเ์สน่หท์างวัฒนธรรม ทีผ่สมผสานกันระหวา่งอาหรับดัง้เดมิและความทันสมัยในแบบตะวันตก 

ผ่านวถิชีวีติสองฝ่ังน ้าของแมน่ ้า Creek ในเมอืงอันม่ังคัง่  

 สมัผสัประสบการณแ์ปลกใหม ่สนกุสนานกบัการน ัง่รถตะลยุทะเลทรายและการขีอู่ฐ 

 ดืม่ด า่กบับรรยากาศสดุโรแมนตกิของพระอาทติยต์กดนิ และมือ้ค า่สดุพเิศษแบบบารบ์คิวิอาหรบั 

 ขึน้ “เบริจ์คาลฟิา” Burj Khalifa ช ัน้ 124 

 

ก าหนดการเดนิทาง   
     

วนัที ่  24-28 ม.ค. 62  29,888.- 

วนัที ่  7-11, 14-18 ก.พ. 62 29,888.- 

วนัที ่  7-11, 21-25 ม.ีค., 28 ม.ีค.- 1 เม.ย. 62 29,888.- 

วนัที ่  4-8 เม.ย. 62 34,888.- 

ราคาเพยีง 

27,888.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เคร ือ่งบนิ 

 



 

  

วนัที ่  12-16, 13-17 เม.ย. 62 35,888.- 

วนัที ่  27 เม.ย.- 1 พ.ค. 62 27,888.- 

วนัที ่  9-13, 17-21 พ.ค. 62 27,888.- 
 

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรงุเทพฯ – ดูไบ – Mall of the Emirates  

06.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

09.30 น. ออกเดนิทางสูน่ครดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิ EK 375 

***คณะเดนิทางตัง้แตวั่นที ่4 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 09.30 น. และถงึดไูบ 

เวลา 13.00 น.*** 

13.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 3 ชัว่โมง) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร น าทา่นสู ่Mall of the Emirates เป็นหา้งขนาดใหญ่ มโีรงภาพยนตร ์ลานโบวล์ ิง่ และรา้นคา้อกี

มากมาย รวมถงึรา้นตา่งๆ มเีวลาใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้แฟ่ชัน้มากมาย หรอืทา่นจะเขา้เลน่ที ่Ski Dubai 

หนึง่ในสดุยอดแหลง่ทอ่งเทีย่วในสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์สามารถเลอืกเลน่ระหวา่งสก ีสโนวบ์อรด์ เลือ่นหมิะ หรอื

โยนบอลหมิะในสวนหมิะ 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี   

ทีพ่กั เขา้สูท่ ีพั่ก โรงแรม IBIS DEIRA CITY CENTER หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2: ดูไบ – กรงุอาบดูาบ ี– Grand Mosque – Ferrari World – ดูไบ – ดูไบเฟรม –  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูก่รงุอาบดูาบ ี(Abu dhabi)  ทีม่คีวามเขยีวขจทีา่มกลางตัวเมอืงทีท่นัสมัย จงึเป็นเมอืงทีไ่ดรั้บ

สมญานามวา่ Garden of Gulf และไดรั้บการยอ่งวา่เป็นสวรรคแ์หง่ทะเลทรายอกีดว้ย น าทา่นผ่านชมสถานที่

ส าคัญ ๆ ของเมอืง ตลอดจนการสรา้งบา้นเรอืนทีม่คีวามสวยงาม และเห็นถงึความอดุมสมบรูณข์องเมอืง แมจ้ะ

ตัง้อยูท่า่มกลางทะเลทรายอันแหง้แลง้  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 น าทา่นแวะถ่ายรูป Ferrari World และมเีวลาใหท้า่นเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึทีเ่ป็นแบรนดเ์ฟอรร์ารี ่จากนัน้แวะ

ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ ณ จดุชมววิ ชคิาโกบชี กับชายทะเลสเีทอรค์วอยซ ์ทีท่า่น Sheikh Al Nayan สรา้งขึน้มาเป็น

ของขวัญแกช่าวเมอืง น าทา่นชม Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque สเุหร่าทีง่ดงาม

ทีส่ดุของ U.A.E. มคีวามใหญ่โตเป็นอนัดับ 3 ของโลก และเป็นสเุหร่าประจ าสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ทีท่า่น Sheikh 

