
 

  
 

 

 

 
 

 



 

  
 

 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภูม ิ     

 

23.55 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม  ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 8-9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ Emirate Airlines โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิดูไบ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ – เมอืงดูไบ – ข ึน้ชมดา้นววิบน

อาคารดูไบเฟรม – สุเหรา่จูไมรา่ – พระราชวงัชคี – อาคารบุรจญอ์ลัอาหรบั – ตลาดมาดนิทัจูไมรา่ – ศูนยร์วม

สนิคา้พืน้เมอืง  – หา้งเอมเิรตส ์มอลล ์      

 

03.30 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิดไูบ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK377 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 55 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

07.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์

 

นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 3 ช ัว่โมง ** 

นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมอืงดูไบ (Dubai) เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ตัง้อยู่ทางภาคเหนือ

ของประเทศ ถอืเป็นเมอืงแหง่ความมหัศจรรยเ์พราะถกูผันแปรจากดนิแดนแห่งทะเลทราย สูด่นิแดนแห่งโลกอนาคต ความ

มั่งคั่งทางการคา้ บรกิารการพัฒนาอสงัหารมิทรัพย ์และศนูยก์ลางธุรกจิ ไม่จํากัดเฉพาะการคา้น้ํามันแบบกอ่นๆ สูก่ารเป็น

เมืองแห่งผูนํ้าเทคโนโลยีสมัยใหม่ทีสุ่ดของโลกแห่งหนึ่ง ไม่มีส ิง่ใดบนโลกใบนี้ ทีเ่มืองดูไบจะทําไม่ได ้แมก้ารสรา้ง

แผน่ดนิและจารกึลงบนแผนทีโ่ลกในอาณาเขตของตนเอง  

 

นําทา่น ขึน้ชมววิดา้นบนอาคารดูไบเฟรม (Dubai Frame) สญัลักษณ์ใหม่ของเมอืงดไูบ อาคารหนา้ตาคลา้ย กรอบ

รูป ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ซึง่เป็นกรอบรูปฉาบทองคําความสงูขนาด 150 เมตร กวา้ง 93 เมตร ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งมาถงึ 

10 ปีเต็ม ดว้ยจํานวนเงนิประมาณ 43.5 ลา้นเหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 1.39 พันลา้นบาท คอืการแสดงภาพใหผู้เ้ขา้ชมได ้

เห็นถึงสภาพแวดลอ้มของประเทศดูไบ ทั ้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพราะที่ตัง้ของดูไบเฟรม นั้นอยู่บริเวณ

สวนสาธารณะ Zabeel Park ซึง่เป็นเขตแบง่ระหวา่งเมอืงเกา่และเมอืงใหม่อย่างพอดบิพอด ี** รอบของการขึน้ชมววิ

บนอาคาร ดไูบเฟรม อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัชว่งเวลา และ อตัราคา่บรกิารของบตัรขึน้

ชม ตามอตัราทีค่ณะกําหนดเทา่น ัน้ ** 

 
 



 

  
 

นําทา่นผ่านชม สุเหรา่ จูไมรา่ (Jumeirah Mosque) สเุหร่าคูบ่า้นคูเ่มอืงของเมอืงดไูบ สรา้งดว้ยหนิออ่นทัง้หลัง และ

ไดช้ือ่วา่เป็นสเุหร่าทีส่วยงามมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในเมอืงดไูบ ผ่านชม ชายหาดจูไมรา่ (Jumeirah Beach) สถานทีต่าก

อากาศยอดนยิมของชาวดไูบ  

 

จากนัน้นําทา่นผา่นชม พระราชวงัทา่นชคี (Shiekh Palace) ตืน่ตาตืน่ใจกับการถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึหนา้พระราชวังอัน

งดงามสดุอลงัการของครอบครัวชคีค ์อัล มัคตมู (Shiekh Al Maktoum) ซึง่มคีวามร่มรืน่เต็มไปดว้ยตน้ไมแ้ละพชืพรรณนา

นาชนดิ และบรรดาเหลา่นกยงูมากมายนับหลายสบิตวัทีถ่กูเนรมติขึน้ทา่มกลางเมอืงแหง่ทะเลทราย 

 

จากนัน้นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั อาคารบุรจญอ์ลัอาหรบั (Burj Al Arab) โรงแรมสดุหรูระดับ 7 ดาว รูปทรงคลา้ย

เรอืใบทีง่ดงามและหรูหราทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ตัง้อยู่รมิอา่วอาหรับ เป็นทีพั่กอาศัยของเศรษฐทีีม่ชี ือ่เสยีงชาวตะวันออก

กลาง  

 

 
 
 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเมดนิทั จูไมร่า (Medinat Jumeirah Souk) ตลาดพื้นเมอืงโบราณแตแ่ฝงไปดว้ย

ความโรแมนตกิ ตกแตง่สไตลอ์าหรับผสมผสานกับวัฒนธรรมของตะวันออกกลางแบบดัง้เดมิ มีทัง้รา้นแบบรถเข็นแผงลอย

และบา้นมรีา้นขายของทีร่ะลกึ เสือ้ผา้แฟชัน่ เครือ่งประดับ รา้นบตูกิ รา้นอาหารสดุหรูทีม่คีวามหลากหลายและขึน้ชือ่จาก

