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HELLO DUBAI 5 DAYS 3 NIGHTS 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
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ตารางเสน้ทางการบนิ 

เสน้ทางการบนิ 
เวลาออกเดนิทาง-เวลาถงึ

ปลายทาง 
เทีย่วบนิ 

ระยะเวลาในการเดนิทาง 

โดยประมาณ 

สวุรรณภมู ิBKK – DXB ดไูบ  

(สหรัฐอาหรับเอมเิรตส)์ 
0955 - 1300 EK375 6 ชัว่โมง 10 นาท ี

ดไูบ  

(สหรัฐอาหรับเอมเิรตส)์ DXB - 

BKK  สวุรรณภมู ิ 

0250 - 1230 EK384 6 ชัว่โมง 40 นาท ี

 

ตารางการเดนิทาง 

วันที ่ สถานทีท่อ่งเทีย่ว 
รายละเอยีด อาหาร โรงแรมทีพ่ัก ระดับ 4 ดาว 

หรอืเทยีบเทา่ เชา้ กลางวัน เย็น 

วันทีห่นึง่ 

สนามบนิสวุรรณภมู ิBKK – ดไูบ  

(สหรัฐอาหรับเอมเิรตส)์ - THE PALM –

MONORAIL TO ATLANTIS HOTEL 

   Holiday Inn Express 

วันทีส่อง 

ดไูบ-อาบดูาบ-ี GRAND MOSQUE - 

EMIRATES PALACE &ETIHAD TOWER  - 

HERITAGE VILLAGE   

 FERRARI WORLD –AIN ABU DHABI-ดไูบ

  

   Holiday Inn Express 

วันทีส่าม 

ดไูบ – THE MUSEUM OF THE FUTURE – 

ARAB TAXI – GOLD SOUK AND SPICY -4X4 

DUNE SAFARI –BBQ DINNER ทัวรท์ะเลทราย 

(4WD) 

   Holiday Inn Express 

วันทีส่ี ่

ดไูบ DUBAI – บรุจญอ์ลัอาหรับ BURJ AL 

ARAB – MADINAT JUMEIRAH SOUK – 

DUBAI FRAME บรุจญเ์คาะลฟีะฮ ์BURJ 

KHALIFA 

   - 

วันทีห่า้ ดไูบ (DXB) -  สนามบนิสวุรรณภมู ิ (BKK)    - 
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รายและเอยีดการเดนิทาง 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – ดไูบ - ตกึเดอะปาลม์ทาวเวอร ์THE PLAM TOWER  – MONORAIL TO 

ATLANTIS      (-/-/D) 

 

06.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ประตทูี ่8 เคานเ์ตอร ์T โดย

สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเรือ่ง

เอกสารและสมัภาระ 

09.55 น. เหนิฟ้าสู ่ดไูบ โดยสายการบนิ EMIRATES เทีย่วบนิที ่EK375 AIRBUS A380  

(บรกิารอาหารบนเครือ่ง ใชเ้วลาบนิ 6.10 ชัว่โมง) 

 

 

 

13.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตดิไูบ เมือ่เสร็จพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยน าทกุทา่นเดนิทางสูเ่มอืง

ดไูบ 

น าทกุทา่นสูต่กึเดอะปาลม์ทาวเวอร ์THE PLAM TOWER ( เพือ่ขึน้ไปยงัจดุชมววิบนชัน้ 52 ในเวลา

เพยีง 3 นาท ีณ THE VIEW AT THE PLAM)  

เป็นการน าเสนอมมุมอง 360 องศาของ The Palm Jumeirah  อนัเป็นสญัลักษณ์ชมววิทศันยีภาพความ

สวยงามของภมูปิระเทศ และบรรยากาศรอบๆ ของ  THE PALM ISLAND ซึง่เป็นโครงการมหัศจรรยท์ี่

คดิคน้ส าหรับรองรับการอยูอ่าศัยในอนาคต สรา้งโดยการน าทรายมาถมทะเลเป็นเกาะเล็กๆ รวม 301 

เกาะ รปูรา่งหากมองจากดา้นบนรปูตน้อนิทผลัม (The Palm) และ โครงการ The World จะเห็นเป็นรปู

แผนทีโ่ลก โดยภายในจะมคีวอเรยีมขนาดใหญใ่หไ้ดช้ม  และ ชัน้ดาดฟ้าใหท้า่นอสิระถา่ยภาพววิดไูบ

