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ชมเมอืงอาบูดาบี เมืองทีไ่ดรั้บการยกย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทราย จนไดรั้บสมญานามว่าเป็น Garden of Gulf     

ชมความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าหินอ่อนสขีาว Grand Mosque ชมการแสดง “น ้าแห่งดูไบ” เป็นน ้าพุเตน้ระบ าท ี่สวยงาม

วจิติรตระการตา น่ังเรือ Abra Ride สัมผัสมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรม ทีผ่สมผสานกันระหว่างอาหรับดัง้เดิมและความ

ทันสมัยในแบบตะวันตก ผ่านวิถชีวี ิตสองฝ่ังน ้าของแม่น ้าCreek ในเมอืงอันมั่งค่ัง สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่กับ 

Sand Dune สนุกสนานกับการน่ังรถตะลุยทะเลทรายและการขีอู่ฐ ดืม่ด ่ากับบรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทติย์

ตกดนิ และมือ้ค ่าสุดพิเศษแบบบารบ์คิวิอาหรับ พเิศษ น ำทำ่นขึน้เบริจ์คำลิฟำ” Burj Khalifa   ตกึทีสู่งท ีสุ่ดในโลก  

  ก ำหนดกำรเดนิทำง      7-11, 22-26 ต.ค., 12-16,18-22,26-29 พ.ย.2559  

2-6, 9-13 ธ.ค. 2559 

                                         

                 29 ธ.ค.-2 ม.ค.,30 ธ.ค. – 3 ม.ค.,31 ม.ค. – 4 ม.ค.2560  

 

 
 

ดไูบ อำบูดำบ ี 
5 วนั 3 คนื 

โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์ 
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D1: กรุงเทพฯ – ดูไบ – อำบูดำบี ้

D2: อำบูดำบ ี– Grand Mosque – Emirates Palace – Ferrari World –  

ดูไบ – ขึน้ตกึเบริจ์คำลิฟำ 

      D3: ตกึเรอืใบ – ตลำด Medinat Jumeirah Souk – Mall of the Emirates 

– น ัง่รถ 4WD ตะลุยทะเลทรำย 

D4: พพิธิภณัฑดู์ไบ – ล่องเรอื Abra Ride – ตลำดทอง – รถไฟ Monorail –  

       Atlantis the Palm – สนำมบนิ 

D5. กรุงเทพฯ 

วนัแรกของกำรเดนิทำง         กรุงเทพฯ – ดูไบ  

13.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 

เคำนเ์ตอร ์ T สายการบนิเอมเิรตส ์ โดยมเีจา้หนา้ที ่ คอยตอ้นรับ และอ านวย

ความสะดวก 

 

15.50 น. ออกเดนิทางสู่นครดูไบ โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส์ เทีย่วบนิ EK377***

คณะ 

เดนิทำงเดอืน พฤศจกิำยนเป็นตน้ไป ออกเดนิทำงเวลำ 16.00 น. และถงึ 

ดูไบเวลำ 19.55 น.*** 

 

19.00 น.   เดนิทางถงึสนำมบนิดูไบ (เวลาทอ้งถ ิน่ชา้กว่าประเทศไทย 3 ช่ัวโมง) หลังผ่าน

พิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร  

 

 น าท่านสู่ท ีพั่ก โรงแรม IBIS STYLE DUBAI JUMEIRAH หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที่สองของกำรเดนิทำง        กรุงอำบูดำบี ้– Grand Mosque – Emirates Palace –  

                                             Ferrari World – ดูไบ – ขึน้ตกึ Burj Khalifa                                      

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่กรุงอำบูดำบี้ (Abu dhabi)  ท ีม่คีวามเขยีวขจที่ามกลางตัว

เมอืงทีท่ันสมัย จึงเป็นเมอืงทีไ่ดรั้บสมญานามว่า Garden of Gulf และไดรั้บ

การย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทรายอกีดว้ย  น าท่านผ่านชมสถานที่ส าคัญ ๆ 