ทัว่โลก ตัง้แตร่า้นกาแฟไปจนถงึภัตตาคาร ทา่มกลางววิทวิทัศน์ทีส่วยงามของสถาปัตยกรรมเมอืงเกา่และโอบลอ้มดว้ยลํา

คลองสวยงาม 
 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

นําท่านเดนิทางสู ่ศูนยร์วมสนิคา้พืน้เมอืง (Local Product Shop) จําหน่ายของฝาก ของทีร่ะลกึทอ้งถิน่ของเมอืง

ดไูบ เชน่ พรม เครือ่งประดบั ชดุพืน้เมอืง รูปตดิผนัง เป็นตน้   

 

นําท่านเดนิทางสู่ หา้งเอมเิรตส ์มอลล ์(Emirates Mall) เป็นหา้งขนาดใหญ่ทีไ่ดรั้บความนิยมสูง มีโรงภาพยนตร ์

Cinestar แบบคอมเพล็กซ ์มอีารเ์คดกวา้งใหญ่ ตดิตัง้ตูเ้กมส ์ลานโบวล์ิง่ และรา้นคา้อกีมากมาย รวมถงึรา้นตา่งๆ ทีไ่ดรั้บ

ความนยิมในเมอืงดไูบ และ Borders, Debenhams, Zara และแมแ้ต ่Harvey Nichols สนิคา้แบรนดด์ังอย่าง H&M และ 



 

  
 

Phat Farm สําหรับลกูคา้ทั่วไป และ Via Rodeo ทีเ่ต็มไปดว้ย Versace, D&G, Ferragamo และอืน่ๆ จุดทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุ

ของ Mall of the Emirates ก็คอื สก ีดไูบ (Ski Dubai) ไม่น่าแปลกใจที ่Mall of the Emirates เป็นหา้งสรรพสนิคา้ที่

ไดรั้บความนยิมสงูสดุในเมอืงดไูบเพราะ สก ีดไูบ (Ski Dubai) คอืหนึง่ในสดุยอดแหลง่ทอ่งเทีย่วในประเทศสหรัฐอาหรับ

เอมเิรตส ์สามารถเลอืกเล่นระหว่างสก ีสโนวบ์อร์ด เลือ่นหมิะ หรือโยนบอลหมิะในสวนหมิะ หรือ สามารถเลอืกดืม่ชา 

กาแฟ รับประทานอาหารใน Mall of the Emirates มรีา้นอาหารใหค้ณุเลอืกแบบนับไม่ถว้นเลยทเีดยีว เชน่ Apres รา้นมี

สไตลท์ีพั่กสาํหรับนักเลน่สก ีมเีครือ่งดืม่บรกิารทนัใจหรอืเลอืกทานฟองดก็ูได,้ ใกล ้Ski Dubai เป็นทีต่ัง้รา้น Sezzam ซึง่มี

เมนูอาหารนานาชาตใิหเ้ลอืกมากมาย, The Butcher’s Shop รวมอาหารสดุยอดทีนํ่าเขา้จากแอฟรกิาใต ้ทีท่ี่คณุตอ้งแวะ

ทาน Biltong (เนือ้ตากแหง้) หรอืสเต็กรสเลศิ 

 

เย็น บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารเกาหล ีแบบเซ็ตเมนู) 

พกัที ่ IBIS AL BARSHA HOTEL, DUBAI หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม ดูไบ – น ัง่รถไฟโมโนเรล สูโ่ครงการเดอะปาลม์ – โรงแรมแอตแลนตสิ – ตะลุยทวัรท์ะเลทรายพรอ้มดนิเนอร์

สไตลอ์าหรบั                           

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

นําทา่น น ัง่รถไฟโมโนเรล (Monorail) สูโ่ครงการเดอะปาลม์ (The Palm Project) เป็นสดุยอดโครงการของ

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์โดยการถมทะเลใหเ้ป็นเกาะเทยีม สรา้งเป็นรูปตน้ปาลม์ จํานวน 3 เกาะ มทีัง้โรงแรม รีสอรท์ 

อพาร์ตเมนท ์รา้นคา้ ภัตตาคาร ผับ บาร ์รวมทัง้สํานักงานตา่งๆ นับว่าเป็นสิง่มหัศจรรยอ์ันดบัที ่8 ของโลก และสว่นของ

โครงการไดถ้กูจารกึใหเ้ป็นสว่นหนึง่ในแผนทีโ่ลกเรยีบรอ้ย  
 

 
นําทา่น ผ่านชมความหรูหราและยิง่ใหญ่ของ โรงแรมแอตแลนตสิ (Atlantis Hotel) ทีอ่ยู่บรเิวณสว่นปลาย หรอื ยอด

ของโครงการเดอะ ปาลม์ ** รอบของการน ัง่รถไฟโมโนเรล อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บั

ชว่งเวลา และ อตัราคา่บรกิาร ตามอตัราทีค่ณะกําหนดเทา่น ัน้ กรณีทีไ่มส่ามารถน ัง่รถไฟได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการ

ชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 
  

 ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่โรงแรมทีพ่กั เพือ่เตรยีมความพรอ้ม เปลีย่นเครือ่งแต่งกายสําหรบัตะลุย