สกายไลนอ์นัยิง่ใหญเ่ป็นฉากหลัง 
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น าทา่น น่ังรถไฟ MONORAIL > เดนิทางสูโ่ครงการเดอะปาลม์ THE PALM  
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ซึง่เป็นโครงการทีอ่ลังการ สดุยอดโปรเจคสโ์ดยการถมทะเล ใหเ้ป็นเกาะเทยีมสรา้งเป็นรปูตน้ปาลม์ 3 

เกาะ บนเกาะมทีีพั่กโรงแรม รสีอรท์ อพารต์เมน้ รา้นคา้ ภตัตาคาร รวมทัง้ส านักงาน ตา่งๆนับวา่เป็นสิง่

มหัศจรรยอ์นัดบั 8 ของโลก  

 

ค ่า       รับประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร SIZZING WOK RESTAURANT 

   น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก  โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS  ระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัสอง  ดไูบ-อาบดูาบ-ี GRAND MOSQUE - EMIRATES PALACE &ETIHAD TOWER - HERITAGE 

VILLAGE - FERRARI WORLD –AIN ABU DHABI-ดไูบ  (B/L/D) 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่นครอาบดูาบ ีซึง่หา่งจากตัวเมอืงดไูบ 180 กโิลเมตร (ประมาณ 2 ชัว่โมง)  

**** หมายเหต ุโปรดแตง่กายสภุาพออกจากโรงแรมเพือ่เขา้มสัยดิชคิซาเญด **** 

ผูห้ญงิ : กรณุาโพกผา้คลมุศรษีะ สวมเสือ้แขนยาว กางเกงขายาว หา้มใสก่างเกงเลคกิง้หรอืกางเกง

รัดรปู    

ชาย : เสือ้แขนยาวขายาวแตง่กายสภุาพ    
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น าทา่นชม GRAND MOSQUE หรอื SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL ANHYAN และเป็นสเุหรา่ประจ า

เมอืง ของทา่นเชคทีก่อ่ตัง้ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตต ์ทีท่า่น สรา้งไวก้อ่นทา่นจะสวรรคต การ

กอ่สรา้งรวมทัง้หมดเป็นเวลา 10 ปี สเุหรา่นีม้พีรมผนืทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และ 

โคมไฟChandelier ใหญท่ีส่ดุในโลก น าเขา้จากประเทศเยอรมนัท าดว้ยทองค าและทองแดง สามารถ

รองรับผูม้าประกอบพธิกีรรมทางศาสนาไดส้งูถงึ 40,000 คน นอกจากนีม้สัยดิแหง่นีเ้ป็นสสุานหลวงทีฝั่ง

พระบรมศพของ Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan อดตีประธานาธบิดคีนแรกแหง่สหรัฐอาหรับเอ

มเิรตสแ์ละเจา้ผูค้รองรัฐอาบดูาบี ้ 

 

แวะถา่ยภาพ อาคารเอทฮิดั ทาวเวอร ์(Etihad Towers)  

แลนดม์ารก์หลักประจ าเมอืงอาบดูาบ ีกบักลุม่อาคารเอทิ

ฮดั ทาวเวอร ์สถาปัตยกรรมรปูทรงแปลกตา ดลู ้าสมยั ซึง่

ภายในเป็นแหลง่รวมความบนัเทงิระดับ 5 ดาวไวค้รบครัน 

และตัวอาคารยงัเคยถกูใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตร์

ชือ่ดังระดับโลกอยา่ง ฟาสตแ์อนดฟิ์วเรยีส 7 (Fast & 

Furious 7) กลุม่อาคารสงูเสยีดฟ้าทีก่ลายมาเป็นภาพจ า

ส าคญัของโลกเวลาพดูถงึประเทศอาหรับเอมเิรตสน์ี ้ถอื

เป็นหนึง่ในสถาปัตยกรรมทีป่ระสบความส าเร็จทีส่ดุแหง่

หนึง่ของเมอืงอาบดูาบ ีกบัรปูทรงของอาคารทีด่ทูันสมยั 

มเีอกลักษณ์ ไมว่า่จะเป็นพืน้ผวิภายนอกอาคารทีม่สีฟ้ีาซึง่

กลมกลนืไปกบัทอ้งฟ้าของเมอืงอยา่งลงตวั 

สถาปัตยกรรมทีด่โูฉบเฉี่ยวสะดดุตา โดยตัวอาคารหลกัจะ

มทีัง้หมด 3 หลัง คอืตวัอาคารตรงกลางมคีวามสงู 305.3 

เมตร และอาคารทีข่นาบอยูส่องฝ่ังมคีวามสงู 260.3 เมตร 

กบั 217.5 เมตร  

 