ของเมอืง ตลอดจนการสรา้งบา้นเรือนที่มคีวามสวยงาม และเห็นถ ึงความอุดม

สมบูรณ์ของเมือง แมจ้ะตัง้อยู่ท่ามกลางทะเลทรายอันแหง้แลง้ น าท่านชม 

Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque สุเหร่าที่งดงาม

ทีสุ่ดของ U.A.E. มีความใหญ่โตเป็นอันดับ 3 ของโลก และเป็นสุเหร่าประจ า

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ท ีท่่าน Sheikh สรา้งไวก้่อนท่านจะสวรรคต ใชร้ะยะเวลา

ก่อสรา้งรวมทัง้หมด 10 ปี ใหท้่านไดช้มพรมลายดอกไมผ้ืนใหญ่ และโคมไฟ 

(Chandelier) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ราคาราว 30 ลา้นเหรียญสหรัฐ น าเขา้จาก

ระยะทาง 156 
ก.ม.ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2 
ชม. 
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ประเทศเยอรมัน ท าดว้ยทองค าและทองแดง ***การเที่ยวชมมัสยิด ตอ้งแต่ง

กายใหสุ้ภาพเรยีบรอ้ย หา้มสวมกางเกงขาสัน้หรอืเสือ้กลา้ม ทัง้ผูช้ายและผูห้ญิง 

โดยเฉพาะผูห้ญงิตอ้งสวมใส่เสือ้ผา้ท ีม่คีวามยาวคลุมถงึระดับขอ้มอืและขอ้เทา้ 

ปกปิดไหล่และทรวงอกใหม้ ิดชิด ผูห้ญิงจะตอ้งมีผา้คลุมผม และตอ้งถอด

รองเทา้ก่อนเขา้มัสยิด*** 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง  

 น าท่านแวะถ่ายรูป Ferrari World และมเีวลาใหท้่านเลอืกซื้อของที่ระลกึท ี่

เป็นแบรนด์เฟอรร์ารี ่จากนั้นแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ จุดชมววิ ชคิาโกบชี กับ

ชายทะเลสเีทอรค์วอยซ ์ท ี่ท่าน Sheikh Al Nayan สรา้งขึน้มาเป็นของขวัญแก่

ชาวเมือง   น าท่านเดินทางสู่นคร ดูไบ (Dubai)  ถ ือเป็นเมืองแห่งความ

มหัศจรรย์  เพราะจากเดมิที่เป็นดนิแดนทะเลทรายอันแหง้แลง้ ก็ถูกปรับเปลีย่น

กลายมาเป็น ดินแด นแ ห่ งค วามมั่ งค่ั ง  ทั ้ งใ นดา้นการคา้  การพั ฒ น า

อสังหารมิทรัพย์  ศูนย์กลางธุรกจิและการท่องเท ีย่วของตะวันออกกลาง เห็นได ้

จากเหล่าตกึสูงระฟ้าอันทันสมัยทีผุ่ดขึน้ทั่วนครดูไบ จากนัน้น าท่านสู่หำ้งดูไบ 

(Dubai Mall) หา้งทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก และมีพิพิธภัณฑสั์ตวน์ ้าท ีใ่หญ่ทีสุ่ดใน

โลกอยู่ภายใน ใหท้่านไดถ้่ายรูปหนา้ตูป้ลา ทีม่ขีนาดใหญ่กว่าคนสบิคนยืนเรยีง

กัน อสิระในการเลอืกซือ้ของฝาก สินคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังมากมายจากยุโรป ไม่

ว่าจะเป็นเสือ้ผา้สุภาพบุรุษและสุภาพสตร ีกระเป๋าถอื เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เครือ่งกฬีา 

เป็นตน้ และในเวลา 18.00-24.00 น. ของทุกวัน ท่านจะไดช้มการแสดง “น ำ้พุ

แหง่ดูไบ” เป็นน ้าพุเตน้ระบ าอันสวยงามวจิติร อยู่ในทะเลสาบเบิรจ์คาลฟิา ท ี่

เป็นศูนย์กลางของนครดูไบ ถอืเป็นน ้าพุท ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ณ ปัจจุบันนี ้โดยรอบ

ถูกรายลอ้มไปดว้ยตกึทีม่ชีือ่เสยีงมากมาย สิง่พิเศษของน ้าพุแห่งดูไบนี ้คอื จะ

ใชไ้ฟทัง้สิ้น 6,600 ดวง โปรเจคเตอรส์ี 50 ตัว ควบคุมการท างานดว้ยระบบ

คอมพิวเตอร ์โดยจะแสดงประกอบดนตรี ครั้งละประมาณ 5 นาที โดยใช ้

งบประมาณในการก่อสรา้งทัง้สิน้กว่า 7.2 พันลา้นบาท  

 

 

 

ระยะทาง 156 

ก.ม.ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2 

ชม. 

