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รหัสโปรแกรม : 12349 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
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วนัทีห่น ึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตดิูไบ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐั

อาหรบัเอมเิรตส ์- เมอืงดไูบ                                             (-/-/-)      

12.30 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 าเพ่อ่เตรยีมความพรอ้มกออนออกเดนิทาง 

 

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

16.00 น. น าทอานเดนิทางสูอ ท่าอากาศยานนานาชาตดิูไบ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ โดยสายการบนิ Emirate 

Airlines เทีย่วบนิที ่EK377 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 55 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

19.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิไูบ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์

น าทอานผอานพธิกีารตรวจคนเขา้เมอ่งและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 3 ช ัว่โมง ** 

น าทอานเดนิทางสูอ เมอืงดไูบ (Dubai) เป็นเมอ่งทีใ่หญอทีสุ่ดของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ตัง้อยูอทางภาคเหน่อของประเทศ 

ถอ่เป็นเมอ่งแหองความมหัศจรรยเ์พราะถูกผันแปรจากดนิแดนแหองทะเลทราย สูอดนิแดนแหองโลกอนาคต ความมั่งคั่งทางการคา้ 

บรกิารการพัฒนาอสังหารมิทรัพย ์และศนูยก์ลางธุรกจิ ไมอจ ากัดเฉพาะการคา้น ้ามันแบบกออนๆ สูอการเป็นเมอ่งแหองผูน้ าเทคโนโลยี

สมัยใหมอทีสุ่ดของโลกแหองหนึง่ ไมอมสี ิง่ใดบนโลกใบนี้ ทีเ่มอ่งดูไบจะท าไมอได ้แมก้ารสรา้งแผอนดนิและจารกึลงบนแผนทีโ่ลกใน

อาณาเขตของตนเอง  

  น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Occidental IMPZ, Dubai, United Arab Emirates หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่อง เมอืงดูไบ - พระราชวงั ทา่นชคี - สุเหรา่ จไูมรา่ - ชายหาด จไูมรา่ - ศนูยร์วมสนิคา้พืน้เมอืง - ตกึ บุรจญอ์ลัอาหรบั - 

น ัง่รถไฟโมโนเรล สู่ โครงการเดอะ ปาลม์ - โรงแรมแอตแลนตสิ - ดูไบเฟรม - โรงแรมทีพ่กั - ทะเลทราย - ตะลุย

ทะเลทรายดว้ยรถยนตข์บัเคลือ่น 4 ลอ้                  (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทอาน ผา่นชม พระราชวงัทา่นชคี (Shiekh Palace) ต่น่ตาต่น่ใจกับการถอายภาพเป็นทีร่ะลกึหนา้พระราชวังอันงดงามสุด

อลังการของครอบครัวชคีค ์อัล มัคตูม (Shiekh Al Maktoum) ซึง่มคีวามรอมร่น่เต็มไปดว้ยตน้ไมแ้ละพช่พรรณนานาชนดิ และ

บรรดาเหลอานกยงูมากมายนับหลายสบิตัวทีถ่กูเนรมติขึน้ทอามกลางเมอ่งแหองทะเลทราย 

น าทอาน ผา่นชม สุเหรา่จไูมรา่ (Jumeirah Mosque) สุเหรอาคูอบา้นคูอเมอ่งของเมอ่งดูไบ สรา้งดว้ยหนิอออนทัง้หลัง และไดช้่อ่

วอาเป็นสเุหรอาทีส่วยงามมากทีส่ดุแหองหนึง่ในเมอ่งดไูบ  

น าทอานเดนิทางสูอ ศูนยร์วมสนิคา้พืน้เมอืง (Local Product) จ าหนอายของฝาก ของทีร่ะลกึทอ้งถิน่ของเมอ่งดูไบ เชอน พรม 

เคร่อ่งประดับ ชดุพ่น้เมอ่ง รปูตดิผนัง เป็นตน้   

น าทอาน ผา่นชม ชายหาดจไูมรา่ (Jumeirah Beach) สถานทีต่ากอากาศยอดนยิมของชาวดูไบ น าทอาน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ 

กับ ตกึบรุจญอ์ลัอาหรบั (Burj Al Arab) โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว รูปทรงคลา้ยเรอ่ใบทีง่ดงามและหรูหราทีสุ่ดแหองหนึง่ของ