สรา้งไวก้อ่นทา่นจะสวรรคต ใชร้ะยะเวลากอ่สรา้งรวมทัง้หมด 10 ปี ใหท้า่นไดช้มพรมลายดอกไมผ้นืใหญ่ และ

โคมไฟ (Chandelier) ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ราคาราว 30 ลา้นเหรยีญสหรัฐ น าเขา้จากประเทศเยอรมัน ท าดว้ย

ทองค าและทองแดง ***การเทีย่วชมมัสยดิ ตอ้งแตง่กายใหส้ภุาพเรยีบรอ้ย หา้มสวมกางเกงขาสัน้หรอืเสือ้กลา้ม 

ทัง้ผูช้ายและผูห้ญงิ โดยเฉพาะผูห้ญงิตอ้งสวมใสเ่สือ้ผา้ทีม่คีวามยาวคลมุถงึระดับขอ้มอืและขอ้เทา้ ปกปิดไหล่



 

  

และทรวงอกใหม้ดิชดิ ผูห้ญงิจะตอ้งมผีา้คลมุผม และตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้มัสยดิ*** ไดเ้วลาอนัสมควรน า

ทา่นกลับนครดไูบ  น าทา่นถ่ายรูปกับ ดไูบเฟรม  (Dubai frame) สัญลักษณ์ใหมข่องดไูบ ซึง่เป็นกรอบรูปฉาบ

ทองค าความสงูขนาด 150 เมตร กวา้ง 93 เมตรทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก  ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งมาถงึ 10 ปีเต็ม ดว้ย

จ านวนเงนิประมาณ 43.5 ลา้นเหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 1.39 พันลา้นบาท   

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บฟุเฟ่ทน์านาชาต ิ 

ทีพ่กั เขา้สูท่ ีพั่ก โรงแรม IBIS DEIRA CITY CENTER หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่3: The Palm Project – ตกึเรอืใบ – ตลาด Medinat Jumeirah Souk  – น ัง่รถ 4WD 

ตะลุยทะเลทราย  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นขึน้รถไฟ Monorail เขา้สู ่The Palm Project เป็นสดุยอดโครงการของ U.A.E. โดยการถมทะเลให ้

เป็นเกาะเทยีม สรา้งเป็นรูปตน้ปาลม์ จ านวน 3 เกาะ มทีัง้โรงแรม รสีอรท์ อพารต์เมน้ต ์รา้นคา้ ภตัตาคาร รวมทัง้

ส านักงานตา่ง ๆ นับวา่เป็นส ิง่มหัศจรรยอ์ันดับที ่8 ของโลก ใหท้า่นตืน่ตาตืน่ใจกับความความยิง่ใหญข่องโรงแรม 

Atlantis อันหรูหราอลังการน าทา่นถ่ายรูปบรเิวณชายหาด Jumeirah Beach สถานทีต่ากอากาศยอดนยิมของ

ดไูบ แวะถ่ายรูปดา้นนอกกับโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสดุหรรูะดบั 7 ดาว รูปทรงคลา้ยเรอืใบทีง่ดงามและ

หรูหราทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ตัง้อยูร่มิอา่วอาหรับ เป็นทีพั่กอาศัยของเศรษฐทีีม่ชี ือ่เสยีงชาวตะวันออกกลาง ถอื

เป็นสถานทีท่ีท่กุคนใฝ่ฝันจะมโีอกาสเขา้ไปสัมผัสสกัครัง้ในชวีติ จากนัน้ชม Medinat Jumeirah Souk หรอื

เรยีกวา่ เวนสิแหง่ดไูบ เป็นตลาดตดิแอร ์ตัง้อยูใ่นสว่นเดยีวกบัโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Mina Al Salam ของ

ตระกลู Al Maktoum ออกแบบและตกแตง่เป็นศลิปะพืน้เมอืงแบบอาหรับคลาสสกิ ภายในมสีนิคา้ระดับ Premium 

มากมาย จากนัน้น าทา่นผ่านชมพระราชวงัทา่นชคี (Shiekh Palace) ตืน่ตาตืน่ใจกับพระราชวังสดุอลังการของ

ครอบครัว Shiekh Al Maktoum อันยิง่ใหญ่ ซึง่มคีวามร่มรืน่ เต็มไปดว้ยตน้ไมน้านาชนดิและบรรดาเหลา่นกยงู 

