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รหัสโปรแกรม : 27421 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
HILIGHT  DUBAI  SUMMER 

เทีย่วจดัเตม็ เก็บทุกไฮไลต์ 
สนุกสดุมนัส ์กบัการน ัง่รถ 4WD ตะลยุทะเลทราย 

พรอ้ม DINNER บฟุเฟ่ตบ์ารบ์คีวิ และชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้งสไตลอ์าหรบั 
น ัง่รถ MONORAIL ชมโครงการ THE PALM PROJECT  
ชม GRAND MOSQUE หนึง่ในมสัยดิทีส่วยทีส่ดุในโลก 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 
วันแรก สนำมบินสุวรรณภูมิ                                                                                                                        (-/-/-) 
18.30 น. คณะพร้อมกนั  ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 เคำน์เตอร์ S  สำยกำร

บินมำฮำนแอร์ (W5) มีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 
21.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะรำน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบินมำฮำนแอร์  เท่ียวบินท่ี W5050 (บริกำรอำหำรและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใช้เวลาบินประมาณ 6.30 ชม.) 

***เทีย่วบินหรือเวลาอาจมีการเปลีย่นแปลง ท้ังนีขึ้น้อยู่กบัสายการบินเป็นผู้ก าหนด*** ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนั่ง
บนเคร่ืองบิน เนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ป การจัดท่ีน่ังจะเป็นระบบ RANDOM ท่ีนั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกนั  

ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบินเป็นผู้ก าหนด 
 

วันที่สอง สนำมบินเตหะรำน - สนำมบินดูไบ - ชำยหำดจูไมรำห์ - บุรญุลอะร็อบ (BURJ AL ARAB)  - ตลำด
พ้ืนเมือง (MADINAT SOUK) -  นั่งรถ MONORAIL เ ข้ำ สู่โครงกำร THE PALM PROJECT - 
พิพิธภัณฑ์แห่งอนำคต   MUSEUM OF THE FUTURE - ตึก เบิ ร์จคำลิฟำ  (BURJ KALIFA)  - 
ศูนย์กำรค้ำ DUBAI MALL                                                                                                           (-/L/-) 

01.15 น. ถึง สนำมบินเตหะรำน (อิหร่ำน)   จากนั้ นรอต่อเคร่ืองเพื่อเดินทางสู่ สนำมบินนำนำชำติด ูไบ (DUBAI 
INTERNATIONAL AIRPORT) สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ (UNITED ARAB EMIRATES) หรือ UAE 

06.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินมำฮำนแอร์  เท่ียวบินท่ี W5061 (บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใช้
เวลาบินประมาณ 1.45 ชม.) 

09.30 น. เดินทางถึง สนำมบินนำนำชำติดูไบ (DUBAI INTERNATIONAL AIRPORT) เป็นท่าอากาศยานนานาชาติหลกั 
ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเป็นท่าอากาศยานท่ีคึกคกัท่ีสุดจากการเดินทางของผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อีกทั้ง
ยงัเป็นท่าอากาศยานท่ีคึกคกัท่ีสุดเป็นอนัดบั 4 ตามการเคล่ือนตวัของผูโ้ดยสาร และขนส่งสินคา้มากท่ีสุดอนัดบั 7 
ของโลก  ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบตั้งอยูใ่นอ าเภออลัก็อรฮูด เป็นอาคารท่ีพกัผูโ้ดยสารท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย 
น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง,ศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ช้า
กว่าประเทศไทย 3 ช่ัวโมง กรุณาปรับเวลาให้ตรงตามเวลาท้องถิ่น เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย)  
 