น าทา่นเกบ็ภาพความประทบัใจคูก่บั EMIRATE PALACE  

โรงแรมของรัฐบาลอาบดูาบ ีบรหิารโดยกลุม่Kempinski เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกเมือ่ปี 2548 โดยใช ้

งบประมาณกอ่สรา้งทัง้ส ิน้ประมาณ 3 พันลา้นเหรยีญสหรัฐ ซึง่สรา้งสวยงามดจุดั่งพระราชวังของเจา้ผู ้

ครองนคร โรงแรมนีอ้ยูบ่นทีข่องอดตีประธานาธบิด ีShieak Al Anyan ซึง่ทา่นเคยด ารงต าแหน่ง

ประธานาธบิด ีของ U.A.E 

 

น าทา่นชม HERITAGE VILLAGE  

หมูบ่า้นพืน้เมอืงจ าลองความเป็นอยูข่องชาวเบดูอนิ ทีเ่คยเร่ร่อนอยู่ในทะเลทราย ใหท้่านอสิระกับการ

ถา่ยภาพและเลอืกซือ้ของเป็นทีร่ะลกึไดจ้ากหมูบ่า้น 
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เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร   

น าท่านแวะ  FERRARI WORLD (ไมร่วมค่าเขา้ชม ประมาณท่านละ 2,400 บาท) และมเีวลาใหท้่าน

เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึทีเ่ป็นแบรนดเ์ฟอรร์ารี ่ 

Ferrari World อาบดูาบเีป็นสวนสนุกในร่มสว่นใหญ่บนเกาะยาสในอาบดูาบสีหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์เป็น

สวนสนุกรูปแบบแรกของเฟอร์รารีและมปีระวัตขิองโครงสรา้งเฟรมอวกาศที่ใหญ่ที่สุดที่เคยสรา้งมา 

นอกจากนีย้งัม ีFormula Rossa ซึง่เป็นรถไฟเหาะตลีังกาทีเ่ร็วทีส่ดุในโลกอกีดว้ย 

 

จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางกลับสู ่ดไูบ ใชเ้วลาโดยประมาณ 2 ชัว่โมง 

น าทา่นชมชายหาด JUMEIRAH BEACH ชายหาดตากอากาศทีส่วยงามยอดนยิมของดไูบ  

 

แวะถา่ยภาพ ณ รมิหาดจไูมรา่ ทีม่องเห็น ไอน ์ดไูบ  ( AIN DUBAI WHEELS)  

แลนดม์ารค์แหง่ลา่สดุทีเ่ขา้รว่มรายการสถานทีท่อ่งเทีย่วท าลายสถติโิลกของดไูบ เป็นชงิชา้สวรรคท์ี่

ใหญแ่ละสงูทีส่ดุในโลก ตัง้อยูบ่นเกาะบลวูอเตอรใ์กลด้ไูบ มารนีาในดไูบ ดว้ยความสงู 250 เมตรโดยขา

ของลอ้สงู 126 เมตร ซึง่ยาวพอทีจ่ะรองรับรถบสัลอนดอนไดถ้งึ15คัน ในขณะทีน่ ้าหนักของศนูยก์ลาง

และแกนหมนุทีป่ระกอบแลว้เทยีบกบัเครือ่งบนิ A380 ไดถ้งึ4 ล าเลยทเีดยีว 
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ค ่า       รับประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร CHINESE  RESTAURANT 

   น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก  โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS  ระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัสาม ดไูบ – THE MUSEUM OF THE FUTURE – ARAB TAXI – GOLD SOUK AND SPICY -4X4 

DUNE SAFARI –BBQ DINNER ทวัรท์ะเลทราย (4WD)     (B/L/D) 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทกุทา่นเขา้สู ่พพิธิภณัฑแ์หง่อนาคตทีก่ าหนดไดด้ว้ยปัจจบุนั THE MUSEUM OF THE FUTURE  

เปิดตวัอยา่งเป็นทางการเมือ่วันที ่22 กมุภาพันธ ์2022 ทีผ่า่นมา ท าหนา้ทีเ่สมอืนยานล าใหญท่ีพ่าทกุ

คนขา้มเวลาไปสูโ่ลกอนาคตในปี 2071 ภายใตแ้นวคดิส าคญัทีว่า่ “อนาคตเป็นของผูท้ีส่ามารถ

จนิตนาการ ออกแบบ และท าใหส้ าเร็จได ้มนัไมใ่ชส่ ิง่ทีค่ณุจะตัง้ตารอ แตค่ณุจะตอ้งสรา้งมนั คอนเซป็ต์

