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 The Miracle of Oman and Dubai 

7 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560  

เมษายน : 25 เม.ย.- 1 พ.ค. 

พฤษภาคม : 8 – 14, 22 – 28 

มถินุายน : 14-20, 26 ม.ิย.-2 ก.ค. 

กรกฏาคม : 5-11, 26 ก.ค.-1 ส.ค. 

สงิหาคม : 7-13 

46,900.- 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

MCT-EK001 : OMAN-DUBAI 7D 4N   หนา้ 2 จาก 14 
  

รหสัโปรแกรมทวัร ์   MCT001 THE MRIACLE OMAN DUBAI 7D4N AUG17-EK-W07 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั 
หรอืเทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2 กรงุเทพฯ – ดไูบ – มสักตั – หบุเขาตวี ีTiwi – ซรู ์ ✈ O O SUR PLAZA HOTEL 

3 ซรู ์– นซิวา – ตลาดพืน้เมอืง – ป้อมนซิวา – ปราสาทจาบรนิ O O O 
GOLDEN TULIP NIZWA 
HOTEL 

4 
นซิวา – มสักตั – สเุหรา่ประจ ากรงุมสักตั – พระราชวัง อลั อาลาม 

พาเลซ – สนามบนิ – ดไูบ 
O O ✈ HOLIDAY INN 

5 
พพิธิภณัฑด์ไูบ – น่ังเรอื Abra Ride – ตลาดเครือ่งเทศ และ 

ตลาดทอง –  The Palm Project – น่ังรถ 4WD ตะลยุทะเลทราย   
O O O HOLIDAY INN 

6 
ตกึเรอืใบ – ตลาด Medinat Jumeirah Souk – Mall of the 

Emirates – หา้งดไูบ – สนามบนิ  
O O ✈  

7 ดไูบ –  กรงุเทพฯ ✈ ✈  ✈  

 

ร่วมเก็บเกีย่วประสบการณ์ใหม่จากการท่องเที่ยว ประเทศโอมาน (Oman) เมืองหลวงชือ่ดังกรุงมสักตั 

(Muscat) ดนิแดนแห่งทะเลทรายสวย น ้าทะเลใส และสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นและธรรมชาตอิันแปลกตา 

และสบายดว้ยบนิภายในขา้มไปประเทศแห่งอนาคตที่สหรฐัอาหรบัอมิเิรตส ์(U.A.E.) สัมผัสเสน่ห์ทาง

วฒันธรรม ทีผ่สมผสานกันระหวา่งอาหรับดัง้เดมิและความทันสมัยล ้าหนา้และค าจ ากัดความของความเป็นทีส่ดุ  

 

วนัแรกของการเดนิทาง         กรงุเทพฯ  

23.00 น. 
 

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง       กรงุเทพฯ – ดไูบ – มสักตั – หบุเขาตวี ีTiwi – ซูร ์

 

02.20 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK371  

***คณะเดนิทางวนัที ่8-14 พ.ค.,5-11 ก.ค.,26 ก.ค.- 1 ส.ค. พรอ้มกนั

เวลา 22.30 น.ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่EK385 เวลา 01.35 น.ถงึ ดไูบ

เวลา 04.45 น.*** 

 

05.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง  

08.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุมสักตั ประเทศโอมาน โดยเทีย่วบนิ EK862  

09.30 น. เดนิทางถงึกรุงมสักตั ประเทศโอมาน น าท่านผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมอืงและ  
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ศลุกากร (เวลาทอ้งถืน่ชา้กวา่ประเทศไทย 3 ชัว่โมง)  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย จากนัน้เลาะเลยีบชายฝ่ังทะเลไปยังเมอืงไปยังเมอืง Wadi Shaab ตัง้อยู่ในรัฐ 

