
 
Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ่ 

104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 

  Tel: +66 53 115912  Fax: +66 53 115913 

   Line Id : @rubytravel 

    email: contact.tourinfo@gmail.com 

 

 



 
Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ่ 

104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 

  Tel: +66 53 115912  Fax: +66 53 115913 

   Line Id : @rubytravel 

    email: contact.tourinfo@gmail.com 

 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ดไูบ (สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส)์ 

13.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตูหมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ EMIRATES AIRLINES 

เพือ่เตรยีมตัวเดนิทำง และผ่ำนขัน้ตอนกำรเช็คอนิ โดยมเีจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกเรือ่ง
กระเป๋ำสมัภำระและเอกสำรกำรเดนิทำง 

15.50 น. ออกเดนิทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตสแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่EK377 
 (บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 06.10 ชัว่โมง) 

19.00 น. เดนิทำงถงึสนามบนิดไูบ (เวลำทอ้งถิน่ชำ้กวำ่ประเทศไทย 3 ชัว่โมง) หลงัผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศลุกำกร 

น ำท่ำนชม นครดูไบ (Dubai) เมอืงแห่งควำมมหัศจรรย ์เพรำะจำกเดมิทีเ่ป็นดนิแดนทะเลทรำยอันแหง้แลง้ ก็ถูก
ปรับเปลีย่นกลำยมำเป็นดนิแดนแหง่ควำมมั่งคัง่ ทัง้ในดำ้นกำรคำ้ กำรพัฒนำอสงัหำรมิทรัพย ์ศนูยก์ลำงธุรกจิและกำร

ทอ่งเทีย่วของตะวนัออกกลำง เห็นไดจ้ำกเหลำ่ตกึสงูระฟ้ำอนัทนัสมัยทีผ่ดุขึน้ทัว่นครดไูบ 
  

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั CITY MAX HOTEL / FORTUNE DEIRA หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง ดไูบ – อาบูดาบ ี- GRAND MOSQUE – FERRARI WORLD – ดไูบ - DUBAI MALL –  
  ชมตกึทีส่งูทีส่ดุในโลก BURJ KHALIFA (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่กรุงอาบูดาบ ี(Abu dhabi) (ระยะทำง 156 กม. ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชม.) ทีม่คีวำมเขยีว

ขจทีำ่มกลำงตัวเมอืงทีท่ันสมัย จงึเป็นเมอืงทีไ่ดรั้บสมญำนำมวำ่ Garden of Gulf และไดรั้บกำรย่องวำ่เป็นสวรรค์

แหง่ทะเลทรำยอกีดว้ย น ำทำ่นผ่ำนชมสถำนทีส่ ำคัญ ๆ ของเมอืง ตลอดจนกำรสรำ้งบำ้นเรอืนทีม่คีวำมสวยงำม และ
เห็นถงึควำมอดุมสมบรูณ์ของเมอืง แมจ้ะตัง้อยู่ทำ่มกลำงทะเลทรำยอันแหง้แลง้ น ำทำ่นชม Sheikh Zayed bin 

Sultan al Nahyan Grand Mosque สเุหร่ำทีง่ดงำมทีส่ดุของ U.A.E. มคีวำมใหญ่โตเป็นอันดับ 3 ของโลก และ
เป็นสเุหร่ำประจ ำสหรัฐอำหรับเอมเิรตส ์ทีท่ำ่น Sheikh สรำ้งไวก้อ่นทำ่นจะสวรรคต ใชร้ะยะเวลำกอ่สรำ้งรวมทัง้หมด 

10 ปี ใหท้ำ่นไดช้มพรมลำยดอกไมผ้นืใหญ่ และโคมไฟ (Chandelier) ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก รำคำรำว 30 ลำ้นเหรยีญ