ทะเลทราย 

** คําแนะนํา **  

- ควรเตรยีมเสือ้คลมุกนัแดด แวน่ตากนัแดด รองเทา้ลําลองทีส่วมใสส่บาย เพือ่ตะลยุทะเลทราย 

- ทา่นทีเ่มารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถลว่งหนา้อยา่งนอ้ยครึง่ช ัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง และ ควรแจง้ใหห้วัหนา้

ทวัรท์ราบ  

- กจิกรรมนี ้ไมอ่นุญาตใหผู้ท้ ีเ่ป็นโรคหวัใจข ัน้รุนแรง หรอื ต ัง้ครรภ ์เขา้รว่มโดยเด็ดขาด กรณีเกดิความเสยีหาย

ไมว่า่กรณีใดๆทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถรบัผดิชอบไดท้กุกรณี 



 

  
 

- สําหรบัทา่นทีไ่มร่ว่มเดนิทางตะลยุทะเลทราย ทา่นจําเป็นตอ้งพกัผอ่นรอคณะอยูท่ ีโ่รงแรมทีพ่กั โดยทางบรษิทั 

ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี ้หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี รวมไปถงึอาหารมือ้คํา่ทีร่วมอยูใ่น

กจิกรรม เพราะเป็นการชําระแบบเหมาจ่ายช่วงหนา้แลว้ท ัง้หมด ทา่นสามารถเลอืกชอ้ปป้ิงทีห่า้งสรรพสนิคา้ 

โดยแจ้งใหห้วัหน้าทวัรท์ราบ หรือเพือ่ประสานงานตดิต่อบรกิารรถรบัส่ง ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่ กรุณา

ตรวจสอบเป็นกรณีพเิศษ 

 

นําทา่น ตะลุยทะเลทราย ดว้ยรถยนตข์บัเคลือ่น 4 ลอ้ (4WD Sand Dune / Desert Safari) เพื่อเดนิทางสู ่

ทะเลทราย (The Desert) ทา่นจะไดส้นุกสนานและตืน่เตน้ไปกับประสบการณ์อันแปลกใหม่ น่ังรถตะลยุไปบนเนนิทราย

ทัง้สงูและตํา่สลบักนั 
 

 
เย็น บรกิารอาหารคํา่ ในแคมป์กระโจมสไตลอ์าหรบั พืน้เมอืงเบดอูนิ (Bedouin) 

**อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆ ในแคมป์กระโจมแบบอาหรบั ดืม่ดํา่บรรยากาศสุดโรแมนตกิของ

พระอาทติยต์กดนิทีแ่สนสวยงาม และสมัผสัชวีติแบบชาวพืน้เมอืงเบดูอนิ (Bedouin) อาท ิการสวมชุดพืน้เมอืง

ชาวอาหรบัเพือ่ถา่ยรูปเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ การเพน้ทม์อืแบบอาหรบั (Henna Tattoo) ลองสูบ มารากู กลิน่ผลไม ้

(Shi Sha) ชมโชวร์ะบําหนา้ทอ้ง (Belly Dance) ซึง่เป็นศลิปะการรา่ยรําทีเ่นน้การเคลือ่นไหวของกลา้มเนือ้

ทอ้งและสะโพก รวมถงึสนุกสนานกบัการขีอู่ฐ (Camel Ride) ** ช่วงเวลาของการน ัง่รถตะลุยทะเลทราย อาจ

เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัช่วงเวลา และ อตัราคา่บรกิาร ตามอตัราทีค่ณะกําหนดเท่าน ัน้ 

กรณีทีไ่มส่ามารถตะลยุทะเลทรายได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่

สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

พกัที ่ IBIS AL BARSHA HOTEL, DUBAI หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ ดูไบ – เมืองอาบูดาบี – เฟอรร์ารี่ เวลิด ์– โรงแรมเอมเิรตสพ์าเลซ – อาคารเอทฮิดัทาวเวอร ์– ทําเนียบ

ประธานาธบิด ีแหง่เมอืงอาบูดาบ ี– ดไูบ                                   

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอาบูดาบ ี(Abu Dhabi) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศสหรัฐอาหรับเอ

มเิรตส ์ตัง้อยู่บนเกาะรูปตัวท ียืน่ออกไปบรเิวณอา่วเปอรเ์ซยี ถอืเป็นเมอืงทีม่คีา่ครองชพีสงูทีส่ดุอันดับ 3 ในภูมภิาค และ

อนัดบั 26 ของโลก เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บสมญานามวา่ Garden of Gulf หรอื อา่วแหง่ความเขยีวขจ ีและมคีวามอดุมสมบรูณ์ไป

ดว้ยสวนสวยงามทา่มกลางทะเลทราย 

 

นําท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับ เฟอรร์ารีเ่วลิด ์(Ferrari World) เป็นแหล่งรวมเทคโนโลย ีนวัตกรรมทัง้ยานยนต ์

วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส ์และสรรพสิง่ทีเ่ป็นองคค์วามรูเ้ชงิวศิวกรรม, ศลิปกรรม การออกแบบ วจัิย พัฒนา จากรถยนตเ์ฟอร์

