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สัมผัสงานยิ่งใหญ่ระดับโลก World Expo 2020 ซึ่งจัดคร้ังแรกในภูมิภาคตะวันออกกลาง 
สัมผัสความงดงามและความทันสมัยของเมืองธุรกจิระดับโลก  

นั่งเรือ ABRA RIDE ชมวิถีชีวิตริมสองฝั่ง 
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 

ก าหนดการเดินทาง 
ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 

 
วันแรกของการเดินทาง(1)     กรุงเทพฯ  
22.30 น.      คณะผูเ้ดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตูท่ี 8 สาย

การบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EMIRATES AIRLINES) สายการบินชั้นน าระดับโลก โดยมีเจ้าหน้าท่ีของ
บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารและสัมภาระ 

วันที่สองของการเดินทาง(2)   ดูไบ - ชมเมือง - พักผ่อนตามอัธยาศัย    
01.45 น.      ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EMIRATES 

AIRLINES) เท่ียวบินท่ี EK 385 
04.55 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมืองเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) เดินทางเข้าสู่ “นครดูไบ” (DUBAI) 
เป็นนครใหญ่สุดของสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ มีพื้นท่ีประมาณ 4,000 
ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ
กับอ่าวโอมานและอ่าวเปอร์เซีย 
ถือได้ว่ามหานครดูไบเป็นเมืองท่า
ท่ีส าคัญแห่งหนึ่งบนโลก  อีกท้ังยัง
เป็นศูนย์กลางการค้ าและการ
ส่งออกท่ีส าคัญอีกด้วย ในปี ค.ศ.

1966 ห ลั ง จ า ก มี ก า ร ค้ น พ บ
น้ ามันดิบท าให้เมืองโบราณแห่งนี้
กลายเป็นเมืองท่ีมีความทันสมัย
ขึ้นมา โดยโครงการ The Palm ท่ี
พั ฒ น า พื้ น ท่ี ริ ม ฝั่ ง ท ะ เล ให้
กลายเป็นความเจริญมีการสร้าง
โรงแรม รีสอร์ทต่างๆ น าท่านชม 
น าท่านเดินทางสู่  “คลองดูไบ” 
(DUBAI CREEK)  เ วิ้ ง น้ า ท ะ เล
ธรรมชาติจากอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งแบ่งดูไบออกเป็น 2 ส่วนคือ ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ คือ 



DEIRA DUBAI และ ด้านตะวันตกเฉียงใต้ คือ BUR DUBAI ซึ่งคลองแห่งนี้มีบทบาทท่ีส าคัญใน
ประวัติศาสตร์ของดูไบ เป็นทะเลท่ีขุดเข้ามา มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีท่าจอดเรือ 8 ท่า 
ให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปกับทัศนียภาพสองฟากฝั่งของคลอง จากนั้น น าท่านเก็บภาพ “ดูไบ 
เฟรม” (Dubai Frame) (ด้านนอก) สถาปัตยกรรมท่ีเหมือนกรอบรูปซึ่งมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก 
โดยเป็นกรอบรูปฉาบทองค า มีความสูง 150 เมตร และความกว้าง 93 เมตร ต าแหน่งท่ีตั้งของดูไบ 
เฟรมนั้น ตั้งอยู่ท่ีสวนสาธารณะซาบี (Zabeel Park) ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีแบ่งดูไบออกเป็นเมืองเก่า
และเมืองใหม่ ด้านในอาคารยังมีจัดนิทรรศการการเติบโตของมหานครดูไบ โดยมีเทคนิคในการจัด
นิทรรศการแบบหลากหลาย ด้านบนท่ีชั้น 48 เป็นจุดสูงสุดของดูไบเฟรม ยังเป็นจุดชมวิวของดูไบ
อีกด้วย น าท่าน นั่งเรือ Abra Ride สัมผัสวิถีชีวิตสองฝั่ง The Creek สู่ ท่าเรือ “ตลาดทอง” 
(Gold  Souk) และ “ตลาดเครื่องเทศ” (Spicy Souk) เป็นแหล่งรวมการซื้อขายทองค าท่ีเก่าแก่
ตั้งอยู่ในย่านการค้า Deira มีชื่อเสียงไปท่ัวโลก อีกท้ังเป็นตลาดทองค าท่ีใหญ่ท่ีสุดในตะวันออก
กลางและใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกแห่งหนึ่งด้วย เป็นตลาดทองค าปลอดภาษี ภายในมีท้ังร้านขายทอง, 
อัญมณี, จิวเวอร์รี่ ให้ได้เลือกชมมากมายกว่าร้อยร้าน ให้ท่านได้เลือกซื้อหาลวดลายอันสวยงาม
แปลกตาหลากหลายดีไซน์ และตลาดเครื่องเทศ (Spicy Souk) ท่ีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของ
เครื่องเทศนานาชนิด อาทิ กระวาน อบเชย ผงเครื่องแกง และตลาดเครื่องเทศแห่งนี้ ท่านยัง
สามารถหาซื้อของท้องถิ่นเพื่อเป็นของท่ีระลึก เช่น ผ้าไหมทอมือ น้ าหอม ผลไม้แห้ง ชาสมุนไพร 
จากนั้น น าท่านถ่ายรูป “ย่านบาสตากิยา” (Bastakiya) เขตบ้านเมืองดั้งเดิมท่ีสร้างขึ้นราวปลาย
ศตวรรษท่ี 19 - ต้นศตวรรษท่ี 20 ในอดีต ย่านนี้เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยและแหล่งการค้าของพ่อค้า
ชาวเปอร์เซีย ในปัจจุบันเป็นแหล่งร้านค้า ร้านกาแฟ อาร์ตแกลอรี่  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
บ่าย เก็บภาพความงดงามของ “พิพิธภัณฑ์แห่งอนาคต” (Museum of the Future) พิพิธภัณฑ์แห่ง

