
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

   หนา้ 1 จาก 12 

รหัสโปรแกรมทัวร์   DXBEK003 GRAME AND LA  5D3N DEC18-EK-W07 

 Dubai Frame and La Perle Show 

5 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิ เอมเิรสต ์(EK) 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

• ชมเมอืงอาบดูาบ ีเมอืงทีไ่ดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นสวรรคแ์หง่ทะเลทราย จนไดรั้บสมญานามวา่เป็น  

Garden of Gulf      

• ชมความยิง่ใหญข่องสเุหรา่หนิออ่นสขีาว Grand Mosque  

• ชมการแสดง “น า้แหง่ดไูบ” เป็นน ้าพเุตน้ระบ าทีส่วยงามวจิติรตระการตา  

ราคาเพยีง  32,900.- 
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• น่ังเรือ Abra Ride สัมผัสมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรม ที่ผสมผสานกันระหว่างอาหรับดัง้เดมิและความ

ทันสมัยในแบบตะวนัตก ผา่นวถิชีวีติสองฝ่ังน ้าของแมน่ ้าCreek ในเมอืงอันมั่งคั่ง  

• ชมโชวส์ดุอลงักาลระดบัโลก La Perle by Dragone show 

• สมัผสัประสบการณ์แปลกใหม ่สนกุสนานกบัการน ัง่รถตะลยุทะเลทรายและการขีอ่ฐู 

• ดืม่ด า่กบับรรยากาศสดุโรแมนตกิของพระอาทติยต์กดนิ และมือ้ค า่สดุพเิศษแบบบารบ์คิวิอาหรบั 

• ขึน้ “เบริจ์คาลฟิา” Burj Khalifa ช ัน้ 124 

 

 

         ก าหนดการเดนิทาง   
     
วนัที ่  10-14 ส.ค. 61 32,900.- 

วนัที ่  6-10, 20-24 ก.ย. 61 32,900.- 

วนัที ่  12-16, 13-17, 20-24 ต.ค. 61 32,900.- 

วนัที ่  1-5, 15-19 พ.ย. 61 35,900.- 

วนัที ่  1-5, 5-9, 6-10 ธ.ค. 61 35,900.- 

วนัที ่  29 ธ.ค. 61-2 ม.ค. 62, 30 ธ.ค.-3 ม.ค. 62 (ปีใหม)่ 

(ไมร่วม La Perle by Dragone show) 
39,900.- 

 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
ค า่ 

โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ – ดไูบ – Mall of the Emirates ✈ ✈ O 
IBIS DEIRA CITY 

CENTER 

2 
ดไูบ – กรงุอาบดูาบ ี– Grand Mosque – Ferrari World – ดไูบ – 

ดไูบเฟรม – ชมโชวส์ดุอลังกาลระดับโลก La Perle by Dragone 
O O O 

IBIS DEIRA CITY 

CENTER 

3 
The Palm Project – ตกึเรอืใบ – ตลาดMedinat Jumeirah Souk 

– น่ังรถ 4WD ตะลยุทะเลทราย   
O O O 

IBIS DEIRA CITY 

CENTER 

4 

พพิธิภณัฑด์ไูบ – น่ังเรอื Abra Ride – ตลาดเครือ่งเทศ และ ตลาด

ทอง – หา้งดไูบ – ขึน้ “เบริจ์คาลฟิา” Burj Khalifa ช ัน้ 124 – 

สนามบนิ 

O X ✈  

5 กรงุเทพ ✈ ✈ ✈  
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   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรงุเทพฯ – ดไูบ – Mall of the Emirates  

06.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

09.55 น. ออกเดนิทางสูน่ครดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิ EK 375 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่1 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 09.30 น. และถงึดไูบ  

เวลา 13.15 น.*** 

13.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิดูไบ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและศุลกากร น าท่านสู ่Mall of the Emirates เป็นหา้งขนาดใหญ ่มโีรงภาพยนตร ์ลานโบวล์ิง่ 

และรา้นคา้อกีมากมาย รวมถงึรา้นต่างๆ มเีวลาใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้แฟ่ชัน้มากมาย หรอืท่าน

จะเขา้เล่นที่ Ski Dubai หนึ่งในสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวในสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์สามารถเลือกเล่น