Al Sharqiyah น าท่านชม Bimmah sinkhole โอเอซสิที่สวยงามแปลกตา 

ตัง้อยู่ท่ามกลางชอ่งแคบทีอ่ยู่ระหว่างภูเขาหนิสงูชัน แหล่งน ้าธรรมชาตทิีส่นี ้าสี

ครามสดใส ทีส่ามารถว่ายน ้าไปยังถ ้าและน ้าตกทีซ่อ่นตัวอยูใ่นหุบเขา จากนัน้ชม

ความงามของหุบเขาตวี ี(Tiwi) เป็นเมอืงที่มดีา้นหนึ่งเป็นภูเขา และ อกีดา้น

หนึง่เป็นมหาสมทุร มทีวิทัสน์ทีส่วยงามแปลกตา จากนัน้เดนิทางต่อไปยังเมอืง

ซูร ์(Sur) ตัง้อยู่ระหว่างมหาสมุทรอนิเดีย ทะเลอารเบียน และทะเลโอมาน 

ท่าเรือเมืองซูรถ์ือเป็นหนึ่งในท่าเรือเก่าแก่ ที่เป็นจุดขนถ่ายสนิคา้ของเรือเดนิ

สมทุรจากหลายชาตกิวา่100 ปี ทัง้ในคาบสมทุร อารเบยีน อนิเดยี แอฟรกิา  

ระยะทาง 160 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชม. 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 49 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 40 นาท ี

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่ักแบบบฟุเฟ่ต ์  

 จากนั้นน าท่านไปยังศูนยอ์นุรกัษเต่า ( Ras AI Hadd Turtle Reserve) 

เพือ่ ชมเตา่ตนุวางไขบ่นชายหาด ในเวลากลางคนื เต่าจะขึน้ฝ่ังขดุหลุมทราย 

วางไข่ แลว้กลบอย่างดกี่อนกลับลงสูทะเล เต่าตัวหนึง่อาจวางไข่ถงึ 100 ฟอง 

และ 60 วันไข่จะฟักเป็นลูกเต่าเล็กๆมุดออกมา แลว้รีบคลานสู่ทองทะเลอัน

ปลอดภยั 

 

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก SUR PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ามของการเดนิทาง     ซูร ์– นซิวา – ตลาดพืน้เมอืง – ป้อมนซิวา – ปราสาทจาบรนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 แวะถ่ายรูปกับหมูบ่า้นชาวประมง (Fishing Village) เพือ่เก็บบรรยากาศของ

เมอืงทา่อยา่งแทจ้รงิ ชมยา่น Dhow yard ทีท่า่นจะไดเ้ห็นเรอืทีส่รา้งจากไมส้ัก 

ที่มรีูปร่างเป็นสวยงาม สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่เมอืงนซิวา (Nizwa) 

เดนิชมยา่นการคา้พืน้เมอืงนซิวา (Nizwa Souq) ทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้ของ

ฝาก ของทีร่ะลกึ สนิคา้พืน้เมอืง เป็นตลาดทีม่ชีวีติชวีาตามแบบชาวโอมาน สนิคา้

ที่มเีสน่ห์ ทัง้เครือ่งประดับท ามือ เครื่องเงนิ เครือ่งหนัง กาแฟ และของประดับ

ตกแต่งบา้นสไตล์โอมาน จากนัน้น าท่านสู่ป้อมโบราณนซิวา (Nizwa Fort) 

ป้อมปราการขนาดใหญ ่อนุสรณ์สถานแห่งชาตขิองโอมาน หอคอยขนาดใหญ ่ทีม่ี

หอ้งมากมายสลับซบัซอ้นเหมอืนกบัเขาวงกต  

 

 

 

ระยะทาง 308 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4 ชม. 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  
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บา่ย น าท่านเดนิทางต่อ น าท่านชม ปราสาทจาบรนิ (Jabrin Castle) ปราสาทสาม

ชัน้ที่สรา้งขึ้นในช่วงกลางคริสตวรรษที่ 16 เป็นศูนย์กลางของการศกึษา

โหราศาสตร ์(Astrology) ยา (Medicine) กฎหมายอิสลาม (Islamic 

Law) เป็นปราสาทที่สรา้งในรูปแบบศลิปะอสิลาม ที่ภายในโดดเด่นดว้ยงาน

แกะสลักไม ้และภาพเขยีนดาวเพดานทีส่วยงาม  

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่ักแบบบฟุเฟ่ต ์  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก  GOLDEN TULIP NIZWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง     นซิวา – มสักตั – สเุหรา่ประจ ากรงุมสักตั –  