ผ่านชม New Palace ซึง่เป็นพระราชวังแหง่ใหมข่องครอบครัว  Shiekh Al Maktoum ทีก่อ่สรา้งยังไมแ่ลว้เสร็จ 

น าทา่นผ่านชมสเุหรา่จไูมรา่ (Jumeirah Mosque) สเุหร่าคูบ่า้นคูเ่มอืงของดไูบ สรา้งดว้ยหนิออ่นทัง้หลงั และ

ไดช้ือ่วา่เป็นสเุหร่าทีส่วยงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในนครดไูบ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก เพือ่เปลีย่นเครือ่งแตง่กายพรอ้มตะลยุทะเลทราย ระหวา่งทางแวะน าทา่นชม

โรงงานเครือ่งประดับเพชรพลอย 

 หมายเหต ุทา่นทีเ่มารถ กรุณาทานยาแกเ้มาลว่งหนา้อยา่งนอ้ยครึง่ชัว่โมง หรอืควรแจง้หัวหนา้ทัวรใ์หท้ราบกอ่น

ไปทัวรท์ะเลทราย ทางทัวรจ์ะไมรั่บผดิชอบ และไมอ่นุญาตใหผู้ท้ ีเ่ป็นโรคหัวใจขัน้รุนแรงน่ังรถไป Dune Safari 

โดยเดด็ขาด *****ส าหรับทา่นทีไ่มร่่วมเดนิทาง Dune Safari ทา่นตอ้งรอคณะอยูท่ีโ่รงแรม โดยทางบรษัิท ไม่

สามารถคนืคา่ทัวรใ์หไ้ด ้รวมทัง้อาหารมือ้ค า่***** 

 น าทา่นเดนิทางไปทวัรท์ะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner) (อยา่ลมืเสือ้แจ็คเกต แวน่ตากนัแดด 

รองเทา้ฟองน ้า ตดิตัวไปดว้ย) น าทา่นขึน้รถ 4WD (รถขบัเคลือ่น 4 ลอ้) ไปทัวรท์ะเลทราย ทา่นจะได ้

สนุกสนานและตืน่เตน้ไปกับประสบการณอ์ันแปลกใหม่ น ัง่รถตะลยุไปบนเนนิทรายท ัง้สงูและต า่สลบักนัไป 

(Sand Dune) 

ค า่ จากนัน้ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรมตา่งๆ ในแคมป์กระโจมแบบอาหรับ ดืม่ด า่บรรยากาศสดุโรแมนตกิของพระ

อาทติยต์กดนิทีแ่สนสวยงาม และสัมผัสชวีติแบบชาวพืน้เมอืง (เบดอูนิ) อาท ิการสวมชดุพืน้เมอืงชาวอาหรับ 



 

  

ถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ การเพน้ทม์อืแบบอาหรับ (Henna Tattoo) ลองสบู มาราก ูกลิน่ผลไม ้(Shi Sha)  

ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance) ซึง่เป็นศลิปะการร่ายร าทีเ่นน้การเคลือ่นไหวของกลา้มเนื้อทอ้งและสะโพก 

รวมถงึสนุกสนานกับการขีอ่ฐู 

ทีพ่กั เขา้สูท่ ีพั่ก โรงแรม IBIS DEIRA CITY CENTER หรอืเทยีบเทา่   

วนัที ่4: พพิธิภณัฑด์ไูบ – น ัง่เรอื Abra Ride – ตลาดเครือ่งเทศ และ ตลาดทอง – หา้งดไูบ – 

ขึน้ “เบริจ์คาลฟิา” Burj Khalifa ช ัน้ 124 – สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑด์ไูบ (Dubai Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์ีท่ันสมัยทีส่ดุในตะวันออกกลาง สรา้งเมือ่

ศตวรรษที ่19 บรูณะครัง้ลา่สดุปี 1970 เป็นพพิธิภัณฑท์ีร่วบรวมเรือ่งราวประวัตศิาสตรท์ีส่ าคญั เชน่ การคน้พบงาน

ศลิปะภายในหลมุฝังศพที ่Al Qusais ซึง่มอีายมุากกวา่ 4,000 ปี ประทับใจกับการบอกเลา่เรือ่งราวประวัตศิาสตร์

ของชาวอาหรับโบราณผ่านเทคโนโลยสีมัยใหม ่จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยัง Dubai Creek เป็นทะเลทีส่รา้งข ึน้