โลก ตัง้อยูอรมิออาวอาหรับ เป็นทีพ่ักอาศัยของเศรษฐทีีม่ชี ่อ่เสยีงชาวตะวันออกกลาง น าทอาน น ัง่รถไฟโมโนเรล (Monorail) สู ่

โครงการเดอะปาลม์ (The Palm Project) เป็นสุดยอดโครงการของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์โดยการถมทะเลใหเ้ป็น

เกาะเทยีม สรา้งเป็นรูปตน้ปาลม์ จ านวน 3 เกาะ มทีัง้โรงแรม รสีอรท์ อพารต์เมน้ต ์รา้นคา้ ภัตตาคาร ผับ บาร ์รวมทัง้ส านักงาน

ตอางๆ นับวอาเป็นสิง่มหัศจรรยอ์ันดับที ่8 ของโลก และสอวนของโครงการไดถู้กจารกึใหเ้ป็นสอวนหนึง่ในแผนทีโ่ลกเรยีบรอ้ย น าทอาน 

ผา่นชม ความหรูหราและยิง่ใหญอของ โรงแรมแอตแลนตสิ (Atlantis Hotel) ทีอ่ยูอบรเิวณสอวนปลายยอดของโครงการเดอะ 

ปาลม์ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทอาน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ ดไูบเฟรม (Dubai frame) สัญลักษณ์ใหมอของดไูบ อาคารหนา้ตาคลา้ย กรอบรูป ทีใ่หญอทีสุ่ด

ในโลก ซึง่เป็นกรอบรปูฉาบทองค าความสงูขนาด 150 เมตร กวา้ง 93 เมตรทีใ่หญอทีสุ่ดในโลก ใชเ้วลาในการกออสรา้งมาถงึ 10 ปี

เต็ม ดว้ยจ านวนเงนิประมาณ 43.5 ลา้นเหรยีญสหรัฐ หรอ่ประมาณ 1.39 พันลา้นบาท คอ่การแสดงภาพใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ห็นถงึ

สภาพแวดลอ้มของประเทศดูไบ ทัง้ในอดตี ปัจจุบัน และอนาคต เพราะทีต่ัง้ของดูไบเฟรม นัน้อยูอบรเิวณสวนสาธารณะ Zabeel 

Park ซึง่เป็นเขตแบองระหวอางเมอ่งเกอาและเมอ่งใหมออยอางพอดบิพอด ี 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่โรงแรมทีพ่กั เพือ่เตรยีมความพรอ้ม เปลีย่นเครือ่งแตง่กายส าหรบัตะลยุทะเลทราย 

** ค าแนะน า **  

- ควรเตรยีมเสือ้คลมุกนัแดด แวน่ตากนัแดด รองเทา้ล าลองทีส่วมใสส่บาย เพือ่ตะลยุทะเลทราย 

- ทา่นทีเ่มารถ กรณุาทานยาแกเ้มารถลว่งหนา้อยา่งนอ้ยคร ึง่ช ัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง และ ควรแจง้ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบ  
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- กจิกรรมนี ้ไมอ่นญุาตใหผู้ท้ ีเ่ป็นโรคหวัใจข ัน้รนุแรง หรอื ต ัง้ครรภ ์เขา้รว่มโดยเด็ดขาด กรณีเกดิความเสยีหายไมว่า่

กรณีใดๆทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณี 

- ส าหรบัทา่นทีไ่มร่ว่มเดนิทางตะลุยทะเลทราย ทา่นจ าเป็นตอ้งพกัผ่อนรอคณะอยู่ท ีโ่รงแรมทีพ่กั โดยทางบรษิทั ไม่

สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีใ้หไ้ด ้รวมไปถงึอาหารมือ้ค า่ทีร่วมอยูใ่นกจิกรรม เพราะเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยแลว้

ท ัง้หมด หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงทีห่า้งสรรพสนิคา้ โดยแจง้ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบ หรอืเพือ่ประสานงานตดิตอ่บรกิารรถรบัส่ง 

ซึง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ กรณุาตรวจสอบเป็นกรณีพเิศษ 

น าทอานเดนิทางสูอ ทะเลทราย (The Desert) เพ่อ่ตะลุยทะเลทราย ดว้ยรถยนตข์บัเคลืน่ 4 ลอ้ (4WD Sand Dune / 

Desert Safari) ทอานจะไดส้นุกสนานและต่น่เตน้ไปกับประสบการณ์อันแปลกใหมอ น่ังรถตะลุยไปบนเนินทรายทัง้สูงและต ่า

