
 
 

 

 

 

 

 
 

 

แถมฟรี !!  ข้ึนตึกเบิรจ์คาริฟา ชั้น124  BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER 
IN THE WORLD)   
 ตกึที่มีความสูงเหยยีบ 828 เมตร 160ชั้น  
นัง่ Monorail ชมโครงการสุดอลงัการ The Plam 
ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พรอ้มกิจกรรมแคมป์ป้ิง ข่ีอูฐชมพระอาทิตยต์กดินดินเนอรใ์ต ้

แสงจนัทร ์   
ชมพรมผืนใหญ่ที่สุด ณ GRAND MOSQUE ซ่ึงใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก 
ชอ้ปป้ิงจุใจทั้งสินคา้พ้ืนเมืองและ Brand Nameใน Dubai Mall  



 
 

 

 

 

เ ม นู พิ เ ศ ษ . . . . BBQ+ บุ ฟ เ ฟ่ ต์ ส ไ ต ส์ อ า ห รั บ               
                               
ตกึใหม่!!! เขา้หอชมวิว DUBAI FRAME ที่มีลกัษณะกรอบรูปขนาดใหญ่  
พิเศษ!!! เขา้ชมพิพิธภณัฑว์ัฒนธรรมและศิลปะ แห่งกรุงปารีส “พิพิธภณัฑล์ูฟว ์

อาบูดาบี” 
 ราคารวมวีซ่าแลว้  

 
 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ–ดูไบ-DUBAI FRAME                              

(-/-/D) 

06.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร ผูโ้ดยสารขาออก 

ประตูที่ 8 เคานเ์ตอร ์T สายการบิน เอมิเรสต ์EK สายการบินชั้นนําหรูหราระดับ

โลก โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกเร่ือง

เอกสารและสมัภาระ 

09.55 น. เหินฟ้าสู ่ดูไบ โดยสายการบิน EMIRATES เท่ียวบินท่ี EK375 AIRBUS A380  

13.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดูไบเมื่อเสร็จพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยนําทุก

ท่านเดินทางสู่เมืองดูไบ 

จากน้ันนําท่านขึ้ นหอชมวิว “DUBAI FRAME” ซ่ึงมีขนาดสูง 150 เมตร เช่ือมดว้ย

สะพานยาว 93 เมตร เร่ิมการก่อสรา้งตั้งแต่ปี 2013 ภายในหอชมวิวจะเป็นพิพิธภณัฑ์

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
คํา่ 

โรงแรมที่พกั หรือ

เทียบเท่า 

1 กรุงเทพฯ-ดูไบ-DUBAI FRAME ✈ ✈ O Holiday Inn Express 

2 
ดูไบ-อาบูดาบี- GRAND MOSQUE-HERITAGE VILLAGE- 
LOUVRE MUSEUM  

O O O Holiday Inn Express 

3 
ดูไบ-JUMEIRAH BEACH-บุรจญอ์ลัอาหรบั BURJ AL ARAB 
Madinat Jumeirah Souk-นัง่รถ Monorail-THE PLAM 
ทวัรท์ะเลทราย(4WD)    

O O O Holiday Inn Express 

4 
ดูไบ-DUBAI MUSEUM-ABRA TAXI-GOLD SOUK-SPICE 
SOUK-ข้ึนตกึ BURJ KHALIFA- DUBAI MALL+นํ้าพุเตน้ระบาํ   

O O ✈  

5 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 



 
 

 

 

 

เล่าเร่ืองความเป็นมาในอดีตของดูไบจนถึงปัจจุบนั โดยนําเสนอผ่านเทคโนโลยีแสงสี

เสียงสามมิติและ VERTUAL REALITY โดยหอชมวิวดงักล่าวเปิด 

เพ่ิงเร่ิมเปิดเมื่อวนัท่ี 01 มกราคม 2561 ท่านจะเห็นวิวโดยรอบๆ ในตัวเมืองดูไบได้

อยา่งชดัเจน 

 

 

 

 

 

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

   น าท่านเดนิทางสู่ท่ีพัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า  

วนัที่สอง  ดูไบ-อาบูดาบี-GRANFD MOSQUE-HERITAGE VILLAGE-LOUVRE 

MUSEUM        (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําคณะเดินทางสู่ นครอาบูดาบี ซ่ึงห่างจากตัวเมืองดูไบ 180 กิโลเมตร 