โดยการขดุเขา้มาในชายฝ่ัง ซึง่แบง่นครดไูบออกเป็น 2 สว่น คอื Deira Dubai และ Bur Dubai มคีวามยาว

ประมาณ 14 กโิลเมตร มทีา่จอดเรอื 8 ทา่ ใหท้า่นไดช้มและถา่ยรูปกับทัศนียภาพสองฟากฝ่ังของแมน่ ้า Creek 

ตามอัธยาศัย ใหท้า่นไดถ้่ายรูปในยา่น Bastakiya และน าทา่นน ัง่เรอื Abra Ride สัมผัสมนตเ์สน่หท์าง

วัฒนธรรมผ่านวถิชีวีติสองฝ่ังน ้าของแมน่ ้า Creek จากนัน้เดนิสูต่ลาดเครือ่งเทศ (Gold & Spicy Souk)และ

ตลาดทอง (Gold Souk) เป็นตลาดทองทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก จ าหน่ายผลติภณัฑ ์Jewelry ทกุประเภท เชน่ มกุ 

อัญมณีตา่ง  น าทา่นชมโรงงานเครือ่งหนังชัน้ดขีองดไูบ  จากนัน้น าทา่นสูห่า้งดไูบ (Dubai Mall) หา้งทีใ่หญ่

ทีส่ดุในโลก และมพีพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้าทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกอยูภ่ายใน ใหท้า่นไดถ้่ายรูปหนา้ตูป้ลา ทีม่ขีนาดใหญ่กวา่

คนสบิคนยนืเรยีงกนั อสิระในหา้งใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก สนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังมากมายจากยโุรป และใน

เวลา 18.00-24.00 น. ของทกุวัน ทา่นจะไดช้มการแสดง “น ้าพุแหง่ดไูบ” เป็นน ้าพุเตน้ระบ าอนัสวยงามวจิติร อยู่

ในทะเลสาบเบริจ์คาลฟิา ทีเ่ป็นศนูยก์ลางของนครดไูบ ถอืเป็นน ้าพุทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ณ ปัจจบัุนนี้ โดยรอบถกู

รายลอ้มไปดว้ยตกึทีม่ชี ือ่เสยีงมากมาย ส ิง่พเิศษของน ้าพุแหง่ดไูบนี้ คอื จะใชไ้ฟทัง้ส ิน้ 6,600 ดวง โปรเจคเตอรส์ ี

50 ตัว ควบคมุการท างานดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์โดยจะแสดงประกอบดนตร ีครัง้ละประมาณ 5 นาท ี 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั  

บา่ย น าทา่นขึน้ “เบริจ์คาลฟิา” Burj Khalifa ชัน้ 124 ตกึทีส่งูทีส่ดุในโลก มคีวามสงูถงึ 828 เมตร มทีัง้หมด 160 

ชัน้ ออกแบบโดยนายเอเดรยีน สมธิ สถาปนกิจากชคิาโก ซึง่คณะจะไดม้โีอกาสขึน้ลฟิทท์ีม่คีวามเร็วทีส่ดุในโลก

คอื 18 เมตร ตอ่วนิาท ีหรอื 65 กโิลเมตร ตอ่ชัว่โมง ไปถงึชัน้ 124 เพือ่ชมววิจากของนครดไูบไดท่ั้วทกุทศิที่

สวยงาม โดยตกึนีอ้อกแบบตบแตง่ภายในโดย Giorgio Armani 

19.00 น. เดนิทางสูส่นามบนิดไูบ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงใน Duty Free เพลดิเพลนิกับสนิคา้แบรนดเ์นม และน ้าหอมยีห่อ้ดงั

มากมาย 

22.35 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่EK 374 

***คณะเดนิทางตัง้แตวั่นที ่28 ม.ีค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 22.30 น. และถงึ 

กรุงเทพฯ เวลา 07.35 น.*** 

วนัที ่5: กรงุเทพฯ  

07.35 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ   



 

  

 

กรณุาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

  
1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิัยทีท่าง บรษัิทฯ 

ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคน

เขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ใน

กรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  จะแจง้ให ้

ทา่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตุ

ทุกขอ้แลว้ 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:    24-28 ม.ค. 62  // 7-11, 14-18 ก.พ. 62 // 7-11, 21-25,  28 ม.ีค.- 1 เม.ย. 62 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:          4-8 เม.ย. 62  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 29,888.- 

