
              

 

    

 

 

  

�แถมฟร ี!!  ขึ� นตกึเบิรจ์คารฟิา BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD)   
    ตกึที*มีความสูงเหยยีบ 121 เมตร 345ชั�น  
�นั *ง Monorail ชมโครงการสุดอลงัการ The Palm 
�ตะลยุทะเลทรายโดยรถIWD พรอ้มกิจกรรมแคมป์ปิ� ง ขี*อูฐชมพระอาทิตยต์กดินดินเนอรใ์ตแ้สงจนัทร ์   
�ชมพรมผืนใหญที่*สุด ณ GRAND MOSQUE ซึ*งใหญเ่ป็นอนัดบั X ของโลก 



              

 

    

 

�ชอ้ปปิ� งจใุจทั�งสินคา้พื� นเมืองและแบรน์เนม Dubai Mall  
�เมนูพิเศษ....BBQ+บุฟเฟ่ตส์ไตสอ์าหรบั กลางทะเลทราย พรอ้มชมโชวส์าวสวยระบาํหนา้ทอ้ง 

 
�� ราคารวมวีซ่าแลว้ �� 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ–ABU DHABI-DUBAI-GLOBAL VILLAGE         (-/-/D) 
23.05 น. �คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร ผูโ้ดยสารขาออก ประตทีู* 8 เคานเ์ตอร ์Q 

สายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY) โดยมีเจา้หน้าที�ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความ
สะดวกเรื�องเอกสารและสมัภาระ 

 

วนัที*สอง DUBAI – ขึ� นตกึ DUBAI FRAME - ขึ� นตกึ BURJ KHALIFA-DUBAI MALL                 (L/D-)
  

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ 
กลาง
วนั 

คํ *า 
โรงแรมที*พกั 
หรอืเทียบเทา่ 

3 กรุงเทพฯ  - - - ---- 

2 
ดไูบ – ถ่ายรูปหนา้ตกึ DUBAI FRAME - ขึ� นตกึ BURJ KHALIFA-
DUBAI MALL 

O O - IBIS DRAGON MART 

X 
ดไูบ- BURJ AL ARAB - Madinat Jumeirah Souk - นั *งรถ Monorail 
THE PLAM -ทวัรท์ะเลทราย (IWD)   

O O O IBIS DRAGON MART 

I 
ดไูบ- DUBAI MUSEUM-ABRA TAXI-GOLD SOUK-SPICE SOUK -
ABU DHABI- HERITAGE VILLAGE GRAND MOSQUE- แวะถ่ายรูป
ดา้นหนา้ FERRARI WORLD –MARINA MALL 

O O - ----- 

q กรุงเทพฯ 
✈ ✈ ✈ ---- 



              

 

    

 

02.15 น. �เหินฟ้าสู่ ดไูบ โดยสายการบิน ETIHAD เที�ยวบินที� EY407 (ใชเ้วลาเดินทาง 4 ชม.)  
05.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอาบูดาบีเมื�อเสร็จพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยนําทุกท่านเดินทางเขา้

สู่เมืองดูไบซึ�งห่างจากเมืองดูไบ 234 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 7 ชม. 
นําทุกท่าน ถ่ายรูปคู่กบัตึก DUBAI FRAME” ซึ�งมีขนาดสูง 294 เมตร เชื�อมดว้ยสะพานยาว :; เมตร เริ�ม
การก่อสรา้งตั<งแต่ปี 742; ภายในหอชมวิวจะเป็นพิพิธภัณฑเ์ล่าเรื�องความเป็นมาในอดีตของดูไบจนถึง
ปัจจุบนั โดยนําเสนอผ่านเทคโนโลยีแสงสีเสียงสามมิติและ VERTUAL REALITY โดยหอชมวิวดังกล่าวเปิด
เพิ�งเริ�มเปิดเมื�อวนัที� 42 มกราคม 79H2 ท่านจะเห็นววิโดยรอบๆ ในตวัเมืองดูไบไดอ้ยา่งชดัเจน 
 