สลับกันไป  

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

สนกุสนานกบัการขีอ่ฐู (Camel Ride) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Occidental IMPZ, Dubai, United Arab Emirates หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม เมอืงดูไบ - พพิธิภณัฑด์ูไบ - รา้นเครือ่งหนงั - ดูไบ ครกี - น ัง่เรอืขา้มฟาก แอ็ปบรา แท็กซี ่- ยา่นตลาดเกา่ - ตลาด

ทอง - ตลาดเครือ่งเทศ - หา้งมอลล ์ออฟ เอมเิรตส ์- ตกึ บรุจญเ์คาะลฟีะฮ ์- หา้งดไูบ มอลล ์- น า้พุเตน้ระบ า แหง่เมอืง

ดไูบ                                        (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทอานเดนิทางสูอ พพิธิภณัฑด์ูไบ (Dubai Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์ีท่ันสมัยทีสุ่ดในภูมภิาคตะวันออกกลาง สรา้งขึน้เม่อ่

ศตวรรษที ่19 บรูณะครัง้ลอาสดุปี พ.ศ. 2513 เป็นพพิธิภัณฑท์ีร่วบรวมเร่อ่งราวส าคัญทางประวัตศิาสตร ์เชอน การคน้พบงานศลิป์ ที่

มอีายุถงึ 4,000 ปี เร่อ่งราวการคา้ขายมุกในประวัตศิาสตรก์ออนการคน้พบน ้ามัน ทอานจะประทับใจกับการน าเทคโนโลยตีอางๆ มา

ถอายทอดเพ่อ่บอกเลอาเร่อ่งราวประวัตศิาสตรข์องอาหรับโบราณ 

น าทอานเดนิทางสูอ รา้นเครือ่งหนงั (Leather Shop) จ าหนอายเส่อ้หนัง และ เส่อ้ขนสัตว ์(ขนเฟอร)์ ทีช่าวพ่น้เมอ่งดูไบ นยิมใช ้

แนอนอนวอาจะตอ้งเป็นสนิคา้ทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุจากทั่วทกุมมุโลก  
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น าทอานเดนิทางสูอ ดไูบครกี (Dubai Creek) เป็นคลองทีส่รา้งขึน้โดยการขดุเขา้มาในชายฝ่ัง เพ่อ่แบองเมอ่งดูไบออกเป็น 2 สอวน 

คอ่ Deira Dubai และ Bur Dubai มคีวามยาวประมาณ 14 กโิลเมตร มทีอาจอดเรอ่ 8 ทอา น าทอาน น ัง่เรอืขา้มฟาก (Ferry) ที่

ชาวเมอ่งดูไบเรยีกกันวอา แอ็ปบราแท็กซี ่(Abra Taxi) ซึง่เป็นเรอ่ทีรั่บใชช้าวเมอ่งดูไบมาชา้นานจวบจนถงึปัจจุบัน ใหท้อานได ้

สัมผัสวถิชีวีติความเป็นอยูอ ของชาวเมอ่งดูไบแบบโบราณ ทีไ่มอวอาเมอ่งดูไบจะมคีวามกา้วล ้าทันสมัยทางเทคโนโลยรีะดับโลกมาก

เพยีงใด แตอก็ยังมโีอกาสไดเ้ห็นวัฒนธรรมความเป็นอยูอของคนทอ้งถิน่โบราณอยูอจนถงึปัจจุบัน  

น าทอานเดนิทางสูอ ยา่นตลาดเกา่ (Old Market) ของเมอ่งดูไบทีเ่รยีกวอา Old Dubai Souk ทีอ่ยูอทางฝ่ัง Bur Dubai สูอ ตลาด

ทอง (Gold Souk) ทีข่ ึน้ช่อ่วอาเป็นตลาดทองทีใ่หญอทีสุ่ดในโลก วางขายเคร่อ่งประดับทีท่ าจากทองค า ขายเคร่อ่งประดับทุก

ชนดิ เชอน มกุ อัญมณี ตอางๆ รา้นเล็กๆ มากมายกวอารอ้ยรา้นคา้ หรอ่ ใกลก้ันจะเป็น ตลาดเครือ่งเทศ (Spice Souk) ทีท่ัง้ตลาด

ตลบอบอวนไปดว้ยกลิน่เคร่อ่งเทศ ไมห้อม อบเชย กระวาน กานหลู และ ถั่ว คุณภาพตอางๆนับรอ้ยชนดิจากทั่วทุกมุมโลก มารวม