(ประมาณ 2 ชัว่โมง)  

**** หมายเหตุ โปรดแต่งกายสุภาพออกจากโรงแรมเพื่อเขา้มัสยิดชิคซาเญด 

**** 

ผูห้ญิง: กรุณาโพกผา้คลุมศรีษะดว้ยน่ะค่ะเสื้ อแขนยาว กางเกงขายาว หา้มใส่

กางเกงเลคก้ิงหรือกางเกงรดัรูป   ผูช้าย: เสื้ อแขนยาวขายาวแตง่กายสุภาพ  

จากน้ันนําท่านชม GRAND MOSQUE หรือ SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL และเป็น

สุเหร่าประจาํเมือง ของท่านเชคท่ีก่อตั้งประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตต์ ท่ีท่าน สรา้งไว ้

ก่อนท่านจะสวรรคต การก่อสรา้งรวมทั้งหมดเป็นเวลา 10 ปี สุเหร่าน้ีมีพรมผืนท่ีใหญ่

ท่ีสุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟChandelier ใหญ่ท่ีสุดในโลก นําเขา้

จากประเทศเยอรมนัทาํดว้ยทองคาํและทองแดง สามารถรองรบัผูม้าประกอบพิธีกรรม

ทางศาสนาไดสู้งถึง 40,000 คน นอกจากน้ีมสัยิดแห่งน้ีเป็นสุสานหลวงท่ีฝังพระบรม

ศพของ Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan อดีตประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหรฐั

อาหรบัเอมิเรตสแ์ละเจา้ผูค้รองรฐัอาบูดาบ้ี 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

น้ันนําท่านชม HERITAGE VILLAGE ซ่ึงเป็นหมู่บา้นพ้ืนเมืองจาํลองความเป็นอยู่ของ

ชาวเบดูอิน ท่ีเคยเร่ร่อนอยูใ่นทะเลทราย ใหท่้านอิสระกบัการถ่ายภาพและเลือกซ้ือของ

เป็นท่ีระลึกไดจ้ากหมูบ่า้น 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันนําท่านแวะ เขา้ชมพิพิธภณัฑล์ูฟว ์อาบูดาบี คือพิพิธภณัฑส์าขาย่อยแห่งแรก

ของพิพิธภณัฑล์ูฟวน์อกกรุงปารีส เกิดจากทางการสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์และทางการ

ฝรัง่เศส ลงนามความร่วมมือทางวฒันธรรมและศิลปะ โดยใหพิ้พิธภณัฑใ์ชช่ื้อลูฟว ์เป็น

ระยะเวลา 30 ปี เสมือนเป็นสาขายอ่ย ถือเป็นพิพิธภณัฑท์างศิลปะแห่งแรกของอาหรบั

ท่ีรวบรวมเอาผลงานศิลปะช้ินสาํคญัของโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัมารวมไวด้ว้ยกนั 

ภายใตแ้นวคิดการแบ่งปันเร่ืองราวอารยธรรมและวฒันธรรมของมนุษยชาติ พิพิธภณัฑ ์

LOUVRE ABU DHABI เล่าถึงเร่ืองราวของมนุษยชาติในบทท่ีสรา้งแรงบันดาลใจถึง 12 

บท แต่ละบทเน้นเร่ืองรูปแบบท่ีใชร้่วมกนัและแนวคิดท่ีเปิดเผยความเช่ือมโยงกนัทัว่

มนุษยชาติ ผลงานจากช่วงก่อนประวติัศาสตรจ์นถึงผลงานศิลปะร่วมสมยั ศิลปะในการ

แสดงมาจาก Collection ของพิพิธภณัฑค์วบคู่ไปกบัผลงานช้ินเอกมากมายท่ียืมตัวมา

จากบางส่วนของพิพิธภัณฑ์ฝรัง่เศสท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลกใหนั้กท่องเท่ียวไดส้ัมผัส

ประวติัศาสตรใ์นอีกรูปแบบท่ีอาบดูาบี  

 

 