                                      พระราชวงั อลั อาลาม พาเลซ – สนามบนิ – ดไูบ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเทีย่วชมสุเหรา่ประจ ากรงุมสักตั (Grand Mosque) นับวา่เป็นสเุหรา่ที่

มีความสวยงามและส าคัญของโอมาน และเป็นสุเหร่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน

ประเทศโอมาน ภายในสเุหร่าแห่งนี้ท่านจะไดเ้ห็น พรมทอมอืทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ด

ในโลก ซึง่มขีนาด 70X60 เมตร มนี ้าหนักถงึ 21 ตัน ใชช้า่งฝีมอืทีเ่ป็นผูห้ญงิใน

การถักทอถงึ 600 คน และใชร้ะยะ เวลาในการทอกว่าจะแลว้เสร็จถงึ 4 ปี ในสว่น

ทางเดนิทางทีเ่ชือ่มต่อกันแต่ละหอ้งนัน้จะถูกประดับประดาไปดว้ยกระจกสตี่าง ๆ 

สวยงามมาก (นักท่องเที่ยวตอ้งแต่งกายใหเ้รยีบรอ้ย สุภาพโดยเฉพาะอย่างยิง่ 

สุภาพสตร ีจะตอ้งแต่งกายใหสุ้ภาพและมดิชดิที่สุด ตอ้งมผีา้คลุมศีรษะ กรุณา

เตรยีมไปดว้ย เพือ่เป็นการเคารพสถานทีอ่นัศักดิส์ทิธิ)์ 

ระยะทาง 156 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชม. 

 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 จากนั้นแวะถ่ายภาพพระราชวงั อลั  อาลาม พาเลซ (Al Alam Royal 

Palace) เป็นพระราชวังที่ประทับของสุลต่าน คาบูส ซึง่ดา้นขา้งจะเป็น ป้อม

โบราณของโปรตเุกส มริาน ีและ จาลาล ี(Mirani & Jalali) สรา้งในศตวรรษ

ที่ 16 ตัวป้อมมริานี ส่วนที่เห็นในปัจจุบันเป็นการขยายในศตวรรษที่ 18 โดย

อหิมา่มอาหเ์มด บนิ ซาอดิ และหลานในศตวรรษที ่19 สว่นป้อมจาลาลถีกูเปลีย่น

ใหเ้ป็นพพิธิภณัฑใ์น ยคุของผูป้กครองในปัจจบุนั และเป็นสัญลักษณ์ทีส่ าคัญของ

กรุงมัสกัต แวะชมพพิธิภณัฑ ์Bait Al Zubair  เดมิเป็นบา้นของครอบครัว Al 

Zubair ตอ่มาไดก้ลายเป็นพพิธิภณัฑจ์ัดแสดงอาวธุ เครือ่งประดับ และ เครือ่งแต่ง

กาย พรอ้มกับสิง่ของเครือ่งใชแ้ละภาพถา่ยอันเกา่แก ่เปิดใหเ้ขา้ชมตัง้แต่ปี 1998 

ซึง่พพิธิภณัฑแ์หง่นีส้ะทอ้นถงึความร ่ารวยทางวัฒนธรรมและประเพณีของโอมาน 

 

15.00 น. น าคณะเดนิทางสูส่นามบนิมสักตั   
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19.10 น. ออกเดนิทางกลับสูด่ไูบ โดยเทีย่วบนิที ่EK865  

20.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 3 ชัว่โมง) หลังผ่าน

พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

 

 น าทา่นสูท่ีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง         พพิธิภณัฑด์ไูบ – น ัง่เรอื Abra Ride –  

                                            ตลาดเครือ่งเทศ และ ตลาดทอง –    

                                            The Palm Project – น ัง่รถ 4WD ตะลยุทะเลทราย   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑด์ูไบ (Dubai Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์ี่ทันสมัย

