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วนัทีห่น ึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตดิูไบ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐั

อาหรบัเอมเิรตส ์- เมอืงดไูบ - ข ึน้ชมววิบน อาคารบรุจญเ์คาะลฟีะฮ ์- หา้งดไูบ มอลล ์- น า้พเุตน้ระบ า แหง่เมอืงดไูบ 

                         (-/-/-) 

06.30 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 8-9 เคาน์เตอร ์T สายการบนิ Emirate Airlines โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวย

ความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

09.55 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตดิูไบ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิ Emirate 

Airlines เทีย่วบนิที ่EK375 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 55 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

13.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิไูบ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์

น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 3 ช ัว่โมง ** 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ (Dubai) เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ตัง้อยู่ทางภาคเหนือของประเทศ 

ถอืเป็นเมอืงแห่งความมหัศจรรยเ์พราะถูกผันแปรจากดนิแดนแห่งทะเลทราย สู่ดนิแดนแห่งโลกอนาคต ความมั่งค่ังทางการคา้ 

บรกิารการพัฒนาอสังหารมิทรัพย ์และศนูยก์ลางธุรกจิ ไมจ่ ากัดเฉพาะการคา้น ้ามันแบบก่อนๆ สู่การเป็นเมอืงแห่งผูน้ าเทคโนโลยี

สมัยใหม่ทีสุ่ดของโลกแห่งหนึง่ ไม่มสี ิง่ใดบนโลกใบนี้ ทีเ่มอืงดูไบจะท าไม่ได ้แมก้ารสรา้งแผ่นดนิและจารกึลงบนแผนทีโ่ลกใน

อาณาเขตของตนเอง  
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น าท่าน ขึน้ชมววิบน อาคารบุรจญเ์คาะลฟีะฮ ์(Burj Khalifa) หรอื เดมิชือ่ ตกึ บุรจญด์ูไบ ทีช่ัน้ 124 หนึง่ในสัญลักษณ์อัน

ส าคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์อกีทัง้ยังเป็นฉากเสีย่งตายส าคัญของพระเอก “ ทอม ครซู ” จากภาพยนตรเ์รือ่ง Mission 

Impossible 4 ซึง่ตกึมคีวามสงูถงึ 828 เมตร ปัจจุบันมทีัง้หมด 160 ชัน้ เป็นตกึทีไ่ดช้ือ่วา่สงูทีส่ดุในโลก ตัวตกึไดท้ าสถติกิลายมา

เป็นตกึระฟ้าทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ 546 เมตร แซงตกึไทเป 101 เรยีบรอ้ย (สงูกวา่ตกึไทเป 101 ประมาณ 97 เมตร และสูง

กว่าอาคารใบหยก 2 ประมาณ 218 เมตร) ซึง่ไดม้กีารเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมือ่วันที ่4 มกราคม พ.ศ. 2553 และ เปลีย่นชือ่

อาคารจาก " บุรจญ ์ดูไบ " เป็น " บุรจญ ์เคาะลฟีะฮ ์" เพือ่ เป็นเกยีรตแิก่ ท่านชคีค ์อดตีประธานาธบิดปีระเทศสหรัฐอาหรับเอ

มเิรตส ์ตกึบุรจญ ์เคาะลฟีะฮ ์ออกแบบโดย เอสโอเอ็ม ผูอ้อกแบบเดยีวกันกับเซยีรท์าวเวอร ์อาคารทีสู่งทีสุ่ดในสหรัฐอเมรกิาใน 

ปัจจุบันการตกแตง่ภายในจะตกแตง่โดย จอรโ์จ อารม์านี (Giorgio Armani) โดยเป็นโรงแรมอารม์านี ส าหรับ 37 ชัน้ล่าง โดยชัน้ 

45 ถงึ 108 จะเป็นอพารต์เมนต ์โดยทีเ่หลอืจะเป็นส านักงาน และ ชัน้ที ่123 และ 124 จะเป็นจุดชมววิของตกึทีส่ าคัญ ส่วนบน

ของตกึจะเป็นเสาอากาศสือ่สาร นอกจากนีช้ัน้ 78 จะมสีระวา่ยน ้า กลางแจง้ขนาดใหญ่ โดยตกึนี้จะตดิตัง้ลฟิตท์ีเ่ร็วทีสุ่ดในโลก ที่

ความเร็ว 18 ม./วนิาท ี(65 ก.ม./ชม. , 40 ไมล/์ชม.) โดยลฟิตท์ีม่คีวามเร็วสูงสุดอันดับที ่2 ปัจจุบันอยู่ทีต่กึไทเป 101 ทีม่คีวาม

ความเร็ว 16.83 ม./วนิาท ี** รอบของการขึน้ชมววิบนอาคาร บรุจญ ์เคาะลฟีะฮ ์อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

ข ึน้อยูก่บัช่วงเวลา และ อตัราคา่บรกิารของบตัรขึน้ชม ตามอตัราทีค่ณะก าหนดเทา่น ัน้ ** บรเิวณเดยีวกันเป็นทีต่ัง้ของ 

