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วนัแรก กรุงเทพฯ – ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์) 
13.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน EMIRATES 

AIRLINES เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอย
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเร่ืองกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง 

15.50 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมเิรตส์แอร์ไลน์ เทีย่วบินที่ EK377 
 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 06.10 ชัว่โมง) 
19.00 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 3 ชัว่โมง) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากร น าท่านชม นครดูไบ (Dubai) เมืองแห่งความมหัศจรรย ์เพราะจากเดิมท่ีเป็น
ดินแดนทะเลทรายอนัแห้งแลง้ ก็ถูกปรับเปล่ียนกลายมาเป็นดินแดนแห่งความมัง่คัง่ ทั้งในดา้น
การคา้ การพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ศูนยก์ลางธุรกิจและการท่องเท่ียวของตะวนัออกกลาง เห็นได้
จากเหล่าตึกสูงระฟ้าอนัทนัสมยัท่ีผดุข้ึนทัว่นครดูไบ 

  น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั CITY MAX HOTEL / FORTUNE DEIRA หรือเทยีบเท่า 
 
วนัทีส่อง ดูไบ – อาบูดาบี - GRAND MOSQUE – FERRARI WORLD – ดูไบ - DUBAI MALL –  
  ชมตึกทีสู่งทีสุ่ดในโลก BURJ KHALIFA (ไม่รวมค่าขึน้ตึก) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ กรุงอาบูดาบี (Abu dhabi) (ระยะทาง 156 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ท่ี

มีความเขียวขจีท่ามกลางตวัเมืองท่ีทนัสมยั จึงเป็นเมืองท่ีไดรั้บสมญานามวา่ Garden of Gulf และ
ได้รับการย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทรายอีกด้วย น าท่านผ่านชมสถานท่ีส าคญั ๆ ของเมือง 
ตลอดจนการสร้างบา้นเรือนท่ีมีความสวยงาม และเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมือง แมจ้ะตั้งอยู่
ท่ามกลางทะเลทรายอันแห้งแล้ง น าท่านชม  Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan Grand 
Mosque สุเหร่าท่ีงดงามท่ีสุดของ U.A.E. มีความใหญ่โตเป็นอนัดบั 3 ของโลก และเป็นสุเหร่า
ประจ าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ท่ีท่าน Sheikh สร้างไวก่้อนท่านจะสวรรคต ใชร้ะยะเวลาก่อสร้าง
รวมทั้งหมด 10 ปี ใหท่้านไดช้มพรมลายดอกไมผ้นืใหญ่ และโคมไฟ (Chandelier) ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
โลก ราคาราว 30 ลา้นเหรียญสหรัฐ น าเขา้จากประเทศเยอรมนั ท าดว้ยทองค าและทองแดง ***
การเท่ียวชมมสัยดิ ตอ้งแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย หา้มสวมกางเกงขาสั้นหรือเส้ือกลา้ม ทั้งผูช้าย
และผูห้ญิง โดยเฉพาะผูห้ญิงตอ้งสวมใส่เส้ือผา้ท่ีมีความยาวคลุมถึงระดบัขอ้มือและขอ้เทา้ ปกปิด
ไหล่และทรวงอกใหมิ้ดชิด ผูห้ญิงจะตอ้งมีผา้คลุมผม และตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้มสัยดิ*** 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูป Ferrari World และมีเวลาใหท่้านเลือกซ้ือของท่ีระลึกท่ีเป็นแบรนดเ์ฟอร์ราร่ี 

จากนั้นแวะถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก ณ จุดชมวิว ชิคาโกบีช กบัชายทะเลสีเทอร์ควอยซ์ ท่ีท่าน Sheikh 
Al Nayan สร้างข้ึนมาเป็นของขวญัแก่ชาวเมือง จากนั้นน าท่านสู่ ห้างดูไบ (Dubai Mall) ห้างท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลก และมีพิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอยู่ภายใน ให้ท่านไดถ่้ายรูปหน้าตู้
ปลา ท่ีมีขนาดใหญ่กว่าคนสิบคนยนืเรียงกนั อิสระในการเลือกซ้ือของฝาก สินคา้แบรนด์เนมช่ือ
ดงัมากมายจากยุโรป ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี กระเป๋าถือ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
เคร่ืองกีฬา เป็นตน้ และในเวลา 18.00-24.00 น. ของทุกวนั ท่านจะได้ชมการแสดง “น ้าพุแห่ง
ดูไบ” เป็นน ้ าพุเตน้ระบ าอนัสวยงามวิจิตร อยู่ในทะเลสาบเบิร์จคาลิฟา ท่ีเป็นศูนยก์ลางของนคร
ดูไบ ถือเป็นน ้ าพุท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ณ ปัจจุบันน้ี โดยรอบถูกรายล้อมไปด้วยตึกท่ีมีช่ือเสียง
มากมาย ส่ิงพิเศษของน ้าพุแห่งดูไบน้ี คือ จะใชไ้ฟทั้งส้ิน 6,600 ดวง โปรเจคเตอร์สี 50 ตวั ควบคุม
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การท างานดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะแสดงประกอบดนตรี คร้ังละประมาณ 5 นาที โดยใช้
งบประมาณในการก่อสร้างทั้งส้ินกวา่ 7.2 พนัลา้นบาท  