รารี ่และทกุๆ ศาสตรใ์นโลก เอามารวมกันเพือ่สรา้งเป็นโครงการนี้ ทีเ่ป็นทัง้สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก โชวร์ูม

เทคโนโลย,ี โชวร์ูมวศิวกรรมยานยนต,์ แหลง่รวมเทคนคิความรู ้และความบันเทงิทกุอย่างเอาไวใ้นนี้ ** คา่บตัรเขา้ชม 

เฟอรร์ารี ่เวลิด ์ท่านละ ประมาณ 80-100 ยูเอสดอลลา่หส์หรฐัอเมรกิา (USD.) ข ึน้อยูก่บัช่วงเวลา และ ช่วง



 

  
 

ฤดูกาล ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้หรอื ท่านสามารถเลอืกซือ้ของฝากของทีร่ะลกึจากเฟอรร์ารี่ เวลิด ์

มากมายทีร่า้นขายของทีร่ะลกึ **  

 

นําทา่นเขา้ชม สุเหรา่หลวงแหง่เมอืงอาบูดาบ ี(Grand Mosque of Abu Dhabi) หรอื สเุหร่า ชคีค ์ซายดิ บนิ สลุ

ตาล อัล นารย์ันต ์(Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Mosque) สเุหร่าประจําเมอืงหลวงทีท่า่น Sheikh Zayed Bin 

Sultan Al Nahyan หรอื ทา่นชคีค ์บคุคลสําคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์เป็นเจา้ผูค้รองรัฐอาบดูาบ ีเป็นผูก้อ่ตัง้

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ เป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผู เ้ป็นที่รักและ

เปรยีบเสมอืนบดิาของชาวสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์สรา้งไวก้อ่นทา่นจะสวรรคต การกอ่สรา้งใชเ้วลารวมทัง้หมด 10 ปี ภายใน

สเุหร่าแห่งนี้มพีรมทอมอืผนืทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร ผลงานทอ้งถิน่ของชาวอาหรับโบราณ และ โคม

ไฟ Chandelier ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก นําเขา้จากประเทศเยอรมันทําดว้ยทองคําและทองแดงซึง่ถูกสั่งทําขึน้พเิศษ ซึง่

ภายหลังทีท่า่นชคีคส์วรรคต ทางรัฐบาลจงึใชส้เุหร่าแห่งนี้เป็นสสุานหลวงทีฝั่งพระบรมศพของทา่น สเุหร่าแห่งนี้สามารถ

รองรับผูม้าประกอบพธิกีรรมทางศาสนาไดส้งูถงึ 40,000 คน ** รอบของการเขา้ชม สุเหรา่หลวงแหง่เมอืงอาบูดาบ ี

อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัชว่งเวลา และ อตัราคา่บรกิารของบตัรขึน้ชม ตามอตัราทีค่ณะ

กําหนดเทา่น ัน้ กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย 

ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

 

หมายเหต ุ:  โปรดแตง่กายดว้ยชุดสภุาพ สําหรบัเขา้ชมสเุหรา่หลวง 

การเขา้ชมสเุหรา่หลวง จําเป็นตอ้งแตง่กายดว้ยชุดสภุาพ และ ถอดรองเทา้กอ่นเขา้ชม 

สุภาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอ้เทา้ เสือ้แขนยาวคลุมขอ้มอื มดิชดิไม่รดัรูป และเตรยีมผา้สําหรบั

คลมุศรีษะ 

สภุาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไมร่ดัรูป 
 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง)  

 

นําทา่นผ่านชม โรงแรมเอมเิรตสพ์าเลซ (Emirates Palace Hotel) ซึง่ในอดตีใชเ้ป็นทีรั่บรองผูนํ้าประเทศในเครือ 

GCC หรอื คณะมนตรคีวามร่วมมอืรัฐอา่วอาหรับ ไดแ้ก ่บารเ์รน การต์าร ์คเูวต โอมาน ซาอดุอิารเบยี และสหรัฐอาหรับเอ

มเิรตส ์พระราชอาคันตุกะของท่านชคีค ์ปัจจุบันเป็นโรงแรมทีอ่ยู่ในความดูแลของรัฐบาลเมอืงอาบู ดาบ ีบรหิารโดยกลุ่ม 

Kempinski เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกเมือ่ปี 2548 โดยใชง้บประมาณกอ่สรา้งทัง้ส ิน้ประมาณ 3 พันลา้นเหรยีญสหรัฐอาหรับเอ

มเิรตส ์ซึง่มคีวามสวยงามดจุดั่งพระราชวังของเจา้ผูค้รองนคร  โรงแรมแห่งนี้อยู่บนทีด่นิของทา่นชคีค ์อดตีประธานาธบิด ี

อกีเชน่กนั อาคารเอทฮิดัทาวเวอร ์(Etihad Tower) แวะถา่ยรูปกบัตกึเอทฮิดัทาวเวอร ์(Etihad Tower) คอืกลุม่อาคารทีใ่ช ้

ในการถา่ยทําฉาก„จัมป์ 

 

นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึกับ อาคารเอทฮิดัทาวเวอร ์(Etihad Tower) คอืกลุม่อาคารหรูหรา งดงามทา่มกลางบรรดา