 
 

 
กลางวนั �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านขึ< นชมตึกบุรจญเ์คาะลีฟะฮ ์BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) หรือเดิมชื�อ 
บุรจญด์ูไบหนึ*งในสญัลกัษณอ์ันสาํคัญของประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสอี์กทั<งยงัเป็นฉากเสี�ยงตาย
สําคัญของพระเอก “ ทอมครูซ” จากภาพยนตร์เรื�อง Mission Impossible W ซึ�งตึก มีความสูงถึง 373 
เมตร ปัจจุบนัมีทั<งหมด2H4 ชั<นเป็นตึกที�ไดชื้�อว่าสูงที�สุดในโลกตวัตึกไดท้าํสถิติกลายมาเป็นตึกระฟ้าที�สูง
ที�สุดในโลกมีความสูงถึง9WH เมตรแซงตึกไทเป242 เรียบรอ้ย(สูงกว่าตึกไทเป242 ประมาณ :Y เมตร 
และสงูกวา่อาคารใบหยก7 ประมาณ 723 เมตร) ซึ�งไดมี้การเปิดตวัอยา่งเป็นทางการ เมื�อวนัที�W มกราคม 
พ.ศ.799; และ เปลี�ยนชื�ออาคารจาก "บุรจญดู์ไบ" เป็น "บุรจญเ์คาะลีฟะฮ"์ เพื�อ เป็นเกียรติแก่ ท่านชีคคอ์
ดีตประธานาธิบดีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ตึกบุรจญเ์คาะลีฟะฮอ์อกแบบโดยเอสโอเอ็ม ผูอ้อกแบบ
เดียวกนักบัเซียรท์าวเวอร ์อาคารที�สูงที�สุดในสหรฐัอเมริกาในปัจจุบนัการตกแต่งภายในจะตกแต่งโดยจอร์
โจอาร์มานี Giorgio Armaniโดยเป็นโรงแรมอาร์มานีสําหรับ;Y ชั<นล่างโดยชั<นW9 ถึง243 จะเป็น
อพารต์เมนตโ์ดยที�เหลือจะเป็นสาํนักงานและชั<นที�27; และ 27W จะเป็นจุดชมวิวของตึกที�สาํคญั ส่วนบน
ของตึกจะเป็นเสาอากาศสื�อสารนอกจากนี< ชั<น Y3 จะมีสระว่ายนํ<า กลางแจง้ขนาดใหญ่โดยตึกนี< จะติดตั<ง
ลิฟต์ที�เร็วที�สุดในโลกที�ความเร็ว23 ม./วินาที (H9 ก.ม./ชม.,W4 ไมล์/ชม.)โดยลิฟต์ที�มีความเร็วสูงสุด
อนัดบัที� 7 ปัจจุบนัอยูที่�ตึกไทเป242ที�มีความความเร็ว 2H.3; ม./วนิาที 
 
 
 

 
 

 
 
นําท่านชอ้ปปิ< งหา้งดูไบมอลล(์Dubai Mall)เป็นศูนยก์ารคา้แห่งใหม่ล่าสุดของเมืองดูไบ โดยจาํลองอาทิ
เช่น หา้ง Gallaria Lafayette หา้งชื�อดังของฝรั �งเศส หา้ง Bloomingdales อนัยิ�งใหญ่จากอเมริกาเป็นศูนย์
รวมแบรนดเ์นมชั<นนําแนวหนา้จากทั �วทุกมุมโลก ท่านสามารถเลือกชมเทคโนโลยลีํ<าสมยัของนํ<าพุเตน้ระบาํ



              

 

    

 

ที�ขนาดใหญ่ที�สุดในโลกโดยมีการจดัแสดงที�บริเวณหน้าหา้งดูไบมอลล ์เริ�มตั<งแต่ 3x.X5-2I.55น.โดย
การแสดงจะเริ�มทุกๆ;4นาทีจากจุดนี<  ถ่ายสามารถถ่ายรูปคู่กบัตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ (Burj Khalifa)แบบ
เต็มตวัตึกอีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 