 ***ให้เวลาท่านไดถ่้ายรูปคู่กบั “เบิร์จคาลิฟา” Burj Khalifa ตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลก   มีความสูงถึง 
828 เมตร มีทั้งหมด 160 ชั้น ออกแบบโดยนายเอเดรียน สมิธ สถาปนิกจากชิคาโก ซ่ึงคณะจะไดมี้
โอกาสข้ึนลิฟทท่ี์มีความเร็วท่ีสุดในโลกคือ 18 เมตร ต่อวนิาที หรือ 65 กิโลเมตร ต่อชัว่โมง ไปถึง
ชั้น 124 เพื่อชมวิวจากของนครดูไบไดท้ัว่ทุกทิศท่ีสวยงาม โดยตึกน้ีออกแบบตบแต่งภายในโดย 
Giorgio Armani (รอบเวลาขึน้ อาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม)*** 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
  น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั CITY MAX HOTEL / FORTUNE DEIRA หรือเทยีบเท่า 
 
วนัทีส่าม ดูไบ - สุเหร่าจูไมร่า – Burj Al Arab – น่ัง Monorail สู่ Palm Island – พิพิธภัณฑ์ดูไบ – น่ังเรือ 

Abra – ตลาดเคร่ืองเทศ และตลาดทอง – ตะลยุทวัร์ทะเลทราย  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านถ่ายรูปกบั สุเหร่าจูไมร่า (Jumeirah Mosque) สุเหร่าคู่บา้นคู่เมืองของดูไบ สร้างดว้ยหิน
อ่อนทั้ งหลัง และได้ช่ือว่าเป็นสุเหร่าท่ีสวยงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในนครดูไบ น าท่านถ่ายรูป
บริเวณชายหาด Jumeirah Beach สถานท่ีตากอากาศยอดนิยมของดูไบ แวะถ่ายรูปดา้นนอกกบั
โรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว รูปทรงคลา้ยเรือใบท่ีงดงามและหรูหราท่ีสุด
แห่งหน่ึงของโลก ตั้งอยูริ่มอ่าวอาหรับ เป็นท่ีพกัอาศยัของเศรษฐีท่ีมีช่ือเสียงชาวตะวนัออกกลาง 
ถือเป็นสถานท่ีท่ีทุกคนใฝ่ฝันจะมีโอกาสเขา้ไปสัมผสัสักคร้ังในชีวิต จากนั้นน าท่านขึ้นรถไฟ 
Monorail เขา้สู่ The Palm Project เป็นสุดยอดโครงการของ U.A.E. โดยการถมทะเลใหเ้ป็นเกาะ
เทียม สร้างเป็นรูปตน้ปาลม์ จ  านวน 3 เกาะ มีทั้งโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเมน้ต์ ร้านคา้ ภตัตาคาร 
รวมทั้งส านกังานต่าง ๆ นบัว่าเป็นส่ิงมหัศจรรยอ์นัดบัท่ี 8 ของโลก ให้ท่านต่ืนตาต่ืนใจกบัความ
ความยิ่งใหญ่ของโรงแรม Atlantis Hotel อนัหรูหราอลงัการ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ดูไบ (Dubai Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีทันสมัยท่ีสุดในตะวนัออกกลาง สร้างเม่ือ
ศตวรรษท่ี 19 บูรณะคร้ังล่าสุดปี 1970 เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีรวบรวมเร่ืองราวประวติัศาสตร์ท่ีส าคญั 
เช่น การคน้พบงานศิลปะภายในหลุมฝังศพท่ี Al Qusais ซ่ึงมีอายมุากกว่า 4,000 ปี ประทบัใจกบั
การบอกเล่าเร่ืองราวประวติัศาสตร์ของชาวอาหรับโบราณผ่านเทคโนโลยีสมยัใหม่ จากนั้นน า
ท่านเดินทางไปยงั Dubai Creek เป็นทะเลท่ีสร้างข้ึนโดยการขุดเขา้มาในชายฝ่ัง ซ่ึงแบ่งนครดูไบ
ออกเป็น 2 ส่วน คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีท่าจอดเรือ 8 
ท่า ให้ท่านไดช้มและถ่ายรูปกบัทศันียภาพสองฟากฝ่ังของแม่น ้ า Creek ตามอธัยาศยั ให้ท่านได้
ถ่ายรูปในยา่น Bastakiya และน าท่าน น่ังเรือ Abra Ride สัมผสัมนตเ์สน่ห์ทางวฒันธรรมผ่านวิถี
ชีวิตสองฝ่ังน ้ าของแม่น ้ า Creek จากนั้นเดินสู่ ตลาดเคร่ืองเทศ (Gold & Spicy Souk)และตลาด
ทอง (Gold Souk) เป็นตลาดทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ Jewelry ทุกประเภท เช่น 
มุก อญัมณีต่างๆ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บ่าย สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั เพื่อเปล่ียนเคร่ืองแต่งกายพร้อมตะลุยทะเลทราย 
15.30 น. น าท่านเดินทางไปทวัร์ทะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner)  