ตกึระฟ้าในเมอืงอาบ ูดาบ ีตัวอาคารสํานักงานสรา้งจากหนิออ่นและประกอบไปดว้ยการตกแตง่รายละเอยีดอย่างใสใ่จและ



 

  
 

ระบบไฟทีท่นัสมัยทัว่ทัง้อาคารตัง้แตท่างเขา้อาคารผูท้ีแ่วะเวยีนมาทีต่กึเอทฮิดัทาวเวอรจ์ะตอ้งประทับใจกับบรรยากาศและ

สภาพแวดลอ้ม และใชใ้นการถ่ายทําฉาก “จัมป์รถ” ขา้มตกึของโดมนิกิทอเรตโต ้ในภาพยนตรเ์รือ่ง ฟาส แอนด ์ฟีเรยีด 7 

(ในปี ค.ศ. 2015)  

 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดูไบ (Dubai) ผา่นถนน Sheikh Zayed Road ถนน 12 เลนส ์สายหลักสําคัญทีส่ดุของประเทศ

สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ทีเ่ชือ่มต่อเมอืงอาบ ูดาบ ีและ เมอืงดไูบ เขา้ดว้ยกัน ขนานไปกับแนวชายฝ่ัง ถนนเสน้นี้มโีรงแรม 

ศนูยก์ารคา้ สาํนักงานและอพารต์เมนท ์ตัง้เรยีงรายมากมาย สถาปัตยกรรมสมัยเกา่ และ สมัยใหม่รวมกันอยู่แสดงถงึความ

มั่งคัง่สวยงามทางอารยธรรมและวฒันธรรม 

 

เย็น บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

พกัที ่ IBIS AL BARSHA HOTEL, DUBAI หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ ดูไบ – พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตดิูไบ – ดูไบ ครกี – น ัง่เรอืขา้มฟาก ABRA TAXI – ตลาดทอง – ตลาดเครือ่งเทศ – 

รา้นเครือ่งหนงั – หา้งดูไบมอลล ์– ข ึน้ชมววิดา้นบนอาคารบุรจญเ์คาะลฟีะฮ ์– ทา่อากาศยานนานาชาตดิูไบ 

เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์– ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตดิูไบ (Dubai Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์ีท่ันสมัยทีส่ดุในภูมภิาคตะวันออกกลาง 

สรา้งขึน้เมือ่ศตวรรษที ่19 บรูณะครัง้ลา่สดุปี พ.ศ. 2513 เป็นพพิธิภัณฑท์ีร่วบรวมเรือ่งราวสําคัญทางประวัตศิาสตร ์เชน่ 

การคน้พบงานศลิป์ ทีม่อีายุถงึ 4,000 ปี เรือ่งราวการคา้ขายมุกในประวัตศิาสตรก์อ่นการคน้พบน้ํามัน ทา่นจะประทับใจกับ

การนําเทคโนโลยตี่างๆ มาถ่ายทอดเพื่อบอกเลา่เรือ่งราวประวัตศิาสตรข์องอาหรับโบราณ ** รอบของการเขา้ชมอาจ

เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่

สามารถคนืค่าใชจ้า่ย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการชําระล่วงหนา้กบัผูแ้ทน

เรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

 

นําท่านเดนิทางสู่ ดูไบ ครกี (Dubai Creek) เป็นคลองทีส่รา้งขึน้โดยการขุดเขา้มาในชายฝ่ัง เพื่อแบ่งเมืองดูไบ

ออกเป็น 2 สว่น คอื Deira Dubai และ Bur Dubai มคีวามยาวประมาณ 14 กโิลเมตร มทีา่จอดเรอื 8 ทา่ นําทา่น น ัง่เรอื

ขา้มฟาก ทีช่าวเมอืงดไูบเรยีกกันวา่ Abra Taxi ซึง่เป็นเรอืทีรั่บใชช้าวเมอืงดไูบมาชา้นานจวบจนถงึปัจจุบัน ใหท้า่นได ้

สมัผัสวถิชีวีติความเป็นอยู่ ของชาวเมอืงดูไบแบบโบราณ ทีไ่ม่วา่เมอืงดไูบจะมคีวามกา้วลํ้าทันสมัยทางเทคโนโลยรีะดับ

โลกมากเพยีงใด แตก็่ยังมโีอกาสไดเ้ห็นวฒันธรรมความเป็นอยูข่องคนทอ้งถิน่โบราณอยูจ่นถงึปัจจุบนั  
 

 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดทอง (Gold Souk) ทีข่ ึน้ชือ่วา่เป็นตลาดทองทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก วางขายเครือ่งประดับทีทํ่าจาก

ทองคํา ขายเครื่องประดับทุกชนิด เช่น มุก อัญมณี ต่างๆ รา้นเล็กๆ มากมายกว่ารอ้ยรา้นคา้ หรือ ใกลก้ันจะเป็น ตลาด

เครือ่งเทศ (Spice Souk) ทีท่ัง้ตลาดตลบอบอวนไปดว้ยกลิน่เครื่องเทศ ไมห้อม อบเชย กระวาน กานหลู และ ถั่ว 

คณุภาพตา่งๆนับรอ้ยชนดิจากทั่วทกุมมุโลก มารวมไวท้ีต่ลาดเครือ่งเทศแหง่นี ้



 

