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สมัผสัประสบการณก์ารเดินทางสดุหรคูรัง้หน่ึงในชีวิต 

กบัการลอ่งเรอืส าราญระดบัโลก “คอสตา้ แอทลานติกา้” เหนือทะเลอาราเบียน 

ดไูบ – มสักตั – ฟไูจราห ์– อาบดูาบี – คาซาบ – ดไูบ 

8 – 16 มีนาคม 2556 (9 วนั 7 คืน) 
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โปรแกรมการเดินทาง  
 
 
 
07.00 น.      ทกุทา่นพร้อมกนัท่ีจดุนดัพบ ท่ีสนามบินสวุรรณภูมิ ชัน้ 4 บริเวณเคาน์เตอร์ T ประต ู9 สาการบินเอมิเรตส์ โดยมี

เจ้าหน้าท่ีของบริษัทคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและกระเป๋าแก่ท่าน 

09.35 น. น าทกุทา่นเดนิทางสูด่ไูบ ด้วยเท่ียวบนิ EK 375 

13.15 น. ถึงสนามบนินานาชาติดไูบ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  น าท่านเดินทาง
ไปยงั Dubai Creek  ท่ีจะแบง่ดไูบออกเป็น 2 ส่วนคือ Deira Dubai และ Bur 
Dubai เป็นทะเลท่ีขดุเข้ามา มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร น าท่านถ่ายรูป
ย่าน Bastakiya แล้ว น่ังเรือ Abra สมัผสัวิถีชีวิต สองฝ่ัง The Creek  น าท่าน
ชมพิพิธภัณฑ์ดูไบ (Dubai Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีทันสมัยท่ีสุดใน
ตะวนัออกกลางสร้างเม่ือศตวรรษท่ี 19 เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีรวบรวมเร่ืองราวประวตัิศาสตร์ท่ีส าคญั  เช่น การค้นพบ
งานศลิป์ ภายในหลมุฝังศพท่ี Al Qusais ท่ีมีอายมุากกวา่ 4,000 ปี เร่ืองราวการค้าขายมกุ ในประวตัิศาสตร์ ก่อน
การค้นพบน า้มนั  น าท่าน..ช้อปปิง้ท่ี ตลาดทอง และ ตลาดเคร่ืองเทศ (Gold & Spicy Souk) เป็นตลาดทองท่ี
ใหญ่ท่ีสดุในโลก มีร้านทองมากมายกวา่ร้อยร้าน ให้ทา่นได้เลือกซือ้หา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสูท่า่เรือ เพ่ือเช็คอินท์ขึน้เรือส าราญ Costa Atlantica 
 *** ทางเรือได้จัดท าเอกสารที่เรียกว่า “Today” เพื่อแจ้งรายละเอียดส าคัญและกิจกรรมของวันถัดไปให้

ในห้องพักผ่อน (Cabin) ของท่านทุกคืน *** 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร บนเรือ   
 อิสระให้ท่านพกัผ่อนหรือร่วมท ากิจกรมต่างๆท่ีบนเรือให้บริการตามอัธยาศยั 

บนเรือท่านจะได้พบกับความบนัเทิงท่ีหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การออก
ก าลงักายรับอรุณในตอนเช้าหรือ Sundance หรือช้อปปิง้สินค้าท่ีระลึกและแบ
รนด์ดงั, รวมไปถึงการร่ืนเริงกับการร้องเพลงและเต้นระบ า, หรือเส่ียงดวงกับ 
CASINO 

13.00 น.       เรือส าราญลอ่งออกจากทา่เรือดไูบ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บนเรือ 
 
 
 
 

8 มี.ค.     กรุงเทพฯ – ดูไบ  ( - / - / D) (1)
 
 
  

9 มี.ค.     ดูไบ – ล่องทะเลอาราเบียนกับเรือส าราญระดับโลก COSTA ALANTICA (B / L / D) (2) 



 
 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร บนเรือ 

08.30 น. เรือส าราญจอดเทียบทา่ ณ มสักตั ประเทศโอมาน 
09.00 น. น าคณะเดิน ทางสู่ รัฐมัสกัต ( Muscat ) เมืองหลวงของโอมาน เย่ียมชม

สถานท่ีส าคญัทางประวตัิศาสตร์ และการเมือง อาทิ Sultan Qaboos Grand 
Mosque, Bait Al Baranda Museum แวะชม Fishing Village of Haramel 
และตลาดกลางท้องถ่ิน Muttrah Souk และแวะถ่ายรูปด้านนอกของ
พระราชวงั อลั อาลาม (Al Alam  Palace) และป้อมมิรานี และจาลาล่ี ( Fort 
Mirani & Jalali )  

