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Five Stars Dubai 

5 วัน 3 คืน 
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) 

  เร่ิมเพียง 38,811.- 
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• สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่กับ Sand Dune สนุกสนานกับการนั่งรถตะลุยทะเลทรายและการขี่อูฐ 

• ดื่มด่่ากับบรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตย์ตกดิน และมื้อค่่าสุดพิเศษแบบบาร์บิคิวอาหรับ 

• ขึ้น “เบิร์จคาลิฟา” Burj Khalifa ช้ัน 124*** 

***รับประทานอาหารกลางวัน ณ Emirates Palace โรงแรมหรูระดับ 7 ดาว*** 

 

 

        ก่าหนดการเดินทาง                                                                           
 

วันที่   19-23 ม.ค. 61 38,811.- 

วันที่   2-6, 17-21, 23-27 ก.พ. 61 38,811.- 

วันที่   1-5, 9-13, 16-20, 23-27 มี.ค., 30 ม.ีค. - 3 เม.ย. 61 38,811.- 

 

รายละเอียดการเดินทาง 
 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า เท่ียง ค่่า 
โรงแรมที่พัก  

หรือ เทียบเท่า 

1 กรุงเทพฯ – ดูไบ – Mall of the Emirates ✈ ✈ O DUBAI AL BARSHA 

2 
ดูไบ – กรุงอาบูดาบ ี– Grand Mosque – Emirates Palace       

– Ferrari World – ดูไบ 
O O O DUBAI AL BARSHA 

3 
The Palm Project – ตึกเรือใบ – ตลาด Medinat Jumeirah  

Souk - น่ังรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย   
O O O DUBAI AL BARSHA 

4 

พิพิธภัณฑ์ดูไบ – น่ังเรือ Abra Ride – ตลาดเคร่ืองเทศ และ 

ตลาดทอง – หา้งดูไบ – ข้ึน “เบิร์จคาลิฟา” Burj Khalifa ช้ัน 

124 – สนามบิน 

O X ✈  
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5 กรุงเทพ ✈ ✈ ✈  

 

 

วันแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – ดูไบ – Mall of the Emirates 

06.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9

เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอ่านวยความ

สะดวก 

 

09.30 น. ออกเดินทางสู่นครดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK 375  

13.15 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) หลังผ่าน

พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร น่าท่านสู่ Mall of the Emirates เป็น

ห้างขนาดใหญ่ มีโรงภาพยนตร์ ลานโบว์ลิ่ง และร้านค้าอีกมากมาย รวมถึงร้าน

ต่างๆ มีเวลาให้ท่านได้อิสระเลือกซ้ือสินค้าแฟ่ชั้นมากมาย หรือท่านจะเข้าเล่นที่ 

Ski Dubai หน่ึงในสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สามารถเลือก

เล่นระหว่างสกี สโนว์บอร์ด เลื่อนหิมะ หรือโยนบอลหิมะในสวนหิมะ 

***คณะเดินทางวันที่ 23 - 27, 30 มี.ค. - 3 เม.ย. 61 ออกเดินทาง เวลา 

09.30 น. และถึงดูไบ เวลา 13.00 น. 

 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม DUBAI AL BARSHA หรือเทียบเท่า  

วันที่สองของการเดินทาง       ดูไบ – กรุงอาบูดาบี – Grand Mosque – Emirates Palace -  

                                             Ferrari World – ดูไบ 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น่าท่านเดินทางสู่กรุงอาบูดาบี้ (Abu dhabi)  ที่มีความเขียวขจีท่ามกลางตัว

เมืองที่ทันสมัย จึงเป็นเมืองที่ได้รับสมญานามว่า Garden of Gulf และได้รับ

การย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทรายอีกด้วย น่าท่านผ่านชมสถานที่ส่าคัญ ๆ ของ

เมือง ตลอดจนการสร้างบ้านเรือนที่มีความสวยงาม และเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์

ของเมือง แม้จะตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายอันแห้งแล้ง น่าท่านชม Sheikh 

Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque สุเหร่าที่งดงามที่สุดของ 

U.A.E. มีความใหญ่โตเป็นอันดับ 3 ของโลก และเป็นสุเหร่าประจ่าสหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส์ ที่ท่าน Sheikh สร้างไว้ก่อนท่านจะสวรรคต ใช้ระยะเวลาก่อสร้างรวม

ทั้งหมด 10 ปี ให้ท่านได้ชมพรมลายดอกไม้ผืนใหญ่ และโคมไฟ (Chandelier) 

ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ราคาราว 30 ล้านเหรียญสหรัฐ น่าเข้าจากประเทศเยอรมัน ท่า

ระยะทาง 156 ก.ม. 

