


  

 

ขอน ำทำ่นเดินทำงสูส่หรฐัอำหรบัเอมิเรตส ์โดยสำยกำรบิน 

ดินแดนอำหรบัสุดอลงักำร ที่คณุควรไปสมัผสัสกัครั้งหน่ึงในชีวิต 

เมืองที่รวมควำมเป็นที่สุดของโลก, มนตเ์สน่หค์วำมแตกตำ่งทำงวฒันธรรมที่

ผสมผสำนกนัอยำ่งลงตวัระหว่ำงอำหรบัดั้งเดิมและควำมทนัสมยัในแบบตะวนัตก, 

ดินแดนมหศัจรรยท์ี่ผนัแปรจำกพ้ืนทะเลทรำยสูค่วำมมัง่คัง่ร  ำ่รวยทำงกำรคำ้  

 
 
 
 
 
 
 
               

ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัทศันียภาพทะเลทรายท่ีสวยงาม และสนุกกบักิจกรรม
หลากหลาย ทานอาหารค า่พร้อมชมการแสดงบริเวณแคมป์กลางทะเลทราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

 

ก าหนดการเดินทาง  19-23 ตลุาคม 2560 
 
 
 

23.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์E ประต ู2 โดยสายการบินฟลาย ดไูบ 
โดยเจ้าหน้าท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวก 

 

 

 

02.35น.  ออกเดินทางสู่มหานครดไูบด้วยสายการบิน Fly Dubai เท่ียวบินท่ี FZ522 
06:45น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดไูบ (Dubai International Airport)  

เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าเมอืงไทย 3 ชัว่โมง หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้  
08.30น. น าท่านออกเดินทางจากดูไบสู่เมืองอาบูดาบี (Abu Dhabi) (ระยะทาง 180 กิโลเมตร ใช้เวลา

เดนิทางโดยประมาณ 2 ชัว่โมง) เมืองหลวงของสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ซึ่งเป็นประเทศมุสลมิสาย
กลาง มชีาวต่างชาตอิาศยัและท างานอยู่มากถงึ 2 ใน 3 สว่น ทัง้จากประเทศตะวนัตกและเอเชยี จงึ
เป็นสงัคมที่มีความหลากหลาย แม้จะเป็นประเทศมุสลิม แต่ก็เปิดกว้างในด้านสงัคมและการ
ด ารงชวีติ เมอืงอาบดูาบตีัง้อยู่รมิอ่าวเปอรเ์ซยี ทีไ่ดร้บัสมญานาม “Garden of Gulf” เน่ืองจากความ
สมบูรณ์ของธรรมชาตแิละความทนัสมยัของเมอืงที่เขา้กนัได้อย่างน่าอศัจรรย์ เดนิทางสู่ หมู่บ้าน
วฒันธรรม (Heritage Village) ใหท้่านได้สมัผสักบัวฒันธรรมความเป็นอยู่ของชาวเบดูอนิ ภายใน
ท่านจะไดพ้บกบัวถิกีารใชช้วีติในทะเลทราย ไม่ว่าจะเป็นสิง่ของเครื่องใชต่้างๆ เต๊นทพ์กัอาศยั การ
จ าลองระบบชลประทาน เป็นต้น จากนัน้เดนิทางสู่ Emirates Palace Hotel เพื่อใหท้่านไดถ่้ายรูป
ความงดงามของโรงแรมสุดหรู (ภายนอก) ทีม่มีูลค่าการก่อสรา้งสงูเป็นอนัดบั 2 ของโลก ภายในมี
หอ้งพกัขนาดมาตรฐาน 302 หอ้งและ 
หอ้งสวทีสดุหร ู92 หอ้ง โดยแต่ละหอ้งจะมผีูด้แูลสว่นตวั 
ไวค้อยใหบ้รกิารผูท้ีม่าพกั ภายในประดบัตกแต่งดว้ย 
ทองค าและหนิอ่อน เพื่อเพิม่ความหรหูรา และยงัเป็นทีต่ัง้ 
ของตูจ้ าหน่ายทองอตัโนมตัเิครื่องแรกของโลกอกีดว้ย  
ถอืเป็นอกีหนึ่งแลนดม์ารค์ทีส่ าคญัหากไดม้าเยอืนเมอืงอาบดูาบ ี    