ไวท้ีต่ลาดเคร่อ่งเทศแหองนี ้

น าทอานเดนิทางสูอ หา้งมอลล ์ออฟ เอมเิรตส ์ (Mall of Emirates) เป็นหา้งขนาดใหญอทีไ่ดร้ับความนยิมสูง มโีรงภาพยนตร ์

Cinestar แบบคอมเพล็กซ ์มอีารเ์คดกวา้งใหญอ ตดิตัง้ตูเ้กมส ์ลานโบวล์ิง่ และรา้นคา้อกีมากมาย รวมถงึรา้นตอางๆ ทีไ่ดร้ับความ

นยิมในเมอ่งดูไบ และ Borders , Debenhams , Zara และแมแ้ตอ Harvey Nichols สนิคา้แบรนดดั์งอยอาง H&M และ Phat Farm 

ส าหรับลูกคา้ทั่วไป และ Via Rodeo ทีเ่ต็มไปดว้ย Versace , D&G, Ferragamo และอ่น่ๆ จุดทีโ่ดดเดอนทีสุ่ดของ Mall of the 

Emirates ก็คอ่ สก ีดไูบ (Ski Dubai) ไมอนอาแปลกใจที ่Mall of the Emirates เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีไ่ดรั้บความนยิมสูงสุดในเมอ่ง

ดไูบเพราะ สก ีดไูบ (Ski Dubai) คอ่หนึง่ในสดุยอดแหลองทอองเทีย่วในประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์สามารถเลอ่กเลอนระหวอางสก ี

สโนวบ์อรด์ เล่อ่นหมิะ หรอ่โยนบอลหมิะในสวนหมิะ หรอ่ สามารถเลอ่กด่ม่ชา กาแฟ รับประทานอาหารใน Mall of the Emirates 

มรีา้นอาหารใหคุ้ณเลอ่กแบบนับไมอถว้นเลยทเีดยีว เชอน Apres รา้นมสีไตลท์ีพั่กส าหรับนักเลอนสก ีมเีคร่อ่งด่ม่บรกิารทันใจหร่อ

เลอ่กทานฟองดูก็ได ้, ใกล ้Ski Dubai เป็นทีต่ัง้รา้น Sezzam ซึง่มเีมนูอาหารนานาชาตใิหเ้ลอ่กมากมาย , The Butcher’s Shop 

รวมอาหารสดุยอดทีน่ าเขา้จากแอฟรกิาใต ้ทีท่ีค่ณุตอ้งแวะทาน biltong (เน่อ้ตากแหง้) หรอ่สเต็กรสเลศิ 
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น าทอาน ขึน้ชมววิบน ตกึ บุรจญเ์คาะลฟีะฮ ์(Burj Khalifa) หรอ่ เดมิช่อ่ ตกึ บุรจญด์ูไบ ทีช่ัน้ 124 หนึง่ในสัญลักษณ์อัน

ส าคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์อกีทัง้ยังเป็นฉากเสีย่งตายส าคัญของพระเอก “ ทอม ครซู ” จากภาพยนตรเ์ร่อ่ง Mission 

Impossible 4 ซึง่ตกึมคีวามสงูถงึ 828 เมตร ปัจจุบันมทีัง้หมด 160 ชัน้ เป็นตกึทีไ่ดช้่อ่วอาสงูทีส่ดุในโลก ตัวตกึไดท้ าสถติกิลายมา

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

กวอาอาคารใบหยก 2 ประมาณ 218 เมตร) ซึง่ไดม้กีารเปิดตัวอยอางเป็นทางการ เม่อ่วันที ่4 มกราคม พ.ศ. 2553 และ เปลีย่นช่อ่

อาคารจาก " บุรจญ ์ดูไบ " เป็น " บุรจญ ์เคาะลฟีะฮ ์" เพ่อ่ เป็นเกยีรตแิกอ ทอานชคีค ์อดตีประธานาธบิดปีระเทศสหรัฐอาหรับเอ

มเิรตส ์ตกึบุรจญ ์เคาะลฟีะฮ ์ออกแบบโดย เอสโอเอ็ม ผูอ้อกแบบเดยีวกันกับเซยีรท์าวเวอร ์อาคารทีสู่งทีสุ่ดในสหรัฐอเมรกิาใน 