18.00 น. เรือส าราญออกจากทา่เรือ มสักตั 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บนเรือ 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร บนเรือ 
07.00 น.  เรือส าราญเทียบท่า ณ ฟูไจราห์ น าคณะเดิน ทางสู่ รัฐฟูไจร่าห์ ( Fujairah) 

ซึ่งอยู่ห่างจากรัฐดไูบประมาณ 100 กิโลเมตร น าท่านผ่าน Dhaid  และ 
Masafi เมืองแห่งโอเอซิส เย่ียมชมสถานท่ีทางประวตัิศาสตร์  และแหล่งปลูก
พันธุ์พืชท้องถ่ิน ไม่ว่าจะเป็น ผลไม้ และผักชนิดต่างๆ ระหว่างทางผ่านภูมิ
ทัศน์ของเทือกเขา แวะตลาดท้องถ่ิน ซึ่ง รู้จักกันในนาม “ตลาดวันศุกร์” 
เดนิทางจนถึงฟไูจร่าห์ แวะถ่ายรูปท่ี Fujairah Fort ก่อนเดินทางไปยงั Heritage Village เราจะได้สมัผ้สถึงวิธีชีวิต
ของคนในท้องถ่ิน ตลอดจนการก่อสร้างบ้านเรือน และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ตลาดกลาง
ของเมือง สนกุสนานกบัการเลือกซือ้ผกัและผลไม้สด พรม ในราคาสง่ แวะท่ีถ่ายรูป ณ Al Bidya Mosque 

16.00 น. เรือส าราญลอ่งออกจากทา่เรือฟไูจราห์  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บนเรือ 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร บนเรือ 
07.30 น. เรือส าราญเทียบท่า ณ คาซาบ น าคณะเดินทางท่องเท่ียวด้วย เรือเดินทางแบบ

โอมานดัง้เดิมสู่ คาบสมทุร Musandam หรือท่ีรู้จกักนัในนามของ “นอร์เวย์แห่ง
อาราเบียน” ช่ืนชมกบัน า้สีเทอร์คอยซ์  ตดักบัความสวยงามของโขดหินทรายสี
ครีม ผา่นหมูบ้่านชาวประมง สนกุสนานกบัการถ่ายภาพปลาโลมาท่ีมกัจะว่ายคู่
ไปกบัเรือตลอด เรือและจอดท่ีเกาะเพ่ือให้ผู้ โดยสารได้ด าน า้ หรือผกัผ่อนบนเรือ 
ซึ่งเราได้เตรียมเคร่ืองด่ืมไห้ให้บริการด้วย จากนัน้น าท่านชม ป้อมคาซาบ (Khasab Fort ) ป้อมริมทะเลท่ีสร้าง

10 มี.ค.     มัสกัต ประเทศโอมาน ( B / L / D)  (3) 

11 มี.ค.     ฟูไจราห์ ประเทศดูไบ (B / L / D) (4)
 
 
  

1 12 มี.ค.     คาซาบ (ประเทศโอมาน) (B / L / D)        (5) 



เพ่ือป้องกนัชายฝ่ังจากน า้และลมทะเล จากนัน้เดินทางสู้  ป้อม บคูาห์ (Bukha Fort) ซึ่งตัง้อยู่ในบริเวณชายแดน
ระหวา่งโอมานและสหรัฐอาหรับเอมิเรตท์  

16.00 น. เรือส าราญออกจากทา่เรือคาซาบ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บนเรือ 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร บนเรือ 
09.00 น. เรือส าราญเทียบท่า ณ อาบูดาบี  เมืองอาบูดาบี เมืองท่ีได้รับสมญานามว่า