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย ออกเดนิทางสู่ Yas Island เกาะที่สร้างขึน้จากการถมทะเล เพื่อให้ท่านได้ถ่ายรูป (ภายนอก) และ

เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึจาก Ferrari World สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ภายใต้แบรนด ์Ferrari ภายในมี
เครื่องเล่นต่างๆ มากมาย รวมถงึโมเดลรถรุ่นต่างๆ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางเขา้ชมมสัยดิ
หลวง Sheik Zayed Grand Mosque สญัลกัษณ์ส าคญัของกรุงอาบูดาบ ีสรา้งขึน้จากด ารขิองท่าน 
Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan อดตีประธานาธบิดคีนแรกของสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์มสัยดิ
แห่งนี้สรา้งเสรจ็ในปี ค.ศ. 2007เป็นมสัยดิทีใ่หญ่ทีส่ดุในสหรฐัอาหรบัเอมเิรตสแ์ละใหญ่ตดิอนัดบัโลก    

 
 
ภายในมสัยดิแห่งนี้สามารถบรรจุคนได ้มากกว่า 40,000 คน 

วนัแรก   สนามบินสวุรรณภมิู  

วนัท่ีสอง Dubai - หมู่บ้านวฒันธรรม - Emirates Palace Hotel - YAS Island - Ferrari World -
มสัยิดหลวง Sheik Zayed Grand Mosque 



  

 

หากเดนิชมบรเิวณโดยรอบ ท่านจะไดพ้บกบัความสวยงาม 
หลากหลายของสถาปัตยกรรมจากประเทศต่างๆ ทัง้อติาล ี 
เยอรมนั โมรอ็คโก อนิเดยี จนี อหิร่าน และกรซี เป็นการ 
ตกแต่งทีห่ลากหลายแต่ลงตวั ดว้ยวสัดุนานาชนิดไม่ว่าจะเป็น 
หนิอ่อน หนิ ทอง อญัมณี ครสิตลั โคมระยา้(แชนเดอเลยี) 
ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก และพรมเปอรเ์ชยีทอมอืลายวจิติรงดงามผนืใหญ่ทีส่ดุในโลก ***การเขา้ชมภายใน
มสัยิดนัน้ ท่านจะต้องแต่งตวัให้สุภาพเรยีบร้อย ท่านสุภาพสตรจีะต้องใส่เสื้อแขนยาวคลุมจนถึง
ขอ้มอื ไม่เปิดบรเิวณไหล่ หลงั หน้าอก และคอ ส่วนกางเกง(ไม่ควรเป็นกางเกงรดัรปู)หรอืกระโปรง
จะตอ้งมคีวามยาวจนถงึขอ้เทา้ และจะตอ้งมผีา้คลุมศรีษะ ท่านสภุาพบุรุษใสก่างเกงขายาว และการ
เขา้มสัยดิทุกครัง้จ าเป็นตอ้งถอดรองเทา้*** จากนัน้ออกเดนิทางกลบัสูเ่มอืงดไูบ เมอืงทีม่คีวามเจรญิ
สูงสุดรมิอ่าวเปอร์เซยี มปีระชากรกว่าสองล้านคน ดูไบมีอากาศแห้งแล้งตลอดปี มีสนิค้าหลกัคือ
น ้ามนั ที่เป็นรายได้ส าคญัของประเทศแต่ในช่วงปีค.ศ.1980 เป็นต้นไป ดูไบได้เริ่มลงทุนก่อสร้าง
สถานทีท่่องเที่ยวมากมายเพื่อใหดู้ไบเป็นเมอืงท่องเทีย่วเชงิคุณภาพ และปัจจุบนัแหล่งรายไดใ้หม่
ของดไูบกม็าจากอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม IBIS DIERA CITY HOTEL หรอืระดบัเทยีบเท่า 
  

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.30น. ออกเดนิทางสูช่ายหาด Jumeirah เพื่อเกบ็ภาพโรงแรม Burj Al Arab Hotel โรงแรมสดุหร ู7 ดาวที่