น าท่านเดินทางสู่ ชำยหำดจูไมรำห์ (JUMEIRAH BEACH) เป็นหาดทรายขาวท่ีตั้งช่ือตามเขตจูไมราห์ของเมือง
ดูไบ นครใหญ่สุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บนชายฝ่ังของอ่าวเปอร์เซียท่ีทอดยาวไปตามชายฝ่ังทางตอนใตข้องเขต
ประวติัศาสตร์ของเมืองไปจนถึงทางแยกกบั THE PALM JUMEIRAH และส้ินสุดระหว่างทางใตสุ้ดของชายหาด 
JUMEIRAH (ติดกบัย่านดูไบมารีน่า) และท่าเรือท่ี JEBEL ALI ชายหาดน้ีเรียงรายไปดว้ยโรงแรมหรู, รีสอร์ทขนาด
ใหญ่, ร้านอาหารคลบัและสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจอ่ืนๆ มากมายอาทิ โรงแรม BURJ AL ARAB (ARAB TOWER) 
เป็นตน้ ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับ บุรญุลอะร็อบ (BURJ AL ARAB) เป็นโรงแรมท่ีหรูหราในนครรัฐดูไบ  ประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีความสูง 321 เมตร หรือ 1,050 ฟุต และเป็นโรงแรมท่ีสูงท่ีสุดอนัดับท่ี 4 ของโลก และมี
ความสูงเป็นอนัดบัท่ี 57 ของโลก ตึกบุรญุลอะร็อบ ตั้งอยูบ่นเกาะเทียมท่ีถูกถมขึ้นห่างจากชายฝ่ังจูไมราบีช 280 เมตร 
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และเช่ือมต่อดว้ยสะพานท่ีมีลกัษณะโค้ง ตึกบุรญุลอะร็อบ มีลกัษณะโครงสร้างการออกแบบเพื่อเป็นสัญลกัษณ์ของ
เมืองดูไบและตวัอาคารเลียนแบบมาจากใบของเรือใบ 
 

 
 

 

น าท่านชม ตลำดพื้นเมืองโบรำณ (MADINAT SOUK) ท่ีแฝงไปดว้ยความโรแมนติก ตลาดพื้นเมืองแห่งน้ีตกแต่ง
สไตล์อาหรับผสมผสานกบัวฒันธรรมของตะวนัออกกลางแบบดั้งเดิม ให้ความรู้สึกท่ีไม่ซ ้ ากบัการเดินตลาดท่ีอ่ืน 
เป็นแหล่งช็อปป้ิงท่ีผูค้นนิยมมาก เพราะบรรยากาศดี และลอ้มรอบด้วยคลองคดเคี้ ยว ร้านคา้ก็มีมากมายทั้งแบบ
รถเข็น แผงลอย มีร้านขายของท่ีระลึก เส้ือผา้แฟชัน่ เคร่ืองประดบั ร้านบูติก ร้านอาหารสุดหรู ท่ีมีความหลากหลาย 
และขึ้นช่ือจากทัว่โลก  
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เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน  
 

น าท่าน นั่งรถ MONORAIL เดินทางสู่โครงการเดอะ
ป า ล์ ม  THE PALM PROJECT เ ป็ น โ ค ร ง ก า ร
ก่อสร้างเกาะจ าลองบริเวณอ่าวเปอร์เซีย ใน ดูไบ ใน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยแต่ละเกาะจะมีลกัษณะ
รูปร่างเหมือนตน้ปาลม์ และลอ้มรอบดว้ยเส้ียววงกลม 
โดยพื้นท่ีจะมีการจดัเป็นท่ีอยู่อาศยั และรีสอร์ท การ
พัฒนา น้ี เ ป็นส่วนหน่ึงในโครงการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวของประเทศ ในโครงการจะมีการสร้าง
ทั้งหมด 3 เกาะได้แก่ ปาล์มจูไมราห์, ปาล์มเดียรา และปาล์มเจเบล อาลี ให้ท่านได้ช่ืนชมความสวยงามของภูมิ
ประเทศและบรรยากาศโดยรอบ 
 

 
 