  เดินทางกลบัดูไบใชเ้วลาโดยประมาณ 2 ชัว่โมง 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

   น าท่านเดินทางสู่ท่ีพัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม  ดูไบ-JUMEIRAH BEACH-บุรจญอ์ลัอาหรบั BURJ AL ARAB- Madinat 

Jumeirah Soukนัง่รถ Monorail-THE PLAM-ทวัรท์ะเลทราย (4WD)     

         (B/L/D) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 
 

 

 

 

นําท่านชมชายหาด JUMEIRAH BEACH ซ่ึงเป็นชายหาดตากอากาศท่ีสวยงามยอดนิยม

ของดูไบ จากน้ันนําท่านถ่ายรูปกบัโรงแรม ตึกบุรจญอ์ลัอาหรบั BURJ AL ARAB 

โรงแรมสุดหรู ระดบั 7ดาว ท่ีสวยและหรูหราท่ีสุด แห่งหน่ึงของโลก และมีชช่ือเสียง

ของตะวนัออกกลาง ท่ีทุกคนใฝ่ฝันท่ีจะมีโอกาสเขา้ไปสมัผัส ตั้งอยู่ริมอ่าวอาหรบั เป็นท่ี

พกัอาศยัของเศรษฐีชาวอาหรบั บุรจญอ์ลั อาหรบั (Burj Al Arab)หน่ึงในสญัลกัษณอ์นั

สําคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตึกบุรจญ์อัล อาหรับ ปัจจุบันเป็นโรงแรม

รูปทรงเรือใบท่ีสวยและหรูหราท่ีสุดระดบัโลกและมีช่ือเสียงของตะวนัออกกลางมีความ

สูง321 เมตรหรือ 1,050 ฟุตตั้งอยู่บนเกาะเทียมท่ีถูกถมขึ้ นห่างจากแถบชายหาดจูเม

ร่าห์ 280 เมตรริมอ่าวเปอร์เซียท่ีทุกคนใฝ่ฝันท่ีจะมีโอกาสเขา้ไปสัมผัสซ่ึงเป็นท่ีพัก

อาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับการก่อสรา้งของตึกเร่ิมตน้ก่อสรา้งใน พ.ศ. 2537 แลว้

เสร็จและเร่ิมเปิดใชง้านครั้งแรกเมื่อ 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2542รูปทรงของตึกถูกสรา้งให้

เหมือนกบัใบเรือของเรือใบแบบชาวอาหรบั ซ่ึงตวัตึกมีเสา 2 เสาแยกออกมาเป็นรูปตวั 

V ในขณะท่ีช่องวา่งระหวา่งตวั V ส่วนหน่ึงก็ปิดใหเ้ป็นหอ้งใหญ่ๆ และแบ่งออกเป็นชั้นๆ 

สถาปนิกไดก้ล่าวว่า "ส่ิงก่อสรา้งน้ีจะเป็นสญัลกัษณข์องเมืองดูไบซ่ึงก็เหมือนกบั โอเป

ร่าเฮาสท่ี์เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองซิดนีย ์หรือหอไอเฟลท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองปารีส

และตึกบุรจญ์อัล อาหรับก็ตอ้งการกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบประเทศสหรัฐ

อาหรบัเอมิเรตสเ์ช่นกนั" 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านสู่ เมดิแนท จูไมร่า ซุค (Madinat Jumeirah Souk) ศูนยก์ารคา้รูปทรง

อาหรบัโบราณตั้งอยูติ่ดริมทะเล หรือเรียกว่า เวนิสแห่งดูไบ เป็นตลาดติดแอร ์ตั้งอยู่ใน

ส่วนเดียวกบัโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Mina Al Salam ของตระกูล Al Maktoum 

ออกแบบและตกแต่งเป็นศิลปะพ้ืนเมืองแบบอาหรับคลาสสิก ภายในมีสินคา้ระดับ 

Premium มากมาย อาทิ ของท่ีระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหร่าน หัวน้ําหอม 

โคมไฟ ของประดบัตกแต่งบา้น ขนมหวาน และถัว่รสช็อกโกแลต เป็นตน้ 

 

 
 
 

 



 
 

 

 

 