หา้งดไูบ มอลล ์(Dubai Mall) หา้งทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก และมพีพิธิภัณฑส์ัตวน์ ้าทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกอยู่ภายใน ใหท้่านไดถ้่ายรูป

หนา้ตูป้ลาทีม่ขีนาดใหญก่วา่คนสบิคนยนืเรยีงกัน อสิระในการเลอืกซือ้ของฝาก สนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังมากมายจากยุโรป ไม่ว่าจะ

เป็นเสือ้ผา้สภุาพบรุษุและสภุาพสตร ีกระเป๋าถอื เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เครือ่งกฬีา เป็นตน้ สนิคา้บางชิน้ ไม่สามารถหาซือ้ไดท้ียุ่โรป แต่

อาจหาซือ้ไดท้ีน่ี่ และ ชว่งเวลา 18.00-24.00 น. ของทุกวัน ท่านจะไดช้มการแสดง น า้พุเตน้ระบ า แหง่เมอืงดูไบ (Dubai 

Dance Fountain) เป็นน ้าพุเตน้ระบ าอันสวยงามวจิติร อยู่ในทะเลสาบหนา้ ตกึ บุรจญ ์เคาะลฟีะฮ ์ถอืเป็นน ้าพุทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน

โลก โดยรอบถกูรายลอ้มไปดว้ยตกึทีม่ชี ือ่เสยีงมากมาย สิง่พเิศษของน ้าพแุหง่ดไูบนี ้คอื จะใชไ้ฟทัง้สิน้ 6,600 ดวง โปรเจคเตอร์

ส ี50 ตัว ควบคมุการท างานดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์โดยจะแสดงประกอบดนตร ีครัง้ละประมาณ 5 นาท ีโดยใชง้บประมาณในการ

กอ่สรา้งทัง้สิน้กวา่ 7.2 พันลา้นบาท 

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

พเิศษ !! น าทา่นสมัผสักบัประสบการณใ์หม ่น ัง่รถลมีซูนีสดุหร ูชมความสวยงามโดยรอบของเมอืงดไูบ ** รอบของ

การน ัง่รถลมีซูนี อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข ึน้อยูก่บัชว่งเวลา และ อตัราคา่บรกิาร ตามอตัราทีค่ณะก าหนดเทา่น ัน้ 

** 

  น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Novotel Barsha หรอื Golden Tulip, Dubai, United Arab Emirates หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่อง เมอืงดูไบ - พระราชวงัทา่นชคี - ศูนยร์วมสนิคา้พืน้เมอืง - สุเหรา่ จูไมรา่ - ชายหาด จไูมรา่ - ตลาดเมดนิทั จไูมรา่ -

อาคารบุรจญอ์ลัอาหรบั - น ัง่รถไฟโมโนเรล สู ่โครงการเดอะ ปาลม์ - โรงแรมแอตแลนตสิ - ชงิชา้สวรรค ์ดูไบอาย - 

ตะลยุทะเลทราย ดว้ยรถยนตข์บัเคลือ่น 4 ลอ้ - ทะเลทราย                         (B/-/D)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ผา่นชม พระราชวงัทา่นชคี (Shiekh Palace) ตืน่ตาตืน่ใจกับการถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึหนา้พระราชวังอันงดงามสุด

อลังการของครอบครัวชคีค ์อัล มัคตูม (Shiekh Al Maktoum) ซึง่มคีวามร่มรืน่เต็มไปดว้ยตน้ไมแ้ละพชืพรรณนานาชนดิ และ

บรรดาเหลา่นกยงูมากมายนับหลายสบิตัวทีถ่กูเนรมติขึน้ทา่มกลางเมอืงแหง่ทะเลทราย 

น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยร์วมสนิคา้พืน้เมอืง (Local Product Shop) จ าหน่ายของฝาก ของทีร่ะลกึทอ้งถิน่ของเมอืงดูไบ เชน่ 

พรม เครือ่งประดับ ชดุพืน้เมอืง รปูตดิผนัง เป็นตน้   

น าทา่น ผา่นชม สเุหรา่ จไูมรา่ (Jumeirah Mosque) สุเหร่าคู่บา้นคู่เมอืงของเมอืงดูไบ สรา้งดว้ยหนิอ่อนทัง้หลัง และไดช้ือ่

ว่าเป็นสุเหร่าทีส่วยงามมากทีสุ่ดแห่งหนึง่ในเมอืงดูไบ ผ่านชม ชายหาด จไูมรา่ (Jumeirah Beachฉ) สถานทีต่ากอากาศ

ยอดนยิมของชาวดไูบ  

น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดเมดนิทั จไูมรา่ (Medinat Jumeirah Souk) ตลาดพืน้เมอืงโบราณแต่แฝงไปดว้ยความโรแมนตกิ 

ตกแตง่สไตลอ์าหรับผสมผสานกับวัฒนธรรมของตะวันออกกลางแบบดัง้เดมิ มทีัง้รา้นแบบรถเข็นแผงลอยและบา้นมรีา้นขายของที่

ระลกึ เสือ้ผา้แฟชัน่ เครือ่งประดับ รา้นบูตกิ รา้นอาหารสุดหรูทีม่คีวามหลากหลายและขึ้นชือ่จากทั่วโลก ตัง้แต่รา้นกาแฟไปจนถงึ