น าท่านถ่ายรูปกบั พิพิธภัณฑ์แห่งอนำคต MUSEUM OF THE FUTURE เป็นอาคาร 7 ชั้น สีเงินทรงรีโครงสร้าง
แปลกตา ท่ี เปิดให้บริการเ ม่ือวันท่ี  22 กุมภาพันธ์  2565 ท่ีผ่านมา หลังด า เนินการก่อสร้างมาตั้ งแ ต่ เ ดือน
มิถุนายน 2559 เป็นผลงานการออกแบบโดย SHAUN KILLA สถาปนิกจากสตูดิโอ KILLA DESIGN ท่ีนอกจาก
คอนเซ็ปต์จะแตกต่างไม่เหมือนใครแลว้ ยงัแฝงไปดว้ยความหมายท่ีซ่อนอยู่ในตวัอาคารอีกดว้ย อาทิ ลกัษณะทรง
กลมของอาคารท่ีส่ือถึงความเป็นมนุษย ์ในส่วนของเนินดินสีเขียวส่ือถึงโลก และช่องว่างตรงกลางของวงกลมส่ือถึง
อนาคตท่ียงัไม่สามารถล่วงรู้ได้ MUSEUM OF THE FUTURE ถือเป็นเป็นโครงการล่าสุดของเมืองดูไบท่ีตอ้งการ
ตอกย  ้าความเป็นศูนยก์ลางดา้นการคา้และการท่องเท่ียว ณ ท่ีพิพิธภณัฑดู์ไบแห่งน้ีนกัท่องเท่ียวจะไดเ้ปิดประตูไปสู่
อนาคตจากการจ าลองสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ในปี 2071 นบัเป็นระยะเวลา 1 ศตวรรษหลงัจากจดัตั้งประเทศ
ใหม่นัน่เอง 
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จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปคู่ ตึกเบิร์จคำลิฟำ BURJ KALIFA หรือท่ีเรียกกนัคือ ตึกเบิร์จ ดูไบ (BURJ DUBAI) ท่ีตั้ง
สูงตระหง่านเฉียดฟ้าอยู่กลางเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์   เป็นตึกท่ียิ่งใหญ่อลงัการและเห็นถึงความ
เจริญรุ่งเรืองของเมืองมากๆ สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 2010 ใชเ้วลาถึง 6 ปีเลยทีเดียว ออกแบบโดย เอเดรียน สมิธ เป็นทีม
จากส านักงานสถาปนิก เอสโอเอ็ม ( SOM = SKIDMORE, OWINGS & MERRILL ) โดยไดแ้รงบนัดาลใจมาจาก
ดอกไมท้ะเลทรายในตระกูล HYMENOCALLIS เป็นสถาปัตยกรรมรูปทรงเรขาคณิต ท่ีมีฐานเป็นรูปตวั Y ท าให้
โครงสร้างอาคารมีความมัน่คงนัน่เอง และยงัไดมี้การปลูกตน้ไมท่ี้สามารถทนต่อสภาพอากาศร้อนในดูไบไดไ้วบ้น
ตึกอีกดว้ย เจา้ของตึกก็คือ นายกรัฐมนตรี หรือเจา้ผูค้รองนครดูไบ MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM 
มุฮมัมดั บิน รอชิด อลัมกัตูม ลงทุนกว่า 1,500 ลา้นดอลล่าร์ หรือเท่ากบั 52.5 พนัลา้นบาท  และในปี 2010 ไดเ้ปล่ียน
ช่ือจากเบิร์จดูไบเป็นเบิร์จคาลิฟา  เพื่อเป็นเกียรติแก่เคาะลีฟะฮ์ บิน ซายิด บิน สุลฏอน อลันะฮ์ยาน (KHALIFA BIN 
ZAYED AL NAHYAN) ประธานาธิบดีคนท่ีสองแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเป็นเจ้าผูค้รองนครอาบูดาบี 
เน่ืองจากพระองคไ์ดช่้วยเหลือทางการเงินคร้ังใหญ่ให้กบัดูไบรวมถึงตึกน้ีดว้ย (ราคาทัวร์ไม่รวมขึ้นชมตึก ราคาท่าน
ละประมาณ  60 USD/ท่าน *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้* สามารถสอบถามและช าระเงินได้ท่ีหัวหน้าทัวร์) 

 