ระหวา่งสก ีสโนวบ์อรด์ เลือ่นหมิะ หรอืโยนบอลหมิะในสวนหมิะ 

ค า่      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี   

ทีพ่กั      เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม IBIS DEIRA CITY CENTER หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2: ดไูบ – กรงุอาบดูาบ ี– Grand Mosque – Ferrari World – ดไูบ – ดไูบเฟรม –  

ชมโชวส์ดุอลงักาลระดบัโลก La Perle by Dragone 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูก่รุงอาบูดาบ ี(Abu dhabi)  ทีม่คีวามเขยีวขจที่ามกลางตัวเมอืงทีท่ันสมัย จงึเป็น

เมอืงทีไ่ดรั้บสมญานามวา่ Garden of Gulf และไดรั้บการยอ่งวา่เป็นสวรรคแ์หง่ทะเลทรายอกีดว้ย น า

ท่านผ่านชมสถานทีส่ าคัญ ๆ ของเมอืง ตลอดจนการสรา้งบา้นเรอืนทีม่คีวามสวยงาม และเห็นถงึความ

อดุมสมบรูณ์ของเมอืง แมจ้ะตัง้อยูท่า่มกลางทะเลทรายอนัแหง้แลง้  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 น าท่านแวะถ่ายรูป Ferrari World และมีเวลาใหท้่านเลือกซือ้ของที่ระลกึที่เป็นแบรนด์เฟอร์รารี่ 

จากนัน้แวะถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ ณ จุดชมววิ ชคิาโกบชี กับชายทะเลสเีทอร์ควอยซ ์ที่ท่าน Sheikh Al 

Nayan สรา้งขึน้มาเป็นของขวัญแก่ชาวเมอืง น าท่านชม Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan 

Grand Mosque สุเหร่าที่งดงามที่สุดของ U.A.E. มีความใหญ่โตเป็นอันดับ 3 ของโลก และเป็น

สุเหร่าประจ าสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ทีท่่าน Sheikh สรา้งไวก้่อนท่านจะสวรรคต ใชร้ะยะเวลาก่อสรา้ง

รวมทัง้หมด 10 ปี ใหท้่านไดช้มพรมลายดอกไมผ้นืใหญ่ และโคมไฟ (Chandelier) ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

ราคาราว 30 ลา้นเหรยีญสหรัฐ น าเขา้จากประเทศเยอรมัน ท าดว้ยทองค าและทองแดง ***การเทีย่ว
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ชมมัสยดิ ตอ้งแต่งกายใหสุ้ภาพเรยีบรอ้ย หา้มสวมกางเกงขาสัน้หรอืเสือ้กลา้ม ทัง้ผูช้ายและผูห้ญงิ 

โดยเฉพาะผูห้ญงิตอ้งสวมใสเ่สือ้ผา้ทีม่คีวามยาวคลมุถงึระดับขอ้มอืและขอ้เทา้ ปกปิดไหลแ่ละทรวงอก

ใหม้ดิชดิ ผูห้ญงิจะตอ้งมผีา้คลมุผม และตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้มัสยดิ*** ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่น

กลับนครดไูบ  น าทา่นถา่ยรปูกบัดไูบเฟรม  (Dubai frame) สญัลักษณ์ใหมข่องดไูบ ซึง่เป็นกรอบรปู

ฉาบทองค าความสงูขนาด 150 เมตร กวา้ง 93 เมตรทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก  ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งมาถงึ 

10 ปีเต็ม ดว้ยจ านวนเงนิประมาณ 43.5 ลา้นเหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 1.39 พันลา้นบาท   

ค า่      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บฟุเฟ่ทน์านาชาต ิ 

 หลงัจากน ัน้น าทา่นชมการแสดงชมโชวส์ดุอลงักาล La Perle by Dragone เป็นการแสดงทีส่ดุ

แหง่ความประทบัใจ จดัแสดงกวา่ 450 คร ัง้ตอ่ปี กบัโรงละครขนาด 1,300 ทีน่ ัง่ ซึง่ออกแบบ

มาเพือ่มอบประสบการณ์ทีน่า่จดจ า พบกบั Aqua stage ซึง่ใชน้ า้ในเป็นองคป์ระกอบในการ

โชวก์วา่ 2.7 ลา้นลติร สามารถเนรมติใหเ้วทกีารแสดง ออกมาไดอ้ยา่งนา่อศัจรรย ์คุณจะได้