คํ *า  บรกิารอาหารคํ *า ณ ภตัตาคาร  
 � นาํทา่นเดินทางสูที่*พกั IBIS DRAGON MART หรอืเทียบเทา่ 

วนัที*สาม DUBAI- BURJ AL ARAB  - Madinat Jumeirah Souk – นั *งรถ Monorail THE  PLAM – 
                  ทวัรท์ะเลทราย (4WD)                               (B/L/D) 
เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านถ่ายรูปกบัโรงแรม ตึกบุรจญอ์ลัอาหรบั BURJ AL ARAB โรงแรมสุดหรู ระดบั 7ดาว ที�สวยและ
หรูหราที�สุด แห่งหนึ�งของโลก และมีชชื�อเสียงของตะวนัออกกลาง ที�ทุกคนใฝ่ฝันที�จะมีโอกาสเขา้ไปสมัผัส 
ตั<งอยู่ริมอ่าวอาหรับ เป็นที�พักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ บุรจญ์อัล อาหรับ (Burj Al Arab)หนึ� งใน
สญัลักษณ์อนัสาํคัญของประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสตึ์กบุรจญ์อลั อาหรบั ปัจจุบันเป็นโรงแรมรูปทรง
เรือใบที�สวยและหรูหราที�สุดระดบัโลกและมีชื�อเสียงของตะวนัออกกลางมีความสูง;72 เมตรหรือ 2,494 
ฟุตตั<งอยูบ่นเกาะเทียมที�ถูกถมขึ< นห่างจากแถบชายหาดจเูมร่าห ์734 เมตรริมอ่าวเปอรเ์ซียที�ทุกคนใฝ่ฝันที�
จะมีโอกาสเขา้ไปสมัผสัซึ�งเป็นที�พกัอาศยัของเศรษฐีชาวอาหรบัการก่อสรา้งของตึกเริ�มตน้ก่อสรา้งใน พ.ศ. 
79;Y แล้วเสร็จและเริ�มเปิดใชง้านครั<งแรกเมื�อ 2 ธันวาคม พ.ศ. 79W7รูปทรงของตึกถูกสรา้งให้
เหมือนกบัใบเรือของเรือใบแบบชาวอาหรบั ซึ�งตวัตึกมีเสา 7 เสาแยกออกมาเป็นรูปตวั V ในขณะที�ช่องวา่ง
ระหว่างตวั V ส่วนหนึ�งก็ปิดใหเ้ป็นหอ้งใหญ่ๆ และแบ่งออกเป็นชั<นๆ สถาปนิกไดก้ล่าวว่า "สิ�งก่อสรา้งนี< จะ
เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองดูไบซึ�งก็เหมือนกบั โอเปร่าเฮาสที์�เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองซิดนีย ์หรือหอไอเฟลที�
เป็นสญัลกัษณข์องเมืองปารีสและตึกบุรจญอ์ลั อาหรบัก็ตอ้งการกลายเป็นสญัลกัษณข์องเมืองดูไบประเทศ
สหรฐัอาหรบัเอมิเรตสเ์ช่นกนั" 
 
 
 
 
 
 
จากนั<นนําท่านสู่ เมดิแนท จูไมรา่ ซุค (Madinat Jumeirah Souk) ศูนยก์ารคา้รูปทรงอาหรบัโบราณตั<งอยู่
ติดริมทะเล หรือเรียกว่า เวนิสแห่งดูไบ เป็นตลาดติดแอร ์ตั<งอยู่ในส่วนเดียวกบัโรงแรมหรูระดับ 9 ดาว 



              

 

    

 