VDXB63W5-1 HILIGHT DUBAI SUMMER 6D3N BY W5          6 

น าท่านชม ศูนย์กำรค้ำ ดูไบ มอลล์ (DUBAI MALL) แหล่งรวมร้านคา้ และความบนัเทิงท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 
ตั้งอยู่บริเวณเดียวกบัอาคารเบิร์จ คาลิฟา เจา้ของสถิติอาคารท่ีสูงท่ีสุดในโลก โดยศูนยก์ารคา้แห่งน้ีดูแลการสร้างโดย
บริษทัในเครือเอมาร์ มอลล์ส กรุ๊ป (EMAAR MALLS GROUP) ผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของโลก และ
นบัตั้งแต่เปิดตวั ก็สร้างสถิติใหม่ๆ ให้กบัอุตสาหกรรมคา้ปลีกหลายอย่างทั้งการเป็นศูนยก์ารคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดอนัดบั 5 
ของโลกกบัพื้นท่ี 3.77 ลา้นตารางฟุต มีทั้งพิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดอนัดบั 8 ของโลก ลานสเก็ตน ้าแขง็มาตรฐาน
ระดบัโอลิมปิก ศูนยร์วมแบรนดแ์ฟชัน่สุดหรูบนพื้นท่ีกวา่ 440,000 ตารางฟุต ฯลฯ 
 

เพ่ือให้ท่ำนได้เพลดิเพลนิอย่ำงเต็มอิม่จุใจ อสิระอำหำรเย็นตำมอธัยำศัย 
 

 ท่ีพกั HOLIDAY INN EXPRESS 3* หรือเทียบเท่ำ   
 

 

วันที่สำม นครอำบูดำบี - GRAND MOSQUE - FERRARI WORLD - ETIHAD TOWERS                (B/L/D) 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 

เดินทางสู่ นครอำบูดำบี ถือเป็น 1 ใน 7 รัฐของประเทศท่ีร ่ ารวยท่ีสุดอีกแห่งในโลกอย่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ
ยงัมีสถานะเป็นเมืองหลวงของประเทศ ความทนัสมยัของอาบูดาบีเช่ือมร้อยอยู่กบัความเคร่งในศาสนาและความรัก
ศรัทธาในพระมหากษตัริย ์การไดช้มเมืองสวยๆ พระราชวงังดงาม และมสัยิดท่ียิ่งใหญ่จึงไม่ใช่เร่ืองยากท่ีจะเกิดขึ้น
ในแผน่ดินอาบูดาบี ซ่ึงห่างจากตวัเมืองดูไบประมาณ 180 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) 
 

น าท่านชม  GRAND MOSQUE หรือ SHEIKH 
ZAYED BIN SULTAN AL หน่ึงในมสัยิดท่ีสวย
ท่ีสุดในโลก ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 10 ปี โดย
ช่ า ง ฝี มื อ จ า ก ทั่ ว โ ล ก ม า ร่ ว ม ส ร ร ส ร้ า ง
สถาปัตยกรรมอนังดงามแห่งน้ี วสัดุท่ีใช้ในการ
สร้างมสัยดิ มีตั้งแต่หินอ่อน เซรามิก คริสตลั และ
ทองค า ถือเป็นสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานความ
ทนัสมยัให้เขา้กับวฒันธรรมของศาสนาอิสลาม
ไดอ้ย่างลงตวั เป็นสุเหร่าประจ าเมืองของท่านเชค
ท่ีก่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต ์สร้างไวก่้อนท่านสวรรคต สุเหร่าแห่งน้ีมีพรมผืนใหญ่ท่ีสุดในโลก และโคม
ไฟ CHANDELIER ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอยู่ด้วย น าเขา้จากประเทศเยอรมนั ท าด้วยทองค าและทองแดง สามารถ
รองรับผูม้าประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไดสู้ง ถึง 40,000 คน นอกจากน้ี มสัยิดแห่งน้ี เป็นสุสานหลวงท่ีฝังพระบรม
ศพของ SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL NAHYAN อดีตประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และ
เจา้ผูค้รองรัฐอาบูดาบี 

 