น าท่าน น่ังรถ Monorail > เดินทางสู่โครงการเดอะปาล์ม THE PALM ซึ่งเป็น
โครงการท่ีอลงัการ สุดยอดโปรเจคส์โดยการถมทะเล ให้เป็นเกาะเทียมสร้างเป็นรูปต้น
ปาล์ม 3 เกาะ บนเกาะมีท่ีพักโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้น ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทัง้
ส านกังาน ตา่งๆนบัวา่เป็นสิ่งมหศัจรรย์อนัดบั 8 ของโลก น าท่านช่ืนชมความสวยงามของ
ภูมิประเทศ และบรรยากาศรอบๆ โรงแรมนี  ้   Palm Island เป็นโครงการมหศัจรรย์ท่ี
คิดค้นส าหรับรองรับการอยู่อาศยัในอนาคต สร้างโดยการน าทรายมาถมทะเลเป็นเกาะ
เล็กๆ รวม 301 เกาะ รูปร่างหากมองจากด้านบนรูปต้นอินทผลมั (The Palm) และ 
โครงการ The World จะเห็นเป็นรูปแผนท่ีโลก  

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เดินทางกลบัสู่ โรงแรมที่พกั  

หลงัอาหารนาํท่านกลบัเขา้สู่โรงแรมที่พกัเพ่ือเตรียมตวัตลุยทะเลทรายในช่วงบ่าย 

15.00 น.-15.30 น. พรอ้มกนัท่ีล๊อบบ๊ี  จะมีเจา้หน้าท่ีมาคอยรบัท่าน ไปแคมป์ /

ตะลยุทะเลทราย โดยบริการน้ีจะอาํนวยความสะดวกโดยการรบั-ส่งถึงโรงแรม “ ทวัร์

ทะเลทราย””ท่านจะสนุกกบัการนัง่รถตะลุยไปเนินทราย ต่ืนเตน้ พรอ้มชมพระอาทิตย์

ตก หลงัจากน้ันนําท่านเขา้สู่ แคม้ป้ิงกลางทะเลทราย โดยภายในมีกิจกรรมต่างๆให้

ทุกท่านร่วมสนุก อาทิเช่น 

Henna Tattoo (ทดลองศิลปะการเพนทล์วดลายแบบฉบบัชาวอาหรบั) 

SHI SHA. (เครื่องสูบบารากู่ แบบฉบบัของชาวอาหรบักล่ินผลไม) 

 GALA BAYA... ใหท้่านแต่งกายพ้ืนเมืองแบบชาวอาหรบั ถ่ายรูปเก็บไวป็้นที่

ระลึก 

 ฟรี ไม่อั้นชิมชาอาหรบั, ผลไมต้ามฤดูกาล, กาแฟ, นํ้าอดัลม, นํ้าด่ืม   

การข่ีอูฐ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

คํา่ บริการอาหารคํา่ แบบบารบ์ีคิว ในท่ามกลางบรรยากาศทะเลทรายสบาย 

พรอ้มโชวร์ะบาํหนา้ทอ้ง(Belly Dance) จากสาวสวยชาวอาหรบักลางทะเลทราย  

22.00 น. เดินทางออกจากแคมป์ กลบัสู่ โรงแรมที่พกั  

  น าท่านเดนิทางสู่ท่ีพัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า 

วนัที่สี ่ ดูไบ-DUBAI MUSEUM-ABRA TAXI-GOLD SOUK-SPICE SOUK- ข้ึนตกึ 

BURJ KHALIFA-DUBAI MALL+นํ้าพุเตน้ระบาํ                    (B/L/-) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําคณะเขา้เยี่ยม ชมพิพิธภณัฑ ์ ดูไบ (DUBAI MUSEUM) เป็นพิพิธภณัฑท่ี์

ทันสมยัท่ีสุดในตะวนัออกกลาง สรา้งขึ้ นเมื่อศตวรรษท่ี 19 บูรณะครั้งล่าสุดปี 

ค.ศ.1970 เป็นพิพิธภณัฑท่ี์รวบรวมเร่ืองราวสาํคญัทางประวติัศาสตร์ เช่น การคน้พบ 

งานศิลป์ ในหลุมฝังศพท่ี AL QUSAIS ท่ีมีอายุถึง 4,000 ปีและเร่ืองราวการคา้ขายมุก 

ในประวติัศาสตรก์่อนการคน้พบน้ํามนั และท่านจะประทบัใจกบัการนําเทคโนโลยีต่าง 

ๆ มาถ่ายทอดเพ่ือบอกเล่าเร่ืองราวประวติัศาสตรข์องอาหรบัโบราณ 

 