การออกแบบของ Museum of the Future แฝงนัยอนัลุม่ลกึไวห้ลายดา้น ไมว่า่จะเป็นเนนิเขาสเีขยีว 

เป็นตวัแทนของแทนโลกทีแ่ข็งแรง คงทน และหยัง่รากลกึลงในสถานที ่เวลา และประวัตศิาสตร ์ตกึ

รปูทรงกลมล ้ายคุฉาบดว้ยลวดลายสวยงาม คอืตวัแทนของมนุษยชาต ิสะทอ้นความหลงใหลในศลิปะ 

และการออกแบบสรา้งสรรคท์ีก่ลมกลนืกบัสภาพแวดลอ้ม ขณะทีช่อ่งวา่งวงรกีลางอาคาร เป็นสญัลักษณ์

ของนวัตกรรม พืน้ทีว่า่งเปรยีบเสมอืนอนาคตทีเ่ปิดกวา้ง รอใหท้กุคนมารว่มกนัขดีเขยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่น น่ังเรอื ABRA TAXI  
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สมัผัสมนตเ์สน่หท์างวัฒนธรรมผา่นวถิชีวีติสองฝ่ังน ้าของแมน่ ้า CREEK ขา้มฟากสูต่ลาดทองและตลาด

เครือ่งเทศ ท่านสามารถซือ้ของฝากในราคายอ่มเยา อาท ิถั่ว แม็กคาเดเมยีร ์ ถั่วอัลมอล ถั่วพติาชโิอ 

พรอ้มทัง้ อนิทผาลัม จากประเทศตา่งๆในตะวันออกกลาง 

 

น าทา่นเดนิชอ้ปป้ิง ตลาดทอง (GOLD SOUK)  

       1                            ขายทกุอยา่งทีเ่ป็น JEWELRY                 ต่างๆรา้นเล็กๆ

มากมายกวา่รอ้ยรา้นคา้ 

 

ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของที ่ตลาดเครือ่งเทศ (SPICE SOUK)  

    เครือ่งเทศทัง้ตลาดตลบอบอวนไปดว้ยกลิน่เครือ่งเทศหลากหลายชนดิจากทั่วทุกมมุโลกจ าพวก

ไมห้อม อบเชย ถั่ว กระวาน กานหล ูและถั่วรอ้ยแปดชนดิจากทกุทีใ่นตะวันออกกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร  WISK KWAI RESTAURANT  
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จากนัน้น าทา่นกลับเขา้สูโ่รงแรมทีพั่กเพือ่เตรยีมตัวตะลยุทะเลทรายในชว่งบา่ย 

15.00 น.-15.30 น. พรอ้มกนัทีล่อ๊บบี๊  จะมเีจา้หนา้ทีม่าคอยรับทา่น ไปแคมป์ /ตะลยุทะเลทราย โดยบรกิารนีจ้ะ

อ านวยความสะดวกโดยการรับ-สง่ถงึโรงแรม  

ทัวรท์ะเลทรายดว้ยรถ 4x4 แลนดค์รยุเซอร ์ตะลยุไปในทะเลทรายอนักวา้งใหญใ่นยามเย็น ทา่น

จะสนุกกบัการน่ังรถตะลยุขบัรถไปขึน้เนนิทรายทีใ่หญท่ีส่ดุและแลน่ลงมาใหค้ณุไดส้นุกสนานไป

กบัคลืน่ทรายทีแ่ผข่ยายไปทกุทศิทกุทาง พรอ้มชมพระอาทติยต์ก  

เขา้สู ่แคม้ป้ิงกลางทะเลทราย โดยภายในมกีจิกรรมตา่งๆใหท้กุทา่นรว่มสนุกอาทเิชน่ 

Henna Tattoo (ทดลองศลิปะการเพนทล์วดลายแบบฉบบัชาวอาหรับ) 

SHI SHA. (เครือ่งสบูบารากู ่แบบฉบบัของชาวอาหรับกลิน่ผลไม) 

 GALA BAYA... ใหท้า่นแตง่กายพืน้เมอืงแบบชาวอาหรับ ถา่ยรปูเก็บไวป็้นทีร่ะลกึ 

 ฟร ีไมอ่ัน้ชมิชาอาหรับ, ผลไมต้ามฤดกูาล, กาแฟ, น ้าอดัลม, น ้าดืม่  

 การขีอ่ฐู 

  

ค ่า       รับประทานอาหารค ่า ณ แคมป์ทีไ่ปแบบบารบ์คีวิ ในทา่มกลางบรรยากาศทะเลทรายสบาย พรอ้มโชว์