🧕  สุภำพสตรี  :: ควรสวมกำงเกงขำยำวคลุมข้อเท้ำ เส้ือแขนยำวคลุมข้อมือ มิดชิดไม่รัดรูปและเตรียมผ้ำส ำหรับคลุมศีรษะ 

👳 สุภำพบุรุษ :: ควรสวมกำงเกงขำยำว และเส้ือแขนยำว ไม่รัดรูป 
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เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน  
 

น าท่านแวะถ่ายภาพกบั FERRARI WORLD พร้อมเลือกซ้ือของท่ีระลึกจากแบรนด์เฟอราร่ี เฟอร์รำร่ี เวิลด์ น้ี ตั้งอยู่
ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตั้งอยูบ่นเกาะยาส ซ่ึงเป็นเกาะท่ีถูกสร้างขึ้นใหม่โดยการถมทะเล เป็นสวนสนุกใน
ร่มขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก สวนสนุกแห่งน้ีถูกสร้างขึ้นเพื่อบ่งบอกความเป็นเลิศทางดา้นผลงาน และนวตักรรมใหม่ๆ
ท่ีท่านจะสามารถพบไดต้ั้งแต่ท่ีกา้วเขา้มาสู่ประตูดา้นในท่ีถูกสร้างดว้ยโลโกข้องเฟอร์ราร่ีแห่งน้ี  
 

จากนั้ นน าท่านถ่ายรูปคู่กับอาคาร  ETIHAD TOWERS โรงแรมระดับ 5 ดาว ตั้ งอยู่ตรงข้ามกับ EMIRATES 
PALACE อีกทั้ง ETIHAD TOWERS ถูกใชเ้ป็นจุดถ่ายท าหนงั FAST & FURIOUS 7 โดยเป็นฉากท่ีพระเอกของเร่ือง
ไดข้บัรถ LYKAN HYPERSPORT ทะลุตึกของ ETIHAD TOWERS จ านวณ 3 อาคาร จากทั้งหมด 5 อาคาร 
 

 
เย็น  รับประทำนอำหำรเย็น 

 ท่ีพกั HOLIDAY INN EXPRESS 3* หรือเทียบเท่ำ   

https://www.leelawadee.holiday/packagetour-country.asp?pkgid=42


VDXB63W5-1 HILIGHT DUBAI SUMMER 6D3N BY W5          8 

 

วันที่ส่ี  DUBAI MARINA - ล่องเรือ ABRA RIDE - ตลำดทอง - ตลำดเคร่ืองเทศ - DUBAI FRAME - นั่งรถ 
4WD ตะลุยทะเลทรำย พร้อมทำนม้ือค ่ำ และชมโชว์ระบ ำหน้ำท้อง                                                              (B/L/D) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 

น าท่านชมบรรยากาศของ ดูไบ มำรีน่ำ (DUBAI MARINA) เป็นอีกหน่ึงย่านส าคญัของดูไบ เมืองชายฝ่ังท่ีมนุษย์
สร้างขึ้ นเป็นระยะทางกว่า 2 ไมล์ เพื่อให้ดูไบกลายเป็นเมืองท่ีมีคลองท่ีสร้างโดยมนุษย์และเต็มไปด้วย
อสังหาริมทรัพยห์รูหรา สวนสาธารณะ และห้างสรรพสินคา้ ให้ท่านไดช้มความสวยงามของตึกหลากหลายและ
แปลกตา 

 
 
 