มีรูปทรงคล้ายเรือใบของชาวอาหรบัที่กลายมาเป็นสญัลักษณ์ส าคัญที่แสดงถึงความเป็นเมือง
ทนัสมยัของดไูบ และยงัถูกโหวตจากทัว่โลกใหเ้ป็นโรงแรมทีม่คีวามหรหูราทีส่ดุในโลก โรงแรม Burj 
Al Arab Hotel ก่อสรา้งบนเกาะทีถู่กถมขึน้มาใหม่รมิอ่าวเปอรเ์ซยีรปูสามเหลีย่มหรอืทีเ่รยีกวา่ Man-
Made Island มีความสูง 321 เมตร และมีโถงล็อบบี้ที่สูงที่สุดในโลกด้วยเช่นกนั จากนัน้น าท่าน
เดินทางสู่ Souk Madinat Jumeirah เป็นแหล่งช้อปป้ิงสนิค้าพื้นเมืองของตะวนัออกกลาง มีทัง้
รถเขน็เลก็ๆ ร้านค้าแผงลอย ไปจนถึงบ้านเรอืนที่เปิดเป็นร้านค้า ตกแต่งสไตล์อาหรบัขายสนิค้า
จ าพวกของที่ระลกึ เสือ้ผา้หรอืเครื่องประดบั และจวิเวอรี ่อกีทัง้ยงัมรี้านอาหารกว่า 24 ร้านที่ขาย
อาหารนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นอติาเลีย่น เอเชี่ยน อนิเดยีน เปอร์เซยีน อาหารพื้นเมอืงของอารบคิ
และเลบานีส ฯลฯ นอกจากรา้นขายของละรา้นอาหารแลว้ ยงัมโีชวต่์างๆ มากมายใหท้่านไดร้บัชม 
จากนัน้ออกเดินทางสู่ Marina Walk อีกหนึ่งสถานที่ช้อปป้ิงที่มีชื่อเสียงของดู ไบ ให้ท่านได้
เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงรมิชายหาดทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นคา้กว่า 305 รา้น และรา้นอาหารอกีกว่า 69 
รา้น อกีทัง้ยงัไดเ้พลดิเพลนิกบัการชมววิทีส่วยงามของอ่าวอาหรบั 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย เดนิทางกลบัสูโ่รงแรมเพื่อเตรยีมตวัส าหรบัการออกท่องโลกทะเลทราย 
15.30น. ออกเดนิทางเพื่อสมัผสัประสบการณ์พเิศษที่พลาดไม่ได้หากเดนิทางมาเยือนดูไบ Desert Safari

ออกตะลุยทะเลทรายดว้ย private jeep ใหท้่านไดส้นุกสนาน ตื่นเตน้กบัการนัง่รถตลุยผนืทะเลทราย
อนักวา้งใหญ่ทีม่เีนินทรายสงูต ่าสลบักนัตลอดทาง อสิระใหท้่านไดถ่้ายรปูท่ามกลางทะเลทราย หรอื
เลอืกกจิกรรมต่างๆ ทีท่่านสนใจ อาทเิช่น Sand Ski, Dune Bashing (มคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ) และช่วง

วนัท่ีสาม Burj Al Arab Hotel - ยา่นการค้า จไูมรา่ห ์- Marina Wak - Desert Safari 



  

 

เยน็ใหท้่านได้ชื่นชมกบัววิพระอาทติยต์กท่ามกลางทะเลทรายบรรยากาศสดุแสนโรแมนตคิ จากนัน้
ออกเดนิทางสู่แคมป์พืน้เมอืงเพื่อสมัผสัถงึวถิชีีวติแบบคนพืน้เมอืง ภายในมรีา้นขายสนิคา้พืน้เมอืง 
มกีจิกรรมต่างๆ อาทเิช่น การขีอู่ฐ, Henna Tattoo หรอืการเพน้ทล์วดลายต่างๆ ลงบนผวิหนัง (ลบ
ออกได)้, การสบูชชิา หรอืบารากุรสผลไมต่้างๆ มากมาย ใหทุ้กท่านร่วมรบัประทานอาหารค ่าพรอ้ม
ชมโชวพ์ืน้เมอืง “ระบ าหน้าทอ้ง” (Belly Dance) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ แคมป์พืน้เมือง (บารบี์คิวบุฟเฟต)์ 
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม IBIS DIERA CITY HOTEL หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
 

 
 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
10.00น. ออกเดนิทางสู่ Dubai Museum พิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่และทนัสมยัที่สุดที่จดัแสดงประวตัิศาสตร ์