สหรัฐ น ำเขำ้จำกประเทศเยอรมัน ท ำดว้ยทองค ำและทองแดง ***กำรเที่ยวชมมัสยิด ตอ้งแต่งกำยใหสุ้ภำพ
เรยีบรอ้ย หำ้มสวมกำงเกงขำสัน้หรอืเสือ้กลำ้ม ทัง้ผูช้ำยและผูห้ญงิ โดยเฉพำะผูห้ญงิตอ้งสวมใสเ่สือ้ผำ้ทีม่คีวำมยำว

คลมุถงึระดบัขอ้มอืและขอ้เทำ้ ปกปิดไหลแ่ละทรวงอกใหม้ดิชดิ ผูห้ญงิจะตอ้งมผีำ้คลมุผม และตอ้งถอดรองเทำ้กอ่น
เขำ้มัสยดิ*** 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
บา่ย น ำทำ่นแวะถ่ำยรูป Ferrari World และมเีวลำใหท้ำ่นเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึทีเ่ป็นแบรนดเ์ฟอรร์ำรี ่จำกนัน้แวะถ่ำยรูป

เป็นทีร่ะลกึ ณ จดุชมววิ ชคิำโกบชี กบัชำยทะเลสเีทอรค์วอยซ ์ทีท่ำ่น Sheikh Al Nayan สรำ้งขึน้มำเป็นของขวัญแก่

ชำวเมอืง จำกนัน้น ำทำ่นสู ่หา้งดูไบ (Dubai Mall) หำ้งทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก และมพีพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้ำทีใ่หญ่ทีส่ดุใน
โลกอยู่ภำยใน ใหท้่ำนไดถ้่ำยรูปหนำ้ตูป้ลำ ทีม่ขีนำดใหญ่กว่ำคนสบิคนยนืเรียงกัน อสิระในกำรเลอืกซือ้ของฝำก 

สนิคำ้แบรนดเ์นมชือ่ดังมำกมำยจำกยุโรป ไม่ว่ำจะเป็นเสือ้ผำ้สภุำพบรุุษและสภุำพสตร ีกระเป๋ำถอื เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ 
เครือ่งกฬีำ เป็นตน้ และในเวลำ 18.00-24.00 น. ของทกุวัน ทำ่นจะไดช้มกำรแสดง “น า้พุแหง่ดูไบ” เป็นน ้ำพุเตน้

ระบ ำอันสวยงำมวจิติร อยู่ในทะเลสำบเบริจ์คำลฟิำ ทีเ่ป็นศนูยก์ลำงของนครดไูบ ถอืเป็นน ้ำพุทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ณ 

ปัจจบุันนี้ โดยรอบถูกรำยลอ้มไปดว้ยตกึทีม่ชี ือ่เสยีงมำกมำย สิง่พเิศษของน ้ำพุแห่งดไูบนี้ คอื จะใชไ้ฟทัง้ส ิน้ 6,600 
ดวง โปรเจคเตอรส์ ี50 ตัว ควบคมุกำรท ำงำนดว้ยระบบคอมพวิเตอร์ โดยจะแสดงประกอบดนตร ีครัง้ละประมำณ 5 

นำท ีโดยใชง้บประมำณในกำรกอ่สรำ้งทัง้ส ิน้กวำ่ 7.2 พันลำ้นบำท  
 ***ใหเ้วลำทำ่นไดถ้่ำยรูปคู่กับ “เบริจ์คาลฟิา” Burj Khalifa ตกึทีส่งูทีส่ดุในโลก   มคีวำมสงูถงึ 828 เมตร มี

ทัง้หมด 160 ชัน้ ออกแบบโดยนำยเอเดรยีน สมธิ สถำปนกิจำกชคิำโก ซึง่คณะจะไดม้โีอกำสขึน้ลฟิทท์ีม่คีวำมเร็ว
ทีส่ดุในโลกคอื 18 เมตร ตอ่วนิำท ีหรอื 65 กโิลเมตร ตอ่ชัว่โมง ไปถงึชัน้ 124 เพือ่ชมววิจำกของนครดไูบไดท้ั่วทกุ

ทศิทีส่วยงำม โดยตกึนี้ออกแบบตบแต่งภำยในโดย Giorgio Armani (รอบเวลาขึน้ อาจมกีารปรบัเปลีย่นตาม