เป็น Garden of Gulf  เพราะความเขียวขจีของตวัเมืองและได้รับการยกย่องว่า
เป็นสวรรค์แห่งทะเล ทราย ผ่านชมสถานท่ีส าคญัๆของรัฐตลอดจนการสร้าง
บ้านเรือนท่ีเอาชนะธรรมชาติท่าม กลางทะเลทรายอันแห้งแล้ง ผ่านชม
พระราชวงัท่ีประทบัประมขุของประเทศแวะถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก ณ จดุชมวิวชิคา
โกบีชกบัชายทะเลสีเทอร์ควอยซ์ท่ีท่าน  Sheikh Al Nayan  สร้างขึน้มาเป็นของขวญัแก่ชาวเมือง จากนัน้น าท่าน
ชม สเุหร่าท่ีงดงามท่ีสดุของ U.A.E คือ สุเหร่า Grand Mosque ซึ่งใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลกและเป็นสเุหร่า
ประจ าเมืองของท่านเชคท่ีก่อตัง้ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ ท่ีท่าน สร้างไว้ก่อนท่านจะสวรรคต น าท่านชม 
Heritage Village & Craft Center ท่ีซึ่งรัฐบาลส่งเสริมและรวบรวมสินค้า พืน้เมือง จ าพวก Hand-made ท าโดย
ชาวบ้าน ไว้แสดงและ ขายให้กบันกัท่องเท่ียว อาทิเช่น รูปวาด,ชดุอาหรับ, ผ้าทอ, ของท่ีระลึก, งานหตัถกรรม 
และพวกสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ภายในยงัมีส่วนจดัแสดง วีถีชีวิต และใช้สตัว์เลีย้งมาช่วยในการท าเกษตรกรรมอ่ืนๆ 
จากนัน้น าทา่นผา่นชมโรงแรม Emirate Palace ซึง่สร้างสวยงามดจุดัง่พระราชวงัของเจ้าผู้ครองนคร  

18.00 น. เรือส าราญล่องออกจากทา่เรืออาบดูาบี  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บนเรือ 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร บนเรือ 
08.00 น. เรือส าราญเทียบทา่ ณ ดไูบ  
09.00 น. น าท่านสู่ห้าง Mall  of the Emirates ห้างสรรพ สินค้าชัน้น าขนาดยกัษ์ ท่ี

ประก  อบไปด้วยแหล่งบนัเทิงตา่งๆนานา และช้อปปิง้คอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ 
หรือท่านอาจลองเล่นสกีน า้แข็งท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกท่ี Ski Dubai Complex  ซึ่ง
เป็นลานสกีหิมะขนาดใหญ่แหง่แรก ท่ีสร้างขึน้บนท าเลกลางทะเลทรายภายใน
มีลานสกีเล็กส าหรับเด็กและลานสกีใหญ่ ส าหรับผู้ ใหญ่โดย สามารถนั่ง
กระเช้าขึน้ไปบนยอดเนินส าหรับเล่นสกีได้  (*** ไม่รวมค่าเข้าและอุปกรณ์เล่นสกี ราคาประมาณ 1,000 – 
1,500 บาท***) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บนเรือ 

13 มี.ค.     อาบูดาบี ประเทศดูไบ (B / L / D) (6) 

14 มี.ค.     ดูไบ (B / L / D)  (7) 



 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร บนเรือ 
09.00 น. เช็คเอาท์ออกจากเรือส าราญ   
 จากนัน้ น าท่านแวะถ่ายรูป พระราชวังท่านชีค (Shiekh Palace) ต่ืนตาต่ืนใจ 

กับการ ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก หน้าพระราชวังอันงดงาม  สุดอลังการของ
ครอบครัว  Shiekh Al Maktoum อนัยิ่งใหญ่อลงักา  ร ซึ่งมีความร่มร่ืนเต็มไป
ด้วยต้นไม้ และพืชพรรณนานาชนิด และบรรดาเหล่านกยงู มากมาย  นบัหลาย
สิบตวั จากนัน้น าท่านผ่านชม New Palace ซึ่งเป็นพระราชวงัแห่งใหม่ท่ีก าลงั
ก่อสร้างแตย่งัไม่แล้วเสร็จ ของครอบครัว Shiekh Al Maktoum นัน่เอง จาก นัน้
น าท่านเข้าเย่ียมชม สุเหร่าจูไมร่า (Jumeirah Mosque)  สเุหร่าคูบ้่านคูเ่มือง
ของดไูบ สร้างด้วยหินออ่นทัง้หลงัได้ช่ือว่าเป็นสเุหร่าท่ีสวยงามมากท่ีสดุในแถบ
นี ้ ให้ท่านได้เก็บภาพไว้เป็นท่ีระลึก  จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปชายหาด 
Jumeirah Beach ซึ่งเป็นชายหาดตากอากาศท่ีสวยงามยอดนิยม ของดไูบและ
แวะถ่ายรูปด้านนอก คูก่บัโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสดุหรู ระดบั 7ดาว ท่ีสวยและหรูหราท่ีสดุแห่งหนึ่งของ
โลก และมีช่ือเสียงของตะวันออกกลาง ท่ีทุกคนใฝ่ฝันท่ีจะมีโอกาสเข้าไปสมัผสั ตัง้อยู่ริมอ่าวอาหรับเป็นท่ีพกั
อาศยัของเศรษฐีชาวอาหรับ   น าท่านสู่ Medinat Jumeirah Souk หรือ (เวนิส แห่งดูไบ ) ซึ่งเป็นตลาดติดแอร์ 
ตัง้อยู่ในส่วนซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกบั โรงแรมหรูระดบั 5 ดาว คือ Mina Al Salam ของตระกลู Al Maktoum ซึ่ง
ออกแบบและตกแตง่เป็นศลิปะคลาสสิคในแบบอาหรับ ดคูลาสสิคแบบพืน้เมือง ภายในมีสินค้า ระดบั Premium 
มากมาย สว่นด้านหลงัจะมี คลองแบบเวนิส ซึง่อยูต่รงข้ามกบั โรงแรม Mina Al Salam นัน่เอง  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ โครงการ เดอะปาล์มไอร์แลนด์ (The Palm 