  
 

 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นเครือ่งหนงั (Leather Shop) จําหน่ายเสือ้หนัง และ เสือ้ขนสัตว ์(ขนเฟอร)์ ทีช่าวพืน้เมอืงดไูบ 

นยิมใช ้แน่นอนวา่จะตอ้งเป็นสนิคา้ทีม่คีณุภาพ ผลติจากวตัถดุบิทีด่สีดุจากทัว่ทกุมมุโลก  

 

นําท่าน ขึน้ชมววิบน อาคารบุรจญเ์คาะลฟีะฮ ์(Burj Khalifa) หรือ เดมิชือ่ ตกึ บุรจญ์ดูไบ ทีช่ัน้ 124 หนึ่งใน

สญัลักษณ์อันสําคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์อกีทัง้ยังเป็นฉากเสีย่งตายสําคัญของพระเอก “ ทอม ครูซ ” จาก

ภาพยนตรเ์รือ่ง Mission Impossible 4 ซึง่ตกึมคีวามสงูถงึ 828 เมตร ปัจจุบันมทีัง้หมด 160 ชัน้ เป็นตกึทีไ่ดช้ ือ่วา่สงูทีส่ดุ

ในโลก ตวัตกึไดทํ้าสถติกิลายมาเป็นตกึระฟ้าทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ 546 เมตร แซงตกึไทเป 101 เรยีบรอ้ย (สูงกวา่

ตกึไทเป 101 ประมาณ 97 เมตร และสงูกว่าอาคารใบหยก 2 ประมาณ 218 เมตร) ซึง่ไดม้กีารเปิดตัวอย่างเป็นทางการ 

เมือ่วนัที ่4 มกราคม พ.ศ. 2553 และ เปลีย่นชือ่อาคารจาก " บุรจญ ์ดไูบ " เป็น " บรุจญ ์เคาะลฟีะฮ ์" เพือ่ เป็นเกยีรตแิก ่

ท่านชคีค ์อดตีประธานาธบิดปีระเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ตกึบุรจญ ์เคาะลฟีะฮ ์ออกแบบโดย เอสโอเอ็ม ผูอ้อกแบบ

เดยีวกันกับเซยีร์ทาวเวอร ์อาคารทีส่งูทีส่ดุในสหรัฐอเมรกิาใน ปัจจุบันการตกแต่งภายในจะตกแต่งโดย จอร์โจ อาร์มาน ี

(Giorgio Armani) โดยเป็นโรงแรมอารม์าน ีสาํหรับ 37 ชัน้ลา่ง โดยชัน้ 45 ถงึ 108 จะเป็นอพารต์เมนต ์โดยทีเ่หลอืจะเป็น

สาํนักงาน และ ชัน้ที ่123 และ 124 จะเป็นจุดชมววิของตกึทีส่ําคัญ สว่นบนของตกึจะเป็นเสาอากาศสือ่สาร นอกจากนี้ชัน้ 

78 จะมสีระวา่ยน้ํา กลางแจง้ขนาดใหญ่ โดยตกึนี้จะตดิตัง้ลฟิตท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก ทีค่วามเร็ว 18 ม./วนิาท ี(65 ก.ม./ชม. , 

40 ไมล/์ชม.) โดยลฟิตท์ีม่คีวามเร็วสงูสดุอันดับที ่2 ปัจจุบันอยู่ทีต่กึไทเป 101 ทีม่คีวามความเร็ว 16.83 ม./วนิาท ี** 

รอบของการขึน้ชมววิบนอาคาร บุรจญ ์เคาะลฟีะฮ ์อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัช่วงเวลา 

และ อตัราคา่บรกิารของบตัรขึน้ชม ตามอตัราทีค่ณะกําหนดเทา่น ัน้ กรณีทีไ่มส่ามารถขึน้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็

ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็น

การชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด **  
 

 
 



 

  
 

บรเิวณเดยีวกนัเป็นทีต่ัง้ของ หา้งดไูบ มอลล ์(Dubai Mall) หา้งทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก และมพีพิธิภัณฑส์ตัวน้ํ์าทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ในโลกอยู่ภายใน ใหท้า่นไดถ้่ายรูปหนา้ตูป้ลาทีม่ขีนาดใหญ่กวา่คนสบิคนยนืเรยีงกัน อสิระในการเลอืกซือ้ของฝาก สนิคา้

แบรนดเ์นมชือ่ดังมากมายจากยุโรป ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้สภุาพบรุุษและสภุาพสตรี กระเป๋าถอื เครื่องใชไ้ฟฟ้า เครื่องกฬีา 

เป็นตน้ สนิคา้บางชิน้ ไม่สามารถหาซือ้ไดท้ียุ่โรป แตอ่าจหาซือ้ไดท้ีน่ี่ และ ชว่งเวลา 18.00-24.00 น. ของทกุวัน ทา่นจะ

ไดช้มการแสดง นํา้พุเตน้ระบํา แหง่เมอืงดูไบ (Dubai Dance Fountain) เป็นน้ําพุเตน้ระบําอันสวยงามวจิติร อยู่ใน