Mina Al Salam ของตระกูล Al Maktoum ออกแบบและตกแต่งเป็นศิลปะพื< นเมืองแบบอาหรับคลาสสิก 
ภายในมีสินคา้ระดับ Premium มากมาย อาทิ ของที�ระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหร่าน หวันํ<าหอม 
โคมไฟ ของประดบัตกแต่งบา้น ขนมหวาน และถั �วรสช็อกโกแลต เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
นําท่าน นั *งรถ Monorail > เดินทางสู่โครงการเดอะปาลม์ THE PALM ซึ�งเป็นโครงการที�อลงัการ สุดยอด
โปรเจคสโ์ดยการถมทะเล ใหเ้ป็นเกาะเทียมสรา้งเป็นรูปตน้ปาลม์ ; เกาะ บนเกาะมีที�พกัโรงแรม รีสอรท์ 
อพารต์เมน้ รา้นคา้ ภตัตาคาร รวมทั<งสาํนักงาน ต่างๆนับวา่เป็นสิ�งมหศัจรรยอ์นัดบั 3 ของโลก นําท่านชื�น
ชมความสวยงามของภูมิประเทศ และบรรยากาศรอบๆ โรงแรมนี<    Palm Island เป็นโครงการมหศัจรรยที์�
คิดคน้สาํหรบัรองรบัการอยู่อาศัยในอนาคต สรา้งโดยการนําทรายมาถมทะเลเป็นเกาะเล็กๆ รวม 301 
เกาะ รูปร่างหากมองจากดา้นบนรูปตน้อินทผลัม (The Palm) และ โครงการ The World จะเห็นเป็นรูป
แผนที�โลก  

 
 
 
 
 
กลางวนั �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เดินทางกลบัสู ่โรงแรมที*พกั  

หลงัอาหารนาํทา่นกลบัเขา้สูโ่รงแรมที*พกัเพื*อเตรยีมตวัตลยุทะเลทรายในช่วงบ่าย 
3q.55 น.-3q.X5 น. พรอ้มกนัที�ลอ๊บบีw   จะมีเจา้หนา้ที�มาคอยรบัท่าน ไปแคมป์ /ตะลยุทะเลทราย โดย
บริการนี< จะอาํนวยความสะดวกโดยการรบั-ส่งถึงโรงแรม “ ทวัรท์ะเลทราย””ท่านจะสนุกกบัการนั�งรถ
ตะลุยไปเนินทราย ตื�นเตน้ พรอ้มชมพระอาทิตยต์ก หลงัจากนั<นนําท่านเขา้สู่ แคม้ปิ� งกลางทะเลทราย 
โดยภายในมีกิจกรรมต่างๆใหทุ้กท่านร่วมสนุก อาทิเช่น 
�Henna Tattoo (ทดลองศิลปะการเพนทล์วดลายแบบฉบบัชาวอาหรบั) 
�SHI SHA. (เครื*องสูบบารากู่ แบบฉบบัของชาวอาหรบักลิ*นผลไม) 
� GALA BAYA... ใหท้า่นแตง่กายพื� นเมืองแบบชาวอาหรบั ถ่ายรูปเก็บไวป็้นที*ระลึก 
� ฟร ีไม่อั�นชิมชาอาหรบั, ผลไมต้ามฤดกูาล, กาแฟ, นํ�าอดัลม, นํ�าดื*ม  � การขี*อูฐ 
 
 
 
 



              

 

    

 

 
คํ *า �บรกิารอาหารคํ *า แบบบารบี์คิว ในทา่มกลางบรรยากาศทะเลทรายสบาย พรอ้มโชวร์ะบาํหนา้ทอ้ง

(Belly Dance) จากสาวสวยชาวอาหรบักลางทะเลทราย  
22.55 น. เดินทางออกจากแคมป์ กลบัสู ่โรงแรมที*พกั  
คํ *า  �บรกิารอาหารคํ *า ณ ภตัตาคาร 
                   � นาํทา่นเดินทางสูที่*พกั IBIS DRAGON MART หรอืเทียบเทา่   