ความเหมาะสม)*** 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

  
 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั CITY MAX HOTEL / FORTUNE DEIRA หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม ดูไบ - สุเหรา่จูไมรา่ – Burj Al Arab – น ัง่ Monorail สู ่Palm Island – พพิธิภณัฑด์ูไบ – น ัง่เรอื Abra – 

ตลาดเครือ่งเทศ และตลาดทอง – ตะลยุทวัรท์ะเลทราย  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น ำทำ่นถ่ำยรูปกับ สุเหรา่จูไมรา่ (Jumeirah Mosque) สเุหร่ำคูบ่ำ้นคูเ่มอืงของดไูบ สรำ้งดว้ยหนิออ่นทัง้หลัง และ

ไดช้ือ่ว่ำเป็นสเุหร่ำทีส่วยงำมมำกทีส่ดุแห่งหนึ่งในนครดูไบ น ำท่ำนถ่ำยรูปบรเิวณชำยหำด Jumeirah Beach 
สถำนทีต่ำกอำกำศยอดนยิมของดไูบ แวะถ่ำยรูปดำ้นนอกกับโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหรูระดบั 7 ดาว 

รูปทรงคลำ้ยเรือใบทีง่ดงำมและหรูหรำทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก ตัง้อยู่ริมอ่ำวอำหรับ เป็นทีพั่กอำศัยของเศรษฐีทีม่ี

ช ือ่เสยีงชำวตะวันออกกลำง ถอืเป็นสถำนทีท่ีท่กุคนใฝ่ฝันจะมโีอกำสเขำ้ไปสมัผัสสกัครัง้ในชวีติ จำกนัน้น ำทำ่นขึน้
รถไฟ Monorail เขำ้สู ่The Palm Project เป็นสดุยอดโครงกำรของ U.A.E. โดยกำรถมทะเลใหเ้ป็นเกำะเทยีม 
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สรำ้งเป็นรูปตน้ปำลม์ จ ำนวน 3 เกำะ มทีัง้โรงแรม รสีอรท์ อพำรต์เมน้ต ์รำ้นคำ้ ภัตตำคำร รวมทัง้ส ำนักงำนตำ่ง ๆ 

นับวำ่เป็นสิง่มหัศจรรยอ์ันดับที ่8 ของโลก ใหท้ำ่นตืน่ตำตืน่ใจกับควำมควำมยิง่ใหญ่ของโรงแรม Atlantis Hotel 
อันหรูหรำอลังกำร ไดเ้วลำอันสมควรน ำทำ่นเขา้ชมพพิธิภณัฑด์ูไบ (Dubai Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์ีท่ันสมัย

ทีสุ่ดในตะวันออกกลำง สรำ้งเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครัง้ล่ำสุดปี 1970 เป็นพิพิธภัณฑ์ทีร่วบรวมเรื่องรำว

ประวตัศิำสตรท์ีส่ ำคญั เชน่ กำรคน้พบงำนศลิปะภำยในหลมุฝังศพที ่Al Qusais ซึง่มอีำยุมำกกวำ่ 4,000 ปี ประทับใจ
กับกำรบอกเล่ำเรือ่งรำวประวัตศิำสตรข์องชำวอำหรับโบรำณผ่ำนเทคโนโลยสีมัยใหม่ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงไปยัง 

Dubai Creek เป็นทะเลทีส่รำ้งขึน้โดยกำรขดุเขำ้มำในชำยฝ่ัง ซึง่แบง่นครดไูบออกเป็น 2 สว่น คอื Deira Dubai 
และ Bur Dubai มคีวำมยำวประมำณ 14 กโิลเมตร มทีำ่จอดเรอื 8 ทำ่ ใหท้ำ่นไดช้มและถ่ำยรูปกับทัศนียภำพสอง