ปัจจุบันการตกแตองภายในจะตกแตองโดย จอรโ์จ อารม์านี (Giorgio Armani) โดยเป็นโรงแรมอารม์านี ส าหรับ 37 ชัน้ลอาง โดยชัน้ 

45 ถงึ 108 จะเป็นอพารต์เมนต ์โดยทีเ่หลอ่จะเป็นส านักงาน และ ชัน้ที ่123 และ 124 จะเป็นจุดชมววิของตกึทีส่ าคัญ สอวนบน

ของตกึจะเป็นเสาอากาศส่อ่สาร นอกจากนีช้ัน้ 78 จะมสีระวอายน ้า กลางแจง้ขนาดใหญอ โดยตกึนี้จะตดิตัง้ลฟิตท์ีเ่ร็วทีสุ่ดในโลก ที่

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

ความเร็ว 16.83 ม./วนิาท ี** รอบของการขึน้ชมววิบนตกึ บุรจญ ์เคาะลฟีะฮ ์อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

ข ึน้อยูก่บัช่วงเวลา และ อตัราคา่บรกิารของบตัรขึน้ชม ตามอตัราทีค่ณะก าหนดเทา่น ัน้ ** บรเิวณเดยีวกันเป็นทีต่ัง้ของ 

หา้งดไูบ มอลล ์(Dubai Mall) หา้งทีใ่หญอทีสุ่ดในโลก และมพีพิธิภัณฑส์ัตวน์ ้าทีใ่หญอทีสุ่ดในโลกอยูอภายใน ใหท้อานไดถ้อายรูป

หนา้ตูป้ลาทีม่ขีนาดใหญอกวอาคนสบิคนยน่เรยีงกัน อสิระในการเลอ่กซ่อ้ของฝาก สนิคา้แบรนดเ์นมช่อ่ดังมากมายจากยุโรป ไมอวอาจะ

เป็นเส่อ้ผา้สภุาพบรุษุและสภุาพสตร ีกระเป๋าถอ่ เคร่อ่งใชไ้ฟฟ้า เคร่อ่งกฬีา เป็นตน้ สนิคา้บางชิน้ ไมอสามารถหาซ่อ้ไดท้ียุ่โรป แตอ

อาจหาซ่อ้ไดท้ีน่ี่ และ ชอวงเวลา 18.00-24.00 น. ของทุกวัน ทอานจะไดช้มการแสดง น า้พุเตน้ระบ า แหง่เมอืงดูไบ (Dubai 

Dance Fountain) เป็นน ้าพุเตน้ระบ าอันสวยงามวจิติร อยูอในทะเลสาบหนา้ ตกึ บุรจญ ์เคาะลฟีะฮ ์ถอ่เป็นน ้าพุทีใ่หญอทีสุ่ดใน

โลก โดยรอบถกูรายลอ้มไปดว้ยตกึทีม่ชี ่อ่เสยีงมากมาย สิง่พเิศษของน ้าพแุหองดไูบนี ้คอ่ จะใชไ้ฟทัง้สิน้ 6,600 ดวง โปรเจคเตอร์

ส ี50 ตัว ควบคมุการท างานดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์โดยจะแสดงประกอบดนตร ีครัง้ละประมาณ 5 นาท ีโดยใชง้บประมาณในการ

กออสรา้งทัง้สิน้กวอา 7.2 พันลา้นบาท 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Occidental IMPZ, Dubai, United Arab Emirates หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ เมอืงดูไบ - ทา่อากาศยานนานาชาตดิูไบ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์- ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณ

ภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                     (-/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทอานเดนิทางสูอ ทา่อากาศยานนานาชาตดิไูบ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 

คณะควรเดนิทางถงึสนามบนิ และ เช็คอนิ กออนเวลาบนิอยอางนอ้ย 2-3 ชัว่โมง เพ่อ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิที ่อาจเกดิขึน้ เชอน 

สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอ่น่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ) เป็นผูพ้จิารณาและบรหิาร

เวลาอยอางเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์น่เงนิทุกกรณีหากลูกคา้ไมอสามารถขึน้เคร่อ่งกลับ ตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบุใน

รายการทัวร ์

11.45 น. น าทอานเดนิทางสูอ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทยโดยสายการบนิ Emirate Airlines เทีย่วบนิ