อนาคตจะเป็นสถานท่ีส าคัญทาง
วัฒ นธรรมแห่ งใหม่ ของสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ สถาปัตยกรรม
ทรงโค้งแปลกตาไม่เหมือนท่ีไหน
ด้วยการสลักด้วยภาษาอารบิก 3 
มิติ โดยเป็นบทกวีของผู้ปกครอง
น ค ร ดู ไ บ  HH SHEIKH 
MOHAMMED เกี่ยวกับวิสัยทัศน์
ของเขาส าหรับอนาคตของเมือง 
ตัวอาคารมีความสูง 78 เมตร โดยมีการก่อสร้างโดยใช้นวัตกรรมมากมาย อาทิ พาราเมตริกดีไซน์ , 
สถาปัตยกรรมพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาสซีฟ การหมุนเวียนท้ังพลังงานและน้ า รวมถึงการสร้าง
พลังงานทดแทนแบบรวม ด้านในของพิพิธภัณฑ์แห่งอนาคต จะถูกแบ่งเป็น 3 ชั้นท่ีมีการจัด



นิทรรศการ ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดแสดงอนาคตท่ีเป็นไปได้ของการพัฒนาทรัพยากรในอากาศ 
ระบบนิเวศและวิศวกรรมชีวภาพ สุขภาพ และจิตวิญญาณ , เทคโนโลยีแห่งอนาคตอันใกล้ท่ีจะ
เปลี่ยนโลกของเราโดยจัดการกับความท้าทายในด้านต่างๆ เช่น น้ า สุขภาพ อาหาร การขนส่ง และ
พลังงาน และชั้นสุดท้ายจะถูกจัดขึ้นส าหรับเด็ก โดยพวกเขาจะได้ส ารวจและไขความท้าทายใน
แบบท่ีเลียนแบบไม่ได้ เพื่อเป็น “วีรบุรุษในอนาคต” ของเรา  น าท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมท่ีพัก 
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย  

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
หลังรับประทานอาหาร น าชม “น้ าพุเต้นระบ า” (The Dubai Fountain Show) ท่ีสวยงามท่ีสุด
ติดอันดับต้นๆ ของโลก พร้อมสัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ของทะเลสาบน้ าพุสีฟ้าคราม 
เสมือนเวเนเชี่ยนแห่งดูไบ อันงดงาม ซึ่งตั้งอยู่คู่กับ โรงแรมสุดหรู ถึง 2 แห่งคือ The Address 
Hotel และ Amani Hotel ซึ่ งตั้ งอยู่ ในตึก Burj Khalifa หรือตึก Burj Dubai นั่นเอง อิสระ 
ถ่ายรูป ความงดงามของ ด้านหน้า และบนสะพาน Al Bahar ซึ่งล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบสีคราม 
อันงดงาม โดยตั้งอยู่กึ่งกลาง ซึ่งง่ายต่อการถ่ายภาพ และ ชมความอลังการของ โชว์น้ าพุเต้นระบ า 
(Fountain Show), Al Bahar Souk, Dubai Mall, The Address Hotel และ ท่ีสุดของท่ีสุดแห่ง
ดูไบ กับ การประดับแสงสีอันอลังการ ของ Burj KhalifaTower 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีพัก : HOLIDAY INN FESTIVAL CITY   หรือท่ีพักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่สามของการเดินทาง(3)   ดูไบ - เข้าชมงาน DUBAI WORLD EXPO 2020  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
09.30 น.  น าท่านเดินทางสู่ “งานมหกรรมนิทรรศการระดับโลก” ณ Dubai Exhibition Centre ซึ่งเป็นงาน