ฟำกฝ่ังของแมน่ ้ำ Creek ตำมอธัยำศยั ใหท้ำ่นไดถ้ำ่ยรูปในย่ำน Bastakiya และน ำทำ่น น ัง่เรอื Abra Ride สมัผัส
มนตเ์สน่หท์ำงวัฒนธรรมผ่ำนวถิชีวีติสองฝ่ังน ้ำของแม่น ้ำ Creek จำกนัน้เดนิสู ่ตลาดเครือ่งเทศ (Gold & Spicy 

Souk)และตลาดทอง (Gold Souk) เป็นตลำดทองทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกจ ำหน่ำยผลติภัณฑ ์Jewelry ทกุประเภท เชน่ 

มกุ อญัมณี 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย สมควรแกเ่วลำ น ำทำ่นเดนิทำงสูท่ีพั่ก เพือ่เปลีย่นเครือ่งแตง่กำยพรอ้มตะลยุทะเลทรำย 
15.30 น. น ำทำ่นเดนิทำงไปทวัรท์ะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner)  

(อยา่ลมืเสือ้แจ็คเกต แวน่ตากนัแดด รองเทา้ฟองน า้ ตดิตวัไปดว้ย)  น ำทำ่นขึน้รถ 4WD (รถขบัเคลือ่น 4 

ลอ้) ไปทวัรท์ะเลทรำย ทำ่นจะไดส้นุกสนำนและตืน่เตน้ไปกับประสบกำรณ์อนัแปลกใหม่ น ัง่รถตะลยุไปบนเนนิ
ทรายท ัง้สงูและต า่สลบักนัไป (Sand Dune) 

***ทา่นทีเ่มารถ กรุณาทานยาแกเ้มาลว่งหนา้อยา่งนอ้ยครึง่ช ัว่โมง หรอืควรแจง้หวัหนา้ทวัรใ์หท้ราบกอ่น
ไปทวัรท์ะเลทราย ทางทวัรจ์ะไม่รบัผดิชอบ และไม่อนุญาตใหผู้ท้ ีเ่ป็นโรคหวัใจข ัน้รุนแรงน ัง่รถไป Dune 

Safari โดยเด็ดขาด *****ส าหรบัทา่นทีไ่มร่ว่มเดนิทาง Dune Safari ทา่นตอ้งรอคณะอยูท่ ีโ่รงแรม โดย
ทางบรษิทั ไมส่ามรถคนืคา่ทวัรใ์หไ้ด ้รวมท ัง้อาหารมือ้ค า่***** 

ค า่ อสิระใหท้ำ่นไดเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรมต่ำงๆ ในแคมป์กระโจมแบบอาหรบั ดืม่ด ่ำบรรยำกำศสดุโรแมนตกิของพระ

อำทติยต์กดนิทีแ่สนสวยงำม และสมัผัสชวีติแบบชำวพืน้เมอืง (เบดอูนิ) อำท ิกำรสวมชดุพืน้เมอืงชำวอำหรับ ถ่ำยรูป
เก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ กำรเพน้ทม์อืแบบอำหรับ (Henna Tattoo) ลองสบู มำรำก ูกลิน่ผลไม ้(Shi Sha) ชมโชวร์ะบ ำหนำ้

ทอ้ง (Belly Dance) ซึง่เป็นศลิปะกำรร่ำยร ำทีเ่นน้กำรเคลือ่นไหวของกลำ้มเนื้อทอ้งและสะโพก รวมถงึสนุกสนำนกับ
กำรขีอ่ฐู   
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วนัทีส่ ี ่ พระราชวงัคี – สนามบนิดไูบ – กรุงเทพฯ  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น ำทำ่นผำ่นชม พระราชวงัทา่นชคี (Shiekh Palace) ตืน่ตำตืน่ใจกับพระรำชวังสดุอลังกำรของครอบครัว Shiekh Al 

Maktoum อนัยิง่ใหญ่ ซึง่มคีวำมร่มรืน่ เต็มไปดว้ยตน้ไมน้ำนำชนดิและบรรดำเหลำ่นกยูง ผ่ำนชม New Palace ซึง่
เป็นพระรำชวงัแหง่ใหมข่องครอบครัว  Shiekh Al Maktoum ทีก่อ่สรำ้งยังไมแ่ลว้เสร็จ   