ภัตตาคาร ทา่มกลางววิทวิทัศนท์ีส่วยงามของสถาปัตยกรรมเมอืงเกา่และโอบลอ้มดว้ยล าคลองสวยงาม 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ อาคารบุรจญอ์ลัอาหรบั (Burj Al Arab) โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว รูปทรงคลา้ยเรอืใบที่

งดงามและหรหูราทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ตัง้อยูร่มิอา่วอาหรับ เป็นทีพั่กอาศัยของเศรษฐทีีม่ชี ือ่เสยีงชาวตะวันออกกลาง  

น าท่าน น ัง่รถไฟโมโนเรล (Monorail) สู ่โครงการเดอะ ปาลม์ (The Palm Project) เป็นสุดยอดโครงการของประเทศ

สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์โดยการถมทะเลใหเ้ป็นเกาะเทยีม สรา้งเป็นรูปตน้ปาลม์ จ านวน 3 เกาะ มทีัง้โรงแรม รีสอรท์ อพารต์เมนท ์

รา้นคา้ ภัตตาคาร ผับ บาร ์รวมทัง้ส านักงานต่างๆ นับว่าเป็นสิง่มหัศจรรยอ์ันดับที ่8 ของโลก และส่วนของโครงการไดถู้กจารกึให ้

เป็นสว่นหนึง่ในแผนทีโ่ลกเรยีบรอ้ย น าท่าน ผา่นชม ความหรูหราและยิง่ใหญ่ของ โรงแรมแอตแลนตสิ (Atlantis Hotel) ที่

อยู่บรเิวณส่วนปลาย หรอื ยอดของโครงการเดอะ ปาลม์ ** รอบของการน ัง่รถไฟโมโนเรล อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม ข ึน้อยูก่บัชว่งเวลา และ อตัราคา่บรกิาร ตามอตัราทีค่ณะก าหนดเทา่น ัน้ ** 

น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ ชงิชา้สวรรค ์ดไูบอาย (Dubai Eye) ตัง้อยูใ่นเขตบล ูวอเตอร ์(Blue Waters) สัญลักษณ์ใหม่

ตอ่จากดไูบ เฟรม ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ทีจ่ะเปิดใหบ้รกิารในปี 2563 ทีจ่ะถงึนี ้

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
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ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่โรงแรมทีพ่กั เพือ่เตรยีมความพรอ้ม เปลีย่นเครือ่งแตง่กายส าหรบัตะลยุทะเลทราย 

** ค าแนะน า **  

- ควรเตรยีมเสือ้คลมุกนัแดด แวน่ตากนัแดด รองเทา้ล าลองทีส่วมใสส่บาย เพือ่ตะลยุทะเลทราย 

- ทา่นทีเ่มารถ กรณุาทานยาแกเ้มารถลว่งหนา้อยา่งนอ้ยคร ึง่ช ัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง และ ควรแจง้ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบ  

- กจิกรรมนี ้ไมอ่นญุาตใหผู้ท้ ีเ่ป็นโรคหวัใจข ัน้รนุแรง หรอื ต ัง้ครรภ ์เขา้รว่มโดยเด็ดขาด กรณีเกดิความเสยีหายไมว่า่

กรณีใดๆทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถรบัผดิชอบไดท้กุกรณี 

- ส าหรบัทา่นทีไ่มร่ว่มเดนิทางตะลุยทะเลทราย ทา่นจ าเป็นตอ้งพกัผ่อนรอคณะอยู่ท ีโ่รงแรมทีพ่กั โดยทางบรษิทั ไม่

สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี ้หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี รวมไปถงึอาหารมือ้ค า่ทีร่วมอยูใ่นกจิกรรม 

เพราะเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยชว่งหนา้แลว้ท ัง้หมด ทา่นสามารถเลอืกชอ้ปป้ิงทีห่า้งสรรพสนิคา้ โดยแจง้ใหห้วัหนา้

ทวัรท์ราบ หรอืเพือ่ประสานงานตดิตอ่บรกิารรถรบัสง่ ซึง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ กรณุาตรวจสอบเป็นกรณีพเิศษ 

น าทา่น ตะลยุทะเลทราย ดว้ยรถยนตข์บัเคลือ่น 4 ลอ้ (4WD Sand Dune / Desert Safari) เพือ่เดนิทางสู ่ทะเลทราย 

(The Desert) ทา่นจะไดส้นุกสนานและตืน่เตน้ไปกับประสบการณ์อันแปลกใหม ่น่ังรถตะลยุไปบนเนนิทรายทัง้สงูและต ่าสลับกัน 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ในแคมป์กระโจมสไตลอ์าหรบั พืน้เมอืงเบดอูนิ (Bedouin) 

อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมต่างๆ ในแคมป์กระโจมแบบอาหรบั ดืม่ด ่าบรรยากาศสุดโรแมนตกิของพระ

อาทติยต์กดนิทีแ่สนสวยงาม และสมัผสัชวีติแบบชาวพืน้เมอืงเบดอูนิ (Bedouin) อาท ิการสวมชุดพืน้เมอืงชาวอาหรบั