ที่สุดในตะวันออกกลาง สรา้งเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครัง้ล่าสุดปี 1970 เป็น

พพิิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรือ่งราวประวัตศิาสตรท์ี่ส าคัญ เช่น การคน้พบงานศลิปะ

ภายในหลุมฝังศพที ่Al Qusais ซึง่มอีายมุากกว่า 4,000 ปี ประทับใจกับการบอก

เลา่เรือ่งราวประวัตศิาสตรข์องชาวอาหรับโบราณผ่านเทคโนโลยสีมยัใหม ่จากนัน้

น าท่านเดนิทางไปยัง Dubai Creek เป็นทะเลที่สรา้งขึน้โดยการขุดเขา้มาใน

ชายฝ่ัง ซึง่แบ่งนครดูไบออกเป็น 2 ส่วน คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มี

ความยาวประมาณ 14 กโิลเมตร มที่าจอดเรอื 8 ท่า ใหท้่านไดช้มและถ่ายรูปกับ

ทัศนียภาพสองฟากฝ่ังของแม่น ้า Creek ตามอัธยาศัย ใหท้่านไดถ้่ายรูปในย่าน 

Bastakiya และน าท่านน ัง่เรอื Abra Ride สัมผัสมนตเ์สน่หท์างวัฒนธรรมผ่าน

วถิีชีวติสองฝ่ังน ้ าของแม่น ้ า Creek จากนั้นเดินสู่ตลาดเครือ่งเทศ (Gold & 

Spicy Souk)และตลาดทอง (Gold Souk) เป็นตลาดทองทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 

จ าหน่ายผลติภณัฑ ์Jewelry ทกุประเภท เชน่ มกุ อญัมณีตา่ง ๆ  น าทา่นขึน้รถไฟ 

Monorail เขา้สู ่The Palm Project เป็นสดุยอดโครงการของ U.A.E. โดยการ

ถมทะเลใหเ้ป็นเกาะเทียม สรา้งเป็นรูปตน้ปาล์ม จ านวน 3 เกาะ มทีัง้โรงแรม รี

สอร์ท อพาร์ตเมน้ต์ รา้นคา้ ภัตตาคาร รวมทั ้งส านักงานต่าง ๆ นับว่าเป็นสิ่ง

มหัศจรรย์อันดับที่ 8 ของโลก ใหท้่านตื่นตาตื่นใจกับความความยิง่ใหญ่ของ

โรงแรม Atlantis อนัหรหูราอลังการ  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

บา่ย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก เพือ่เปลีย่นเครือ่งแตง่กายพรอ้มตะลยุ

ทะเลทราย 

 

 ทา่นทีเ่มารถ กรุณาทานยาแกเ้มาลว่งหนา้อยา่งนอ้ยครึง่ช ัว่โมง หรอืควร  
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แจง้หวัหนา้ทวัรใ์หท้ราบกอ่นไปทวัรท์ะเลทราย ทางทวัรจ์ะไมร่บัผดิชอบ 

และไม่อนุญาตใหผู้ท้ ีเ่ป็นโรคหวัใจข ัน้รุนแรงน ัง่รถไป Dune Safari โดย

เด็ดขาด *****ส าหรบัท่านทีไ่ม่รว่มเดนิทาง Dune Safari ท่านตอ้งรอ

คณะอยูท่ ีโ่รงแรม โดยทางบรษิทั ไมส่ามรถคนืคา่ทวัรใ์หไ้ด ้รวมท ัง้อาหาร

มือ้ค า่***** 

 น าท่ าน เดินท างไปท ัวร์ท ะเลท ราย  (Dune Safari & BBQ Dinner)  

(อย่าลืมเสื้อแจ็คเกต แว่นตากนัแดด รองเท้าฟองน ้า ตดิตวัไปดว้ย)        

น าท่านขึ้นรถ 4WD (รถขบัเคลื่อน 4 ล้อ) ไปทัวร์ทะเลทราย ท่านจะได ้

สนุกสนานและตืน่เตน้ไปกับประสบการณ์อันแปลกใหม่ น ัง่รถตะลุยไปบนเนนิ

ทรายท ัง้สงูและต า่สลบักนัไป (Sand Dune) 