09.00 น. น าคณะเดนิทางสู่สนามบนิ เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการเช็คอนิ และ มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้

ปลอดภาษภีายในสนามบนิ  
11.45 น. ออกเดนิทำงกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตสแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่EK370 

(บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 06.40 ชัว่โมง) 
21.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภูมโิดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

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

 

** หำกทำ่นทีต่อ้งออกตัว๋ภำยใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณำสอบถำมทีเ่จำ้หนำ้ทีท่กุครัง้กอ่นท ำกำรออกตั๋วเนื่องจำกสำยกำรบนิ

อำจมกีำรปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลำบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ
12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ
12ปี) 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

02 – 05 พฤศจกิายน 2560 23,999 23,999 22,999 5,000 13,999 

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

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

18 – 21 มกราคม 2560 23,999 23,999 22,999 5,000 13,999 
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**คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่** 
 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท** 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 25 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิคา่มดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท 
ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์

ทีจ่ะขอรบัลูกคา้รายตอ่ไป ...สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพักแบบหอ้ง 

เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทำ่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักตำ่งประเภทอำจจะไมต่ดิกนั 
หรอื อยูค่นละชัน้กนั และบำงโรงแรมอำจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทำ่น ซึง่ถำ้เขำ้พัก 3 ทำ่น อำจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 

เตยีงพับเสรมิ หรอื อำจมคีวำมจ ำเป็นตอ้งแยกหอ้งพักเนือ่งจำกโรงแรมนัน้ไม่สำมำรถจัดหำได ้ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำร

เรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่ำจมกีำรแยกหอ้งพัก 
  2.   กรณีทีม่งีำนจัดประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพักใน 

  เมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำสมัภำระทำ่นละไมเ่กนิ 24 กก.  คำ่รถรับ-สง่ และน ำเทีย่วตำมรำยกำร 

 คำ่ทีพั่กตำมทีร่ะบใุนรำยกำร พักหอ้งละ 2 ทำ่น  คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำร  

 คำ่อำหำรตำมมือ้ทีร่ะบใุนรำยกำร    คำ่จำ้งมัคคเุทศกค์อยบรกิำรตลอดกำรเดนิทำง  

 คำ่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวำ่งเดนิทำง วงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ 

 คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่เขำ้ประเทศแบบหมูค่ณะ (พำสสปอรต์ไทยเทำ่นัน้ พำสตำ่งชำตเิพิม่ 7,000 บำท) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวันอกเหนอืจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง คำ่โทรศัพท ์คำ่โทรศัพทท์ำงไกล คำ่อนิเตอรเ์น็ต คำ่ซักรดี 

มนิบิำรใ์นหอ้ง รวมถงึคำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรำยกำร (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิตลอดการเดนิทาง 1,500 บาทตอ่ทา่น 

 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิมัดจ ำเป็นเงนิจ ำนวน 10,000 บำทตอ่ทำ่นเพือ่ส ำรองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิคำ่บรกิำรสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทำงอย่ำงนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ
เจนซีไ่ม่ช ำระเงนิ หรอืช ำระเงนิไม่ครบภำยในก ำหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิไม่ว่ำกรณีใดๆ ใหถ้อืว่ำ

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิำรเดนิทำงในทวัรนั์น้ๆ 

3. กำรตดิตอ่ใดๆ กบัทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวนัเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร ์เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกลำ่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบำล

ประกำศในปีนัน้ๆถอืวำ่เป็นวนัหยดุท ำกำรของทำงบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งกำรขอยกเลกิกำรเดนิทำง หรือเลือ่นกำรเดนิทำง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลกิทีบ่รษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิกำร

จองกบัทำงบรษัิทเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ทำงบรษัิทไมรั่บยกเลกิกำรจองผำ่นทำงโทรศพัทไ์มว่ำ่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งกำรขอรับเงนิค่ำบรกิำรคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึง่เพือ่ท ำเรือ่งขอรับเงนิคำ่บรกิำรคนื โดย