ระบ าหนา้ทอ้ง(Belly Dance) จากสาวสวยชาวอาหรับกลางทะเลทราย 

22.00 น.  เดนิทางกลับสูโ่รงแรมทีพั่ก  

   น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก  โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS  ระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

วนัสี ่ ดไูบ DUBAI – บรุจญอ์ลัอาหรบั BURJ AL ARAB – MADINAT JUMEIRAH SOUK – DUBAI 

FRAME - บรุจญเ์คาะลฟีะฮ ์ BURJ KHALIFA    (B/L/D) 
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เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นชมชายหาด JUMEIRAH BEACH ชายหาดตากอากาศทีส่วยงามยอดนยิมของดไูบ  

 

จากนัน้ น าทา่นถา่ยรปูกบัโรงแรม ตกึบรุจญอ์ลัอาหรับ BURJ AL ARAB โรงแรมสดุหร ูระดับ 7ดาว  

ทีส่วยและหรหูราทีส่ดุ แหง่หนึง่ของโลก และมชีือ่เสยีงของตะวันออกกลาง ทีท่กุคนใฝ่ฝันทีจ่ะมโีอกาส

เขา้ไปสมัผัส ตัง้อยูร่มิอา่วอาหรับ เป็นทีพั่กอาศัยของเศรษฐชีาวอาหรับ บรุจญอ์ลั อาหรับ (BURJ AL 

ARAB) หนึง่ในสญัลักษณ์อนัส าคญัของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตสต์กึบรุจญอ์ลั อาหรับ ปัจจบุนัเป็น

โรงแรมรปูทรงเรอืใบทีส่วยและหรหูราทีส่ดุระดับโลกและมชีือ่เสยีงของตะวันออกกลางมคีวามสงู 321 

เมตรหรอื 1,050 ฟตุตัง้อยูบ่นเกาะเทยีมทีถ่กูถมขึน้หา่งจากแถบชายหาดจเูมรา่ห ์280 เมตรรมิอา่ว

เปอรเ์ซยีทีท่กุคนใฝ่ฝันทีจ่ะมโีอกาสเขา้ไปสมัผัสซึง่เป็นทีพั่กอาศัยของเศรษฐชีาวอาหรับการกอ่สรา้ง

ของตกึเริม่ตน้กอ่สรา้งใน พ.ศ. 2537 แลว้เสร็จและเริม่เปิดใชง้านครัง้แรกเมือ่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542

รปูทรงของตกึถกูสรา้งใหเ้หมอืนกบัใบเรอืของเรอืใบแบบชาวอาหรับ ซึง่ตวัตกึมเีสา 2 เสาแยกออกมา

เป็นรปูตวั V ในขณะทีช่อ่งวา่งระหวา่งตวั V สว่นหนึง่กปิ็ดใหเ้ป็นหอ้งใหญ่ๆ  และแบง่ออกเป็นชัน้ๆ 

สถาปนกิไดก้ลา่ววา่ "สิง่กอ่สรา้งนีจ้ะเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงดไูบซึง่กเ็หมอืนกบั โอเปรา่เฮาสท์ีเ่ป็น

สญัลักษณ์ของเมอืงซดินยี ์หรอืหอไอเฟลทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของเมอืงปารสีและตกึบรุจญอ์ลั อาหรับก็

ตอ้งการกลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงดไูบประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตสเ์ชน่กนั" 

 

จากนัน้น าทา่นสู ่เมดแินท จไูมรา่ ซคุ (MADINAT JUMEIRAH SOUK)  

ศนูยก์ารคา้รปูทรงอาหรับโบราณตัง้อยูต่ดิรมิทะเล หรอืเรยีกวา่ เวนสิแหง่ดไูบ เป็นตลาดตดิแอร ์ตัง้อยูใ่น

สว่นเดยีวกบัโรงแรมหรรูะดับ 5 ดาว Mina Al Salam ของตระกลู Al Maktoum ออกแบบและตกแตง่เป็น

ศลิปะพืน้เมอืงแบบอาหรับคลาสสกิ ภายในมสีนิคา้ระดับ Premium มากมาย อาท ิของทีร่ะลกึ พวง

กญุแจ ขวดทราย พรมอหิรา่น หัวน ้าหอม โคมไฟ ของประดับตกแตง่บา้น ขนมหวาน และถั่วรส

ชอ็กโกแลต เป็นตน้ 

 

แวะใหท้า่นถา่ยภาพ ดไูบเฟรม (THE DUBAI FRAME)  