 

ค า่ จากนัน้ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรมต่างๆ ในแคมป์กระโจมแบบอาหรบั 

ดืม่ด ่าบรรยากาศสุดโรแมนตกิของพระอาทติยต์กดนิที่แสนสวยงาม และสัมผัส

ชวีติแบบชาวพืน้เมอืง (เบดูอนิ) อาท ิการสวมชดุพืน้เมอืงชาวอาหรับ ถา่ยรปูเก็บ

ไวเ้ป็นที่ระลกึ การเพน้ท์มอืแบบอาหรับ (Henna Tattoo) ลองสูบ มารากู กลิน่

ผลไม ้(Shi Sha) ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance) ซึง่เป็นศลิปะการรา่ยร าที่

เนน้การเคลือ่นไหวของกลา้มเนือ้ทอ้งและสะโพก รวมถงึสนุกสนานกบัการขีอ่ฐู  

 

 น ากลบัสูท่ีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่กของการเดนิทาง     ตกึเรอืใบ – ตลาด Medinat Jumeirah Souk  

                                         – Mall of the Emirates – หา้งดไูบ – สนามบนิ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านผ่านชมพระราชวงัท่านชคี (Shiekh Palace) ตื่นตาตืน่ใจกับ

พระราชวังสดุอลังการของครอบครัว Shiekh Al Maktoum อันยิง่ใหญ่ ซึง่มคีวาม

ร่มรืน่ เต็มไปดว้ยตน้ไมน้านาชนดิและบรรดาเหล่านกยูง ผ่านชม New Palace 

ซึง่เป็นพระราชวังแห่งใหม่ของครอบครัว  Shiekh Al Maktoum ที่ก่อสรา้งยังไม่

แลว้เสร็จ ถ่ายรูปกับสุเหรา่จูไมรา่ (Jumeirah Mosque) สุเหร่าคู่บา้นคู่เมอืง

ของดไูบ สรา้งดว้ยหนิออ่นทัง้หลงั และไดช้ือ่วา่เป็นสเุหรา่ทีส่วยงามมากทีส่ดุแหง่

หนึง่ในนครดูไบ น าท่านถ่ายรูปบรเิวณชายหาด Jumeirah Beach สถานทีต่าก

อากาศยอดนยิมของดูไบ แวะถา่ยรปูดา้นนอกกบัโรงแรม Burj Al Arab โรงแรม

สดุหรรูะดบั 7 ดาว รปูทรงคลา้ยเรอืใบทีง่ดงามและหรหูราทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 

ตัง้อยูร่มิอา่วอาหรับ เป็นทีพั่กอาศัยของเศรษฐทีีม่ชี ือ่เสยีงชาวตะวันออกกลาง ถอื

เป็นสถานที่ที่ทุกคนใฝ่ฝันจะมีโอกาสเขา้ไปสัมผัสสักครัง้ในชีวติ จากนั้นชม 
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Medinat Jumeirah Souk หรือเรียกว่า เวนิสแห่งดูไบ เป็นตลาดติดแอร ์

ตั ้งอยู่ในส่วนเดียวกับโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Mina Al Salam ของตระกูล Al 

Maktoum ออกแบบและตกแต่งเป็นศลิปะพืน้เมอืงแบบอาหรับคลาสสกิ ภายในมี

สนิคา้ระดับ Premium มากมาย อาทิ ของที่ระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรม

อิหร่าน หัวน ้ าหอม โคมไฟ ของประดับตกแต่งบา้น ขนมหวาน และถั่วรส

ช็อกโกแลต เป็นตน้  จากนัน้น าท่านสู่ Mall of the Emirates เป็นหา้งขนาด

ใหญ่ มโีรงภาพยนตร ์ลานโบวล์ิง่ และรา้นคา้อกีมากมาย รวมถงึรา้นต่างๆ มเีวลา

ใหท้่านไดอ้สิระเลือกซือ้สนิคา้แฟ่ชัน้มากมาย หรอืท่านจะเขา้เล่นที่ Ski Dubai 

หนึง่ในสดุยอดแหลง่ทอ่งเทีย่วในสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์สามารถเลอืกเลน่ระหวา่ง