แนบหนังสอืมอบอ ำนำจพรอ้มหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำรช ำระเงนิค่ำบริกำรต่ำงๆ และหนำ้สมุดบัญชี

ธนำคำรทีต่อ้งกำรใหน้ ำเงนิเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขกำรคนืเงนิคำ่บรกิำรดงันี ้

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 45 วนั คนืเงนิคำ่บรกิำรรอ้ยละ 100 ของคำ่บรกิำรทีช่ ำระแลว้ 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 30 วนั คนืเงนิคำ่บรกิำรรอ้ยละ 50 ของคำ่บรกิำรทีช่ ำระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 30 วนั ไมค่นืเงนิคำ่บรกิำรทีช่ ำระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี ้ทำงบรษัิทจะหักคำ่ใชจ้่ำยทีไ่ดจ้่ำยจรงิจำกคำ่บรกิำรทีช่ ำระแลว้เนื่องในกำรเตรยีมกำรจัดกำรน ำเทีย่วใหแ้ก่นักทอ่งเทีย่ว 
เชน่ กำรส ำรองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ กำรจองทีพั่กฯลฯ 

3. กำรเดนิทำงทีต่อ้งกำรันตมีัดจ ำหรอืซือ้ขำดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมำล ำ Charter Flight หรอื Extra Flight กับสำยกำร

บนิ หรอืผำ่นตวัแทนในประเทศหรอืตำ่งประเทศ  จะไมม่กีำรคนืเงนิมัดจ ำหรอืคำ่บรกิำรทัง้หมด   
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4. กำรตดิตอ่ใดๆ กบัทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวนัเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร ์เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกลำ่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบำล

ประกำศในปีนัน้ๆถอืวำ่เป็นวนัหยดุท ำกำรของทำงบรษัิท 

5. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทำงไมถ่งึ 25 คน  

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ ำหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมำ หำกทำ่นไม่ไดร้่วมเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรไม่ว่ำบำงสว่นหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทำงบรษัิทจะไมค่นืเงนิคำ่บรกิำรไม่วำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่ำ่น 

3. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทำงนอ้ยกว่ำ 25 ท่ำน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่รำบลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 7 วันกอ่นกำรเดนิทำงส ำหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีำ่  และอย่ำงนอ้ย 10 วันกอ่น

กำรเดนิทำงส ำหรับประเทศทีม่วีซีำ่  แตห่ำกทำงนักทอ่งเทีย่วทกุทำ่นยนิดทีีจ่ะช ำระคำ่บรกิำรเพิม่จำกกำรทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วม
เดนิทำงนอ้ยกวำ่ทีท่ำงบรษัิทก ำหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทำงได ้ ทำงเรำยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิำรตอ่ไป 

4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่ำเสยีหำยจำกควำมผดิพลำดในกำรสะกดชือ่ นำมสกุล ค ำน ำหนำ้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทำง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นกำรจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนำ้หนังสอืเดนิทำงใหก้ับทำง

บรษัิทพรอ้มกำรช ำระเงนิมัดจ ำ 

5. ทำงบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ 

ภูมอิำกำศ และเวลำ ณ วันทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี้ บรษัิทจะค ำนึงถงึควำมปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่น
ใหญเ่ป็นส ำคญั 

6. ทำงบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบใดๆ ต่อควำมเสยีหำยหรือค่ำใชจ้่ำยใดๆ ทีเ่พิ่มขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจำก

ควำมผดิของทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรอื

เสยีหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตรำค่ำบรกิำรนี้ค ำนวณจำกอัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ ณ วันทีท่ำงบริษัทเสนอรำคำ ดังนัน้ ทำงบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นกำรปรับรำคำค่ำบรกิำรเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงอัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ ค่ำตั๋วเครื่องบนิ ค่ำ