ความคดิและวฒันธรรมดัง้เดมิของชาวดไูบ รวมไปถงึ 
พฒันาการการกา้วขา้มผ่านจากเมอืงทะเลทรายทีไ่ม่ม ี
อะไรเลยมาเป็นเมอืงศวิไิลซโ์ดยใชเ้วลาเพยีงไม่นาน 
หากเทยีบกบัประเทศอื่นๆ ท่านจะไดเ้รยีนรูค้วามแตกต่าง 
ของสิง่แวดลอ้มระหว่างเมอืงและชนบทในดไูบ ไม่ว่า 
จะเป็นการเดนิเรอื การท าเหมอืง ทะเลทราย ภูเขา หรอื 
เกษตรกรรม การค้นพบชิ้นงานศลิปะ การค้ามุก มกีารจดัแสดงเครื่องมอืเครื่องใช้รวมไปถึงอาวุธ
ของดูไบในช่วงยุคต่างๆ จากนัน้น าท่านล่องเรอืขา้มฟาก Abra Taxi เนื่องจากดูไบมกีารขุดพืน้ดนิ
จากชายฝัง่เขา้มาในตัวเมือง เรยีกว่า Dubai Creek โดยแบ่งเมืองออกเป็นสองฝัง่คือ Bur Dubai 
และ Deira Dubai โดยเรอืขา้มฟากน้ีเป็นอกีหนึ่งสิง่ทีค่นดไูบอนุรกัษ์ไว ้ไม่ว่าปัจจุบนัเมอืงดไูบจะน า
สมยัไปมากแลว้กต็าม น าท่านเดนิเล่นชอ้ปป้ิงย่าน Gold Souk หรอื ตลาดทอง ซึง่เป็นตลาดทองที่
ใหญ่ที่สุดในโลก ท่านจะได้พบกบัทองค ารูปพรรณมากมายหลากหลายรูปแบบ มีตัง้แต่แหวนวง
เลก็ๆ ไปจนถงึสรอ้ยทองเสน้ใหญ่ประดบัอญัมณีสวยงามมากมาย ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ เลอืกชมตาม
อัธยาศัย จากนัน้เดินท่องเที่ยวต่อกับย่าน Spice Soak หรือตลาดเครื่องเทศ แหล่งรวบรวม
เครื่องเทศ, สมุนไพร, ก ายาน, ธญัพชืต่างๆ หรอืแมก้ระทัง่ 
สมุนไพรรกัษาโรคนานาชนิด กลิน่ของเครื่องเทศและเครื่อง 
หอมฟุ้งกระจายอยู่รอบๆ บรเิวณตลาด  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บ่าย อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงที ่Dubai Outlet Mall เอาทเ์ลต็แห่งแรกในภูมภิาคตะวนัออกกลาง มรีา้นคา้

แบรนด์ชัน้น ากว่า 240 ร้านค้าที่จ ัดโปรโมชัน่ลดราคาตัง้แต่ 30%-90% จากนัน้ช้อปป้ิงกันต่อที ่
Dubai Mall ชอ้ปป้ิงมอลลท์ีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก อสิระใหท้่านเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้จากแบรนดช์ัน้
น ามากมายจากทัว่ทุกมุมโลก รวมถึงร้านขายทองค า อาหารและขนมหลายหลายชนิดจากทัว่
ภูมภิาคเอเชยี หรอืเขา้ชมอควาเรยีมทีม่แีทงคน์ ้าขนาดใหญ่ทีใ่ชแ้สดงพนัธุส์ตัวน์ ้าโดยใชแ้ผ่นอคลลิคิ
ที่หนาและใหญ่ที่สุดในโลก ได้รบัการบนัทึกโดยกินเนส เวิลด์ เรคคอร์ด (ไม่รวมค่าเข้าชม) จาก
บรเิวณช้อปป้ิง มอลล์ ท่านสามารถถ่ายรูปตึก Burj Khalifa ตึกที่มีความเป็นที่สุดของโลกถึง 7 
อย่าง อาทเิช่น ตกึทีส่งูทีสุ่ดในโลก โดยมคีวามสงูถงึ 828 เมตร, จ านวนชัน้ทีม่มีากทีสุ่ดในโลก มถีงึ 