สก ีสโนวบ์อรด์ เลือ่นหมิะ หรอืโยนบอลหมิะในสวนหมิะ  

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

บา่ย จากนั้นน าท่านสู่ห้างดูไบ (Dubai Mall) หา้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมี

พพิธิภัณฑส์ัตวน์ ้าทีใ่หญ่ที่สดุในโลกอยูภ่ายใน ใหท้่านไดถ้่ายรูปหนา้ตูป้ลา ที่มี

ขนาดใหญก่ว่าคนสบิคนยนืเรยีงกนั  อสิระภายในหา้งดูไบ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของ

ฝาก สนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังมากมายจากยโุรป ไมว่่าจะเป็นเสือ้ผา้สภุาพบรุุษและ

สุภาพสตร ีกระเป๋าถือ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เครือ่งกฬีา เป็นตน้ และในเวลา 18.00-

24.00 น. ของทกุวัน ทา่นจะไดช้มการแสดง “น ้าพแุหง่ดไูบ” เป็นน ้าพเุตน้ระบ าอนั

สวยงามวจิติร อยูใ่นทะเลสาบเบริจ์คาลฟิา ทีเ่ป็นศูนยก์ลางของนครดูไบ ถอืเป็น

น ้าพุที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ ปัจจุบันนี้ โดยรอบถูกรายลอ้มไปดว้ยตกึทีม่ชี ือ่เสยีง

มากมาย สิ่งพิเศษของน ้ าพุแห่ งดูไบนี้  คือ  จะใช ไ้ฟทั ้งสิ้น  6 ,600 ดวง 

โปรเจคเตอร์ส ี50 ตัว ควบคุมการท างานดว้ยระบบคอมพวิเตอร์ โดยจะแสดง

ประกอบดนตร ีครัง้ละประมาณ 5 นาที โดยใชง้บประมาณในการก่อสรา้งทัง้ส ิน้

กว่า 7.2 พันลา้นบาท  ให้เวลาท่านไดถ้่ายรูปคู่กบั “เบริจ์คาลฟิา” Burj 

Khalifa ตึกที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 828 เมตร มีทั ้งหมด 160 ชั ้น 

ออกแบบโดยนายเอเดรยีน สมธิ สถาปนกิจากชคิาโก ซึง่คณะจะไดม้โีอกาสขึน้

ลฟิทท์ีม่คีวามเร็วทีส่ดุในโลกคอื 18 เมตร ต่อวนิาท ีหรอื 65 กโิลเมตร ต่อชัว่โมง 

ไปถึงชัน้ 124 เพื่อชมวิวจากของนครดูไบไดท้ั่วทุกทิศที่สวยงาม โดยตึกนี้

ออกแบบตบแต่งภายในโดย Giorgio Armani (คา่ขึน้ตกึไมร่วมในรายการทวัร ์

ถา้ทา่นตอ้งการขึน้ตกึมคีา่ใชจ้า่ยเร ิม่ตน้ทา่นละ ประมาณ 1,800 บาท โดย

ขึน้อยูก่บัรอบเวลา กรณุาแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนั กอ่นออกเดนิทาง ) 

 

19.00 น. เดนิทางสู่สนามบนิดูไบ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงใน Duty Free เพลดิเพลนิกับ  
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สนิคา้แบรนดเ์นม และน ้าหอมยีห่อ้ดังมากมาย 

23.40 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่EK350 

***คณะเดนิทางวนัที ่ 15 ม.ิย. เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 23.20 น. 

และถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิเวลา 09.00 น.*** 

 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง     กรงุเทพฯ 

09.00 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ    

 

****ประเทศโอมานและสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์หา้งสรรพสนิคา้และรา้นคา้ สว่นใหญจ่ะปิดใหบ้รกิารทุกวนัศุกร*์*** 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได  ้เช่น ทรัพยส์นิส่วนตัวหาย, การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือ

ยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้

เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สี

น ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

โปรแกรม : โอมาน  ดไูบ 

7 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
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ก าหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

เมษายน : 25 เม.ย.- 1 พ.ค. 