 

 

 
 

จากน้ันนําทุกท่านนัง่เรือขา้มฝาก

ABRA                                                           

                   ชอ้ปป้ิงท่ีตลาดทอง  

 

 

 

 

 

 

นํ า ท่ า น เ ดิ น ช้ อ ป ป้ิ ง  ต ล า ด ท อ ง  ( GOLD SOUK) 

                                    ขายทุกอย่างท่ีเป็น JEWELRY                 

ต่างๆรา้นเล็กๆมากมายกว่ารอ้ยรา้นคา้ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของท่ี ตลาดเครื่องเทศ 

(SPICE SOUK)         เคร่ืองเทศทั้งตลาดตลบอบอวนไปดว้ยกล่ินเคร่ืองเทศ

หลากหลายชนิดจากทัว่ทุกมุมโลกจาํพวกไมห้อม อบเชย ถัว่ กระวาน กานหลู และถัว่

รอ้ยแปดชนิดจากทุกท่ีในตะวนัออกกลาง 

 

 



 
 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางกลบัสู่เมืองดูไบเพ่ือขึ้ นชมตึกบุรจญเ์คาะลีฟะฮ ์BURJ KHALIFA (THE 

TALLEST TOWER IN THE WORLD) หรือเดิมช่ือ บุรจญด์ูไบหน่ึงในสญัลกัษณอ์นั

สาํคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อีกทั้งยังเป็นฉากเส่ียงตายสําคัญของ

พระเอก “ ทอมครูซ” จากภาพยนตรเ์ร่ือง Mission Impossible 4 ซ่ึงตึก มีความสูงถึง 

828 เมตร ปัจจุบนัมีทั้งหมด160 ชั้นเป็นตึกท่ีไดช่ื้อว่าสูงท่ีสุดในโลกตัวตึกไดท้ําสถิติ

กลายมาเป็นตึกระฟ้าท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง546 เมตรแซงตึกไทเป101 

เรียบร้อย(สูงกว่าตึกไทเป101 ประมาณ 97 เมตร และสูงกว่าอาคารใบหยก2 

ประมาณ 218 เมตร) ซ่ึงไดม้ีการเปิดตวัอย่างเป็นทางการ เมื่อวนัท่ี4 มกราคม พ.ศ.

2553 และ เปล่ียนช่ืออาคารจาก "บุรจญ์ดูไบ" เป็น "บุรจญ์เคาะลีฟะฮ์" เพ่ือ เป็น

เกียรติแก่ ท่านชีคคอ์ดีตประธานาธิบดีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ตึกบุรจญ์เคาะ

ลีฟะฮอ์อกแบบโดยเอสโอเอ็ม ผูอ้อกแบบเดียวกนักบัเซียรท์าวเวอร ์อาคารท่ีสูงท่ีสุดใน

สหรัฐอเมริกาในปัจจุบันการตกแต่งภายในจะตกแต่งโดยจอร์โจอาร์มานี Giorgio 

Armaniโดยเป็นโรงแรมอาร์มานีสําหรับ37 ชั้นล่างโดยชั้น45 ถึง108 จะเป็น

อพารต์เมนตโ์ดยท่ีเหลือจะเป็นสาํนักงานและชั้นท่ี123 และ 124 จะเป็นจุดชมวิวของ

ตึกท่ีสาํคญั ส่วนบนของตึกจะเป็นเสาอากาศส่ือสารนอกจากน้ีชั้น 78 จะมีสระว่ายน้ํา 

กลางแจง้ขนาดใหญ่โดยตึกน้ีจะติดตั้งลิฟต์ท่ีเร็วท่ีสุดในโลกท่ีความเร็ว18 ม./วินาที 

(65 ก.ม./ชม.,40 ไมล์/ชม.)โดยลิฟต์ท่ีมีความเร็วสูงสุดอนัดับท่ี 2 ปัจจุบันอยู่ท่ีตึก