ตกึสถาปัตยกรรมมหศัจรรย ์หนึง่ในความภาคภมูใิจของเมอืงดไูบ และปัจจบุนัดไูบเฟรมนีถ้อืเป็นกรอบ

เฟรมทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกอกีดว้ย ซึง่ตัวตกึนัน้ประกอบดว้ยหอคอยแนวตัง้สงู 150 เมตร พรอ้มถกูเชือ่มตอ่

กนัดว้ยสะพานขนาด 100 ตารางเมตร ท าใหส้ถานทีแ่หง่นีค้อืทีส่ดุของการชมสกายไลนเ์มอืงดไูบอนั

งดงาม และยงัเป็นสถานทีเ่หมาะกบัการถา่ยรปูลงโซเชยีลมเีดยีอยา่งมากอกีดว้ย 
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เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร  CHINESE RESTAURANT  

น าท่านขึน้ ชมตกึบรุจญเ์คาะลฟีะฮ ์BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) หรอื

เดมิชือ่ บรุจญด์ไูบ  

หนึง่ในสัญลักษณ์อันส าคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์อกีทัง้ยังเป็นฉากเสีย่งตายส าคัญของ

พระเอก “ ทอมครซู” จากภาพยนตรเ์รือ่ง Mission Impossible 4 ซึง่ตกึ มคีวามสงูถงึ 828 เมตร ปัจจบุนั

มทีัง้หมด160 ชัน้เป็นตกึทีไ่ดช้ ือ่วา่สงูทีส่ดุในโลก 

ตัวตกึไดท้ าสถติกิลายมาเป็นตกึระฟ้าทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ546 เมตรแซงตกึไทเป101 เรยีบรอ้ย

(สงูกวา่ตกึไทเป101 ประมาณ 97 เมตร และสงูกวา่อาคารใบหยก2 ประมาณ 218 เมตร)  

เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมือ่วันที่4 มกราคม พ.ศ.2553 และ เปลีย่นชือ่อาคารจาก "บรุจญด์ูไบ" เป็น 

"บรุจญเ์คาะลฟีะฮ"์ เพือ่ เป็นเกยีรตแิก ่ทา่นชคีคอ์ดตีประธานาธบิดปีระเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ 

ตกึบุรจญเ์คาะลฟีะฮอ์อกแบบโดยเอสโอเอ็ม ผูอ้อกแบบเดยีวกันกับเซยีรท์าวเวอร ์อาคารทีส่งูทีสุ่ดใน

สหรัฐอเมรกิาในปัจจุบันการตกแต่งภายในจะตกแต่งโดยจอร์โจอาร์มานี Giorgio Armaniโดยเป็น

โรงแรมอารม์านสี าหรับ37 ชัน้ลา่งโดยชัน้45 ถงึ108 จะเป็นอพารต์เมนตโ์ดยทีเ่หลอืจะเป็นส านักงานและ

ชัน้ที1่23 และ 124 จะเป็นจดุชมววิของตกึทีส่ าคัญ สว่นบนของตกึจะเป็นเสาอากาศสือ่สารนอกจากนีช้ัน้ 

78 จะมสีระวา่ยน ้า กลางแจง้ขนาดใหญ่โดยตกึนี้จะตดิตัง้ลฟิตท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลกทีค่วามเร็ว18 ม./วนิาท ี

(65 ก.ม./ชม.,40 ไมล/์ชม.) โดยลฟิตท์ีม่คีวามเร็วสงูสุดอันดับที ่2 ปัจจุบันอยูท่ีต่กึไทเป101ทีม่คีวาม

ความเร็ว 16.83 ม./วนิาท ี 

 

อสิระชอ้ปป้ิง หา้งดไูบมอลล ์(DUBAI MALL)  

ศนูยก์ารคา้แหง่ใหมล่า่สดุของเมอืงดไูบ โดยจ าลองอาทเิชน่ หา้ง Gallaria Lafayette หา้งชือ่ดังของ

ฝร่ังเศส หา้ง Bloomingdales อนัยิง่ใหญจ่ากอเมรกิาเป็นศนูยร์วมแบรนดเ์นมชัน้น าแนวหนา้จากทั่วทกุ

มมุโลก ทา่นสามารถเลอืกชมเทคโนโลยลี ้าสมยัของน ้าพเุตน้ระบ าทีข่นาดใหญท่ีส่ดุในโลกโดยมกีารจดั

แสดงทีบ่รเิวณ หนา้หา้งดไูบมอลล ์เริม่ตัง้แต ่17.30-24.00 น.โดยการแสดงจะเริม่ทกุๆ 30นาท ี