 ใหเ้วลาท่านไดถ้่ายรูปคู่กับ “เบริจ์คำลิฟำ” Burj Khalifa ตกึทีสู่งท ีสุ่ดในโลก   

มคีวามสูงถงึ 828 เมตร มีทั ้งหมด 160 ชั้น ออกแบบโดยนายเอเดรยีน สมิธ 

สถาปนิกจากชคิาโก ซึง่คณะจะไดม้ ีโอกาสขึน้ลิฟทท์ ีม่ ีความเร็วท ี่สุดในโลกคือ 

18 เมตร ต่อวนิาที หรือ 65 กโิลเมตร ต่อช่ัวโมง ไปถงึชัน้ 124 เพื่อชมววิจาก

ของนครดูไบไดท้ั่วทุกทิศที่สวยงาม โดยตึกนี้ออกแบบตบแต่งภายในโดย 

Giorgio Armani (รอบเวลำขึน้ อำจมกีำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม) 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

 น ากลับสู่ท ีพั่ก โรงแรม IBIS STYLE DUBAI JUMEIRAH หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัที่สำมของกำรเดนิทำง    ตกึเรอืใบ – ตลำด Medinat Jumeirah Souk  

                                         – Mall of the Emirates – น ัง่รถ 4WD ตะลุยทะเลทรำย   

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านผ่านชมพระรำชวงัทำ่นชคี (Shiekh Palace) ตืน่ตาตืน่ใจกับ

พระราชวังสุดอลังการของครอบครัว Shiekh Al Maktoum อันยิ่งใหญ่ ซึง่มคีวาม

ร่มรืน่ เต็มไปดว้ยตน้ไมน้านาชนดิและบรรดาเหล่านกยูง ผ่านชม New Palace 

ซึง่เป็นพระราชวังแห่งใหม่ของครอบครัว  Shiekh Al Maktoum ท ีก่่อสรา้งยังไม่

แลว้เสร็จ ถ่ายรูปกับสุเหรำ่จูไมรำ่ (Jumeirah Mosque) สุเหร่าคู่บา้นคู่เมอืง

ของดูไบ สรา้งดว้ยหนิอ่อนทั ้งหลัง และไดช้ือ่ว่าเป็นสุเหร่าทีส่วยงามมากทีสุ่ด

แห่งหนึ่งในนครดู ไบ น าท่ านถ่ ายรูปบริเวณชายหาด Jumeirah Beach 

สถานทีต่ากอากาศยอดนยิมของดูไบ แวะถ่ายรูปดา้นนอกกับโรงแรม Burj Al 

Arab โรงแรมสุดหรูระดบั 7 ดำว รูปทรงคลา้ยเรอืใบทีง่ดงามและหรูหราทีสุ่ด

แห่งหนึง่ของโลก ตัง้อยู่รมิอ่าวอาหรับ เป็นทีพั่กอาศัยของเศรษฐที ีม่ชีือ่เสยีงชาว

ตะวันออกกลาง ถ ือเป็นสถานทีท่ ีทุ่กคนใฝ่ฝันจะมโีอกาสเขา้ไปสัมผัสสักครัง้ใน

ชวีติ จากนัน้ชม Medinat Jumeirah Souk หรอืเรยีกว่า เวนสิแหง่ดูไบ เป็น

ตลาดตดิแอร ์ตัง้อยู่ในส่วนเดยีวกับโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Mina Al Salam ของ