วนัที*สี* DUBAI- DUBAI MUSEUM-ABRA TAXI-GOLD SOUK-SPICE SOUK -ABU DHABI- 
HERITAGE 

      VILLAGE GRAND MOSQUE- แวะถ่ายรูปดา้นหนา้ FERRARI WORLD –MARINA MALL       (B/L/-) 
          

เชา้   �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทุกท่านเขา้เยี�ยม ชมพิพิธภัณฑ ์ดูไบ (DUBAI MUSEUM) เป็นพิพิธภัณฑที์�ทันสมยัที�สุดในตะวนัออก
กลาง สรา้งขึ< นเมื�อศตวรรษที� 19 บูรณะครั<งล่าสุดปี ค.ศ.1970 เป็นพิพิธภัณฑที์�รวบรวมเรื�องราวสาํคัญ
ทางประวติัศาสตร ์เช่น การคน้พบ งานศิลป์ ในหลุมฝังศพที� AL QUSAIS ที�มีอายุถึง 4,000 ปีและเรื�องราว
การคา้ขายมุก ในประวติัศาสตรก่์อนการคน้พบนํ<ามนั และท่านจะประทบัใจกบัการนําเทคโนโลยต่ีาง ๆ มา
ถ่ายทอดเพื�อบอกเล่าเรื�องราวประวติัศาสตรข์องอาหรบัโบราณ 
 
 
 
 
 
นําทุกท่านนั�ง เรือขา้มฝาก ABRA  ซึ�งเป็นพาหนะที�ชาวดูไบใชก้ันมาแต่โบราณและยังคงอนุรักษ์ไว ้
ขา้มฝั�งพาทุกท่านไปชอ้ปปิ< งที�ตลาดทอง  
 
 
 

 
นําท่านเดินชอ้ปปิ� ง ตลาดทอง (GOLD SOUK) เป็นที�2ของตลาดทองที�ใหญ่ที�สุดในโลกขายทุกอย่างที�เป็น 
JEWELRY เช่น มุก อัญมณี ต่างๆรา้นเล็กๆมากมายกว่ารอ้ยรา้นค้าให้ท่านได้เลือกซื< อของที�  ตลาด
เครื*องเทศ (SPICE SOUK) คือ ตลาดเครื�องเทศทั<งตลาดตลบอบอวนไปดว้ยกลิ�นเครื�องเทศหลากหลาย
ชนิดจากทั �วทุกมุมโลกจําพวกไมห้อม อบเชย ถั �ว กระวาน กานหลู และถั �วรอ้ยแปดชนิดจากทุกที�ใน
ตะวนัออกกลาง 
 

 
 



              

 

    

 

 
 

นําคณะเดินทางสู ่นครอาบูดาบี ซึ�งห่างจากตวัเมืองดูไบ 180 กิโลเมตร (ประมาณ 2 ชั *วโมง) เมือง อาบู
ดาบีไดร้ับสมญานามว่าเป็น “Garden Of Gulf“เพราะความเขียวขจีของ ตน้ไมน้านาชนิดที�ปกคุมทั �วทั<ง
บริเวณเมือง อาบดูาบี จนไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็น “สวรรคแ์ห่งทะเลทราย”  
จากนั<นนําท่านชม HERITAGE VILLAGE ซึ�งเป็นหมู่บา้นพื< นเมืองจาํลองความเป็นอยู่ของชาวเบดูอิน ที�เคย
เร่ร่อนอยูใ่นทะเลทราย ใหท่้านอิสระกบัการถ่ายภาพและเลือกซื< อของเป็นที�ระลึกไดจ้ากหมูบ่า้น 

 
 
 
 