จากนั้นน าท่าน นั่งเรือ ABRA RIDE สัมผสัมนตเ์สน่ห์
ทางวฒันธรรม ท่ีผสมผสานกนัระหว่างอาหรับดั้งเดิม
และความทนัสมยัในแบบตะวนัตก ผา่นวิถีชีวิตสองฝ่ัง
น ้ าของแม่น ้ า CREEK ในเมืองอันมั่งคั่ง เวิ้งน ้ าทะเล
ธรรมชาติจกอ่าวเปอร์เซียท่ีแบ่งเมืองออกเป็นสองส่วน 
ทางดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือคือ DEIRA DUBAI และ
ทางด้านตะวนัตกเฉียงใต้คือ BUR DUBAII ทางน ้ า
แห่งน้ีมี บทบาทส าคญัในประวติัศาสตร์ของดูไบ 
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น าท่านชม ตลำดทองค ำ GOLD SOUK ตั้งอยู่ในย่านการคา้ DEIRA เป็นตลาดทองค าเก่าแก่ ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัทัว่
โลกมาตั้งแต่ทศวรรษ 1940  เม่ือมีพ่อคา้และนกัลงทุนจากอินเดียและอิหร่านเดินทางเขา้มาคา้ขายในแถบน้ี และยงัคง
ความนิยมอยูจ่นถึงปัจจุบนั ดว้ยเป็นตลาดทองค าปลอดภาษี คุณภาพดี ราคาดี และเป็นตลาดทองรูปพรรณท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในตะวนัออกกลาง มีร้านซ้ือ ขาย ทองค าและจิวเวอร่ีในตลาดน้ีกว่า 300 ร้าน ประมาณการกันว่าในบางช่วงการ
ค้าขายทองค าใน GOLD SOUK รวมกันแล้วมีมากกว่า 10 ตันเลยทีเดียว และไม่ควรพลาดกับ ตลำดเคร่ืองเทศ  
DUBAI SPICE SOUK หรือท่ีเรียกกันว่า OLD SOUK เป็นตลาดดั้งเดิมในดูไบ มีลกัษณะเป็นถนนเล็กๆ ระหว่าง
ตามทางจะประกอบไปดว้ยร้านคา้เคร่ืองเทศ และเคร่ืองประดบั เตม็ไปดว้ยประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินมากมาย รวมไปถึง
ร้านอาหารรสเลิศก็มีใหไ้ดลิ้้มลองกนั  
 

 
เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน  
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น าท่านชม DUBAI FRAME ตึกกรอบรูปท่ีใหญ่ท่ีสุด ตั้ งอยู่บริเวณสวนสาธารณะ ZABEEL PARK ในเขต AL 
KEFAF สร้างขึ้นเพื่อให้นักท่องเท่ียวไดส้ัมผสักบัทศันียภาพของดูไบในมุมมองท่ีแตกต่าง ซ่ึงคุณจะไดเ้ห็นสภาพ
ปัจจุบนัของดูไบทั้งในส่วนเมืองเก่าและเมืองใหม่ เหมือนเป็นการเช่ือมโยงความรุ่งเรืองของดูไบ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบนั 
และ อนาคต ผา่นกรอบรูปขนาดยกัษซ่ึ์งมีขนาดสูง 150 เมตร เช่ือมดว้ยสะพานยาว 93 เมตร  
 

 
 

น าทุกท่านเดินทางกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั เพื่อเตรียมตวัเดินทางไปท่ี แค้มป้ิงกลำงทะเลทรำย (รถจะมารอรับท่ีโรงแรม) 
จากนั้นน าท่านนั่งรถ 4WD เดินทางสู่แคม้ป้ิงกลางทะเลทราย ท่านจะไดส้นุกสนานกบัการนั่งรถตะลุยไปเนินทราย 
พร้อมชมพระอาทิตยต์ก และมีกิจกรรมให้ทุกท่านไดร่้วมสนุกมากมาย เช่น HENNA TATTOO, SHI SHA (ทดลอง
สูบบารากู่แบบฉบบัของชาวอาหรับ), กำรข่ีอูฐถ่ำยรูป และฟรีไม่อั้นชิมชำอำหรับ และเคร่ืองด่ืมต่ำงๆ 
 

 

  
ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ แบบบำร์บีคิว ท่ำมกลำงบรรยำกำศทะเลทรำย  พร้อมชมโชว์ระบ ำหน้ำท้อง BELLY 

DANCE จำกนักแสดงชำวอำหรับ 
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สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั 
 ท่ีพกั HOLIDAY INN EXPRESS 3* หรือเทียบเท่ำ   

 

วันทีห้่ำ  สนำมบินดูไบ - สนำมบินเตหะรำน                                                                                                (B/-/-) 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   