ตระกูล Al Maktoum ออกแบบและตกแ ต่งเป็นศิลปะพื้ นเมืองแบบอาห รับ

คลาสสกิ ภายในมีสนิคา้ระดับ Premium มากมาย อาท ิของที่ระลกึ พวงกุญแจ 

ขวดทราย พรมอหิร่าน หัวน ้าหอม โคมไฟ ของประดับตกแต่งบา้น ขนมหวาน 

และถั่วรสช็อกโกแลต เป็นตน้  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย  

 หลังอาหารกลางวัน น าท่านสู่ Mall of the Emirates เป็นหา้งขนาดใหญ่ มี

โรงภาพยนตร ์ลานโบวล์ิง่ และรา้นคา้อกีมากมาย รวมถงึรา้นต่างๆ มเีวลาใหท้่าน

ไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้แฟ่ชัน้มากมาย หรอืท่านจะเขา้เล่นที ่Ski Dubai หนึง่ใน

สุดยอดแหล่งท่องเท ีย่วในสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์สามารถเลอืกเล่นระหว่างสก ี

สโนวบ์อรด์ เลือ่นหมิะ หรอืโยนบอลหมิะในสวนหมิะ 

 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ท ีพั่ก เพื่อเปลี่ยนเครือ่งแต่งกายพรอ้มตะลุย

ทะเลทราย 

 

16.00 น. น าท่ านเดินท างไปท ัวร ์ทะเลท รำย  (Dune Safari & BBQ Dinner)  

(อย่ำลืมเสื้อแจ็คเกต แวน่ตำกนัแดด รองเท้ำฟองน ้ำ ติดตวัไปด้วย)        

น าท่านขึ้นรถ 4WD (รถขบัเคลื่อน 4 ล้อ) ไปทัวร์ทะเลทราย  ท่านจะได ้

สนุกสนานและตืน่เตน้ไปกับประสบการณ์อันแปลกใหม่ น ัง่รถตะลุยไปบนเนิน

ทรำยท ัง้สูงและต ่ำสลบักนัไป (Sand Dune) 
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หมำย
เหตุ 
 

ทำ่นทีเ่มำรถ กรุณำทำนยำแกเ้มำล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ยครึง่ช ัว่โมง หรอืควร

แจง้หวัหนำ้ทวัรใ์หท้รำบกอ่นไปทวัร ์ทะเลทรำย ทำงทวัรจ์ะไมร่บัผดิชอบ 

และไมอ่นุญำตใหผู้ท้ ีเ่ป็นโรคหวัใจข ัน้รุนแรงน ัง่รถไป Dune Safari โดย

เด็ดขำด *****ส ำหรบัทำ่นที่ไมร่ว่มเดนิทำง Dune Safari ทำ่นตอ้งรอ

คณะอยู ่ท ี่โรงแรม โดยทำงบรษิ ัท ไม่สำมรถคืนค่ำทวัร ์ให ้ได้ รวมท ั้ง

อำหำรมือ้ค ่ำ***** 

 

ค ่ำ จากนั้นใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับกิจกรรมต่างๆ ในแคมป์กระโจมแบบอำหรบั 

ดืม่ด ่าบรรยากาศสุดโรแมนตกิของพระอาทิตย์ตกดนิทีแ่สนสวยงาม และสัมผัส

ชวีติแบบชาวพื้นเมอืง (เบดูอนิ) อาท ิการสวมชุดพื้นเมอืงชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บ

ไวเ้ป็นที่ระลกึ การเพน้ทม์อืแบบอาหรับ (Henna Tattoo) ลองสูบ มารากู กลิ่น

ผลไม ้(Shi Sha) ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance) ซึง่เป็นศิลปะการร่ายร าท ี่

เนน้การเคลือ่นไหวของกลา้มเนือ้ทอ้งและสะโพก รวมถงึสนุกสนานกับการขีอู่ฐ  

บารบ์คีวิ 

 น ากลับสู่ท ีพั่ก โรงแรม IBIS STYLE DUBAI JUMEIRAH หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที่สีข่องกำรเดนิทำง     พพิธิภณัฑด์ูไบ – ลอ่งเรอื Abra Ride  – ตลำดทอง –   

                                       รถไฟ Monorail –  Atlantis The Palm – สนำมบนิ   

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเข้ำชมพพิธิภณัฑดู์ไบ (Dubai Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ท ีท่ันสมัย