วนัท่ีส่ี พิพิธภณัฑด์ไูบ - Abra Taxi - ตลาดทองและตลาดเครือ่งเทศ - Dubai Outlet Mall -              
ดไูบ มอลล ์- Burj Khalifa - การแสดงน ้าพ ุ- สนามบินนานาชาติดไูบ 



  

 

160 ชัน้, ตึกทีม่กีารใช้ลฟิทใ์นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก, มลีฟิท์ความเรว็สงูที่สุดในโลก 18เมตร/
วนิาท ีเป็นต้น หากท่านตอ้งการขึน้ชมววิบนยอดตกึ Burj Khalifa ชัน้ที ่124 จะมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ
ท่านละ 60 USD โดยตอ้งท าการแจง้ล่วงหน้า 3 อาทติยก์่อนการเดนิทาง และจะตอ้งช าระค่าบตัรขึน้
ชมภายใน 3 วนั หากท าการจองแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ หรอืยกเลิกแล้วไม่สามารถคืนเงินได้
(อตัรานี้เป็นช่วงเวลายอดนิยมในการขึน้ชมววิบนยอดตึก Burj Khalifa) จากนัน้เวลา 18.00น. ชม
การแสดงน ้าพุเต้นระบ า หรอื Dubai Fountain อกีหนึ่งไฮไลท์ของการมาท่องเที่ยวดูไบ โดยการ
แสดงน ้าพุเต้นระบ านี้ ดงึดูดนักท่องเที่ยวไดว้นัละกว่าหนึ่งพนัคน การแสดงประกอบไปด้วยแสง ส ี
เสยีงเพลง และน ้าพุ โดยใชเ้ทคโนโลยลี ้าสมยัในการจดัแสดง 

ค า่  อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
21.00น.  ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติดไูบเพื่อท าการเชค็อิน 
 
    

 
01.50น.  ออกเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ ด้วยสายการบิน Fly Dubai เท่ียวบินท่ี FZ523 
11.10น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
  

 

ก าหนดการเดินทาง 19-23 ตลุาคม 2560 
 

 

 

 

 

***ราคาทวัรไ์ม่รวม ค่าทิปไกดท้์องถิน่, ทิปคนขบัรถ, และทิปหวัหน้าทวัรแ์ละคนขบัรถจีป๊ 

(ซาฟารี) ท่านละ 1,500 บาท โดยเรียกเกบ็พร้อมกบัค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ*** 

 

หมายเหตุ 
1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีูโ้ดยสารจ านวน  25 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลี่ยนแปลงราคา 
2. ไมม่รีาคาเดก็ เนื่องจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 
3. การผา่นด่านตรวจคนเขา้เมอืง เป็นวจิารณญาณของเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงในแต่ละประเทศ หาก

ไมไ่ดร้บัการอนุญาตใหเ้ขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัร ์ไมว่่า
กรณีใดๆ  

 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 24,900.-บาท 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 4,000.-บาท 

วนัท่ีห้า สนามบินนานาชาติดไูบ - กรงุเทพฯ 



  

 

 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า  
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ 
4. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละ 1,000,000.- บาท 

ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 
*** เด็กอายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุ 75 ปีขึน้ไป จะได้รบัความคุม้ครองประกนัอุบตัเิหตุเพยีง
ครึง่เดยีว *** 

6. ค่าภาษีน ้ามนั ที่สายการบนิเรยีกเก็บ ณ วนัที่ 23 พฤษภาคม 2560 และท่านต้องช าระ
เพิม่เตมิ ในกรณีที่ทางสายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่ 

7.  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซี่าสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและคา่แจง้เขา้-แจง้ออก ส าหรบั

ทา่นทีถ่อืต่างดา้ว 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (20กโิลกรมั/ทา่น) 
4. คา่เปิดใชง้านความบนัเทงิบนเครือ่งบนิ เช่น ดหูนงั ฟังเพลง ช าระเพิม่ทา่นละ 8 USD ต่อเทีย่วบนิ 

โดยแจง้และช าระเงนิกบัพนกังานตอ้นรบับนเครือ่งบนิ 
5. ค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท้์องถ่ิน, หวัหน้าทวัรแ์ละคนขบัรถจ๊ีป(ซาฟารี) 1,500บาท/ท่าน ช าระ

พร้อมค่าทวัรร์อบสดุท้าย 
6. คา่ประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์และผูเ้ดนิทางตอ้งการท าเพิม่เตมิ อาท ิภยัธรรมชาติ