ท่ีถูกยกให้เป็น 1 ใน 3 งานท่ียิ่งใหญ่ระดับโลก เช่นเดียวกับการแข่งขันโอลิมปิกและฟุตบอลโลก 
ซึ่งจัดต่อเนื่องและหมุนเวียนประเทศเจ้าภาพท่ีเป็นภาคีสมาชิก ภายใต้การจัดงานโดยส านักงาน
มหกรรมโลก (Bureau of International Exposition หรือ BIE) เป็นองค์กรระหว่างประเทศมี
หน้าท่ีบริหารจัดงาน ซึ่งจัดงานในทุก 5 ปี โดยงานถูกจัดขึ้นครั้งแรก เมื่อ ค.ศ.1851 ณ กรุง



ลอนดอน และประเทศไทยได้เข้าร่วมงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2405 ซึ่งแต่เดิมถูกจัดขึ้นเพ่ือแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมเท่านั้น แต่ในปี 1988 แต่ละประเทศได้มองงาน World Expo เป็นเครื่องมือในการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในระดับสากล โดยแต่ละประเทศนั้นจะน าวัฒนธรรมและสิ่งท่ี
น่าสนใจของในประเทศมาจัดแสดงในงานนี้ โดยพื้นท่ีจัดงานของครั้งนี้ มากถึง 4.3 ตารางกิโลเมตร 
โดยมีแนวคิดในการจัดงาน แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อย่อย ได้แก่ โอกาส (Opportunity), การ
ขับเคลื่อน (Mobility), ความยั่งยืน (Sustainability) อยู่ภายใต้หัวข้อหลัก  “CONNECTING 
MINDS, CREATING THE FUTURE หรือ เชื่อมความคิด สร้างอนาคต” ซึ่งในการจัดงานในแต่ละ
ครั้ง ได้สร้างสถาปัตยกรรมท่ียิ่งใหญ่ให้ผู้คนได้รับชมมากมาย อาทิ คริสตัล พาเลซ , หอไอเฟล , 
สเปซ นีดเดิล , อะโตเมี่ยม , เฟอร์รีส วีล ฯลฯ 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บ่าย งาน World Expo มีกว่า 190 ประเทศท่ีเข้าร่วมงาน จัดงานด้วยแรงบันดาลใจเกี่ยวกับนวัตกรรม, 

สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม ท่านสามารถเท่ียวชมอาคารจัดการแสดงของแต่ละประเทศ, อาคาร
ผู้จัดงานหลัก หรืออาคารพิเศษของงานได้ อิสระให้ทุกท่านเท่ียวชมงานตามอัธยาศัยตลอดช่วงบ่าย 

ค่ า อิสระอาหารอาหารค่ าตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก : HOLIDAY INN FESTIVAL CITY  หรือท่ีพักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่สี่ของการเดินทาง(4)   ดูไบ - เข้าชมงาน DUBAI WORLD EXPO 2020  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
09.30 น. น าท่านเดินทางสู่ “งานมหกรรมนิทรรศการระดับโลก” ณ Dubai Exhibition Centre ซึ่งเป็นงาน

ท่ีถูกยกให้เป็น 1 ใน 3 งานท่ียิ่งใหญ่ระดับโลก เช่นเดียวกับการแข่งขันโอลิมปิกและฟุตบอลโลก 
เท่ียง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บ่าย อิสระให้ทุกท่านเท่ียวชมงานตามอัธยาศัยตลอดช่วงบ่าย 
ค่ า อิสระอาหารอาหารค่ าตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก : HOLIDAY INN FESTIVAL CITY หรือท่ีพักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่ห้าของการเดินทาง(5)   ดูไบ - สนามบิน - กรุงเทพฯ  
เช้า บริการอาหารเช้าแบบ (BREAKFAST BOX) 
 น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ 
09.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี EK372 
18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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



หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การ
ล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความ
ปลอดภัยในการเดินทาง โดย บริษัทฯ  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นท้ังนี้
การตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พักห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พักเดี่ยว 

06-10 ต.ค. 2564 56,900 56,900 56,900 8,900 
 13-17 ต.ค. 2564 56,900 56,900 56,900 8,900 
 20-24 ต.ค. 2564 56,900 56,900 56,900 8,900 
 21-25 ต.ค. 2564 56,900 56,900 56,900 8,900 
 03-07พ.ย. 2564 56,900 56,900 56,900 8,900 
 10-14 พ.ย. 2564 56,900 56,900 56,900 8,900 