 
กลางวนั �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

**** หมายเหต ุโปรดแตง่กายสุภาพออกจากโรงแรมเพื*อเขา้มสัยดิชิคซาเญด **** 
ผูห้ญิง: กรุณาโพกผา้คลุมศรีษะดว้ยน่ะค่ะเสื� อแขนยาว กางเกงขายาว หา้มใส่กางเกงเลคกิ� งหรือ
กางเกงรดัรูป   ผูช้าย: เสื� อแขนยาวขายาวแตง่กายสุภาพ  
จากนั<นนําท่านชม GRAND MOSQUE หรือ SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL และเป็นสุเหร่าประจาํเมือง 
ของท่านเชคที�ก่อตั<งประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตต ์ที�ท่าน สรา้งไวก่้อนท่านจะสวรรคต การก่อสรา้งรวมทั<ง
หมดเป็นเวลา 10 ปี สุเหร่านี< มีพรมผืนที�ใหญ่ที�สุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟChandelier 
ใหญ่ที�สุดในโลก นําเขา้จากประเทศเยอรมันทําดว้ยทองคําและทองแดง สามารถรองรับผูม้าประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาไดสู้งถึง 40,000 คน นอกจากนี< มัสยิดแห่งนี< เป็นสุสานหลวงที�ฝังพระบรมศพของ 
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan อดีตประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสแ์ละเจา้ผูค้รอง
รฐัอาบดูาบี<  
 
 
 

 
 

 
 
 
 นาํทา่นแวะถ่ายรูป Ferrari World และมีเวลาใหท่้านเลือกซื< อของที�ระลึกที�เป็นแบรนดเ์ฟอรร์ารี�  
 
 
 



              

 

    

 

 
 

  นําท่านชอ้ปปิ< ง MARINA MALL  อิสระใหทุ้กท่านเลือกชอ้ปปิ< งสินคา้ต่างๆภายในหา้งแห่งนี<  
คํ *า  อิสระอาหารคํ *าเพื*อสะดวกในการเลือกซื� อของภายในหา้ง 
  ไดเ้วลาพอสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี เพื�อเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 
23.35 น. �เหิรฟ้าสู่ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ETIHAD เที*ยวบิน EYI06 
    
วนัที*หา้       กรุงเทพฯ              (-/-/-) 

5�.35 น. �คณะเดินทางถึง ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ ดว้ยความประทบัใจ  
 
 

 
**รายการทอ่งเที*ยวอาจเปลี*ยนแปลงได ้ทั�งนี� โดยคาํนึงถึงประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั** 

**ก่อนทาํการจองทวัรทุ์กครั�ง กรุณาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอียดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เนื*องจากทางบรษิทัฯ  
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที*ขายเป็นหลกั 

อตัราค่าบรกิาร 

กาํหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ 

(พกัหอ้งละ 2-X ทา่น) 

ราคาเด็กเสรมิเตยีง  
(พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสรมิเตยีง  
(พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น) 
พกัเดี*ยวเพิ*ม 

13-17 ก.ค.62 29,999 บาท 29,999 บาท 29,999 บาท q,q55 บาท 

11-15 ต.ค.62 
19-23 ต.ค.62 
04-08 ธ.ค.62 
06-10 ธ.ค.62 

31,888 บาท 31,888 บาท 31,888 บาท q,q55 บาท 

29 ธ.ค.62 – 2 ม.ค.63 
30 ธ.ค.42 – 3 ม.ค.63 

40,999 บาท 40,999 บาท 40,999 บาท 11,000 บาท 

 
UPDATE 07/06/3� 

**ราคานี�  สงวนการเดนิทาง จาํนวน 20 ทา่นขึ� นไป** 
หมายเหต ุ
3. ราคานี� สาํหรบัผูโ้ดยสาร 25 ทา่นขึ� นไป หากผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักลา่วบรษิทัฯ  
ขอเก็บค่าทวัรเ์พิ*มทา่นละ 2,q55 บาท 
2. ไม่มีราคาเด็กเนื*องจากเป็นราคาพิเศษแลว้ 
 



              

 

    

 