Island By Nakheel) เป็นโครงการท่ีอลงัการสดุยอดโปรเจคส์ของ  ยไูนเต็ด
อาหรับเอมิเรตส์  โดยการถมทะเล ให้เป็นเกาะเทียม สร้างเป็นรูปต้นปาล์ม 3 
เกาะ บนเกาะมีท่ีพกัโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเมนท์ ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทัง้
ส านกังานตา่  งๆ นบัว่าเป็นสิ่งมหศัจรรย์อนัดบัท่ี 8 ของโลก น าท่านสู่โรงแรม 
The Atlantis The Palm ให้ท่านได้สมัผสักบัความมหศัจรรย์และยิ่งใหญ่ 
อลงัการ ต่ืนตาต่ืนใจกบั ฉลามวาฬ+ตู้ปลา..ขนาดยักษ์..หรือ Aquarium ขนาดใหญ่ ท่ีรวมปลาสายพนัธ์จาก
ทะเลมากมาย อาทิ ปลาฉลามวาฬ, ปลา บาราคดู้า, ปลาทนู่า, ปลาหน้าววัและ อีกมามายให้ท่านได้ชมอย่าง
เพลิดเพลินใจ   น าทา่น ถ่ายรูปคูบ่ลัลงัก์แหง่ Atlantis เพ่ือเก็บภาพไว้เป็นท่ีระลึกและชมสมบตัิล า้คา่ใต้ท้องทะเล
ลึก จากซากเรือท่ีอบัปางลง จากนัน้ เชิญท่านอิสระช้อบปิง้ตามอธัยาศยั เพลิดเพลินกับการชอบปิ้ง สินค้า
มากมาย อาทิ เสือ้ผ้า, นาฬิกา, หรือของท่ีระลึก ของฝาก จากนัน้น าท่าน ขึน้รถไฟ Monorail (MRT) จากสถานี 
Aquavanture  สมัผสัคลาสสิค ชมทศันียภาพ ในมมูสงูบนรถไฟแบบ Panorama View อนังดงาม..ของ Atlantis 
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Beach, Aquaventure Zone, Arabian Sea และต่ืนตาต่ืนใจกับความความยิ่งใหญ่ อลงัการของโครงการ 
Atlantis Hotel และ The Palm Project จากนัน้ น าท่านชม เดอะ ดูไบ มอลล์ (The Dubai Mall) แหล่งช้อปปิง้
ขนาดใหญ่ท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก ชม Aquarium ขนาดยกัษ์ ต่ืนตาต่ืนใจไปกบั..การชมฝงูฉลามอย่างไกล้ชิดและ
สตัว์น า้นานาชนิด  Aquarium แห่งนีไ้ด้ช่ือว่าใช้แผ่นอะคริลิคในการประกอบตู้ปลาท่ีใหญ่สดุในโลก  เดอะ ดไูบ 
มอลล์ เป็นส่วนหนึ่งของดาวน์ทาวน์เบิร์จดไูบ (Downtown Burj Dubai) มลูคา่2หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็น
ท่ีตัง้ของเบร์ิจดไูบอาคารท่ีสงูท่ีสดุในโลกซึง่มีร้านค้ากว่า1,200 ร้าน  รวมถึง ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมอีกกว่า 160 
ร้าน จากนัน้น าท่านถ่ายรูปพร้อมชมวิวบนตกึ Burj Khalifa (Burj Dubai) ซึ่งเป็นท่ีสดุของท่ีสดุแห่ง ดไูบกบัการ
ประดบัแสงสีอนัอลงัการของ Burj Khalifa Towe ซึ่งสงูถึง 828 เมตร (ปัจจบุนั) มีทัง้หมด 160 ชัน้ เป็นตกึท่ีได้ช่ือ 
ว่าสูงท่ีสุดในโลก น าท่านชม น า้พุเต้นระบ า (Fontana Show) ท่ีสวยงามท่ีสุดติดอนัดบัต้นๆ ของโลก พร้อม
สมัผสับรรยากาศสดุแสนโรแมนตคิ ของทะเลสาบน า้พสีุฟ้าคราม เสมือนเวเนเช่ียน..แห่งดไูบ อนังดงาม  ซึ่งตัง้อยู่
คูก่บั โรงแรมสดุหรู ถึง2 แห่งคือ The Address Hotel และ Amani Hotel ซึ่งตัง้อยู่ในตกึ Burj Khalifa อิสระ 
ถ่ายรูป ความงดงามของด้านหน้าและบนสะพาน Al Bahar ซึ่งล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบสีครามโดยตัง้อยู่
กึ่งกลางซึ่งง่ายตอ่การถ่ายภาพและชมความอลงัการของโชว์น า้พเุต้นระบ า (Fontana Show), Al Bahar Souk, 
Dubai Mall, The Address Hoel และ ท่ีสดุของท่ีสุด..แห่งดไูบ กับ การประดบัแสงสี อนัอลงัการ เชิญท่าน 
อิสระช้อบปิง้สินค้า ณ  Al Bahar Souk หรือ ตลาดไฮโซ ซึ่งตัง้อยู่ในส่วนช้อบปิง้มอลล์ ของตวัโรงแรม Al Bahar 
Hotel ระดบั 5 ดาว  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติดไูบ เชิญท่าน...อิสระช้อปปิง้สินค้าราคาพิเศษ ณ Dubai Duty 
Free  