พบกบัการแสดงการผาดโผนทางน า้และทางอากาศ โดยผูส้รา้งโชวส์ุดอลงัการนีข้ ึน้มา คอื 

Franco Dragone ซึง่เป็นผูอ้ยูเ่บ ือ้งหลงัการแสดงระดบัโลกมากมาก เช่น  A New Day ของ 

Celine Dion , Le Rêve show ทีล่าสเวกสั และ House of Dancing Water ในมาเกา๊   

( กรณีไมส่ามารถส ารองทีน่ ัง่เขา้ชมได ้ทางบรษิทัขอคนืคา่ใชจ้า่ยทา่นละ่ 2,100 บาท ในคณะ

เดนิทางเดอืน กรกฏาคม,สงิหาคม และ กนัยายน // 4,500 บาท ส าหรบักรุป๊เดนิทางในเดอืน

ตุลาคม, พฤศจกิายน และ ธนัวาคม // สว่นคณะเดนิทาง29 ธ.ค. 61-2 ม.ค. 62, 30 ธ.ค.-3 

ม.ค. 62 (ปีใหม่) ราคาทวัรน์ีย้งัไม่รวมการเขา้ชมการแสดง La Perle by Dragone ท่านที่

ตอ้งการเขา้ชม กรณุาตดิตอ่บรษิทั ) 

ทีพ่กั      เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม IBIS DEIRA CITY CENTER หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่3: The Palm Project – ตกึเรอืใบ – ตลาด Medinat Jumeirah Souk  

– น ัง่รถ 4WD ตะลยุทะเลทราย   

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านขึน้รถไฟ Monorail เขา้สู ่The Palm Project เป็นสดุยอดโครงการของ U.A.E. โดยการถม

ทะเลใหเ้ป็นเกาะเทยีม สรา้งเป็นรูปตน้ปาลม์ จ านวน 3 เกาะ มทีัง้โรงแรม รสีอรท์ อพารต์เมน้ต ์รา้นคา้ 

ภัตตาคาร รวมทัง้ส านักงานต่าง ๆ นับว่าเป็นสิง่มหัศจรรยอ์ันดับที่ 8 ของโลก ใหท้่านตืน่ตาตืน่ใจกับ

ความความยิง่ใหญข่องโรงแรม Atlantis อันหรูหราอลังการน าท่านถา่ยรูปบรเิวณชายหาด Jumeirah 

Beach สถานทีต่ากอากาศยอดนยิมของดูไบ แวะถ่ายรูปดา้นนอกกับโรงแรม Burj Al Arab โรงแรม

สุดหรูระดบั 7 ดาว รูปทรงคลา้ยเรอืใบทีง่ดงามและหรูหราทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ตัง้อยูร่มิอา่วอาหรับ 

เป็นทีพั่กอาศัยของเศรษฐทีีม่ชี ือ่เสยีงชาวตะวันออกกลาง ถอืเป็นสถานทีท่ีทุ่กคนใฝ่ฝันจะมโีอกาสเขา้

ไปสมัผัสสกัครัง้ในชวีติ จากนัน้ชม Medinat Jumeirah Souk หรอืเรยีกวา่ เวนสิแหง่ดไูบ เป็นตลาด
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ตดิแอร ์ตัง้อยูใ่นสว่นเดยีวกบัโรงแรมหรรูะดับ 5 ดาว Mina Al Salam ของตระกลู Al Maktoum ออกแบบ

และตกแตง่เป็นศลิปะพืน้เมอืงแบบอาหรับคลาสสกิ ภายในมสีนิคา้ระดับ Premium มากมาย อาท ิของที่

ระลกึ พวงกญุแจ ขวดทราย พรมอหิร่าน หัวน ้าหอม โคมไฟ ของประดับตกแตง่บา้น ขนมหวาน และถั่ว

รสชอ็กโกแลต เป็นตน้   จากนัน้น าทา่นผา่นชมพระราชวงัทา่นชคี (Shiekh Palace) ตืน่ตาตืน่ใจกบั

พระราชวังสดุอลังการของครอบครัว Shiekh Al Maktoum อนัยิง่ใหญ ่ซึง่มคีวามรม่รืน่ เต็มไปดว้ยตน้ไม ้

นานาชนิดและบรรดาเหล่านกยูง ผ่านชม New Palace ซึง่เป็นพระราชวังแห่งใหม่ของครอบครัว  