หลงัรับประทำนอำหำรเช้ำน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินดูไบ 
14.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะรำน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบินมำฮำนแอร์  เท่ียวบินท่ี W5062 (บริกำรอำหำรและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใช้เวลาบินประมาณ 1.45 ชม.) 
15.45 น. ถึง สนำมบินเตหะรำน (อหิร่ำน)  จากนั้นรอต่อเคร่ืองเพื่อเดินทางสู่ ประเทศไทย 
21.00 น. ออกเดินทางสู่ สนำมบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินมำฮำนแอร์  เท่ียวบินท่ี W5051 (บริกำรอำหำรและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใช้เวลาบินประมาณ 6.30 ชม.) 
 

วันทีห่ก สนำมบินสุวรรณภูมิ 
07.25 น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

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

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดวนัเดนิทำง 
รำคำ / ท่ำน 

ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัเดี่ยว 

ศุกร์ - พุธ 09-14 มิถุนำยน 2566 39,999 +5,900 
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เด็กทารก ราคาท่านละ 18,900 บาท (ทารกต้องมีอายุไม่เกนิ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลบั)  

**เด็กทารก ไม่มีที่นั่งบนเคร่ืองบิน ไม่มีน ้าหนักกระเป๋า ไม่มีเตียง** 

จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน) ราคาท่านละ 24,900 บาท 

**หากต้องการจอยแลนด์ รบกวนสอบถามสถานะกรุ๊ปก่อนท าการจอง** 
*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น กรณถืีอพาสปอร์ตต่างชาติช าระเพิม่ 3,000 บาท 

ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 80 USD ต่อตลอดการเดินทาง 

*ช าระที่สนามบิน ณ จุดนดัพบ ก่อนออกเดินทาง* 
ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทิปไกด์และคนขับรถ ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 100 บาท/ท่าน/วัน 

 
 

เท่ียวบิน/ท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน (สายการบินเป็นผู้ก าหนด) 
โรงแรม เมนูอาหาร และโปรแกรมการเดินทางอาจมีการสลบัสับเปลีย่น  
หรือเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

อนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีอาจเกดิขึน้จากเหตุสุดวิสัย เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาติ การเมือง 
สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย รวมไปถึงสถานะห้องพกัของแต่ละโรงแรม 

ท้ังนี้ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
 

และหากลูกค้าท่านใดจะมีการจองตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ 
รถโดยสารภายในประเทศ หรือรถไฟ กรุณาแจ้งและสอบถามกบัเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบ ก่อนจองทุกคร้ัง  

ไม่เช่นนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ ทุกกรณีหากมีการเปลีย่นแปลงใดๆ 
 

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน*** 
 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมคณะ   
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม  
  ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง  
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
***โรงแรมท่ีดูไบจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน หากลูกค้าเดินทาง 3 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่าห้องพกัเดี่ยวเพิม่*** 
  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวคอยบริการและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
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อตัรำค่ำบริกำรนี ้ไม่ รวม 
  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง,ค่าโทรศพัท,์ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซกัรีด,มินิบาร์ในห้อง 

รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง,ค่าน ้ าหนกัเกินจากทางสายการบิน
ก าหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั ,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการ
เดินทางเป็นตน้  

 ค่ำทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่ำนละ 80 USD ต่อตลอดกำรเดินทำง/ต่อท่ำน ช ำระที่สนำมบิน ณ จุดนัดพบ ก่อนออก
เดินทำง  

**ในส่วนค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ไม่รวมอยู่ในค่ำทิปไกด์และคนขับรถ ตำมมำตรฐำนกำรให้ทิปหัวหน้ำทัวร์ วันละ 100 บำท/ท่ำน/วัน  
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% 
 ค่ำธรรมเนียมน ้ำมันและภำษีสนำมบิน ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรปรับขึน้รำคำ  
 ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพัก (ทำงบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกันกำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตัวเข้ำ