ทะเลสาบหนา้ ตกึ บรุจญ ์เคาะลฟีะฮ ์ถอืเป็นน้ําพุทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก โดยรอบถกูรายลอ้มไปดว้ยตกึทีม่ชี ือ่เสยีงมากมาย สิง่

พเิศษของน้ําพุแห่งดไูบนี้ คอื จะใชไ้ฟทัง้ส ิน้ 6,600 ดวง โปรเจคเตอรส์ ี50 ตัว ควบคมุการทํางานดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์

โดยจะแสดงประกอบดนตร ีครัง้ละประมาณ 5 นาท ีโดยใชง้บประมาณในการกอ่สรา้งทัง้ส ิน้กวา่ 7.2 พันลา้นบาท 
 

 
เย็น อสิระอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิดไูบ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 

22.30 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยเทีย่วบนิที ่EK374 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

ว ั

วนัทีห่ก สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพและความประทับใจ 

 

**************************************************************** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋เนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ราคาทวัร ์

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 

16 – 21 มกราคม 2563 
17 JAN EK377 BKK-DXB 03.30-07.15 

20 JAN EK374 DXB-BKK 22.35-07.35+1 
29,999 5,999 21,999 

30 มกราคม – 4 กมุภาพนัธ ์2563  
31 JAN EK377 BKK-DXB 03.30-07.15 

03 FEB EK374 DXB-BKK 22.35-07.35+1 
30,999 6,999 22,999 

06 – 11 กมุภาพนัธ ์2563 
07 FEB EK377 BKK-DXB 03.30-07.15 

10 FEB EK374 DXB-BKK 22.35-07.35+1 
30,999 6,999 22,999 

20 – 25 กมุภาพนัธ ์2563 
21 FEB EK377 BKK-DXB 03.30-07.15 

24 FEB EK374 DXB-BKK 22.35-07.35+1 
29,999 5,999 21,999 

05 – 10 มนีาคม 2563 
06 MAR EK377 BKK-DXB 03.30-07.15 

09 MAR EK374 DXB-BKK 22.35-07.35+1 
29,999 5,999 21,999 

19 – 24 มนีาคม 2563 
20 MAR EK377 BKK-DXB 03.30-07.15 

23 MAR EK374 DXB-BKK 22.35-07.35+1 
30,999 6,999 22,999 

26 – 31 มนีาคม 2563 
27 MAR EK377 BKK-DXB 03.30-07.15 

30 MAR EK374 DXB-BKK 22.30-07.35+1 
30,999 6,999 22,999 

 

** เด็กทารก (Infant) อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ทา่นละ 10,000 บาท ** 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 1,700 บาท** 

 

*อตัราคา่บรกิารนี ้รวม คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วแบบหมูค่ณะเรยีบรอ้ยแลว้* 
 

** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจาํนวน 15 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนทีก่ําหนด ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class)  

 คา่ภาษีน้ํามัน และ ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Emirate Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ

ได ้ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมน้ํีาหนักไมเ่กนิ 30 กก.  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงีานเท

รดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีทํ่าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็นเมอืง

ใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 คา่อาหาร ตามรายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสุขภาพกรุณา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่ว ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แบบหมูค่ณะ ท่านละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท ข ึน้อยู่

กบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนอืรายการระบ ุและ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวร์

กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 



 

  
 

 คา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์รวมท ัง้ 3 ทา่น ตลอดการเดนิทาง ตามธรรมเนยีม 1,700 บาท (THB) รวมไปถงึเด็ก

อายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึ

พอใจของทา่น 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาทําการจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั ก่อนการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 20,000 บาท 

ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทําจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจํา ส่วนนี้ภายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดร้ับยอดเงนิมัดจําตามเวลาทีกํ่าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งเช็ค

ทีว่่างและทําจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตาม

ระบบ ตามวัน และ เวลา ทีทํ่ารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 31 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต์

ไม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณว์ซีา่ ทีทํ่าใหท้างบรษัิทไมไ่ดร้ับเงนิตามเวลาทีกํ่าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื 

กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–

18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยดุทํา

การของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิท

เป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื 

เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามดําเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการแทนผู ้

เดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตร

ประชาชนของผูร้ับมอบอํานาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-35 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยท่านละ 50% ของค่าบรกิาร ** กรณีทีม่คี่าใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่กําหนด 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 31 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีชํ่าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ การ

สํารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทน

ในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทีกํ่าหนด ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน 

กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่ม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ดําเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ชําระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่

ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 

18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดทําการ

ของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูสาํคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยู่คนละชัน้กัน และบางโรงแรม

อาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยก

หอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าบรกิารเพิม่

ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอื

ยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 



 

  
 

 

 

ขอ้มลูสาํคญัเกีย่วกบั การยืน่คาํรอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ  
1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะเท่านัน้ กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่ก่อน หรอื หลัง คณะ และหาก

เกดิคา่ใชจ้่ายไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจําเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออก

กอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนือ่งจากทา่นยืน่หลังคณะ  

2. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิั่วไปคอื 10 วันทําการ (เป็นอย่างนอ้ย ไม่รวมวันเสาร ์- อาทติย)์ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับจํานวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ 