Shiekh Al Maktoum ทีก่อ่สรา้งยังไมแ่ลว้เสร็จ น าท่านผ่านชมสุเหรา่จูไมรา่ (Jumeirah Mosque) 

สเุหร่าคู่บา้นคู่เมอืงของดูไบ สรา้งดว้ยหนิอ่อนทัง้หลัง และไดช้ือ่ว่าเป็นสเุหร่าทีส่วยงามมากทีสุ่ดแห่ง

หนึง่ในนครดไูบ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก เพือ่เปลีย่นเครือ่งแตง่กายพรอ้มตะลยุทะเลทราย ระหวา่งทางแวะ

น าทา่นชมโรงงานเครือ่งประดับเพชรพลอย 

 หมายเหต ุทา่นทีเ่มารถ กรณุาทานยาแกเ้มาลว่งหนา้อยา่งนอ้ยครึง่ช ัว่โมง หรอืควรแจง้หวัหนา้

ทวัรใ์ห้ทราบก่อนไปทวัรท์ะเลทราย ทางทวัรจ์ะไม่รบัผดิชอบ และไม่อนุญาตให้ผู ้ที่เป็น

โรคหวัใจข ัน้รุนแรงน ัง่รถไป Dune Safari โดยเด็ดขาด *****ส าหรบัทา่นทีไ่มร่ว่มเดนิทาง 

Dune Safari ทา่นตอ้งรอคณะอยูท่ ีโ่รงแรม โดยทางบรษิทั ไมส่ามารถคนืคา่ทวัรใ์หไ้ด ้รวมท ัง้

อาหารมือ้ค า่***** 

 น าท่านเดนิทางไปทวัรท์ะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner) (อยา่ลมืเสือ้แจ็คเกต แวน่ตา

กนัแดด รองเท้าฟองน า้ ตดิตวัไปดว้ย) น าท่านขึ้นรถ 4WD (รถขบัเคลื่อน 4 ล้อ) ไปทัวร์

ทะเลทราย ท่านจะไดส้นุกสนานและตืน่เตน้ไปกับประสบการณ์อันแปลกใหม่ น ัง่รถตะลุยไปบนเนนิ

ทรายท ัง้สงูและต า่สลบักนัไป (Sand Dune) 

ค า่       จากนัน้ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆ ในแคมป์กระโจมแบบอาหรับ ดืม่ด ่าบรรยากาศสดุโร

แมนตกิของพระอาทติยต์กดนิทีแ่สนสวยงาม และสัมผัสชวีติแบบชาวพืน้เมอืง (เบดูอนิ) อาท ิการสวม

ชดุพืน้เมอืงชาวอาหรับ ถา่ยรปูเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ การเพน้ทม์อืแบบอาหรับ (Henna Tattoo) ลองสบู มา

ราก ูกลิน่ผลไม ้(Shi Sha)  

ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance) ซึง่เป็นศลิปะการรา่ยร าทีเ่นน้การเคลือ่นไหวของกลา้มเนือ้ทอ้ง

และสะโพก รวมถงึสนุกสนานกบัการขีอ่ฐู 

ทีพ่กั      เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม IBIS DEIRA CITY CENTER หรอืเทยีบเทา่   

วนัที ่4: พพิธิภณัฑด์ไูบ – น ัง่เรอื Abra Ride – ตลาดเครือ่งเทศ และ ตลาดทอง – หา้งดไูบ – 

ขึน้ “เบริจ์คาลฟิา” Burj Khalifa ช ัน้ 124 – สนามบนิ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 น าท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑด์ไูบ (Dubai Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์ีท่ันสมัยทีส่ดุในตะวันออกกลาง 

สรา้งเมือ่ศตวรรษที ่19 บรูณะครัง้ล่าสดุปี 1970 เป็นพพิธิภัณฑท์ีร่วบรวมเรือ่งราวประวัตศิาสตรท์ีส่ าคัญ 

เชน่ การคน้พบงานศลิปะภายในหลุมฝังศพที ่Al Qusais ซึง่มอีายุมากกว่า 4,000 ปี ประทับใจกับการ

บอกเล่าเรือ่งราวประวัตศิาสตรข์องชาวอาหรับโบราณผ่านเทคโนโลยสีมัยใหม ่จากนัน้น าท่านเดนิทาง