เพือ่ถา่ยรปูเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ การเพน้ทม์อืแบบอาหรบั (Henna Tattoo) ลองสูบ มารากู กลิน่ผลไม ้(Shi Sha) ชม

โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance) ซึง่เป็นศลิปะการรา่ยร าทีเ่นน้การเคลือ่นไหวของกลา้มเนือ้ทอ้งและสะโพก รวมถงึ

สนุกสนานกบัการขีอู่ฐ (Camel Ride) ** ช่วงเวลาของการน ัง่รถตะลุยทะเลทราย อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม ข ึน้อยูก่บัชว่งเวลา และ อตัราคา่บรกิาร ตามอตัราทีค่ณะก าหนดเทา่น ัน้ ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Novotel Barsha หรอื Golden Tulip, Dubai, United Arab Emirates หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม เมอืงดไูบ - เมอืงอาบดูาบ ี- สเุหรา่หลวงแหง่เมอืงอาบูดาบ ี- โรงแรมเอมเิรตสพ์าเลซ - อาคารเอทฮิดัทาวเวอร ์- เฟอร ์

ราร ี ่เวลิด ์- ท าเนยีบประธานาธบิด ีแหง่เมอืงอาบดูาบ ี- เมอืงดไูบ - หา้งเอมเิรตส ์มอลล ์             (B/L/-)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

** ค าแนะน า โปรดแตง่กายดว้ยชุดสภุาพ ส าหรบัเขา้ชมสเุหรา่หลวง และ ท าเนยีบประธานาธบิดฯี ** 

การเขา้ชมสเุหรา่หลวง และ ท าเนยีบประธานาธบิดฯี จ าเป็นตอ้งแตง่กายดว้ยชุดสภุาพ และ ถอดรองเทา้กอ่นเขา้ชม 

สภุาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาวคลมุขอ้เทา้ เสือ้แขนยาวคลมุขอ้มอื มดิชดิไมร่ดัรปู และเตรยีมผา้ส าหรบัคลมุศรีษะ 

สภุาพบรุษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไมร่ดัรปู 



- 6 - 

  
 
 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอาบดูาบ ี(Abu Dhabi) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์

ตัง้อยูบ่นเกาะรูปตัวท ียืน่ออกไปบรเิวณอ่าวเปอรเ์ซยี ถอืเป็นเมอืงทีม่คี่าครองชพีสงูทีสุ่ดอันดับ 3 ในภูมภิาค และอันดับ 26 ของ

โลก เป็นเมอืงทีไ่ดร้ับสมญานามว่า Garden of Gulf หรอื อ่าวแห่งความเขยีวขจ ีและมคีวามอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยสวนสวยงาม

ทา่มกลางทะเลทราย 

น าทา่น เขา้ชม สเุหรา่หลวงแหง่เมอืงอาบดูาบ ี(Grand Mosque of Abu Dhabi) หรอื สุเหร่า ชคีค ์ซายดิ บนิ สุลตาล อัล 

นารยั์นต ์(Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Mosque) สุเหร่าประจ าเมอืงหลวงทีท่่าน Sheikh Zayed Bin Sultan Al 

Nahyan หรอื ท่านชคีค ์บุคคลส าคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์เป็นเจา้ผูค้รองรัฐอาบูดาบ ีเป็นผูก้่อตัง้ประเทศสหรัฐ

อาหรับเอมเิรตส ์และ เป็นประธานาธบิดคีนแรกของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ผูเ้ป็นทีรั่กและเปรยีบเสมอืนบดิาของชาวสหรัฐ

อาหรับเอมเิรตส ์สรา้งไวก้อ่นทา่นจะสวรรคต การกอ่สรา้งใชเ้วลารวมทัง้หมด 10 ปี ภายในสเุหรา่แหง่นีม้พีรมทอมอืผนืทีใ่หญ่ทีสุ่ด

ในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร ผลงานทอ้งถิน่ของชาวอาหรับโบราณ และ โคมไฟ Chandelier ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก น าเขา้จาก

ประเทศเยอรมันท าดว้ยทองค าและทองแดงซึง่ถูกสั่งท าขึน้พเิศษ ซึง่ภายหลังทีท่่านชคีคส์วรรคต ทางรัฐบาลจงึใชสุ้เหร่าแห่งนี้

เป็นสุสานหลวงทีฝั่งพระบรมศพของท่าน สุเหร่าแห่งนี้สามารถรองรับผูม้าประกอบพธิกีรรมทางศาสนาไดสู้งถงึ 40,000 คน ** 

รอบของการเขา้ชม สุเหรา่หลวงแหง่เมอืงอาบูดาบ ีอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข ึน้อยู่กบัช่วงเวลา และ 

อตัราคา่บรกิารของบตัรขึน้ชม ตามอตัราทีค่ณะก าหนดเทา่น ัน้ ** 

น าท่าน ผา่นชม โรงแรมเอมเิรตสพ์าเลซ (Emirates Palace Hotel) ซึง่ในอดตีใชเ้ป็นทีรั่บรองผูน้ าประเทศในเครอื GCC 