ซึง่หากอยูใ่นชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ

3. กรณีทา่นไมส่ามารถยืน่วซี่าพรอ้มคณะไดต้ามทีก่ําหนดการหลงัจากทีค่ณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง จําเป็นตอ้งเสยีคา่สว่นตา่ง กรณี

ยืน่วซีา่เดีย่ว ทา่นละประมาณ 3,000-4,500 บาท จากคา่ทวัร ์ 
 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิสํ์าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดยไม่มี

จดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ด่าน

ตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รับผดิชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี ้และ ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอื

ทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออก

เมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระ

เงนิมัดจําหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่

เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิอบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอื

การบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

6. อัตราค่าบรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

ค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน้ํามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีทํ่าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

7. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิท

กํากับเทา่นัน้ 

8. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท 

อาทเิช่น วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที่

บรษัิทยังไมไ่ดชํ้าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน้ 

9. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืได ้

ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีกํ่าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้ 

10. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. คณะทัวรน์ี้ เป็นการชําระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไมว่า่กรณีใด

ก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

12. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิแยกเอง) ในวันเริม่ทัวร ์(วันทีห่นึ่ง) ท่านจําเป็น

จะตอ้งมารอคณะเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่สามารถใหค้ณะ รอท่านได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีทีไ่ฟลท์ของท่านถงึชา้กว่าคณะ และ ยนืยันเดนิทาง 

ท่านจําเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมอืง หรอื สถานทีท่่องเทีย่วทีค่ณะอยู่ในเวลานัน้ๆ กรณีนี้ จะมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระ

คา่ใชจ้่ายทีใ่ชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเทา่นัน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถชดเชย หรอื ทดแทน หากท่าน

ไมไ่ดท้อ่งเทีย่วเมอืง หรอื สถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ สถานทีห่นึง่ ทกุกรณี เนือ่งจากเป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแลว้ทัง้หมด 

 



 

  
 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แบบหมูค่ณะ 

สําหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. หนงัสอืเดนิทางฉบบัจรงิ เทา่น ัน้  

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 2 x 2 นิว้ ฉบบัจรงิ (ขนาดเทา่กันทกุดา้นเป็นสีเ่หลีย่มจัตรัุส) จํานวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไม่

เกนิ 3 เดอืน ไมซ่ํ้ากับวซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดร้ับ เทา่นัน้  

2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิูรณ์ จําเป็นตอ้งใช ้สตูบัิตร โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รปูถา่ยจากมอืถอืไมส่ามารถใชไ้ด)้ 

พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 - กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอื

อําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3. สําเนาบตัรประชาชน 1 ฉบบั (ถา่ยสําเนา พรอ้มเซ็นรบัรองสําเนาถกูตอ้ง) 

4.  สําเนาทะเบยีนบา้น 1 ฉบบั (ถา่ยสําเนา พรอ้มเซ็นรบัรองสําเนาถกูตอ้ง) 

 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําข ึน้จากประสบการณแ์ละระเบยีบของ

สถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ ์และคณุสมบตัขิองลกูคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีด่ลุยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูด้ําเนนิการ ** 

** หมายเหต ุ: ทางดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ จากทีไ่ดแ้จง้ไว ้ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ที ่และเอกสาร ของแตล่ะทา่น (เป็นการพจิารณาแบบรายบคุคล) การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่น

เกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ อตัราคา่ธรรมเนยีมวซีา่ทาง

สถานทตูเป็นผูเ้รยีกเก็บ หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนมุตัวิซีา่ ทางสถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้

สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์

1. ชือ่ - นามสกลุ ปจัจบุนั .......................................................................................................... 

2. วนั - เดอืน - ปีเกดิ ................................................................................................................. 

3. เพศ        ชาย          หญงิ 

4. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกนัอยู ่

กรณีสมรสแลว้ขอชือ่สาม ี/ ภรรยา.......................................................................................... 

5. ชือ่ – นามสกลุบดิา ............................................................................................................... 

6. ชือ่ – นามสกลุมารดา ............................................................................................................ 

7. จงัหวดัทีเ่กดิ ......................................................................................................................... 

8. ประเทศทีเ่กดิ ........................................................................................................................ 

9. สญัชาต ิ............................................................................................................................... 

10. ศาสนา.................................................................................................................................. 

11. ระดบัการศกึษา ..................................................................................................................... 

12. หมายเลขพาสปอรต์ .............................................................................................................. 

วนัทีอ่อก ............... วนัหมดอาย ุ............. สถานทีอ่อก ............................................................ 

13. ทีอ่ยูป่จัจบุนั(ทีพ่กัอาศยัอยูจ่รงิ) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์..................... 

14. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 

15. อาชพีปจัจบุนั (การงาน/การเรยีน) กรณุาระบอุาชพี, ตาํแหนง่, หากเป็นแมบ่า้น/เกษยีณอายุกรณุา

ระบดุว้ย ...................................................................................................................... 

16. ชือ่สถานทีท่ํางาน/สถานศกึษา และทีอ่ยู ่................................................................................. 

................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์..................... 

เบอรโ์ทรศพัทอ์อฟฟิศ .........................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