ทีสุ่ดในตะวันออกกลาง สรา้งเมื่อศตวรรษที ่19 บูรณะครั้งล่าสุดปี 1970 เป็น

พิพิธภัณฑท์ ี่รวบรวมเรื่องราวประวัตศิาสตร์ท ีส่ าคัญ เช่น การคน้พบงานศลิปะ

ภายในหลุมฝังศพที ่Al Qusais ซึง่มอีายุมากกว่า 4,000 ปี ประทับใจกับการบอก

เล่าเรือ่งราวประวัตศิาสตรข์องชาวอาหรับโบราณผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ จากนั้น

น าท่านเดินทางไปยัง Dubai Creek เป็นทะเลที่สรา้งขึน้โดยการขุดเขา้มาใน

ชายฝ่ัง ซึ่งแบ่งนครดูไบออกเป็น 2 ส่วน คอื Deira Dubai และ Bur Dubai มี

ความยาวประมาณ 14 กโิลเมตร มที่าจอดเรอื 8 ท่า ใหท้่านไดช้มและถ่ายรูปกับ

ทัศนยีภาพสองฟากฝ่ังของแม่น ้า Creek ตามอัธยาศัย ใหท้่านไดถ้่ายรูปในย่าน 

Bastakiya และน าท่านน ั่งเรอื Abra Ride สัมผัสมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรม

ผ่านวถิชีวีติสองฝ่ังน ้าของแม่น ้า Creek จากนัน้เดนิสู่ตลำดเครือ่งเทศ (Gold & 

Spicy Souk)และตลำดทอง (Gold Souk) เป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดใน

โลก จ าหน่ายผลติภัณฑ ์Jewelry ทุกประเภท เช่น มุก อัญมณีต่าง ๆ   

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง  

 น าท่านขึน้รถไฟ Monorail เขา้สู่ The Palm Project เป็นสุดยอดโครงการ

ของ U.A.E. โดยการถมทะเลใหเ้ป็นเกาะเทยีม สรา้งเป็นรูปตน้ปาลม์ จ านวน 3 
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เกาะ มีทัง้โรงแรม รสีอรท์ อพารต์เมน้ต ์รา้นคา้ ภัตตาคาร รวมทั ้งส านักงานต่าง 

ๆ นับว่าเป็นสิง่มหัศจรรย์อันดับที ่8 ของโลก ใหท้่านตื่นตาตืน่ใจกับความความ

ยิ่งใหญ่ของโรงแรม Atlantis อันหรูหราอลังการ  

18.00 น. เดนิทางสู่สนำมบินดูไบ อ ิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงใน Duty Free เพลิดเพลินกับ

สนิคา้แบรนดเ์นม และน ้าหอมยี่หอ้ดังมากมาย 

 

22.30 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่EK374  

วนัที่หำ้ของกำรเดนิทำง     กรุงเทพฯ 

08.00 น. ถงึสนำมบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดิภ์าพ    

****ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมเิรตส์ หำ้งสรรพสินคำ้และรำ้นคำ้ขนำดใหญจ่ะปิดใหบ้รกิำรทุกวนัศุกร*์*** 

 

กรุณำอำ่นหมำยเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมำย
เหตุ   

1. บรษัิทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวิสัยที่

ทาง บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น ทรัพย์สนิส่วนตัวหาย, การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือ

ยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้

เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีท ีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่ม

สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วันก่อนการเดนิทาง  

5. เมือ่ท่ำนท ำกำรซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ท่ำนรบัทรำบ

และยอมรบัเง ือ่นไขของหมำยเหตทุุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ 

กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ 

ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ 

และเหตุสุดวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 
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โปรแกรม : ดูไบ อำบดูำบ ี

5 วนั 3 คนื 

โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์ 
        

ก ำหนดกำรเดนิทำง        7-11, 22-26 ต.ค., 12-16,18-22,26-29 พ.ย.2559  

    2-6, 9-13 ธ.ค. 2559 

                

อตัรำคำ่บรกิำร  

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 35,900.- 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 3 ท่าน : เตยีงใหญ่ 2 เตยีงเท่านัน้) ราคาท่านละ 35,900.- 