หรอื คณะมนตรคีวามรว่มมอืรัฐอา่วอาหรับ ไดแ้ก ่บารเ์รน การต์าร ์คเูวต โอมาน ซาอดุอิารเบยี และสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์พระราช

อาคันตุกะของท่านชคีค์ ปัจจุบันเป็นโรงแรมที่อยู่ในความดูแลของรัฐบาลเมอืงอาบู ดาบี บรหิารโดยกลุ่ม Kempinski เปิด

ใหบ้รกิารครัง้แรกเมือ่ปี 2548 โดยใชง้บประมาณก่อสรา้งทัง้สิน้ประมาณ 3 พันลา้นเหรียญสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ซึง่มีความ

สวยงามดจุดั่งพระราชวังของเจา้ผูค้รองนคร  โรงแรมแหง่นีอ้ยูบ่นทีด่นิของท่านชคีค ์อดตีประธานาธบิด ีอกีเชน่กัน อาคารเอทฮิัด

ทาวเวอร(์Etihad Tower) แวะถ่ายรูปกับตกึเอทฮิัดทาวเวอร(์Etihad Tower)คอืกลุ่มอาคารทีใ่ชใ้นการถ่ายท าฉาก‘จัมป์น าท่าน 

ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ อาคารเอทฮิดัทาวเวอร ์(Etihad Tower) คอืกลุ่มอาคารหรูหรา งดงามท่ามกลางบรรดาตกึระฟ้าใน

เมอืงอาบ ูดาบ ีตัวอาคารส านักงานสรา้งจากหนิอ่อนและประกอบไปดว้ยการตกแต่งรายละเอยีดอย่างใส่ใจและระบบไฟทีท่ันสมัย

ทั่วทัง้อาคารตัง้แตท่างเขา้อาคารผูท้ีแ่วะเวยีนมาทีต่กึเอทฮิัดทาวเวอรจ์ะตอ้งประทับใจกับบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม และใชใ้น

การถา่ยท าฉาก “จัมป์รถ” ขา้มตกึของโดมนิกิทอเรตโต ้ในภาพยนตรเ์รือ่ง ฟาส แอนด ์ฟีเรยีด 7 (ในปี ค.ศ. 2015)  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ
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น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ เฟอรร์ารี ่เวลิด ์(Ferrari World) เป็นแหล่งรวมเทคโนโลย ีนวัตกรรมทัง้ยานยนต ์วศิวกรรม

อเิล็กทรอนกิส ์และสรรพสิง่ทีเ่ป็นองคค์วามรูเ้ชงิวศิวกรรม, ศลิปกรรม การออกแบบ วจัิย พัฒนา จากรถยนตเ์ฟอรร์ารี ่และทุกๆ 

ศาสตรใ์นโลก เอามารวมกันเพือ่สรา้งเป็นโครงการนี้ ทีเ่ป็นทัง้สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก โชวร์ูมเทคโนโลย,ี โชวร์ูม

วศิวกรรมยานยนต,์ แหล่งรวมเทคนคิความรู ้และความบันเทงิทุกอย่างเอาไวใ้นนี้ ** คา่บตัรเขา้ชม เฟอรร์ารี ่เวลิด ์ทา่นละ 

ประมาณ 80-100 ยูเอสดอลล่าหส์หรฐัอเมรกิา (USD.) ข ึน้อยู่กบัช่วงเวลา และ ช่วงฤดูกาล ราคาอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงได ้หรอื ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของฝากของทีร่ะลกึจากเฟอรร์าร ี ่เวลิด ์มากมายทีร่า้นขายของทีร่ะลกึ **  

น าท่าน เขา้ชม ท าเนยีบประธานาธบิด ีแหง่เมอืงอาบูดาบ ี(Presidential Palace of Abu Dhabi / Qasr Al Wattan) 

สถานทีท่างวัฒนธรรมทีส่ าคัญแห่งใหม่ทีเ่พิง่เปิดใหนั้กท่องเทีย่วเขา้ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันออกกลาง เมือ่วันที ่

11 มนีาคม 2562 ทีผ่่านมา เริม่จากโถงกลาง (The Great Hall) มลีักษณะเป็นโดมทองขนาดใหญ่มคีวามสูงกว่า 37 เมตร กลาง

อาคาร ผา่นทางเชือ่มเขา้สู่หอ้งต่างๆ ภายในถูกประดับประดาดว้ยกระเบือ้งโมเสควจิติรบรรจงดว้ยศลิปะร่วมสมัยไดอ้ย่างสวยงาม

หรหูรา ทุกหอ้งลว้นมคีวามสวยงามเป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไป ตลอดจนเรยีนรูม้รดกทางวัฒนธรรมและขนบประเพณีของ

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไดจ้ากที่นี่ ** รอบของการเขา้ชม ท าเนยีบประธานาธบิดี แห่งเมอืงอาบูดาบ ีอาจ

เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข ึน้อยู่กบัช่วงเวลา และ อตัราค่าบรกิารของบตัรขึน้ชม ตามอตัราทีค่ณะก าหนด

เทา่น ัน้ ** 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ (Dubai) ผ่านถนน Sheikh Zayed Road ถนน 12 เลนส ์สายหลักส าคัญทีสุ่ดของประเทศสหรัฐ