ไปยัง Dubai Creek เป็นทะเลทีส่รา้งขึน้โดยการขดุเขา้มาในชายฝ่ัง ซึง่แบง่นครดูไบออกเป็น 2 สว่น 

คอื Deira Dubai และ Bur Dubai มคีวามยาวประมาณ 14 กโิลเมตร มที่าจอดเรอื 8 ท่า ใหท้่านไดช้ม

และถ่ายรูปกับทัศนียภาพสองฟากฝ่ังของแม่น ้ า Creek ตามอัธยาศัย ใหท้่านไดถ้่ายรูปในย่าน 

Bastakiya และน าท่านน ัง่เรอื Abra Ride สัมผัสมนตเ์สน่หท์างวัฒนธรรมผ่านวถิชีวีติสองฝ่ังน ้าของ

แม่น ้า Creek จากนัน้เดนิสูต่ลาดเครือ่งเทศ (Gold & Spicy Souk)และตลาดทอง (Gold Souk) 

เป็นตลาดทองทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก จ าหน่ายผลติภณัฑ ์Jewelry ทกุประเภท เชน่ มกุ อญัมณีตา่ง  น าทา่น

ชมโรงงานเครือ่งหนังชัน้ดขีองดไูบ  จากนัน้น าท่านสูห่า้งดไูบ (Dubai Mall) หา้งทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

และมพีพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกอยูภ่ายใน ใหท้่านไดถ้า่ยรูปหนา้ตูป้ลา ทีม่ขีนาดใหญก่วา่คน

สบิคนยนืเรยีงกนั อสิระในหา้งใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก สนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังมากมายจากยโุรป ไม่

ว่าจะเป็นเสือ้ผา้สุภาพบรุุษและสภุาพสตร ีกระเป๋าถอื เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เครือ่งกฬีา เป็นตน้ และในเวลา 

18.00-24.00 น. ของทุกวัน ท่านจะไดช้มการแสดง “น ้าพุแหง่ดไูบ” เป็นน ้าพุเตน้ระบ าอนัสวยงามวจิติร 

อยูใ่นทะเลสาบเบริจ์คาลฟิา ทีเ่ป็นศูนยก์ลางของนครดูไบ ถอืเป็นน ้าพุทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ณ ปัจจุบันนี้ 

โดยรอบถูกรายลอ้มไปดว้ยตกึทีม่ชี ือ่เสยีงมากมาย สิง่พเิศษของน ้าพุแห่งดูไบนี้ คือ จะใชไ้ฟทัง้สิน้ 

6,600 ดวง โปรเจคเตอรส์ ี50 ตัว ควบคมุการท างานดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์โดยจะแสดงประกอบดนตร ี

ครัง้ละประมาณ 5 นาท ีโดยใชง้บประมาณในการกอ่สรา้งทัง้ส ิน้กวา่ 7.2 พันลา้นบาท 

กลางวนั       อสิระอาหารกลางวัน  

บา่ย น าทา่นขึน้ “เบริจ์คาลฟิา” Burj Khalifa ชัน้ 124 ตกึที่สูงที่สุดในโลก มคีวามสูงถงึ 828 เมตร มี

ทัง้หมด 160 ชัน้ ออกแบบโดยนายเอเดรยีน สมธิ สถาปนกิจากชคิาโก ซึง่คณะจะไดม้โีอกาสขึน้ลฟิทท์ี่

มคีวามเร็วทีส่ดุในโลกคอื 18 เมตร ตอ่วนิาท ีหรอื 65 กโิลเมตร ตอ่ชัว่โมง ไปถงึชัน้ 124 เพือ่ชมววิจาก

ของนครดไูบไดท้ั่วทกุทศิทีส่วยงาม โดยตกึนีอ้อกแบบตบแตง่ภายในโดย Giorgio Armani 

19.00 น. เดนิทางสูส่นามบนิดไูบ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงใน Duty Free เพลดิเพลนิกบัสนิคา้แบรนดเ์นม และ

น ้าหอมยีห่อ้ดังมากมาย 

22.30 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่EK 374 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่1 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 22.35 น. และถงึ 

กรงุเทพฯ เวลา 07.35 น.*** 

วนัที ่5: กรงุเทพฯ  

08.00 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภิาพ   
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***ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์หา้งสรรพสนิคา้และรา้นคา้ขนาดใหญจ่ะปิดใหบ้รกิารทกุวนัศกุร*์**  