เงื*อนไขในการจองทวัร ์
�งวดที* 3 : สาํรองที*นั *งจา่ย 3q,555 บาท/ทา่น (หลงัการจองภายใน X วนั) พรอ้มสง่สาํเนาหนงัสือเดินทาง 
�งวดที* 2 :ชาํระยอดสว่นที*เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 25 วนั  
�หากไม่ชาํระค่าใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบรษิทัจะถือว่าทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

กรณียกเลิก 

�ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยที*เกิดขึ� นจริง ณ วนันั�น ที*ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น 
ค่าตั �วเครื*องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  
�ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเตม็จาํนวน บรษิทัฯขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินทั�งหมดในทุกกรณี 
กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ�งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทาํเรื�องยื�นเอกสารไปยงั
สายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื�อใหพิ้จารณาอีกครั<ง ทั<งนี<  อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการ ซึ�งไม่
สามารถแจง้ไดว้่าสามารถคืนเงินไดท้ั<งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ< นอยู่กบัการพิจารณาและตดัสินใจของสาย
การบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื�นๆเป็นสาํคญั  
 
เอกสารที*ใชป้ระกอบในการยื*นวีซ่า 
� ในการทาํวซ่ีาประเทศดูไบ 10 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 
� พาสปอรต์มีอายุนานกวา่ H เดือน และมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 7 หนา้ 
� รูปถ่ายพื< นหลงัสีขาว ขนาด 7นิ< ว 2 รูป หนา้ตรง ไมย่ิ< ม ไมเ่ห็นฟัน  
� สแกนหนา้พาสปอรต์ กลางเต็ม7 หนา้ (ตอ้งเป็นสแกนสีไม่สามารถใชส้าํเนาได)้ 
� กรณีเด็กอายุไมถึ่ง 74 ปีบริบรูณ ์และไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดา/มารดา คนใดคนหนึ�ง ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไป
ต่างประเทศ จากบิดา/มารดา ซึ�งจดหมายตอ้งออกโดยที�วา่การอาํเภอ โดยระบุประเทศและวนัเดินทาง (ตวัจรงิ) 
� สาํเนาบตัรประชาชน 2 ชุด ของบิดามารดา   (กรณีที*มีเด็กอายุต ํ *ากว่า 25 ปีเดินทางไปดว้ย) 
� สาํเนาสติูบตัร 2 ชุด (กรณีอายุต ํ *ากว่า 25 ปี) 
� สาํเนาทะเบียนบา้น 2 ชุด (กรณีอายุต ํ *ากว่า 25 ปี) 
� สาํเนาทะเบียนสมรส หรือสาํเนาทะเบียนหยา่ 2 ชุด (กรณีเด็กอายตุ ํ *ากว่า 25 ปีเดินทาง) 
 
ตวัอยา่งเอกสารยื*นวีซ่า 
 
 
 
 
 
 
 
 

พาสปอรต์ ควรมีอายใุชง้านเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนั�นบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบกรณี 



              

 

    

 

 
 
 
 
ขอ้แนะนาํและแจง้เพื*อทราบ 
� ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (TRP) กรณีเดินทาง 3 ทา่น ตอ้งเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งเทา่นั�น 
�กรณีเดินทางเป็นตั �วกรุป๊ หากออกตั �วแลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลี*ยนวนัเดินทางได ้
�กระเป๋าเดินทางเพื�อโหลด ใหท่้านละ 2 ใบ นํ<าหนักไมเ่กิน ;4 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ< นเครื�อง (Hand carry)  
  นํ<าหนักตอ้งไมเ่กิน Y ก.ก.2ใบ  

 
อตัราค่าบรกิารนี� รวม 
� ค่าตั �วเครื�องบินไป-กลบั ชั<นประหยดั โดยสายการบินเอมิเรสต ์( EK ) 
� ค่ารถโคช้ท่องเที�ยวตามรายการ      
� ค่าที�พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 3 คืน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
� ค่าอาหารทุกมื< อตามระบุในรายการ    
� ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศสหรฐั อาหรบัเอมิเรสต ์
� ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าเขา้ชมตามสถานที�ทุกแหง่  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล q55,555 บาท  
  วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่านั<น”) 