รนุแรง ทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้ หรอืทรพัยส์นิสญูหาย 
 

เง่ือนไขการช าระเงิน: กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท และช าระส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง 
40 วนัท าการ เน่ืองจากต้องท าการช าระค่าตัว๋ให้ทางสายการบินก่อนการเดินทาง 
 

การยกเลิก : กรณุาแจง้ล่วงหน้าอย่างน้อย 40 วนัท าการ มฉิะนัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
มดัจ าทัง้หมด เน่ืองจากหากท าการออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้ ไมส่ามารถคนืเงนิไดไ้มว่า่กรณีใดๆ กต็าม 

 

 
 
 



  

 

หมายเหต ุ:   

1.  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัสภาวะ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และ สายการบนิฯลฯ  โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัทีสุ่ด ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้
ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์/ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไมถู่กตอ้ง และความ
ประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไม่
อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมด หรอืบางส่วน  นอกจากน้ีทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม  
2.  ในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตติ่างๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัร ์ไดก้ต็่อเมือ่ทาง
สายการบนิ และโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิสว่นนัน้ใหแ้ลว้เทา่นัน้ 
3.  หากผูเ้ดนิทางไมไ่ดร้บัอนุมตัวิซ่ีา ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ า 10,000บาท และคา่วซ่ีา
ตามทีท่างสถานทตูเรยีกเกบ็ 
4.  หากผูเ้ดนิทางจ าเป็นตอ้งเดนิทางมาสนามบนิสวุรรณภูมโิดยไฟลทภ์ายในหรอืระหวา่งประเทศในวนั 
เดนิทาง โปรดเชค็เวลาเดนิทางของสายการบนิทีท่า่นโดยสารมาสนามบนิสวุรรณภูมกิบัเวลาเดนิทางของ
กรุป๊ทวัรก์บัทางบรษิทัฯ ก่อนทีท่า่นจะท าการจองตัว๋โดยสาร หากเกดิขอ้ผดิพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการรบัผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้ทกุกรณี 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง โรคระบาด และสาย
การบนิ ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์(ใชเ้วลาพจิารณาวซี่าประมาณ 10 วนัท าการ) 
1. หนงัสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านมากกว่า 6 เดอืน เมือ่นบัจากวนัทีเ่ดนิทาง และมหีน้าว่างส าหรบั 
    วซี่าและตราประทบัเขา้-ออกประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์อยา่งน้อย 2 หน้า 
2. ส าเนาหน้าพาสปอรต์ส ี1 ฉบบั (สแกนหน้าพาสปอรต์สองหน้าแรก หน้าขอ้มลู(2)และหน้าบนัทกึ(3)) 
3. รปูถ่ายขนาด 2นิ้ว 2ใบ พืน้หลงัสขีาวหน้าตรง ใบหน้าชดัเจน ไมย่ิม้ ไมใ่ส่แว่น ไมม่ผีมปิดหน้า หา้มม ี 
   เครือ่งประดบั 
4. ส าเนาบตัรประชาชน 1 ฉบบั 
5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ฉบบั 
6. ส าเนาทะเบยีนสมรส หรอื ส าเนาทะเบยีนหย่า 1 ฉบบั (ถา้ม)ี 
 
7. กรณผีูเ้ดนิทางอายตุ ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์จ าเป็นตอ้งยื่นเอกสารส าเนาสตูบิตัร และเอกสารแปลสตูบิตัร        
   เพิม่เตมิเพื่อยนืยนัความสมัพนัธข์องผูเ้ดนิทางและผูป้กครอง 
8. กรณผีูเ้ดนิทางอายตุ ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา/มารดา ท่านใดท่านหน่ึง มคีวาม  



  

 

   จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสาร เพิม่เตมิจากขอ้ 7 คอื  
 -ส าเนาบตัรประชาชนของบดิา/มารดา 

-จดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศ จากบดิา/มารดา ซึง่จดหมายตอ้งออกโดย 
 ทีว่่าการอ าเภอ/ส านกังานเขต โดยระบุประเทศและวนัเดนิทางทีช่ดัเจน 
-ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ฉบบั 
-ส าเนาทะเบยีนสมรสหรอืส าเนาใบหย่าของผูป้กครอง 1 ฉบบั 
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