ที ่EK370 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

20.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

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 

22 - 25 มนีาคม 2562 
22MAR EK377 BKK-DXB 16.00-19.55 

25MAR EK370  DXB-BKK 11.45-20.50 18,999 18,999 18,999 7,999 13,999 

07 - 10 เมษายน 2562 
07APR EK377 BKK-DXB 15.40-19.00 

10APR EK370 DXB-BKK 11.45-21.05 22,999 22,999 22,999 7,999 17,999 

   

** 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 10 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 **  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คอาบัตรโดยสารโดยเคร่อ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class)  

 คอาภาษีน ้ามัน และ ภาษีสนามบนิทกุแหองทีม่ ี

 คอาธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่อ่งบนิ โดยสายการบนิ Emirate Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้ง

เคร่อ่งบนิได ้ทอานละ 1 ชิน้ โดยมนี ้าหนักไมอเกนิ 23 กก.  

 คอารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ(ยังไมอรวมทปิคนขับรถ) 

 คอาโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ทอาน หรอ่ 3 ทอาน ตออหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ทอาน Triple วอาง) กรณีมงีาน

เทรดแฟร ์การแของขันกีฬา หรอ่ กจิกรรมอ่น่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็น

เมอ่งใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คอาเขา้ชมสถานทีต่อางๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมอรวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 คอาอาหาร ตามรายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คอาจา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คอาประกันอบัุตเิหตรุะหวอางเดนิทาง วงเงนิทอานละ 1,000,000 บาท  (เง่อ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซ่อ้ประกันเพิม่เพ่อ่คุม้ครองสุขภาพกรุณา

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

กบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คอาใชจ้อายสอวนตัวนอกเหนอ่จากรายการทีร่ะบ ุเชอน คอาท าหนังสอ่เดนิทาง คอาโทรศัพท ์คอาโทรศัพทท์างไกล คอาอนิเตอรเ์น็ต คอาซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถงึคอาอาหาร เคร่อ่งด่ม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหน่อรายการระบุ และ คอาพาหนะตอางๆ ทีไ่มอไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราคอาบรกิารจากหัวหนา้

ทัวรก์ออนการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คอาภาษีมลูคอาเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่อาย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์รวมท ัง้ 3 ทา่น ตลอดการเดนิทาง ตามธรรมเนยีม 1,500 บาท (THB) รวมไปถงึ

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

ความพงึพอใจของทา่น 

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

ภายใน 24 ชัว่โมง หลังจากวันจอง ตัวอยอางเชอน ทอานท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า สอวนนี้ภายในวันถัดไป กออนเวลา 16.00 น. เทอานัน้ โดย

ระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไมอไดร้ับยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากทอานมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทอาน

จ าเป็นตอ้งเช็คทีว่อางและท าจองเขา้มาใหมออกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้ราย

ถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เน่อ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักทอองเทีย่วหร่อเอเยอนต ์กรุณาช าระคอาทัวรส์อวนทีเ่หลอ่ทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 31 วนั กรณีนักทอองเทีย่วหร่อ

เอเยอนตไ์มอช าระเงนิ หรอ่ ช าระเงนิไมอครบภายในก าหนด ไมอวอาสอวนใดสอวนหนึง่ รวมไปถงึ กรณเีช็คของทอานถกูปฏเิสธการจอายเงนิไมอวอากรณีใดๆก็

ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซี่า ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมอไดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไมอวอากรณีใดๆก็

ตาม คอ่ กออนวันเดนิทางอยอางนอ้ย 30 วัน ใหถ้อ่วอานักทอองเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอองเทีย่วหรอ่เอเยอนตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอ่ เล่อ่น หรอ่ เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอองเทีย่วหรอ่เอเยอนต ์(ผูม้รีายช่อ่

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอ่ เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยอางใดอยอางหนึง่ เพ่อ่ลงนามในเอกสารแจง้ยน่ยันยกเลกิการจองกับทาง

บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทอานัน้ ทางบรษัิทไมอรับยกเลกิการจองผอานทางโทรศัพทไ์มอวอากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอองเทีย่วหรอ่เอเยอนตต์อ้งการขอรับเงนิคอาบรกิารคน่ นักทอองเทีย่วหรอ่เอเยอนต ์(ผูม้รีายช่อ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์

หรอ่ เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยอางใดอยอางหนึง่ เพ่อ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคอาบรกิารคน่ โดยแนบหนังสอ่มอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการ

แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้กอ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิคอาบรกิารตอางๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนา

บัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีง่อ่นไขการคน่เงนิคอาบรกิารดังนี ้