อาหรับเอมเิรตส ์ทีเ่ชือ่มต่อเมอืงอาบู ดาบ ีและ เมอืงดูไบ เขา้ดว้ยกัน ขนานไปกับแนวชายฝ่ัง ถนนเสน้นี้มโีรงแรม ศูนยก์ารคา้ 

ส านักงานและอพารต์เมนท ์ตัง้เรยีงรายมากมาย สถาปัตยกรรมสมัยเก่า และ สมัยใหม่รวมกันอยู่แสดงถงึความมั่งคั่งสวยงามทาง

อารยธรรมและวัฒนธรรม 

น าท่านเดนิทางสู่ หา้งเอมเิรตส ์มอลล ์(Emirates Mall) เป็นหา้งขนาดใหญ่ทีไ่ดร้ับความนิยมสูง มโีรงภาพยนตร ์Cinestar 

แบบคอมเพล็กซ ์มอีารเ์คดกวา้งใหญ ่ตดิตัง้ตูเ้กมส ์ลานโบวล์ิง่ และรา้นคา้อกีมากมาย รวมถงึรา้นต่างๆ ทีไ่ดร้ับความนยิมในเมอืง

ดูไบ และ Borders, Debenhams, Zara และแมแ้ต่ Harvey Nichols สนิคา้แบรนดด์ังอย่าง H&M และ Phat Farm ส าหรับลูกคา้

ทั่วไป และ Via Rodeo ทีเ่ต็มไปดว้ย Versace, D&G, Ferragamo และอืน่ๆ จุดทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดของ Mall of the Emirates ก็คอื 

สก ีดูไบ (Ski Dubai) ไม่น่าแปลกใจที ่Mall of the Emirates เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีไ่ดรั้บความนยิมสูงสุดในเมอืงดูไบเพราะ สก ี

ดูไบ (Ski Dubai) คอืหนึง่ในสุดยอดแหล่งท่องเทีย่วในประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์สามารถเลอืกเล่นระหว่างสก ีสโนวบ์อรด์ 

เลือ่นหมิะ หรอืโยนบอลหมิะในสวนหมิะ หรอื สามารถเลอืกดืม่ชา กาแฟ รับประทานอาหารใน Mall of the Emirates มรีา้นอาหาร

ใหค้ณุเลอืกแบบนับไมถ่ว้นเลยทเีดยีว เชน่ Apres รา้นมสีไตลท์ีพั่กส าหรับนักเล่นสก ีมเีครือ่งดืม่บรกิารทันใจหรอืเลอืกทานฟองดู

ก็ได,้ ใกล ้Ski Dubai เป็นทีต่ัง้รา้น Sezzam ซึง่มเีมนูอาหารนานาชาตใิหเ้ลอืกมากมาย, The Butcher’s Shop รวมอาหารสุดยอด

ทีน่ าเขา้จากแอฟรกิาใต ้ทีท่ีค่ณุตอ้งแวะทาน Biltong (เนือ้ตากแหง้) หรอืสเต็กรสเลศิ 

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Novotel Barsha หรอื Golden Tulip, Dubai, United Arab Emirates หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ เมอืงดไูบ - รา้นเครือ่งหนงั - ข ึน้ชมววิบน อาคารดูไบเฟรม - พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตดิูไบ - ดูไบ ครกี - น ัง่เรอืขา้มฟาก - 

ยา่นตลาดเกา่ - ตลาดทอง - ตลาดเครือ่งเทศ - ทา่อากาศยานนานาชาตดิูไบ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์

- ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย               (B/-/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นเครือ่งหนงั (Leather Shop) จ าหน่ายเสือ้หนัง และ เสือ้ขนสัตว ์(ขนเฟอร)์ ทีช่าวพืน้เมอืงดูไบ นยิมใช ้

แน่นอนวา่จะตอ้งเป็นสนิคา้ทีม่คีณุภาพ ผลติจากวตัถดุบิทีด่สีดุจากทั่วทกุมมุโลก  

น าท่าน ขึน้ชมววิบน อาคารดูไบเฟรม (Dubai Frame) สัญลักษณ์ใหม่ของเมอืงดูไบ อาคารหนา้ตาคลา้ย กรอบรูป ทีใ่หญ่

ทีสุ่ดในโลก ซึง่เป็นกรอบรูปฉาบทองค าความสูงขนาด 150 เมตร กวา้ง 93 เมตร ใชเ้วลาในการก่อสรา้งมาถงึ 10 ปีเต็ม ดว้ย

จ านวนเงินประมาณ 43.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.39 พันลา้นบาท คือการแสดงภาพใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ห็นถึง

สภาพแวดลอ้มของประเทศดูไบ ทัง้ในอดตี ปัจจุบัน และอนาคต เพราะทีต่ัง้ของดูไบเฟรม นัน้อยู่บรเิวณสวนสาธารณะ Zabeel 

Park ซึง่เป็นเขตแบ่งระหว่างเมอืงเก่าและเมอืงใหม่อย่างพอดบิพอด ี** รอบของการขึน้ชมววิบนอาคาร ดูไบเฟรม อาจ

เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข ึน้อยู่กบัช่วงเวลา และ อตัราค่าบรกิารของบตัรขึน้ชม ตามอตัราทีค่ณะก าหนด

เทา่น ัน้ ** 

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่าน เขา้ชม พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตดิูไบ (Dubai Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์ีท่ันสมัยทีสุ่ดในภูมภิาคตะวันออกกลาง สรา้ง

ขึน้เมือ่ศตวรรษที ่19 บรูณะครัง้ลา่สดุปี พ.ศ. 2513 เป็นพพิธิภัณฑท์ีร่วบรวมเรือ่งราวส าคัญทางประวัตศิาสตร ์เชน่ การคน้พบงาน

ศลิป์ ทีม่อีายถุงึ 4,000 ปี เรือ่งราวการคา้ขายมกุในประวัตศิาสตรก์อ่นการคน้พบน ้ามัน ทา่นจะประทับใจกับการน าเทคโนโลยตี่างๆ 

มาถ่ายทอดเพือ่บอกเล่าเรือ่งราวประวัตศิาสตรข์องอาหรับโบราณ ** รอบของการเขา้ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใด

สว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดท้กุกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

น าทา่นเดนิทางสู ่ดไูบ ครกี (Dubai Creek) เป็นคลองทีส่รา้งขึน้โดยการขดุเขา้มาในชายฝ่ัง เพือ่แบง่เมอืงดไูบออกเป็น 2 ส่วน 

คอื Deira Dubai และ Bur Dubai มคีวามยาวประมาณ 14 กโิลเมตร มทีา่จอดเรอื 8 ทา่ น าทา่น น ัง่เรอืขา้มฟาก ทีช่าวเมอืงดูไบ

เรยีกกันว่า Abra Taxi ซึง่เป็นเรอืทีรั่บใชช้าวเมอืงดูไบมาชา้นานจวบจนถงึปัจจุบัน ใหท้่านไดส้ัมผัสวถิชีวีติความเป็นอยู่ ของ
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ชาวเมอืงดไูบแบบโบราณ ทีไ่มว่า่เมอืงดไูบจะมคีวามกา้วล ้าทนัสมัยทางเทคโนโลยรีะดับโลกมากเพยีงใด แต่ก็ยังมโีอกาสไดเ้ห็น

วัฒนธรรมความเป็นอยูข่องคนทอ้งถิน่โบราณอยูจ่นถงึปัจจุบัน  

น าท่านเดนิทางสู่ ยา่นตลาดเกา่ (Old Market) ของเมอืงดูไบทีเ่รยีกว่า Old Dubai Souk ทีอ่ยู่ทางฝ่ัง Bur Dubai สู่ ตลาด

ทอง (Gold Souk) ทีข่ ึน้ชือ่ว่าเป็นตลาดทองทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก วางขายเครือ่งประดับทีท่ าจากทองค า ขายเครือ่งประดับทุก

ชนดิ เชน่ มกุ อัญมณี ตา่งๆ รา้นเล็กๆ มากมายกว่ารอ้ยรา้นคา้ หรอื ใกลก้ันจะเป็น ตลาดเครือ่งเทศ (Spice Souk) ทีท่ัง้ตลาด

ตลบอบอวนไปดว้ยกลิน่เครือ่งเทศ ไมห้อม อบเชย กระวาน กานหลู และ ถั่ว คุณภาพต่างๆนับรอ้ยชนดิจากทั่วทุกมุมโลก มารวม

ไวท้ีต่ลาดเครือ่งเทศแหง่นี ้

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! อาหารจนี 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิไูบ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 

22.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทยโดยสายการบนิ Emirate Airlines เทีย่วบนิ

ที ่EK374 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

วนัท 

วนัทีห่า้  ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                 (-/-/-) 

08.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

14 - 18 มถินุายน 2562 
14JUN EK375 BKK-DXB 09.55-13.00 

17JUN EK374 DXB-BKK 22.30-08.00+1 
24,999 24,999 24,999 7,999 17,999 

06 - 10 กนัยายน 2562 
06SEP EK375 BKK-DXB 09.55-13.00 

09SEP EK374 DXB-BKK 22.30-08.00+1 
25,999 25,999 25,999 7,999 18,999 

13 - 17 กนัยายน 2562 
13SEP EK375 BKK-DXB 09.55-13.00 

16SEP EK374 DXB-BKK 22.30-08.00+1 
25,999 25,999 25,999 7,999 18,999 

20 - 24 กนัยายน 2562 
20SEP EK375 BKK-DXB 09.55-13.00 

23SEP EK374 DXB-BKK 22.30-08.00+1 
26,999 26,999 26,999 7,999 19,999 

27 ก.ย. - 01 ต.ค. 2562 
27SEP EK375 BKK-DXB 09.55-13.00 

30SEP EK374 DXB-BKK 22.30-08.00+1 
26,999 26,999 26,999 7,999 19,999 

04 - 08 ตลุาคม 2562 
04OCT EK375 BKK-DXB 09.55-13.00 

07OCT EK374 DXB-BKK 22.30-08.00+1 
27,999 27,999 27,999 9,999 20,999 

11 - 15 ตลุาคม 2562 
(13 ต.ค. คลา้ยวนัสวรรคต ร. 9 และ วนัออกพรรษ / 

14 ต.ค. วนัหยดุชดเชย) 