(อย่าลมืเส้ือแจ็คเกต แว่นตากนัแดด รองเท้าฟองน า้ ติดตัวไปด้วย)  น าท่านข้ึนรถ 4WD (รถ
ขบัเคลือ่น 4 ล้อ) ไปทวัร์ทะเลทราย ท่านจะไดส้นุกสนานและต่ืนเตน้ไปกบัประสบการณ์อนั
แปลกใหม่ น่ังรถตะลยุไปบนเนินทรายทั้งสูงและต ่าสลบักนัไป (Sand Dune) 
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***ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแก้เมาล่วงหน้าอย่างน้อยคร่ึงช่ัวโมง หรือควรแจ้งหัวหน้าทัวร์ให้
ทราบก่อนไปทัวร์ทะเลทราย ทางทัวร์จะไม่รับผิดชอบ และไม่อนุญาตให้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขั้น
รุนแรงน่ังรถไป Dune Safari โดยเด็ดขาด *****ส าหรับท่านที่ไม่ร่วมเดินทาง Dune Safari ท่าน
ต้องรอคณะอยู่ทีโ่รงแรม โดยทางบริษทั ไม่สามรถคนืค่าทวัร์ให้ได้ รวมทั้งอาหารมือ้ค า่***** 

ค า่ อิสระใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบักิจกรรมต่างๆ ในแคมป์กระโจมแบบอาหรับ ด่ืมด ่าบรรยากาศสุดโร
แมนติกของพระอาทิตยต์กดินท่ีแสนสวยงาม และสัมผสัชีวิตแบบชาวพื้นเมือง (เบดูอิน) อาทิ การ
สวมชุดพื้นเมืองชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก การเพน้ท์มือแบบอาหรับ (Henna Tattoo) 
ลองสูบ มาราก ูกล่ินผลไม ้(Shi Sha) ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance) ซ่ึงเป็นศิลปะการร่ายร า
ท่ีเนน้การเคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือทอ้งและสะโพก รวมถึงสนุกสนานกบัการข่ีอูฐ   

  น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั CITY MAX HOTEL / FORTUNE DEIRA หรือเทยีบเท่า 
 
วนัทีส่ี่ พระราชวงัีค – สนามบินดูไบ – กรุงเทพฯ  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านผ่านชม พระราชวังท่านชีค (Shiekh Palace) ต่ืนตาต่ืนใจกบัพระราชวงัสุดอลงัการของ
ครอบครัว Shiekh Al Maktoum อันยิ่งใหญ่ ซ่ึงมีความร่มร่ืน เต็มไปด้วยตน้ไมน้านาชนิดและ
บรรดาเหล่านกยูง ผ่านชม New Palace ซ่ึงเป็นพระราชวงัแห่งใหม่ของครอบครัว  Shiekh Al 
Maktoum ท่ีก่อสร้างยงัไม่แลว้เสร็จ   

09.00 น. น าคณะเดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการเช็คอิน และ มีเวลาในการเลือกซ้ือสินค้าใน
ร้านค้าปลอดภาษภีายในสนามบิน  

11.45 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมเิรตส์แอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่EK370 
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 06.40 ชัว่โมง) 

21.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมโิดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
**************************************** 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออก
ตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 
อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กมเีตียง 

(เดก็อายุไม่เกนิ12ปี) 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กไม่มเีตียง 