มำในโรงแรมท่ีพกัและเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเข้ำห้องพกัส ำหรับทุกท่ำน) 
  ค่ำตรวจ RT-PCR TEST (กรณีมีกำรเรียกตรวจ) 
  ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำเข้ำสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ (ค่าวีซ่าโดยประมาณ 5,000 บาท *ช าระพร้อมค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ*) 
 

เง่ือนไขกำรให้บริกำร 

1. ในการจองกรุณา ช ำระค่ำมัดจ ำทัวร์ท่ำนละ 20,000 บำท  พร้อมหนา้พาสปอร์ต หากไม่ช าระตามท่ีบริษทัก าหนด ขออนุญาต
ตดัท่ีนัง่เพื่อให้ลูกคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนั่งอยู่โดยอตัโนมติั  และตอ้งช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วนั หาก
ท่านไม่ช าระเงินตามก าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯ
ถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

กำรยกเลกิ 
เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ำยมัดจ ำแล้ว ถ้ำผู้จอง
ยกเลกิจะไม่มีกำรคืนเงินค่ำมัดจ ำหรือค่ำทัวร์ใดๆ ท้ังส้ิน  เวน้แต่ 

• ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใชจ่้ายใดๆ 

หากยงัไม่มีการยืน่วีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนใด อาทิเช่น ออกตัว๋เคร่ืองบินภายในแลว้ เป็นตน้ โดยตอ้งแจง้ทางบริษทั

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนวนัเดินทาง (ไม่นบัรวมเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ) 
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หมำยเหต ุ
1. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า  15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล 
หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง  หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และ
ต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดย
ไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือการใชง้านมากกวา่ 7 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบาง

ม้ือ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาท

ของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม 

ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่

รับผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน 
13. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ  นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่าน
เอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

14. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ  แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ี
ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

16. ทางบริษทัเร่ิมตน้และจบการบริการท่ีสนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดัหรือต่างประเทศและจะส ารองตัว๋
เคร่ืองบินหรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ้่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 
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17. กรณีวีซ่ำที่ท่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ี
เหลือจะคืนใหท้่านภายใน 180 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

- ค่าห้องพกั ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ทางบริษทัจะคิดค่าบริการตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงใน
ต่างประเทศ โดยจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

-  หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
- ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วน
น้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะตรวจสอบกบัพนกังานขายให้มีการ
ยนืยนัการออกเดินทาง 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 
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เอกสำรประกอบกำรย่ืนขอวีซ่ำสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ (UNITED ARAB EMIRATES - UAE) 
***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน*** 

การท าวีซ่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จะต้องส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน 
 

1. ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ต สแกนเต็ม 2 หน้ำ (ต้องสแกนเป็นสีเท่ำนั้น ไม่สำมำรถใช้ส ำเนำแบบขำวด ำได้) จะตอ้งมีหน้าเหลือส าหรับ
ประทบัตราวีซ่า อยา่งนอ้ย 2 หนา้ และมีอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัท่ีเดินทางกลบั 
2. รูปถ่ำยสี ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำนั้น ขนำด กว้ำง 4 ซม. สูง 6 ซม. (ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน) หน้ำตรง ห้ำมสวมแว่นตำหรือเคร่ืองประดับ 
ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ ไม่ยิม้เห็นฟัน ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศีรษะ และดา้นบนของหัวไหล่ โดยตอ้งเห็นใบหนา้อย่างชดัเจน  เห็น
หนา้ผากและใบหูชดัเจน (ต้องสแกนเป็นสีเท่ำนั้น ไม่สำมำรถใช้ส ำเนำแบบขำวด ำได้) 
3. กรณีเด็กอายนุอ้ยกวา่ 20 ปีบริบูรณ์ และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดา คนใดคนหน่ึง ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ 
จากบิดา/มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ โดยระบุประเทศและวนัเดินทาง 
4. ใบสูติบัตร (แปลเป็นภำษำอังกฤษ) กรณีเด็กอายนุอ้ยกวา่ 21 ปีบริบูรณ์  

 

ตัวอย่ำง หน้ำพำสปอร์ต และรูปถ่ำย (สแกนให้อยู่ในหน้ำเดียวกัน) 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 
 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