11OCT EK375 BKK-DXB 09.55-13.00 

14OCT EK374 DXB-BKK 22.30-08.00+1 
29,999 29,999 29,999 9,999 22,999 

18 - 22 ตลุาคม 2562 
(23 ต.ค. วนัปิยมหาราช) 

18OCT EK375 BKK-DXB 09.55-13.00 

21OCT EK374 DXB-BKK 22.30-08.00+1 
28,999 28,999 28,999 9,999 21,999 

 

** อตัราคา่บรกิารนี ้รวม คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วหมูค่ณะ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แบบหมูค่ณะ เรยีบรอ้ยแลว้ 

** 

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิ

อาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม

ความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุลหนึง่ และ ไมว่า่มือ้ใดมือ้

หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมี

ขอ้จ ากดัเร ือ่งของวตัถดุบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู เทา่น ัน้ กรณีที่

ทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะส ัง่เมนนูอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class)  

 คา่ภาษีน ้ามัน และ ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Emirate Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้ง

เครือ่งบนิได ้ทา่นละ 1 ชิน้ โดยมนี ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก.  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงีาน

เทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 คา่อาหาร ตามรายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสุขภาพกรุณา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แบบหมูค่ณะ ทา่นละ ประมาณ 4,500-5,000 บาท ข ึน้อยู่

กบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา  
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้

ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

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

เด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและ

ความพงึพอใจของทา่น 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรณุาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท 

ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที ่2 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดย

ระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่าน

จ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้ราย

ถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 31 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรือ

เอเยน่ตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซี่า ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทาง

บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์

หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการ

แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนา

บัตรประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-35 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่ก าหนด 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 31 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน 

กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่ม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรอื อยู่คนละชัน้กัน และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรอื อาจมีความ

จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
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ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ  
1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะเทา่นัน้ กรณีทีท่า่นไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลัง คณะ และหาก

เกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ต๋ัว) จะตอ้ง

ออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนือ่งจากทา่นยืน่หลังคณะ  

2. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิั่วไปคอื 10 วันท าการ (เป็นอยา่งนอ้ย ไมร่วมวันเสาร ์- อาทติย)์ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับจ านวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ 

ซึง่หากอยูใ่นชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ

3. กรณีทา่นไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะไดต้ามทีก่ าหนดการหลงัจากทีค่ณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง จ าเป็นตอ้งเสยีคา่สว่นตา่ง กรณี

ยืน่วซีา่เดีย่ว ทา่นละประมาณ 3,000-4,500 บาท จากคา่ทวัร ์ 
 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แบบหมูค่ณะ 

ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รูปถา่ยจากมอืถอืไมส่ามารถใชไ้ด)้ มอีายุ

การใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ  และมหีนา้วา่งไมต่ ่ากวา่ 2 หนา้ 

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 2 x 2 นิว้ (เทา่กันทกุดา้นเป็นสีเ่หลีย่มจัตรุัส) จ านวน 2 รปู ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไม่

ซ ้ากับวซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดร้ับ เทา่นัน้  

2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิูรณ์ จ าเป็นตอ้งใช ้สตูบัิตร โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รปูถา่ยจากมอืถอืไมส่ามารถ

ใชไ้ด)้ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 - กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอื

อ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าข ึน้จากประสบการณแ์ละระเบยีบของ

สถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ ์และคณุสมบตัขิองลกูคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีด่ลุยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 

** หมายเหต ุ: ทางดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ จากทีไ่ดแ้จง้ไว ้ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ที ่และเอกสาร ของแตล่ะทา่น (เป็นการพจิารณาแบบรายบคุคล) การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่น

เกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ อตัราคา่ธรรมเนยีมวซีา่ทาง

สถานทตูเป็นผูเ้รยีกเก็บ หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนมุตัวิซีา่ ทางสถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้

สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ ** 
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เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดยไม่

มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ 

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด

ใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซี่า 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์ม่ไดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

6. อัตราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

คา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

7. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ

บรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

8. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท 

อาทเิชน่ วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที่

บรษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน้ 

9. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลิลติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื

ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้ 

10. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึง่ ไม่ว่ากรณี

ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่าย

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

12. กรณีลกูคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิแยกเอง) ในวันเริม่ทัวร ์(วันทีห่นึง่) ท่านจ าเป็น

จะตอ้งมารอคณะเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมส่ามารถใหค้ณะ รอท่านได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีทีไ่ฟลท์ของท่านถงึชา้กว่าคณะ และ ยนืยันเดนิทาง 

ทา่นจ าเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมอืง หรอื สถานทีท่่องเทีย่วทีค่ณะอยู่ในเวลานัน้ๆ กรณีนี้ จะมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้่ายทีใ่ชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเท่านัน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย หรอื ทดแทน หาก

ทา่นไมไ่ดท้อ่งเทีย่วเมอืง หรอื สถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ สถานทีห่นึง่ ทกุกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแลว้ทัง้หมด 

 