   17-21 พ.ย. 2564 56,900 56,900 56,900 8,900 
   24-28พ.ย. 2564 56,900 56,900 56,900 8,900 
   01-05 ธ.ค. 2564 56,900 56,900 56,900 8,900 
   02-06 ธ.ค. 2564 56,900 56,900 56,900 8,900 
   08-12 ธ.ค. 2564 56,900 56,900 56,900 8,900 
   15-19 ธ.ค. 2564 56,900 56,900 56,900 8,900 
   22-26 ธ.ค. 2564 66,900 66,900 66,900 10,900 
29 ธ.ค.-02 ม.ค.2565 76,900 76,900 72,900 12,900 
30 ธ.ค.-03 ม.ค.2565 76,900 76,900 72,900 12,900 
   05-09 ม.ค. 2565 56,900 56,900 56,900 8,900 
   12-16 ม.ค. 2565 56,900 56,900 56,900 8,900 
   19-23 ม.ค. 2565 56,900 56,900 56,900 8,900 
   26-30 ม.ค. 2565 56,900 56,900 56,900 8,900 
   02-06 ก.พ. 2565 56,900 56,900 56,900 8,900 
   09-13 ก.พ. 2565 56,900 56,900 56,900 8,900 
   16-20 ก.พ. 2565 66,900 66,900 66,900 10,900 
   23-27 ก.พ. 2565 56,900 56,900 56,900 8,900 
   02-06 มี.ค. 2565 56,900 56,900 56,900 8,900 



 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ - ดูไบ - กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง  
 โรงแรมท่ีพักตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  
 ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ  
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าวีซ่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ

พิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่น 
 ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น าเท่ียวให้ความรู้และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง  
 ค่าประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินคุ้มครองสูงสุดมากถึง 5,000,000 บาท   
 ค่า RT-PCR TEST เมื่อเดินทางถึงดูไบ 
 ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น  
 น้ าดื่ม ท่านละ 1 ขวดต่อวัน 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าด าเนินการท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 ค่าผกผันของภาษีน้ ามันท่ีทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 ผลการตรวจโควิด เพื่อยืนยันผลว่าไม่มีเชื้อก่อนการเดินทาง มีอายุไม่เกิน 96 ชั่วโมง ก่อนเดินทางถึงดูไบ โดย

วิธีการตรวจแบบ RT-PCR เท่านั้น!!! ในเอกสารต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ท่ีตรงตามหน้าพาสปอร์ต 
(ห้ามผิดแม้แต่ 1 ตัวอักษรหรือตัวเลข)ในการยืนยันผล โดยระบุว่า “NEGATIVE” หรือ “NOT DETECTED” 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พักห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พักเดี่ยว 

   09-13 มี.ค. 2565 56,900 56,900 56,900 8,900 
   16-20 มี.ค. 2565 56,900 56,900 56,900 8,900 
   23-27 มี.ค. 2565 56,900 56,900 56,900 8,900 

* คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจ านวนผู้เดินทางครบ 10 ท่านเท่านั้น * 
** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ ** 



เท่านั้น ถ้าเอกสารระบุว่า “INVALID” ไม่สามารถใช้ได้ โดยผลการตรวจจ าเป็นต้องออกเป็นภาษาอังกฤษ หรือ 
ภาษาอารบิกเท่านั้น 

 การส ารองท่ีพัก Alternative State Quarantine (ASQ) สถานท่ีกักตัวทางเลือก กระบวนการของการกักกัน
โรค ณ โรงแรมท่ีได้รับอนุมัติจากรัฐบาล ระยะเวลาในการกักตัวขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ซึ่งรัฐบาลจะเป็นผู้
ก าหนด (ท่านสามารถเลือก ASQ ได้ตามความต้องการของท่าน  

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท ต่อวัน ท้ังหมดท่านละ 500 บาท ตลอดการเดินทาง 
 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 30,000.-บาท ภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้น
จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 3 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ท่านได้แจ้งกับทางบริษัท
ไม่ผ่านการย่ืนวีซ่า หรือ ผลการตรวจโรค Covid-19 เป็นบวก ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ังหมด 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจ
แก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของ
หัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ท่ีได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 
 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นวีซ่า VISA 

 หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ท่ีเหลืออายุใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า  

 รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 3 รูป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่ 

 สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็นฟัน ขึ้นอยู่กับประเทศท่ีจะเดินทาง  

 กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้ 

 เดินทางท้ังสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่งจดหมายต้องออก 

 โดยท่ีว่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศและวันเดินทาง (ตัวจริง) 

 ส าเนาบัตรประชาชน  1 ชุด  

 ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต่ ากว่า 20 ปี) 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 

 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ส าเนาทะเบียนหย่า 1 ชุด (ถ้ามี) 



 ส าเนาใบมรณะบัตร 1 ชุด (กรณีเป็นหม้าย) 

 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ชุด (ถ้ามี)  
 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต

ยกเลิกวีซ่าของ  ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  
 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยัง

ประเทศตามท่ีระบุเท่านั้น  การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิด
วัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 
 

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



หากสนใจจองกรณุาติดต่อ 
  

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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