พฤษภาคม : 8 – 14, 22 – 28 

มถินุายน : 14-20, 26 ม.ิย.-2 ก.ค. 

กรกฏาคม : 5-11, 26 ก.ค.-1 ส.ค. 

สงิหาคม : 7-13 

 

อตัราคา่บรกิาร  

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 46,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง  

*กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั* 
กรณุาสอบถาม 

เด็ก (อาย ุ2 - 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 46,900.- 

เด็ก (อาย ุ2 - 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

*กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั*  
กรณุาสอบถาม 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,900.- 

***ราคาไมร่วมวซีา่ UAE คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 3,000 บาท   *** 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ EK ลดทา่นละ  15,000.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
60,000.- 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 
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คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

9. คา่ไกดท์อ้งถิน่และคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ 

10. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศโอมาน 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            

ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

5. คา่ทปิพนกังานขบัรถ (21 USD) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (21 USD) 

7. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

8. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศ UAE (ดไูบ) 3,000 บาท 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั 

     เงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2.  สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

MCT-EK001 : OMAN-DUBAI 7D 4N   หนา้ 11 จาก 14 
  

รหสัโปรแกรมทวัร ์   MCT001 THE MRIACLE OMAN DUBAI 7D4N AUG17-EK-W07 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเหต 

 

1. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่

คอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง

บรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวน

หนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทาง

นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ใน

เลม่ 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 
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6. กรณีทีเ่ด็กอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทางบรษัิท อาจมกีารเรยีกขอเอกสาร

(ของบดิาหรอืมารดา) และคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิแลว้แตก่รณี 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 15,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  
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8. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั  

2. โรงแรมส่วนใหญ่ ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั

เนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิใน

กรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 7,900 บาท 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ 

หากมงีานเทศกาลโรงแรมอาจจะไดพ้กัในเมอืงอืน่แทน 

 

 

 

 
1. ส าเนาสหีนังสอืเดนิทางทีช่ดัเจน ไมใ่ชถ่า่ยจากมอืถอื และวันหมดอายหุนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 

เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบัถงึประเทศไทย  

2. รปูถา่ย  :  รปูส ีขนาด 2 นิว้ พืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ (ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน) 2 รปู 

             -  กรณุากรอกชือ่ของบดิา-มารดาของผูท้ ีเ่ดนิทาง และชือ่คูส่มรส (กรณีผูห้ญงิทีแ่ตง่งานแลว้) 

3.  กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์   

3.1.  เด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทาง กบับดิาและมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศจากเขตหรอื

อ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา + หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย 

(ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) 

รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษัิทฯ ไดจ้ดัท าขึน้จาก

ประสบการณ์และระเบยีบของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิอง

ลกูคา้ในแตล่ะราย  

3.2. เด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทาง กบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง(ของมารดา) ไปตา่งประเทศจากเขตหรอื

อ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา  

3.3. เด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทาง กบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง(ของบดิา) ไปตา่งประเทศจากเขตหรอื

อ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา  

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ดไูบ 
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รหสัโปรแกรมทวัร ์   MCT001 THE MRIACLE OMAN DUBAI 7D4N AUG17-EK-W07 

ระยะเวลาในการยืน่วซีา่ 14 วนัท าการ ไมร่วมเสาร-์อาทติย ์

หมายเหตุ : ทาง UAE Immigration อาจมกีาร ขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ จากที่ไดแ้จง้ไว ้

ข ึน้อยู่กบั   การพจิารณาของเจา้หนา้ที ่และเอกสาร ของแต่ละท่าน  การอนุมตัวิซี่าเป็น

ดุลพินจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ี้บรษิทัเป็นเพียง

ตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเท่าน ัน้ อตัราคา่ธรรมเนยีมวซี่า

ทางสถานทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซีา่ ทางสถานทูตไมค่นือตัรา

คา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ 

 

 

 