 ใชเ้วลาเดินทาง  
ประมาณ 2 ชม. 
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ด้วยทองค่าและทองแดง ***การเที่ยวชมมัสยิด ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย 

ห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือเสื้อกล้าม ทั้งผู้ชายและผู้หญิง โดยเฉพาะผู้หญิงต้อง

สวมใส่เสื้อผ้าที่มีความยาวคลุมถึงระดับข้อมือและข้อเท้า ปกปิดไหล่และทรวงอก

ให้มิดชิด ผู้หญิงจะต้องมีผ้าคลุมผม และต้องถอดรองเท้าก่อนเข้ามัสยิด***       

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

พิเศษ !!! รับประทานอาหารกลางวัน ณ Emirates Palace โรงแรมหรูระดับ 7 

ดาว เป็นสถานที่ถ่ายท่าหนังเร่ือง SEX & THE CITY จากน้ันอิสระให้ท่านได้เก็บ

ภาพโรงแรมที่สวยงามดุจดั่งพระราชวัง 

 

 น่าท่านแวะถ่ายรูป Ferrari World และมีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือของที่ระลึกที่เป็น

แบรนด์เฟอร์ราร่ี จากน้ันแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ จุดชมวิว ชิคาโกบีช กับ

ชายทะเลสีเทอร์ควอยซ์ ที่ท่าน Sheikh Al Nayan สร้างข้ึนมาเป็นของขวัญแก่

ชาวเมือง ได้เวลาอันสมควรน่าท่านกลับนครดูไบ 

 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ท์นานาชาต ิ  

 เข้าสูท่ี่พัก โรงแรม DUBAI AL BARSHA หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สามของการเดินทาง     The Palm Project – ตึกเรือใบ – ตลาด Medinat Jumeirah  

                                             Souk – นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย   

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น่าท่านข้ึนรถไฟ Monorail เข้าสู่ The Palm Project เป็นสุดยอดโครงการ

ของ U.A.E. โดยการถมทะเลให้เป็นเกาะเทียม สร้างเป็นรูปต้นปาล์ม จ่านวน 3 

เกาะ มีทั้งโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้นต์ ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทั้งส่านักงานต่าง ๆ 

นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่ 8 ของโลก ให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับความความ

ยิ่งใหญ่ของโรงแรม Atlantis อันหรูหราอลังการน่าท่านถ่ายรูปบริเวณชายหาด 

ระยะทาง 75 ก.ม. 

 ใชเ้วลาเดินทาง  

ประมาณ 2 ชม. 
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Jumeirah Beach สถานที่ตากอากาศยอดนิยมของดูไบ แวะถ่ายรูปด้านนอก

กับโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว รูปทรงคล้ายเรือใบที่

งดงามและหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ริมอ่าวอาหรับ เป็นที่พักอาศัยของ

เศรษฐีที่มีชื่อเสียงชาวตะวันออกกลาง ถือเป็นสถานที่ที่ทุกคนใฝ่ฝันจะมีโอกาส

เข้าไปสัมผัสสักคร้ังในชวีิต จากน้ันชม Medinat Jumeirah Souk หรือเรียกว่า 

เวนิสแห่งดูไบ เป็นตลาดติดแอร์ ตั้งอยู่ในส่วนเดียวกับโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว 

Mina Al Salam ของตระกูล Al Maktoum ออกแบบและตกแต่งเป็นศิลปะ

พื้นเมืองแบบอาหรับคลาสสิก ภายในมีสินค้าระดับ Premium มากมาย อาทิ ของ

ที่ระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหร่าน หัวน่้าหอม โคมไฟ ของประดับตกแต่ง