จากจดุนี ้ทา่นสามารถถา่ยรปูคูก่บัตกึบรุจญเ์คาะลฟีะฮ ์แบบเต็มตวัตกึไดอ้กีดว้ย  



Page 13 of 18 

 

 

 

 

ค ่า       รับประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร CHINESE  RESTAURANT  

  ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิดไูบ เพือ่เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ 

 

วนัหา้ ดไูบ DUBAI – สนามบนิสวุรรณภมู ิBKK                                                            (-/-/-) 

 

02.50 น. เหริฟ้าสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ EMIRATES เทีย่วบนิ EK384 

 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง ใชเ้วลาบนิ 6.40 ชัว่โมง) 

12.30 น. คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ ดว้ยความประทับใจ 

 

**รายการทอ่งเทีย่วอาจเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีโ้ดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั** 

กอ่นท าการจองทวัรท์กุครัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทดั เนือ่งจากทางบรษัิทฯ  

จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั 
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ก าหนดการเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น) 

ราคาเด็กเสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น) 

ราคาเด็กไมเ่สรมิ

เตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น) 

พกัเดีย่วจา่ย

เพิม่ 

07 – 11 ก.ย. 65  

21 – 25 ก.ย.65 

05-09 ต.ค.65 

08 – 12 ต.ค.65 

49,988 บาท 49,988 บาท 48,988 บาท 7,500 บาท 

12 -16 ต.ค.65 

13 – 17 ต.ค.65 

19 -23 ต.ค.65 

20 – 24 ต.ค.65 

22 -26 ต.ค.65 

52,988 บาท 52,988 บาท 51,988 บาท 7,500 บาท 

09 -13 พ.ย.65 49,988 บาท 49,988 บาท 48,988 บาท 7,500 บาท 

23 – 27 พ.ย.65 

03 – 07 ธ.ค.65 

08 – 12 ธ.ค.65 

10 – 14 ธ.ค.65 

21 – 25 ธ.ค.65 

24 – 28 ธ.ค.65 

50,988 บาท 50,988 บาท 49,988 บาท 8,500 บาท 

29 ธ.ค. – 02 ม.ค.66 

30 ธ.ค. – 03 ม.ค.66 

31 ธ.ค. – 04 ม.ค.66 

57,988 บาท 57,988 บาท 57,988 บาท 9,500 บาท 

21 -25 ม.ค.66 

22 – 26 ม.ค.66 
50,988 บาท 50,988 บาท 50,988 บาท 8,500 บาท 

08 – 12 ก.พ.66 

22 – 26 ก.พ.66 
49,988 บาท 49,988 บาท 49,988 บาท 8,500 บาท 

UPDATE 13 AUG22 

หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีโ้ดยค านงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั 

ในกรณีทีค่ณะออกเดนิทางต ่ากวา่ 15 ทา่น หรอืมาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง จะมกีารเปลีย่นแปลง 
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ขนาดของภาหนะทีใ่ชใ้นการน าเทีย่ว ตลอดรายการทวัร ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

กรณีทีค่ณะทวัรอ์อกเดนิทางต า่กวา่ 15 ทา่น หรอืต า่กวา่มาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอ

ยกเลกิการเดนิทาง หรอื อาจแจง้ตอ่ทางคณะทวัรใ์หท้ราบวา่มกีารเรยีกเก็บคา่ทวัรเ์พิม่ในกรณีทีต่ า่กวา่ 15 ทา่น ตาม

ความเหมาะสมและเป็นจรงิ 

ทางบรษัิทขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ทัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้   

 

เงือ่นไขการจองทวัร ์

งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจา่ยมดัจ า 16,000 บาท /ทา่น ภายใน 3 วันหลังจากทีม่กีารจอง (เพือ่เป็นการยนืยนัการเดนิทาง) 

 พรอ้มสง่รายชือ่และหนา้พาสปอรต์ผูท้ีจ่ะเดนิทางทันท ี 

งวดที ่2 : ช าระยอดสว่นทีเ่หลอื กอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วัน หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายใน

ก าหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

กรณีทีต่อ้งการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หาก

ออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

หลังจากช าระคา่มดัจ าแลว้ สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้กอ่นทีบ่รษัิทฯ จะท าการออกตัว๋ลว่งหนา้ 1-2 อาทติยก์อ่นการ

เดนิทางแตท่ัง้นีต้อ้งยดึกฏของสายการบนิเป็นหลัก  

เงือ่นไขการยกเลกิทัวร ์

กรณียกเลกิหลังจากวางเงนิมดัจ า บรษัิทฯจะคดิคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ วันนัน้ ทีไ่ม่