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

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

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

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 31 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคอาใชจ้อายทีไ่ดจ้อายจรงิจากคอาบรกิารทีช่ าระแลว้เน่อ่งจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้กอนักทอองเทีย่ว เชอน การ

ส ารองทีน่ั่งตั๋วเคร่อ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอ่ซ่อ้ขาดแบบมเีง่อ่นไข หรอ่เทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอ่ Extra Flight กับสายการบนิ หรอ่ผอาน

ตัวแทนในประเทศหรอ่ตอางประเทศ  จะไมอมกีารคน่เงนิมัดจ าหรอ่คอาบรกิารทัง้หมดไมอวอากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคอาบรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทอาน ขึน้ไป ในแตอละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมอถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เล่อ่น หรอ่ เปลีย่นแปลง อัตราคอาบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพ่อ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอองเทีย่วหรอ่เอเยอนตท์ราบลอวงหนา้อยอางนอ้ย 10 วัน กออนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มอมวีซีอา และ อยอางนอ้ย 21 วัน 

กออนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีอา แตอหากทางนักทอองเทีย่วหรอ่เอเยอนตท์กุทอานยนิดทีีจ่ะช าระคอาบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอองเทีย่วรอวม

เดนิทางนอ้ยกวอาทีท่างบรษัิทก าหนดเพ่อ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตออไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการย่น่วซีอาเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มอคน่คอาทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไมอวอาสอวนใดสอวนหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ี

ซอาไมอผอานการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิคอาใชจ้อายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เน่่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแตอละโรงแรมแตกตอางกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพักคูอแบบ 2 ทอาน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทอาน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตอละประเภท อาจจะไมอตดิกัน หรอ่ อยูอคนละชัน้กัน และบาง

โรงแรมอาจจะไมอมีหอ้งพักแบบ 3 ทอาน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทอาน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญอ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรอ่ อาจมีความ
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จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคูอ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไมอวอากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บคอาบรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอองเทีย่วหรอ่เอเยอนต ์

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้อาโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอ่งเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

หรอ่ยา้ยเมอ่งเพ่อ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ  
1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการย่น่วซีอาแบบหมูอคณะเทอานัน้ กรณีทีท่อานไมอสามารถย่น่วซีอาพรอ้มคณะได ้จะตอ้งย่น่กออน หรอ่ หลัง คณะ และหาก

เกดิคอาใชจ้อายไมอวอากรณีใดๆก็ตาม ทอานจ าเป็นจะตอ้งช าระคอาใชจ้อายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชอน คอาบัตรโดยสารโดยเคร่อ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้ง

ออกกออนแตอวซีอายังไมอออก เน่อ่งจากทอานย่น่หลังคณะ  

2. มาตราฐานการพจิารณาวซีอาแบบปกตทิั่วไปคอ่ 10 วันท าการ (เป็นอยอางนอ้ย ไมอรวมวันเสาร ์- อาทติย)์ ทัง้นี้ ขึน้อยูอกับจ านวนผูส้มัครในชอวงนัน้ๆ 

ซึง่หากอยูอในชอวงฤดกูาลทอองเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวอาปกต ิ

3. กรณีทา่นไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะไดต้ามทีก่ าหนดการหลงัจากทีค่ณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง จ าเป็นตอ้งเสยีคา่สว่นตา่ง กรณี

ยืน่วซีา่เดีย่ว ทา่นละประมาณ 3,000-4,500 บาท จากคา่ทวัร ์ 
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การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แบบหมูค่ณะ 

ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. หนงัสอืเดนิทางฉบบัจรงิ เทา่น ัน้  

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 2 x 2 นิว้ ฉบบัจรงิ (ขนาดเทอากันทกุดา้นเป็นสีเ่หลีย่มจัตรัุส) จ านวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพ่น้สขีาว ถอายมาแลว้

ไมอเกนิ 3 เดอ่น ไมอซ ้ากบัวซีอาประเทศอ่น่ๆทีเ่คยไดร้ับ เทอานัน้  

2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมอถงึ 18 ปีบรบิูรณ์ จ าเป็นตอ้งใช ้สตูบัิตร โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รปูถอายจากมอ่ถอ่ไมอสามารถ

ใชไ้ด)้ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 - กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอ่

อ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอ่เดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอ่รับรองคอาใชอจอาย 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตอางประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอ่อ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอ่เดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอ่รับรองคอาใชอจอาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