บ้าน ขนมหวาน และถั่วรสช็อกโกแลต เป็นต้น   จากน้ันน่าท่ านผ่านชม

พระราชวังท่านชีค (Shiekh Palace) ตื่นตาตื่นใจกับพระราชวังสุดอลังการ

ข อ ง ค ร อ บ ค รั ว  Shiekh Al 

Maktoum อันยิ่งใหญ่ ซ่ึงมีความ

ร่มร่ืน เต็มไปด้วยต้นไม้นานา

ชนิดและบรรดาเหล่านกยูง ผ่าน

ช ม  New Palace ซ่ึ ง เ ป็ น

พ ร ะ ร า ช วั ง แ ห่ ง ใ ห ม่ ข อ ง

ครอบครัว  Shiekh Al Maktoum 

ที่ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ถ่ายรูปกับสุเหร่าจูไมร่า (Jumeirah Mosque) 

สุเหร่าคู่บ้านคู่เมืองของดูไบ สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง และได้ชื่อว่าเป็นสุเหร่าที่

สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในนครดูไบ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บ่าย สมควรแก่เวลาน่าท่านเดินทางสู่ที่พัก เพื่อเปลี่ยนเคร่ืองแต่งกายพร้อมตะลุย

ทะเลทราย ระหว่างทางแวะน่าท่านชมโรงงานเคร่ืองประดับเพชรพลอย 

 

 ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแก้เมาล่วงหน้าอย่างน้อยคร่ึงช่ัวโมง หรือควร

แจ้งหัวหน้าทัวร์ให้ทราบก่อนไปทัวร์ทะเลทราย ทางทัวร์จะไม่รับผิดชอบ 

และไม่อนุญาตให้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจข้ันรุนแรงน่ังรถไป Dune Safari โดย

เด็ดขาด *****ส่าหรับท่านที่ไม่ร่วมเดินทาง Dune Safari ท่านต้องรอ

คณะอยู่ที่โรงแรม โดยทางบริษัท ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้ รวมทั้ง

อาหารมื้อค่่า***** 

 

หมายเหตุ น่ าท่ าน เดิ นท างไป ทั ว ร์ท ะเล ท ราย  (Dune Safari & BBQ Dinner)  

(อย่าลืมเสื้อแจ็คเกต แว่นตากันแดด รองเท้าฟองน่้า ติดตัวไปด้วย)        
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น่าท่านข้ึนรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) ไปทัวร์ทะเลทราย ท่านจะได้

สนุกสนานและตื่นเต้นไปกับประสบการณ์อันแปลกใหม่ น่ังรถตะลุยไปบนเนิน

ทรายทัง้สูงและต่่าสลับกันไป (Sand Dune) 

ค่่า จากน้ันให้ทา่นไดเ้พลิดเพลนิกับกิจกรรมตา่งๆ ในแคมปก์ระโจมแบบอาหรับ ดื่ม

ด่่าบรรยากาศสดุโรแมนติกของพระอาทติย์ตกดินที่แสนสวยงาม และสัมผัสชวีิต

แบบชาวพื้นเมือง (เบดูอิน) อาท ิการสวมชุดพื้นเมืองชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไว้

เป็นทีร่ะลกึ การเพ้นท์มือแบบอาหรับ (Henna Tattoo) ลองสูบ มารากู กลิ่น

ผลไม้ (Shi Sha) ชมโชว์ระบ่าหน้าทอ้ง (Belly Dance) ซ่ึงเป็นศลิปะการร่ายร่าที่

เน้นการเคลื่อนไหวของกลา้มเน้ือทอ้งและสะโพก รวมถงึสนุกสนานกับการข่ีอูฐ 

 

 เข้าสูท่ี่พัก โรงแรม DUBAI AL BARSHA หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สี่ของการเดินทาง    พิพิธภัณฑ์ดูไบ - นั่งเรือ Abra Ride - ตลาดเคร่ืองเทศ และ ตลาดทอง -   

                                      ห้างดูไบ – ขึ้น “เบิร์จคาลิฟา” Burj Khalifa ช้ัน 124 – สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น่าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ดูไบ (Dubai Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัย

ที่สุดในตะวันออกกลาง สร้างเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะคร้ังล่าสุดปี 1970 เป็น

พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเร่ืองราวประวัติศาสตร์ที่ส่าคัญ เช่น การค้นพบงานศิลปะ

ภายในหลุมฝังศพที่ Al Qusais ซ่ึงมีอายุมากกว่า 4,000 ปี ประทับใจกับการบอก

เล่าเร่ืองราวประวัตศิาสตร์ของชาวอาหรับโบราณผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ จากนั้น

น่าท่านเดินทางไปยัง Dubai Creek เป็นทะเลที่สร้างข้ึนโดยการขุดเข้ามาใน

ชายฝั่ง ซ่ึงแบ่งนครดูไบออกเป็น 2 ส่วน คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มี

ความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีท่าจอดเรือ 8 ท่า ให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปกับ

ทัศนียภาพสองฟากฝั่งของแม่น่้า Creek ตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ถ่ายรูปในย่าน 
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Bastakiya และน่าท่านน่ังเรือ Abra Ride สัมผัสมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรมผ่าน

วิถีชีวิตสองฝั่งน่้าของแม่น่้า Creek จากน้ันเดินสู่ตลาดเคร่ืองเทศ (Gold & 

Spicy Souk)และตลาดทอง (Gold Souk) เป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

จ่าหน่ายผลิตภัณฑ์ Jewelry ทุกประเภท เช่น มุก อัญมณีต่าง  น่าท่านชมโรงงาน

เคร่ืองหนังชั้นดีของดูไบ  จากน้ันน่าท่านสู่ห้างดูไบ (Dubai Mall) ห้างที่ใหญ่

ที่สุดในโลก และมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น่้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ภายใน ให้ท่านได้

ถ่ายรูปหน้าตู้ปลา ที่มีขนาดใหญ่กว่าคนสิบคนยืนเรียงกัน อิสระในห้างให้ท่านได้

เลือกซ้ือของฝาก สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายจากยุโรป ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า

สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี กระเป๋าถือ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองกีฬา เป็นต้น และใน

เวลา 18.00-24.00 น. ของทุกวัน ท่านจะได้ชมการแสดง “น่้าพุแห่งดูไบ” เป็น

น่้าพุเต้นระบ่าอันสวยงามวิจิตร อยู่ในทะเลสาบเบิร์จคาลิฟา ที่เป็นศูนย์กลางของ

นครดูไบ ถือเป็นน่้าพุที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ ปัจจุบันน้ี โดยรอบถูกรายล้อมไปด้วย

ตึกที่มีชื่อเสียงมากมาย สิ่งพิเศษของน่้าพุแห่งดูไบน้ี คือ จะใช้ไฟทั้งสิ้น 6,600 

ดวง โปรเจคเตอร์สี 50 ตัว ควบคุมการท่างานดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะแสดง

ประกอบดนตรี คร้ังละประมาณ 5 นาที โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น

กว่า 7.2 พันล้านบาท 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน  

บ่าย น่าท่านข้ึน “เบิร์จคาลิฟา” Burj Khalifa ชั้น 124 ตึกที่สูงที่สุดในโลก มีความ

สูงถึง 828 เมตร มีทั้งหมด 160 ชั้น ออกแบบโดยนายเอเดรียน สมิธ สถาปนิก

จากชิคาโก ซ่ึงคณะจะได้มีโอกาสข้ึนลิฟท์ที่มีความเร็วที่สุดในโลกคือ 18 เมตร 

ต่อวินาที หรือ 65 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง ไปถึงชั้น 124 เพื่อชมวิวจากของนครดูไบ

ได้ทั่วทุกทิศที่สวยงาม โดยตึกนี้ออกแบบตบแต่งภายในโดย Giorgio Armani 

 

19.00 น. เดินทางสูส่นามบินดูไบ อสิระให้ทา่นช้อปปิ้งใน Duty Free เพลิดเพลินกับสินค้าแบรนด์เนม และ