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

 

โปรแกรม :  Dubai Frame and La Perle Show 5 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:               10-14 ส.ค. 61 

    6-10, 20-24 ก.ย. 61 
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    12-16, 13-17, 20-24 ต.ค. 61  
 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:           1-5, 15-19 พ.ย. 61  

1-5, 5-9, 6-10 ธ.ค. 61   
 

 

 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:           29 ธ.ค. 61-2 ม.ค. 62, 30 ธ.ค.-3 ม.ค. 62 (ปีใหม)่  

ไมร่วม La Perle by Dragone show  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 32,900.- 

กรณีเดนิทาง 3 ทา่น (พกัหอ้งคู ่1 หอ้ง และ พกัเดีย่ว 1 หอ้ง โดยจะมคีา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิ)*กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั* 
- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 3,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 32,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ   22,900.- 

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

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 35,900.- 

กรณีเดนิทาง 3 ทา่น (พกัหอ้งคู ่1 หอ้ง และ พกัเดีย่ว 1 หอ้ง โดยจะมคีา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิ)*กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั* 
- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 3,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 35,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ  ทา่นละ 25,900.- 

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

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
60,000.- 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน 

และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 39,900.- 

กรณีเดนิทาง 3 ทา่น (พกัหอ้งคู ่1 หอ้ง และ พกัเดีย่ว 1 หอ้ง โดยจะมคีา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิ)*กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั* 
- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 3,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 39,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ  ทา่นละ 25,900.- 

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

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
60,000.- 
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 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

ก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญู

หายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต ้

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (20 ดอลลา่รส์หรฐัฯ)  

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยเูอสดอลลา่ร ์ตอ่คน ตอ่วนั : 5 x 3 = 15 ดอลลา่รส์หรฐัฯ)  

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ UAE ทา่นละ 3,000 บาท (ช าระพรอ้มมดัจ า) 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิเหต 

 

  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้ง

ขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บคา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   
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2. หากต๋ัวเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไป    

     ช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืคา่ต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้ห ้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ 

(Twin/Double) ตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และโรงแรมไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น 

ผูเ้ดนิทาง จะไดห้อ้งพกัประเภท หอ้งคู ่1 หอ้ง และ หอ้งพกัเดีย่ว 1 หอ้ง และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับ

การออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 
 
 

1.  ส าเนาสหีนงัสอืเดนิทางทีช่ดัเจน ไมใ่ชถ่า่ยจากมอืถอื และวนัหมดอายหุนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน นบัจาก

วนัเดนิทางกลบัถงึประเทศไทย  
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2. รปูถา่ย  :  รปูส ีขนาด 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ (ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน) 2 รปู 

             -  กรณุากรอกชือ่ของบดิา-มารดาของผูท้ ีเ่ดนิทาง และชือ่คูส่มรส (กรณีผูห้ญงิทีแ่ตง่งานแลว้) 

3.  กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ ์  

3.1.  เด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทาง กับบดิาและมารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศจากเขตหรอือ าเภอ (ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา + หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 

รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าข ึน้จากประสบการณแ์ละ

ระเบยีบของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ ์และคณุสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย  

3.2. เด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทาง กับบดิา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง(ของมารดา) ไปตา่งประเทศจากเขตหรอือ าเภอ (ภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา  

3.3. เด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทาง กับมารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง(ของบดิา) ไปตา่งประเทศจากเขตหรอือ าเภอ (ภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา  

ระยะเวลาในการยืน่วซีา่ 14 วนัท าการ ไมร่วมเสาร-์อาทติย ์

หมายเหต ุ: ทาง UAE Immigration อาจมกีาร ขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ จากทีไ่ดแ้จง้ไว ้ข ึน้อยูก่บั การ

พจิารณาของเจา้หนา้ที ่และเอกสาร ของแตล่ะทา่น  การอนุมตัวิซี่าเป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทาง

บรษิทัไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวก

ใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ อตัราคา่ธรรมเนยีมวซีา่ทางสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หากทา่นโดนปฏเิสธการขอ

อนมุตัวิซีา่ ทางสถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ 

 

 

 

 

 

 