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

ตอางประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอ่อ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอ่เดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอ่รับรองคอาใชอจอาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3. ส าเนาบตัรประชาชน 1 ฉบบั (ถา่ยส าเนา พรอ้มเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

4.  ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ฉบบั (ถา่ยส าเนา พรอ้มเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

 

** 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 าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อ่หนังสอ่เดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอ่ดหมู) เทอานัน้ กรณีทีท่อานถอ่หนังสอ่เดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอ่เดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พ่อ่การทอองเทีย่ว โดยไมอ

มจีดหมายเชญิ หรอ่ เอกสารใดเช่อ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอ่เดนิทางพเิศษอ่น่ๆ หากไมอผอานการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ 

ดอานตรวจคนเขา้เมอ่ง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตอางประเทศขาเขา้ไมอวอากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมอรับผดิชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสอวนนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจอาย หากทอานไมอไดร้อวมเดนิทางหรอ่ใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไมอวอาบางสอวน

หรอ่ทัง้หมด หรอ่ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอ่ง หรอ่ดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มอคน่เงนิคอาบรกิารไมอวอาบางสอวนหรอ่ทัง้หมด

ใหแ้กอทอานไมอวอากรณีใดๆก็ตาม 

2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจอาย หากทอานไมอไดร้อวมเดนิทางหรอ่ใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไมอวอาบางสอวนหรอ่ทัง้หมด หรอ่ถูกปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอ่ง หรอ่ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มอคน่เงนิคอาบรกิารไมอวอาบางสอวนหรอ่ทัง้หมดใหแ้กอทอานไมอวอากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มอรับผดิชอบคอาเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่อ่ นามสกุล ค าน าหนา้ช่อ่ เลขทีห่นังสอ่เดนิทาง เลขทีว่ซีอา 

และอ่น่ๆ เพ่อ่ใชใ้นการจองตั๋วเคร่อ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอองเทีย่วหรอ่เอเยอนตไ์มอไดส้องหนา้หนังสอ่เดนิ และ หนา้วซีอามาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ าหรอ่สอวนทีเ่หลอ่ทัง้หมด 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพ่อ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มอรับผดิชอบตออความเสยีหายหรอ่คอาใชจ้อายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอองเทีย่วทีไ่มอไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชอน 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บปอ วย ความสูญหายหรอ่เสยีหายของสัมภาระ ความลอาชา้ เปลีย่นแปลง 

หรอ่การบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอ่น่ เป็นตน้ 

6. อัตราคอาบรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตอางประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

คอาบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตอางประเทศ คอาตั๋วเคร่อ่งบนิ คอาภาษีน ้ามัน คอาภาษีสนามบนิ คอาประกันภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

7. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอ่ตัวแทนของทางบรษัิท ไมอมอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตอมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ

บรษัิทก ากับเทอานัน้ 

8. นักทอองเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิัยใดๆ ระหวอางรอการเดนิทาง อันไมอใชอเหตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท 

อาทเิชอน วซีอาไมอผอาน เกดิอุบัตภิัยทีไ่มอสามารถควบคุมได ้นอกเหน่อการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผิดชอบคน่คอาทัวรเ์ฉพาะสอวนที่

บรษัิทยังไมอไดช้ าระแกอทางคูอคา้ของทางบรษัิท หรอ่จะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกอคูอคา้ตามหลักปฏบัิตเิทอานัน้ 

9. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เคร่อ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มอเกนิ 100 มลิลลิติรตออชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไมอเกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสอถงุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยอางสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อ่

ไดท้อานละ 1 ใบเทอานัน้ ถา้สิง่ของดังกลอาวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวอาทีก่ าหนดจะตอ้งใสอกระเป๋าใบใหญอและฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเคร่อ่งบนิ

เทอานัน้ 

10. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เชอน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสอกระเป๋าใบใหญอและฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เคร่อ่งบนิเทอานัน้ 

11. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระคอาใชจ้อายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดร้ับการรับรองอยอางถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางสอวนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอองเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่อานไมอตอ้งการใชบ้รกิารสอวนใดสอวนหนึง่ ไมอวอากรณี

ใดก็ตาม จะไมอสามารถคน่คอาใชจ้อายใหไ้ด ้และ อาจมคีอาใชจ้อายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคอาใชจ้อาย

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมอวอากรณีใดก็ตาม 

 