ไทเป101ท่ีมีความความเร็ว 16.83 ม./วินาที 

 

 

 

 

 

 

นําท่านชอ้ปป้ิงหา้งดูไบมอลล(์Dubai Mall)เป็นศูนยก์ารคา้แห่งใหม่ล่าสุดของเมือง

ดูไบ โดยจาํลองอาทิเช่น หา้ง Gallaria Lafayette หา้งช่ือดงัของฝรัง่เศส หา้ง 

Bloomingdales อนัยิ่งใหญ่จากอเมริกาเป็นศูนยร์วมแบรนดเ์นมชั้นนําแนวหน้าจากทัว่

ทุกมุมโลก ท่านสามารถเลือกชมเทคโนโลยีลํ้าสมยัของน้ําพุเตน้ระบาํท่ีขนาดใหญ่ท่ีสุด

ในโลกโดยมีการจดัแสดงท่ีบริเวณหนา้หา้งดูไบมอลล ์ เร่ิมตั้งแต่ 17.30-24.00น.โดย

การแสดงจะเร่ิมทุกๆ30นาทีจากจุดน้ี ถ่ายสามารถถ่ายรูปคู่กบัตึกบุรจญเ์คาะลีฟะฮ ์

(BurjKhalifa)แบบเต็มตวัตึกอีกดว้ย 

 

 

 



 
 

 

 

 

คํา่  อิสระอาหารคํา่เพ่ือสะดวกในการเลือกซ้ือของภายในหา้ง 

20.00 น. ไดเ้วลาพอสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินดูไบ เพ่ือเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 

22.30 น. เหิรฟ้าสู ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบิน EK374  

วนัที่หา้  กรุงเทพฯ       (-/-/-) 

08.00 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ ดว้ยความประทบัใจ  

 
**รายการท่องเที่ยวอาจเปล่ียนแปลงได้ ทัง้นีโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ** 

**ก่อนท าการจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษทัฯ  
จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลกั 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

ราคาผูใ้หญ่  
(พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น) 

ราคาเด็กเสริม

เตยีง  

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 

ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสริม

เตยีง  

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 

ทา่น) 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

07-11มิ.ย. 29,999 บาท 29,999 บาท 29,999 บาท 
7,500 

บาท 

26-30 ก.ค. 

27-31 ก.ค. 

11-15 ส.ค. 

31,999 บาท 31,999 บาท 31,999 บาท 
7,500 

บาท 

13-17 ก.ย. 

14-18 ก.ย. 

27 ก.ย.-01ต.ค.  

29,999 บาท 29,999 บาท 29,999 บาท 
7,500 

บาท 

12-16 ต.ค. 

13-17 ต.ค. 

20-24 ต.ค. 

31,999 บาท 31,999 บาท 31,999 บาท 
7,500 

บาท 

UPDATE 03/05/18 

**ราคานี ้สงวนการเดินทาง จ านวน 20 ท่านขึน้ไป** 
หมายเหต ุ

1. ราคาน้ีสาํหรบัผูโ้ดยสาร 25 ท่านข้ึนไป หากผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าวบรษิทัฯ  

ขอเก็บค่าทวัรเ์พิ่มท่านละ 2,500 บาท 

2. ไม่มีราคาเด็กเน่ืองจากเป็นราคาพิเศษแลว้ 



 
 

 

 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

งวดที่ 1 : สาํรองที่นัง่จา่ย 15,000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส่งสาํเนาหนงัสือ

เดินทาง 

งวดที่ 2 :ชาํระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั  

หากไม่ชาํระค่าใชจ้่ายภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

 

กรณยีกเลกิ 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วันนั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้

(ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทําเร่ืองยื่น

เอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใช้

ระยะเวลาในการดําเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ไดว้่าสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย 

เพราะข้ึนอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเป็นสาํคญั  

เอกสารทีใ่ช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา 
 ในการท าวซ่ีาประเทศดูไบ 10 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 