สามารถ คนืเงนิได ้(ตวัอยา่งเชน่ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ, คา่วซีา่, คา่มดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้) 

กรณียกเลกิหลังจากจา่ยเงนิเต็มจ านวน บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทจะท าเรือ่งยืน่เอกสารไปยงั

สายการบนิ โรงแรม และในทกุๆการใหบ้รกิาร เพือ่ใหพ้จิารณาอกีครัง้ ทัง้นี ้อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนนิการ ซึง่

ไมส่ามารถแจง้ไดว้า่สามารถคนืเงนิไดท้ัง้หมดหรอืบางสว่น หรอืไมไ่ดเ้ลย เพราะขึน้อยูก่บัการพจิารณาและตดัสนิใจของ

สายการบนิ โรงแรมและในทกุๆบรกิารอืน่ๆเป็นส าคญั 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์EMIRATES (EK)  กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ใหท้า่นละ 

1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 30 ก.ก.ตอ่ใบ / กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 ก.ก.1ใบ  

( กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ไมส่ามารถขอคนืเงนิไดแ้ละไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้) 

คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่น เป็น TWIN ROOM หรอื TRP ROOM ในโรงแรม ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดบัเดยีวกนั รวม

ทัง้สิน้ 3 คนื 

คา่พาหนะ รถรับ-สง่ ตลอดการเดนิทาง พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ 

คา่วซีา่เขา้ประเทศสหรัฐ อาหรับเอมเิรสต ์

คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ 
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คา่บรกิารน าทัวรโ์ดยมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ์ 

คา่น ้าดืม่ระหวา่งเดนิทาง 1 ขวด ตอ่ทา่น/วัน 

คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

คา่จดัท าหนังสอืเดนิทาง 

ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ฯลฯ 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ และทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนอืรายการและน ้าดิม่นอกเหนอืจากทีแ่จง้ไว ้ทา่นละ 1 ขวด/วัน 

คา่ทปิมคัเุทศก ์พนักงานขบัรถ ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์(United Arab Emirates)  และ หัวหนา้ทัวรจ์าก

เมอืงไทย 

 (เป็นอตัราปกตติามหลักสากลของการทอ่งเทีย่ว ) 

คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่      ทา่นละ 3 USD / ทา่น / วัน (คดิเป็น 4วัน เทา่กบั 12USD) 

พนักงานขบัรถในประเทศ    ทา่นละ 2 USD / ทา่น / วัน (คดิเป็น 4วัน เทา่กบั 8USD) 

คา่ทปิพนักงานขบัรถทอ่งทะเลทราย     ทา่นละ 2 USD / ทา่น / วัน (คดิเป็น 1 วนั เทา่กบั 2USD) 

คา่ทปิคา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์     ทา่นละ 3 USD / ทา่น / วัน (คดิเป็น 5วัน เทา่กบั 15USD) 

รวมคา่ทปิ 37 USD/ทา่น 

 

หมายเหต ุ

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ทา่น  ซึง่ใน

กรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั จนไมอ่าจแกไ้ขได ้

และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทวัรแ์ละ

เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 

บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย 

จากสายการบนิเมือ่เทีย่วบนิ “ดเีลย”์ หรอืลา่ชา้? หรอื เหตสุดุวสิยั หรอือบุตัเิหตตุา่ง ๆ 

ราคานีค้ดิตามราคาบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจบุนั หากมกีารปรับราคาบตัรโดยสารสงูขึน้ ตามอตัราคา่น ้ามนั หรอื 

คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดังกลา่วและแจง้ใหท้า่นทราบ 

เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอื ถกูปฏเิสธการ

เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 
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กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถ เขา้-ออกเมอืงไดเ้นือ่งจากปลอมแปลง หรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

หากลกูคา้ทา่นใด ยืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตั ิลกูคา้ตอ้งช าระคา่วซีา่ตามทีส่ถานฑตูฯ เรยีกเก็บ 

ในกรณีทีท่า่นผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เลม่สนี ้าเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบใดๆในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู

การขอทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตจิะอยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถ

เปิดประตฉุูกเฉนิได ้(โดยน ้าหนักประตนัูน้อยูท่ีป่ระมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ

อ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

ภาพทีใ่ชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พือ่ความเขา้ใจในมมุมองสถานทีท่อ่งเทีย่ว ภาพใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้ 

 

โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
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เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