น่้าหอมย่ีห้อดังมากมาย 

22.35 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ EK 374 

***คณะเดินทางวันที่ 23 - 27, 30 ม.ีค. - 3 เม.ย. 61 ออกเดินทาง เวลา 22.30 น. และถึง

กรุงเทพฯ เวลา 07.35 น. 
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วันที่ห้าของการเดินทาง         กรุงเทพฯ 

07.35 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ กรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพ   

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง 

บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน่้าเงิน) เดินทาง หาก

ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไมต่้องแจง้ให้ทราบลว่งหนา้ 

3. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจา่นวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  

จะแจ้งให้ทา่นทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  

5.เมื่อทา่นท่าการซื้อโปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกข้อแลว้ 

ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุคร้ัง 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 

***ประเทศสหรฐัอาหรับเอมิเรตส์ ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าขนาดใหญ่จะปิดให้บริการทุกวันศุกร์*** 
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มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมข่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โปรแกรม : Five Stars Dubai  5 วัน 3 คืน 

โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) 
 

ก่าหนดวันเดินทาง:           19-23 ม.ค. 61 

       2-6, 17-21, 23-27 ก.พ. 61 

      1-5, 9-13, 16-20, 23-27 มี.ค., 30 มี.ค. - 3 เม.ย. 61 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า 

โดยทางบริษัทฯ จะค่านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส่าคัญ 
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1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่

เกินจ่านวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน่าเท่ียวตามรายการ  

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า 

5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเท่ียวตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล  

(หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม์) 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางส่าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพ่ิมเติมกับ

ทางบริษัทได้ **  

- เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

- เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  

อัตราค่าบริการ ราคา 

ผู้ใหญ่ พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาทา่นละ 38,811.- 

ผู้ใหญ่ พกั 3 ท่าน 1 ห้อง (ห้องพักจะมี 2 เตียงเท่าน้ัน ไม่มีเตียงเสริม) 

*กรุณาอา่นข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พกั* 
38,811.- 

พักห้องเด่ียว เพิ่มทา่นละ 6,500.- 

เดก็ (อายุไมเ่กิน 12 ปี) 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 38,811.- 

เดก็ (อายุไมเ่กิน 12 ปี) 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(หอ้งพกัจะมี 2 เตียงเทา่น้ัน ไม่มีเตียงเสริม) 

*กรุณาอา่นข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พกั* 

38,811.- 

ในกรณีไม่ใช้ต๋ัวเคร่ืองบิน ลดท่านละ  8,000.- 

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวซี่าเข้าประเทศ UAE (เป็นจ่านวนเงิน 3,000 บาท ) 

ช้ันธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เร่ิมต้นที่ท่านละ 

(ราคาสามารถยืนยันได้กต่็อเมื่อที่น่ัง confirm เท่าน้ัน) 
60,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่่ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
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 [รักษาพยาบาล 2 

ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8.  มัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

  

 

 

 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดท่าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มท่ีส่ังพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้่าหนักเกินจาก

ทางสายการบินก่าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ช้ิน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ่าตัว,  

ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน้่ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 

5. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย  (โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ต่อคน ต่อวัน : 5 x 3 = 15 ยูเอสดอลล่าร์)  

6. ค่าทิปพนักงานขับรถ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดรายการเดินทาง (17 ยูเอสดอลล่าร์) 

7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

8. ค่าธรรมเนียมวีซา่เข้า UAE ***ราคาไม่รวมวซี่า UAE ค่าธรรมเนียมวซี่าทา่นละ 3,000 บาท*** 

 

 

 

1. ช่าระเงินมัดจ่าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจ่า

แล้วเท่าน้ัน 

2. ส่งส่าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท่าการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน   

3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส่าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 

4. หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบัตร

โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ท้ังแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ่าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ

ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ่าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ังหมด 

 

 

 

เงื่อนไขการจอง 
 

อัตราค่าบริการนี้ไมร่วม 
 

เงื่อนไขการช่าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่า หรือ ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุ 
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1.   ทางบริษัทได้ส่ารองท่ีนั่งพร้อมช่าระเงินมัดจ่าค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัท 

ขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ่าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและ

ช่วงเวลาเดินทาง   

2.   หากตั๋วเครื่องบินท่าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้น 

จริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.   นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ท่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินก่าหนด เช่น  

ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตู 

ฉุกเฉินได้ (น้่าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอ่านาจในการให้ท่ีนั่ง Long 

leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

 

 

 

 

1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง   คืนค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท่าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ่านวนท่ีบริษัทฯก่าหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน

คณะเดียวกันบริษัทต้องน่าไปช่าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท่าการเลื่อนการ

เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ่าตั๋ว 

และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช่าระค่าทัวร์หรือมัดจ่ามาแล้ว 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋ว

เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ่านวน  

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบนิและท่ีนั่งบนเครื่องบิน 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
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8. ก ร ณี วี ซ่ า

ผ่านแล้ว แจ้งยกเลิก

ก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด    

9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง

บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 

 

 

 

 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท่าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 

(Single), ห้องคู่ (Twin/Double) ต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละช้ันกัน และโรงแรมใน

รัสเซียไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน ผู้เดินทาง จะได้ห้องพักประเภท ห้องคู่แบบไม่มี

เตียงเสริม 

2. โรงแรมในรัสเซียส่วนใหญอ่าจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่่า  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมอืงเต็ม บริษัทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม หอ้งที่เปน็ห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องทีม่ี

ขนาดกะทัดรัต และไม่มอี่างอาบน้า่ ซ่ึงข้ึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแตล่ะห้องอาจมี

ลักษณะแตกต่างกัน 

 

 

 

 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน่าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช่านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ

เดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อัน

เน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การ

ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, 

พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต 

รวมถึงผู้มีอ่านาจท่าการแทนประจ่าประเทศไทย (โดยไม่จ่าต้องแสดงเหตผุล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่

เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มี

ความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่

ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 

พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อ

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พกั 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส่าหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 
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ผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะ

ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ่าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้ง

ปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและค่านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มี

เกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส่าคัญ 

 

 

 

 

 

1. ส่าเนาสีหนังสือเดินทางทีชั่ดเจน ไม่ใช่ถา่ยจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสอืเดินทางต้องมีอายเุหลือ

มากกวา่ 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย  

2. รูปถ่าย  :  รูปสี ขนาด 2 น้ิว พื้นหลังสีขาวเท่าน้ัน (ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน) 2 รูป 

             -  กรุณากรอกชือ่ของบิดา-มารดาของผูท้ีเ่ดินทาง และชื่อคู่สมรส (กรณีผู้หญิงที่แต่งงานแลว้) 

3.  กรณผีู้เดินทางอายุไมถ่ึง 20 ปบีริบูรณ์   

3.1.  เดก็ ไม่ไดเ้ดินทาง กับบดิาและมารดา จะต้องมีหนังสอืยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศจากเขต

หรืออ่าเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบดิาและ มารดา + หนังสือรับรองค่าใช่จา่ย 

(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 

รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซ่าที่ได้กล่าวมาน้ี เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นทีท่างบริษทัฯ ได้จัดท่าขึ้น

จากประสบการณแ์ละระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ ์และ

คุณสมบัติของลกูค้าในแต่ละราย  

3.2. เดก็ ไม่ได้เดินทาง กับบดิา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง (ของมารดา) ไปตา่งประเทศจากเขต

หรืออ่าเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบดิาและ มารดา  

3.3. เดก็ ไม่ได้เดินทาง กับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง (ของบิดา) ไปต่างประเทศจากเขต

หรืออ่าเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบดิาและ มารดา  

ระยะเวลาในการย่ืนวีซ่า 14 วันท่าการ ไม่รวมเสาร์-อาทิตย ์

หมายเหตุ : ทาง UAE Immigration อาจมีการ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม จากที่ได้แจ้งไว้ ข้ึนอยู่กับ   

การพิจารณาของเจ้าหน้าที่ และเอกสาร ของแต่ละท่าน การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต 

ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ่านวยความ

สะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ หากท่านโดน

ปฏิเสธการขออนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า และมีสิทธิ์ไม่แจ้ง

สาเหตุการปฏิเสธวีซ่า 

 

 

ข้อมูลเบ้ืองต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซา่และการยื่นขอวซี่า 
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