23.10 น. ออกเดนิทางจากสนานมบนินานาชาตดิไูบ ด้วยเท่ียวบนิ EK 374 
 
 
08.00 น. เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ 

************************************************ 
อัตราค่าบริการ 
 

ช่วงเวลาเดนิทาง 
 08 – 16 มี.ค. 56 

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ 
(คนท่ี1 และ 2) 

เดก็ต ่ากว่า 18 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ 
(คนท่ี3 และ 4) 

พักเดี่ยว 

ห้องไม่มีหน้าต่าง 104,990 84,990 95,990 - 
ห้องมีหน้าต่าง 109,990 84,900 95,990 - 
ห้องมีระเบียง 114,990 84,900 95,990 - 
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อัตราค่าบริการนีร้วม: 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป – กลบั Economy Class สายการบนิเอมิเรตส์ 

2. ห้องพกับนเรือส าราญ 7 คืน, ทวัร์ตามโปรแกรม 

3. รถรับสง่จากสนามบนิและทา่เรือ 

4. อาหารทกุมือ้, กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือส าราญ 

5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ดไูบ โอมาน ยกเว้นคนตา่งด้าว 
6. หวัหน้าทวัร์คนไทยร่วมเดนิทางเพื่อดแูลคณะ 
7. ภาษีทา่เรือ, ภาษีน า้มนัสายการบนิ 

8. ทิปพนกังานบนเรือ วนัละ 7 ยโูร ตอ่ทา่น 

9. ทวัร์เสริมบนฝ่ัง, คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ และทิปไกด์ 

10. คา่ขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม หากน า้หนกัหรือจ านวน
ของกระเป๋าเกินกวา่ท่ีก าหนดทา่นอาจต้องช าระคา่ใช้จา่ยโดยตรงกบัสายการบนิท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน 

11. คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ ท่ีอายไุมเ่กิน 70 ปี) 
12. คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัเิหต ุวงเงินทา่นละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ ท่ีอายไุมเ่กิน 70 ปี) 

 
อัตรานีไ้ม่รวม: 

1.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ ในกรณีออกใบก ากบัภาษี 
2. คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ คา่เคร่ืองดื่ม ฯลฯ 

 
เงื่อนไข: 