กรณีเดนิทาง 3 ทา่น (พกัหอ้งคู ่1 หอ้ง และ พกัเดีย่ว 1 หอ้ง โดยจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ)*

กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั* 
- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 3,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 29,888.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ  ทา่นละ 19,900- 

***ราคารวมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ UAE แลว้*** 

ช ัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 60,000.- 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 34,888.- 

กรณีเดนิทาง 3 ทา่น (พกัหอ้งคู ่1 หอ้ง และ พกัเดีย่ว 1 หอ้ง โดยจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ)*

กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั* 
- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 3,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 34,888.- 



 

  

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:           12-16, 13-17 เม.ย. 62  

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:          27 เม.ย.- 1 พ.ค. 62 // 9-13, 17-21 พ.ค. 62  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ  ทา่นละ 20,900.- 

***ราคารวมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ UAE แลว้*** 

ช ัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 60,000.- 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 35,888.- 

กรณีเดนิทาง 3 ทา่น (พกัหอ้งคู ่1 หอ้ง และ พกัเดีย่ว 1 หอ้ง โดยจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ)*

กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั* 
- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 3,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 35,888.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ  ทา่นละ 21,900.- 

***ราคารวมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ UAE แลว้*** 

ช ัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 60,000.- 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 27,888.- 

กรณีเดนิทาง 3 ทา่น (พกัหอ้งคู ่1 หอ้ง และ พกัเดีย่ว 1 หอ้ง โดยจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ)*

กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั* 
- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 3,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 27,888.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ  ทา่นละ 17,900.- 

***ราคารวมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ UAE แลว้*** 

ช ัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 60,000.- 



 

  

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

          คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

          คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

           ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

           เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

10. คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ UAE  
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

  

1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว

, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (20 ดอลลา่รส์หรฐัฯ)  

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (15 ดอลลา่รส์หรฐัฯ)  

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจาก

วันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดทั้นท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยที่

เกดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่น

เอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 



 

  

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้ง

ขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3 หนา้ 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บคา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่ี

รา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไป    

     ช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไป

ยังคณะตอ่ไปแตทั่ง้น้ีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าต๋ัว และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถาน

ทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ

เกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืคา่ต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิ

แลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตผุลใดๆตามทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 



 

  

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. ส าเนาสหีนังสอืเดนิทางทีช่ดัเจน ไมใ่ชถ่่ายจากมอืถอื และวันหมดอายหุนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน นับจากวัน

เดนิทางกลับถงึประเทศไทย  

2. รูปถ่าย  :  รูปส ีขนาด 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเทา่นัน้ (ถ่ายไมเ่กนิ 6 เดอืน) 2 รูป 

             -  กรุณากรอกชือ่ของบดิา-มารดาของผูท้ีเ่ดนิทาง และชือ่คูส่มรส (กรณีผูห้ญงิทีแ่ตง่งานแลว้) 

3.  กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์   

3.1.  เด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทาง กับบดิาและมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศจากเขตหรอือ าเภอ 

(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา + หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ) 

รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษัิทฯ ไดจั้ดท าข ึน้จากประสบการณ์และ

ระเบยีบของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบัตขิองลกูคา้ในแตล่ะราย  

3.2. เด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทาง กับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง(ของมารดา) ไปตา่งประเทศจากเขตหรอือ าเภอ 

(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา  

3.3. เด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทาง กับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง(ของบดิา) ไปตา่งประเทศจากเขตหรอือ าเภอ 

(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา  

ระยะเวลาในการยืน่วซีา่ 14 วนัท าการ ไมร่วมเสาร-์อาทติย ์

 

หมายเหต ุ: ทาง UAE Immigration อาจมกีาร ขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ จากทีไ่ดแ้จง้ไว ้ข ึน้อยูก่ับ การพจิารณาของ

เจา้หนา้ที ่และเอกสาร ของแตล่ะทา่น  การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ 

ทัง้นี้บรษัิทเป็นเพยีงตัวกลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ อัตราคา่ธรรมเนียมวซีา่ทางสถานทตู

เป็นผูเ้รยีกเก็บ  หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนุมัตวิซีา่ ทางสถานทตูไมค่นือัตราคา่ธรรมเนียมในการยืน่วซีา่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้

สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ 