 (หมายเหต:ุ ค่าประกนัอุบติัเหตุสาํหรบัเด็กที�มีอายุตํ �ากวา่ H เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ Y9 ปี 
ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค่้าสินไหมทดแทนเพียงครึ�งหนึ�งของสญัญาฯ) 

 
อตัราค่าบรกิารนี� ไม่รวม 
� ค่าหนังสือหนังสือเดินทาง 
� ค่านํ<าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกวา่สายการบินกาํหนด (30 กิโลกรมัต่อท่าน) 
� ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหารสั �งพิเศษ, ค่ามินิบารใ์นหอ้งพกั  
� ค่าอาหารที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ, ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
� ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% 
�เป็นธรรมเนียมปฏิบตัใินการทอ่งเที*ยว นกัทอ่งเที*ยวควรทิปแก่มคัคเุทศกท์อ้งถิ*นและ 
      คนขบัรถที*คอยบรกิารเราโดยประมาณ   ประมาณ  X2 USD ตอ่ทรปิ 

� ค่าทิปมคัคเุทศกไ์ทย ทา่นละ X USD / ทา่น / วนั (คิดเป็น q วนั เทา่กบั 3q USD) 
� ค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ*น ทา่นละ X USD / ทา่น / วนั (คิดเป็น X วนั เทา่กบั � USD)       

� พนกังานขบัรถในประเทศดไูบ ทา่นละ 2 USD / ทา่น / วนั (คิดเป็น X วนั เทา่กบั 4 USD) 



              

 

    

 

� พนกังานขบัรถทอ่งทะเลทราย  ทา่นละ 2 USD / ทา่น / วนั (คิดเป็น 3 วนั เทา่กบั 2 USD) 

 

กรณียกเลิก 

�ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยที*เกิดขึ� นจริง ณ วนันั�น ที*ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น 

ค่าตั �วเครื*องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

�ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเตม็จาํนวน บรษิทัฯขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินทั�งหมดในทุกกรณี 

 
***หมายเหต*ุ** 
�บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 15 วนั ในกรณีที�ไมส่ามารถทาํกรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน  ซึ�งใน
กรณีนี< ทาง  บริษัทฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั<งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอื์�นใหถ้า้ตอ้งการ 
� ในกรณีที�คณะออกเดินทางตํ �ากวา่ 20 ท่าน หรือมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการเปลี�ยนแปลงขนาดของ
พาหนะที�ใชใ้นการนําเที�ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
�ในกรณีที�คณะออกเดินทางตํ �ากวา่ 20 ท่าน หรือตํ �ากวา่มาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอ
พิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ�มเต็ม ตามความเหมาะสม 
�บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์<  เมื�อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละ
จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที�นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุ
สุดวสิยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
�บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณที์�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื�น ๆ ที�นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้า่ยเพิ�มที�เกิดขึ< นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสญูหาย 
ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 
�ราคานี< คิดตามราคาบตัรโดยสารเครื�องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสงูขึ< น ตามอตัราค่านํ<ามนั หรือ 
ค่าเงินแลกเปลี�ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ�ที�จะปรบัราคาตั �ว ตามสถานการณด์งักล่าว 
�เนื*องจากรายการทวัรนี์� เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสรจ็ หากทา่นสละสิทธิ�การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูก
ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
�หากลกูคา้ทา่นใด ยื*นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิลกูคา้ตอ้งชาํระค่ามดัจาํที* 35,555 บาท และค่าวีซ่าตามที*สถาน
ฑตูฯ เรยีกเก็บ 
 
 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 4 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที*เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิ*มเตมิ ** 



              

 

    

 

**ในกรณีที*ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ที*เกี*ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที*ทา่นไดท้าํการ

จองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที*ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั �วดงักลา่ว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

 
 

 