 พาสปอร์ตมีอายนุานกวา่ 6 เดือน และมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
 รูปถ่ายพื้นหลงัสีขาว ขนาด 2น้ิว 1 รูป หนา้ตรง ไม่ยิม้ ไม่เห็นฟัน  
 สแกนหนา้พาสปอร์ต กลางเตม็2 หนา้ (ต้องเป็นสแกนสีไม่สามารถใช้ส าเนาได้) 

 กรณีเด็กอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดา คนใดคนหน่ึง ตอ้งมีจดหมายยนิยอม
ใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ จากบิดา/มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ โดยระบุประเทศและวนั
เดินทาง (ตัวจริง) 
 ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด ของบิดามารดา   (กรณทีีม่ีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีเดินทางไปด้วย) 
 ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด (กรณีอายุต ่ากว่า 20 ปี) 
 ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด (กรณอีายุต ่ากว่า 20 ปี) 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือส าเนาทะเบียนหยา่ 1 ชุด (กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีเดินทาง) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
ตัวอย่างเอกสารยื่นวีซ่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อแนะน าและแจ้งเพื่อทราบ 
 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดินทางเป็นผู้ ใหญ่ 3 ท่าน 
แนะน าให้   
  ทา่นเปิดห้องพกั เป็น 2 ห้องจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 
กรณีเดินทางเป็นตั๋ วกรุ๊ป หากออกตั๋ วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปล่ียนวัน
เดนิทางได้ 
กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ให้ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง (Hand 
carry)  
  น า้หนกัต้องไมเ่กิน 7 ก.ก.1ใบ  

อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั โดยสายการบินเอมิเรสต ์( EK ) 
 ค่ารถโคช้ท่องเท่ียวตามรายการ      

 ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 3 คืน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุในรายการ    

พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนั้นบริษทัจะไม่รบัผิดชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

 



 
 

 

 

 

 ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรสต ์
 ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าเขา้ชมตามสถานท่ีทุกแห่ง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  
  วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรับรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”) 

 (หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรับเด็กท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายมุากกวา่ 75 ปี 
ทางบริษทัประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสัญญาฯ) 

 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 คา่หนงัสือหนงัสือเดนิทาง 
 คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบนิก าหนด (30 กิโลกรัมตอ่ทา่น) 
 คา่ใช้จา่ยส่วนตวัตา่งๆ เช่น คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ คา่อาหารสัง่พิเศษ, คา่มินิบาร์ในห้องพกั  
 คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ, คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
เป็นธรรมเนียมปฏิบตัใินการท่องเที่ยว นกัท่องเที่ยวควรทิปแก่มัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและ 

      คนขบัรถที่คอยบริการเราโดยประมาณ   ประมาณ  37 USD ตอ่ทริป 

 ค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทย ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 5วนั เท่ากบั 15 USD) 

 ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 4วนั เท่ากบั 12 USD)       

 พนกังานขบัรถในประเทศดูไบ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 4วนั เท่ากบั 8 USD) 

 พนกังานขบัรถท่องทะเลทราย  ท่านละ 2 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 1 วนั เท่ากบั 2 USD) 

กรณียกเลกิ 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วันนั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้

(ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 
***หมายเหตุ*** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถทาํกรุป๊ไดอ้ยา่ง

นอ้ย 20 ท่าน  ซ่ึงในกรณีน้ีทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

 ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํา่กว่า 20 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการ

เปล่ียนแปลงขนาดของพาหนะท่ีใชใ้นการนําเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 



 
 

 

 

 

ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํา่กวา่ 20 ท่าน หรือตํา่กวา่มาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั

รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมเต็ม ตามความเหมาะสม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจน

ไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ

รบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล 

ต่างๆ  

บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ี

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การ

เจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตาม

อตัราค่าน้ํามนั หรือ ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณ์

ดงักล่าว 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตาม

รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน

ในทุกกรณี 
หากลูกค้าท่านใด ย่ืนวซ่ีาแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องช าระค่ามัดจ าที ่15,000 บาท และค่าวซ่ีาตามที่
สถานฑูตฯ เรียกเกบ็ 
 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนั

เดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ** 

**ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัวนัเดินทางที่ท่านไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่

ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิ

ในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

 

 