1. คณะเดนิทางต้องมีสมาชิกอยา่งน้อย 20 ทา่นและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือนหรือเปล่ียนแปลง
การเดนิทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว 

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมีการประกาศลด
คา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนได้ปรับขึน้ในชว่งใกล้วนัท่ีจะเดนิทาง 
 

การส ารองการเดนิทาง: 
1. บริษัทฯ ขอรับคา่มดัจ าส าหรับการส ารองทา่นละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษัทภายใน 3 วนั 

2. ส่วนท่ีเหลือของราคาทัวร์ กรุณาช าระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันมิฉะนัน้ จะถือว่าการส ารองการ
เดนิทางนัน้ถกูยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางสว่นเป็นคา่ด าเนินการ 
 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
  ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 60 วนั หกัคา่บริการ ยกึคา่มดัจ า 20,000 บาท 



 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จา่ย 50% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 
หมายเหตุ: 

1. กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองไมอ่นญุาตให้ผู้ เดนิทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯไมส่ามารคคืนคา่ทวัร์ให้ได้ 

2. ระหวา่งการเดนิทางท่องเท่ียว หากทา่นไมใ่ช้บริการใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทจะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและ
ไมส่ามารถขอคืนคา่บริการได้ 

3. หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบนิขากลบัซึ่งยงัไมไ่ด้ใช้นัน้ ไมส่ามารถขอคืนเงินได้ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เชน่ อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาต ิการนดัหยดุ
งาน การก่อการจลาจล ความลา่ช้าของเท่ียวบนิ การถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 

5. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบิน 
โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ เดนิทางเป็นหลกั 

6. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่ผลท่ีเกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การน าสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลบัระหว่างการ
เดนิทาง เอกสารการเดนิทางไมถ่กูต้อง และความประพฤตท่ีิสอ่ไปในทางเส่ือมเสียและผิดกฏหมาย 

 
เอกสารส าหรับใช้ประกอบการยื่นวีซ่า: ระยะในการยื่นวีซ่า 21 วัน 

1. สแกนหนงัสือเดนิทางท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลือไมน้่อยกวา่ 6 เดือนนบัถึงวนัเดนิทาง 
2. สแกนรูปถ่ายสี ขนาด 2 x 2 นิว้ จ านวน 2 รูป อายไุม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาด า พืน้หลงัสีขาว ห้ามใช้

รูปสติก๊เกอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการและราคาอาจมีการเปลีย่นแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, ค่าธรรมเนียม
ของตั๋วและภาษีน า้มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบริษัทอกีคร้ัง 



 

Costa Altantica 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เป็นเรือขนาด 86,000 ตนั ซึง่จผุู้คนได้ 2, 680 คน 

 มีห้องทัง้หมด 1,057 ห้อง 

 มีห้องอาหารทัง้หมด 4 ห้องและ 12 บาร์ ให้ผู้ โดยสารได้เลือกรับประทาน 

 กิจกรรมมากมายอาทิ สนามกีฬากลางแจ้ง,สระว่ายน า้ให้เลือกถึง 4 ท่ี, 4 อ่างจากุ๊ดซี่,โรงละคร,คาสิโน่,ดิส
โก้,สปา,ช็อปปิง้กบัสินค้าปลอดภาษี และอ่ืนๆอีกมากมาย 
 

ประเภทห้องพัก 
 

                        

                             ห้องไมม่ีหน้าต่าง    
    
 

 

     ห้องมีหน้าต่าง 
 
 
 
 
 

    ห้องมีระเบียง 
 
   
 



 
กจิกรรมต่างๆบนเรือส าราญ 
       

 
 
 
 
                                     

 
ห้องอาหารและบาร์ต่างๆ 

 
 
 
     
 
 



Gulf Ventures - Division of DNATA 

Requirement for UAE Visa  

GV Booking Reference   
    

  

Full Name, first name then Surname           

Occupation               

Nationality               

Date of Birth               

Sex               

Country of Birth             

Place of Birth             

Passport Type             

Passport No.                

Country of Issue             

Place of Issue             

Religion               

Expiry Date               

Previous Nationality             

Marital Status             

Husband's name if married               

Mother's Name               

Father's name               

Highest Qualifications             

Last Country Visited and Date             

Spoken Languages             

Email address   
    

  

Address in UAE 
 

Gulf Ventures         

  
  

  
   

  

      Dubai, U.A. E.         

Address in Home Town / Abroad           

  
  

    
  

  

                

 