(เดก็อายุไม่เกนิ12ปี) 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

ราคา 
ไม่รวม 
ตั๋ว 

05 – 08 ตุลาคม 2560 23,999 23,999 22,999 5,000 13,999 

19 – 22 ตุลาคม 2560 23,999 23,999 22,999 5,000 13,999 
02 – 05 พฤศจิกายน 2560 23,999 23,999 22,999 5,000 13,999 

16 – 19 พฤศจิกายน 2560 23,999 23,999 22,999 5,000 13,999 

07 – 10 ธันวาคม 2560 23,999 23,999 22,999 5,000 13,999 

18 – 21 มกราคม 2560 23,999 23,999 22,999 5,000 13,999 



 

ตลาดทวัร์ เวบ็เดียว เทีย่วทัว่โลก โทร. 0 2184 6990 เวบ็ไซต์ www.taladtour.co.th                          หน้า 5 จาก 9 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยนืยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

**ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น** 
 

** ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 
 

การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมผู้ีโดยสารจ านวน 25 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเลือ่นการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 
 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงนิค่ามัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท 
ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะน้ันทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที่เหลอืช าระก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 25 วนั 
  

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง 
เด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกั
ต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 
ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความ
จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเกบ็เงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

  2.   กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัใน 
  เมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศแบบหมู่คณะ (พาสสปอร์ตไทยเท่านั้น พาสต่างชาติเพิ่ม 7,000 บาท) 
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถาม
จากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่าทิปตลอดการเดนิทาง 1,500 บาทต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 

 
 
 
 
 
 
 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 
กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั 

ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

เงื่อนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ี(ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่ง
ใดอย่างหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจอง
ผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 
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2. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อ
ท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ 
หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดย
มีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 45 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียว
ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ
ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั 
ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา
ดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 25 คน  
 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 25 ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้บันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศ
ท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุก
ท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่าท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อให้
คณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 
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4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค  าน าหนา้
ช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้
ส่งหนา้หนงัสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความ
ปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียว

ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ 

ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสาย

การบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค  านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน
ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน 
และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมา
ใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาด
บรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
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การขอวซ่ีาดูไบแบบหมู่คณะส าหรับพาสสปอร์ตไทย 
1. ส าเนาสีหนงัสือเดินทางท่ีชดัเจน ไม่ใช่ถ่ายจากมือถือ และวนัหมดอายหุนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือมากกวา่ 

6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัถึงประเทศไทย  

2. รูปถ่าย  :  รูปสี ขนาด 2 น้ิว พื้นหลงัสีขาวเท่านั้น (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2 รูป 
             -  กรุณากรอกช่ือของบิดา-มารดาของผู้ทีเ่ดินทาง และช่ือคู่สมรส (กรณผู้ีหญิงที ่  

                แต่งงานแล้ว) 

3.  กรณีผูเ้ดินทางอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์   

3.1.  เดก็ ไม่ไดเ้ดินทาง กบับิดาและมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดินทาง ไปต่างประเทศจากเขต
หรืออ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หนา้พาสปอร์ตของบิดาและ มารดา + หนงัสือรับรองค่าใช่
จ่าย (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) 
รายละเอียดเอกสารการยืน่ขอวซ่ีาท่ีไดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัท าข้ึนจาก
ประสบการณ์และระเบียบของสถานทูตฯ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ตามแต่สถานการณ์ และ
คุณสมบติัของลูกคา้ในแต่ละราย  

3.2. เดก็ ไม่ไดเ้ดินทาง กบับิดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดินทาง(ของมารดา) ไปต่างประเทศจากเขต
หรืออ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หนา้พาสปอร์ตของบิดาและ มารดา  

3.3. เดก็ ไม่ไดเ้ดินทาง กบัมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดินทาง(ของบิดา) ไปต่างประเทศจากเขต
หรืออ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หนา้พาสปอร์ตของบิดาและ มารดา  

ระยะเวลาในการยืน่วซ่ีา 10 วนัท าการ ไม่รวมเสาร์-อาทติย์  

หมายเหตุ : ทาง UAE Immigration อาจมีการ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม จากที่ได้แจ้งไว้ ขึน้อยู่กับ   การ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่ และเอกสาร ของแต่ละท่าน  การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทาง
บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งส้ิน ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน อตัราค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเกบ็  หากท่านโดนปฏิเสธการขอ
อนุมตัิวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คนือตัราค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีา และมสิีทธ์ิไม่แจ้งสาเหตุการปฏเิสธวซ่ีา 

 