ภำษีเชือ้เพลงิ คำ่ประกนัภัยสำยกำรบนิ กำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงำน หรอืตวัแทนของทำงบรษัิท ไมม่อี ำนำจในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสำรลงนำมโดยผู ้

มอี ำนำจของบรษัิทก ำกบัเทำ่นัน้  
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณำแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน ำตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนำดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลำสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสำมำรถน ำออกมำใหเ้จำ้หนำ้ทีต่รวจไดอ้ย่ำงสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญำตใหถ้อืไดท้ำ่นละ 1 ใบเทำ่นัน้ ถำ้สิง่ของดงักลำ่วมขีนำดบรรจภุัณฑม์ำกกวำ่ทีก่ ำหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋ำใบใหญ่และฝำก
เจำ้หนำ้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทำ่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลำ้ยกับอำวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีำฯ จะตอ้งใส่กระเป๋ำใบใหญ่และฝำกเจำ้หนำ้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทำ่นัน้ 

 

 
การขอวซีา่ดไูบแบบหมูค่ณะส าหรบัพาสสปอรต์ไทย 

1. ส ำเนำสหีนังสอืเดนิทำงทีช่ดัเจน ไมใ่ชถ่ำ่ยจำกมอืถอื และวนัหมดอำยหุนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยเุหลอืมำกกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวนั
เดนิทำงกลบัถงึประเทศไทย  

2. รูปถำ่ย  :  รูปส ีขนำด 2 นิว้ พืน้หลงัสขีำวเทำ่นัน้ (ถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน) 2 รูป 
             -  กรุณากรอกชือ่ของบดิา-มารดาของผูท้ ีเ่ดนิทาง และชือ่คูส่มรส (กรณีผูห้ญงิที ่  

                แตง่งานแลว้) 

3.  กรณีผูเ้ดนิทำงอำยุไมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์   

3.1.  เด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทำง กับบดิำและมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำง ไปตำ่งประเทศจำกเขตหรอือ ำเภอ (ภำษำไทย 

และภำษำองักฤษ) + หนำ้พำสปอรต์ของบดิำและ มำรดำ + หนังสอืรับรองคำ่ใชจ่ำ่ย (ภำษำไทย และภำษำองักฤษ) 
รำยละเอยีดเอกสำรกำรยืน่ขอวซีำ่ทีไ่ดก้ลำ่วมำนี้ เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่ำงบรษัิทฯ ไดจ้ัดท ำขึน้จำกประสบกำรณ์และ

ระเบยีบของสถำนทตูฯ ซึง่อำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ตำมแตส่ถำนกำรณ์ และคณุสมบตัขิองลกูคำ้ในแตล่ะรำย  

3.2. เด็ก ไม่ไดเ้ดนิทำง กบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำง(ของมำรดำ) ไปตำ่งประเทศจำกเขตหรอือ ำเภอ 
(ภำษำไทย และภำษำองักฤษ) + หนำ้พำสปอรต์ของบดิำและ มำรดำ  
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3.3. เด็ก ไม่ไดเ้ดนิทำง กบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำง(ของบดิำ) ไปตำ่งประเทศจำกเขตหรอือ ำเภอ 

(ภำษำไทย และภำษำองักฤษ) + หนำ้พำสปอรต์ของบดิำและ มำรดำ  

ระยะเวลาในการยืน่วซีา่ 10 วนัท าการ ไมร่วมเสาร-์อาทติย ์  

หมายเหตุ : ทาง UAE Immigration อาจมกีาร ขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ จากทีไ่ดแ้จง้ไว ้ข ึน้อยูก่บั   การพจิารณา
ของเจา้หนา้ที ่และเอกสาร ของแต่ละท่าน  การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสี่วน

เกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ อตัรา
คา่ธรรมเนยีมวซี่าทางสถานทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซี่า ทางสถานทูตไม่คนือตัรา

คา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ และมสีทิธ ิไ์มแ่จง้สาเหตุการปฏเิสธวซีา่ 

 