เด็กอายุ 4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 35,900.- 

เด็กอายุ 4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเีสรมิเตยีง) 35,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ          5,300.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ EK ลดทำ่นละ  12,000.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 60,000.- 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง        29 ธ.ค.-2 ม.ค.,30 ธ.ค. – 3 ม.ค.,31 ม.ค. – 4 ม.ค.2560 

 

อตัรำคำ่บรกิำร  

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 41,900.- 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 3 ท่าน : เตยีงใหญ่ 2 เตยีงเท่านัน้) ราคาท่านละ 41,900.- 

เด็กอายุ 4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 41,900.- 

เด็กอายุ 4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเีสรมิเตยีง) 41,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ          7,300.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ EK ลดทำ่นละ  13,000.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 60,000.- 
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อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท ีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเท ีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่ 

ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซื้อประกนักำรเดินทำงส ำหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  

**ควำมครอบคลุมผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุมำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ล้ำน, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจำกอุบตัเิหตุ 3 ล้ำนบำท] 

**ควำมครอบคลุมผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุนอ้ยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ล้ำน, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจำกอุบตัเิหตุ 1.5 ล้ำนบำท] 

8. ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์ 

 9.  ค่าธรรมเนยีมวซ่ีาเขา้ประเทศดูไบ 

10. คำ่ทปิพนกังำนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ ตลอดรายการเดนิทาง 

11. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

อตัรำนีไ้มร่วม 

1. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครือ่งดื่มท ี่ส่ังพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            

ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบินก าหนดเกนิกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเก ิดการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนยีมน ำ้มนัและภำษีสนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้รำคำ 

4. คำ่ทปิมคัคุเทศกจ์ำกเมอืงไทย  

(โดยมำตรฐำน 3 ดอลล่ำหส์หรฐั ตอ่คน ตอ่วนั : 5x3= 15 ดอลล่ำหส์หรฐั) 

5. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งทำ่นจะตอ้งดูแลกระเป๋ำและทรพัยส์ินดว้ยตวัทำ่นเอง 
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เง ือ่นไขกำรจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ช่ัวโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั 

     เงนิมดัจ ำแล้วเทำ่น ัน้ 

2.  ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพื่อท าการจองควิยื่นวซ่ีา ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หำกไมส่่งส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษิทัขออนุญำตยิกเลิกกำรจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซ่ีาไดท้ันท  ี

4. หำกทำ่นทีต่อ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลูกคำ้อยูต่ำ่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

    ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ี ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 

    ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยื่นวซ่ีาในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีน้ตอนการยื่นวซ่ีาไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น  

      รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี ่

 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรือไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์่วนทีเ่หลอื 

ทำงบรษิทัขอเก็บคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรอนุมตัวิซี่ำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำงโดยเหตจุ ำเป็น 

ทำงบรษิทัขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิข ึน้จรงิเหต 

 

 

1. การพิจารณาวซ่ีาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บรษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่ ีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซ่ีา หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บริษัทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวซ่ีาที่

ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัตวิซ่ีาได ้ 

ขอ้มลูเบ ือ้งตน้ในกำรเตรยีมเอกสำรยืน่วซ่ีำและกำรยืน่ขอวซ่ีำ 
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3. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ านักหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดินทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 

เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับ

ทางบริษัทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีา และ

จ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซ่ีาไม่ต ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทาง

นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ 

ในเล่ม 

6. กรณีท ีเ่ด็กอายุไม่ถงึ 20 ปีบรบูิรณ์ ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิาและมารดา ทางบรษัิท อาจมกีารเรยีกขอเอกสาร

(ของบดิาหรอืมารดา) และค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิแลว้แต่กรณี 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย 

      สาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีาใชจ่้าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.   หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดกรณีทำ่นยกเลิกกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะ

เดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้ (30ทำ่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ท ีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื 

ค่าธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนยีมวซ่ีาตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่ำแล้วไมไ่ดร้บักำรอนุมตัวิซี่ำจำกทำงสถำนทูต (วซี่ำไมผ่ำ่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัด

จ ามาแลว้ ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายที่เกดิขึ้นจรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิารยื่นวซ่ีา / ค่ามัดจ าต๋ัว
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เครือ่งบนิ หรอืค่าต๋ัวเครื่องบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีท ี่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตาม

จ านวน  

8. กรณีวซี่ำผำ่นแล้ว แจง้ยกเลิกกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืคำ่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผู ้เดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมืองได ้ เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผล

ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำให ้

หอ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 

ทำ่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตำ่งประเภทอำจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่น

ละช ัน้กนั และบำงโรงแรมอำจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น ซึ่งถำ้เขำ้พกั 3 ทำ่น 

อำจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อำจมคีวำมจ ำเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจำก

โรงแรมน ัน้ไมส่ำมำรถจดัหำได ้ ทำงบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นกำรเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่ำจมี

กำรแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  

3. กรณีท ีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และ

ไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 

5. หากมงีานเทศกาลโรงแรมอาจจะไดพั้กในเมอืงอืน่แทน 

 

 
1. ส าเนาสหีนังสอืเดนิทางทีชั่ดเจน ไม่ใช่ถ่ายจากมอืถอื และวันหมดอายุหนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 

เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับถงึประเทศไทย  

2. รูปถ่าย  :  รูปส ีขนาด 2 นิว้ พื้นหลังสขีาวเท่านัน้ (ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน) 2 รูป 

             -  กรุณำกรอกชือ่ของบดิำ-มำรดำของผูท้ ีเ่ดนิทำง และชือ่คูส่มรส (กรณีผูห้ญงิทีแ่ตง่งำนแล้ว) 

3.  กรณีผูเ้ดนิทางอายุไม่ถงึ 20 ปีบรบูิรณ์   

3.1.  เด็ก ไม่ไดเ้ดนิทาง กับบดิาและมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยินยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปต่างประเทศจากเขตหรอื

อ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา + หนังสอืรับรองค่าใช่จ่าย 

(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 

รายละเอยีดเอกสารการยื่นขอวซ่ีาทีไ่ดก้ล่าวมานี ้เป็นเพียงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษัิทฯ ไดจั้ดท าขึน้จาก

ขอ้มลูเบ ือ้งตน้ในกำรเตรยีมเอกสำรยืน่วซ่ีำและกำรยืน่ขอวซ่ีำ 
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ประสบการณ์และระเบยีบของสถานทูตฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัตขิอง

ลูกคา้ในแต่ละราย  

3.2. เด็ก ไม่ไดเ้ดนิทาง กับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยินยอมใหบุ้ตรเดนิทาง(ของมารดา) ไปต่างประเทศจากเขตหรอื

อ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา  

3.3. เด็ก ไม่ไดเ้ดนิทาง กับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยินยอมใหบุ้ตรเดนิทาง(ของบดิา) ไปต่างประเทศจากเขตหรอื

อ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา  

ระยะเวลำในกำรยืน่วซี่ำ 14 วนัท ำกำร ไม่รวมเสำร-์อำทติย ์

หมำยเหตุ : ทำง UAE Immigration อำจมีกำร ขอรำยละเอียดเพิ่มเติม จำกที่ได้แจ้งไว้ 

ขึน้อยู่กบั   กำรพิจำรณำของเจ้ำหน้ำที่ และเอกสำร ของแต่ละท่ำน  กำรอนุมตัิวีซ่ำเป็น

ดุลพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษทัไมม่ ีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ท ั้งนี้บริษทัเป็นเพียง

ตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่้เดินทำงเท่ำน ัน้ อตัรำคำ่ธรรมเนยีมวีซ่ำ

ทำงสถำนทูตเป็นผู้เรยีกเก็บ  หำกท่ำนโดนปฏเิสธกำรขออนุมตัวิีซำ่ ทำงสถำนทูตไมค่นือตัรำ

คำ่ธรรมเนยีมในกำรยื่นวีซำ่ และมสีทิธิ์ไมแ่จง้สำเหตุกำรปฏเิสธวีซำ่  

 


