
 

 

 

รหัสทัวร PVC1901360 
ทัวรดูไบ Good Time To Dubai 5 วัน 3 คืน (EK) 
 
ข้ึนตึก !! เบิรจคาริฟา ช้ัน124  BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE 
WORLD)  ตึกท่ีมีความสูงเหยียบ 828 เมตร 160ช้ัน  
น่ัง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Plam 
ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พรอมกิจกรรมแคมป�ปم�ง ข่ีอูฐชมพระอาทิตยตกดินเนอรใตแสง
จันทร    
 



 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ–ดูไบ-แวะถายรูป  DUBAI FRAME-MIRACLE GARDEN 
 (-/-/D) 
06.30 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคาร ผูโดยสารขาออก 

ประตูที ่8 เคานเตอร T สายการบิน เอมิเรสต EK สายการบินช้ันนําหรูหราระดับ
โลก โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกเร่ือง
เอกสารและสัมภาระ 

09.55 น. เหินฟ�าสู ดูไบ โดยสายการบิน EMIRATES เท่ียวบินที่ EK375 AIRBUS 
A380  
   (บริการอาหารบนเคร่ือง ใชเวลาบิน 6.30 ช่ัวโมง) 

 
13.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดูไบเม่ือเสร็จพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยนํา

ทุกทานเดินทางสูเมืองดูไบ 
นําทานแวะถายรูป DUBAI FRAME” ซ่ึงมีขนาดสูง 150 เมตร เช่ือมดวยสะพาน
ยาว 93 เมตร เร่ิมการกอสรางต้ังแตป 2013 ภายในหอชมวิวจะเปนพิพิธภัณฑ
เลาเรื่องความเปนมาในอดีตของดูไบจนถึงปจจุบัน โดยนําเสนอผานเทคโนโลยีแสง
สีเสียงสามมิติและ VERTUAL REALITY โดยหอชมวิวดังกลาวเปดเพ่ิงเร่ิมเปด
เม่ือวันที่ 01 มกราคม 2561 ทานจะเห็นวิวโดยรอบๆ ในตัวเมืองดูไบไดอยาง
ชัดเจน 
 
 

 



 

 

 

จากน้ันนําทานเขาชม DUBAI MIRACLE GARDEN สวนดอกไมในดูไบ มิราเคิล 
การเดน เร่ิมตนคร้ังแรกป 2013 จุดเดนของสวนดอกไมในปน้ีเกิดจากความ
รวมมือระหวาง ดูไบ มิราเคิล การเดน และสายการบินเอมิเรตส ท่ีจัดดอกไมเปน
รูปเคร่ืองบินแอรบัส เอ 380 ขนาดเทาของจริง โดยสรางจากวัสดุรีไซเคิล ใช
ดอกไมสดและพรรณพืชกวา 500,000 ตนและยังไดรับการรับรองจากกินเนสส
เวิลดเรกคอรดส Guinness World Records วาเปนการจัดดอกไมท่ีมี
โครงสรางใหญท่ีสุดในโลก เครื่องบินจําลองขนาดใหญเทาของจริงตกแตงดวย
ดอกไมนานาชนิดคือส่ิงที่ดึงดูดใหฉันและเพ่ือนมายังท่ีแหงน้ีภาพในมุมหน่ึงท่ี
มองเห็นแอรบัส เอ 380 ของสายการบินเอมิเรตสจอดขางรันเวยดอกไมหลากสี
เปนภาพท่ีสรางความต่ืนตาต่ืนใจแกผูท่ีไดเห็น การเดินชมดอกไมในสวนแหงน้ีให
ความรูสึกเหมือนกําลังชมนิทรรศการศิลปะ บางจุดเราสามารถช่ืนชมความงามท่ี
เรียบงาย ในขณะท่ีบางจุดมีการนําเสนอไอเดียที่แปลกใหมและนาสนใจ เราจะเห็น
การจําลองสถานท่ีที่มีช่ือเสียงอยางตึกเบิรจคาลิฟา ควบคูไปกับการสรางสถานที่
และตัวละครในโลกจินตนาการ สรางบรรยากาศใหผูมาเยือนรูสึกเหมือนกําลังอยู
ในสวนท่ีมีความมหัศจรรย  ซึ่งในแตละปก็จะมีดีไซนและคอนเซ็ปตที่แตกตางกัน
ออกไปอกจากคนจะไดเดินชมความสวยงามของสถานที่ภายในยังมีการจัดโซน
ตางๆ ใหน่ังพักผอนไดท้ังในรมและกลางแจง รวมท้ังมีโซนอาหารและเคร่ืองด่ืม
ใหบริการอยูรอบๆ 
 

 
 
 
 
 
ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
   นําทานเดินทางสูที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเทา  
 



 

 

 

วันที่สอง  ดูไบ-อาบูดาบี-เอมิเรตสพาเลส - GRANFD MOSQUE-HERITAGE 
VILLAGE-MALL OF EMIRATE-GLOBAL VILLAGE       (B/L/D) 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู นครอาบูดาบี ซึ่งหางจากตัวเมืองดูไบ 180 กิโลเมตร (ประมาณ 
2 ช่ัวโมง)  
**** หมายเหตุ โปรดแตงกายสุภาพออกจากโรงแรมเพ่ือเขามัสยิดชิคซาเญด **** 
ผูหญิง: กรุณาโพกผาคลุมศรีษะดวยนะคะเส้ือแขนยาว กางเกงขายาว หามใส
กางเกงเลคก้ิงหรือกางเกงรัดรูป   ผูชาย: เส้ือแขนยาวขายาวแตงกายสุภาพ  
นําทานเก็บภาพความประทับใจคูกับ EMIRATE PALACE เปนโรงแรมของ
รัฐบาลอาบูดาบี บริหารโดยกลุม Kempinski เป ดใหบริการคร้ังแรกเม่ือป 
2548 โดยใชงบประมาณกอสรางท้ังส้ินประมาณ 3 พันลานเหรียญสหรัฐ ซึ่ง
สรางสวยงามดุจด่ังพระราชวังของเจาผูครองนคร โรงแรมน้ีอยูบนที่ของอดีต
ประธานาธิบดี Shieak Al Anyan ซ่ึงทานเคยดํารงตําแหนงประธานาธิบดี ของ 
U.A.E 
 
 
 
 

 
จากน้ันนําทานชม GRAND MOSQUE หรือ SHEIKH ZAYED BIN SULTAN 
AL และเปนสุเหราประจําเมือง ของทานเชคท่ีกอต้ังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต 
ท่ีทาน สรางไวกอนทานจะสวรรคต การกอสรางรวมท้ังหมดเปนเวลา 10 ป สุเหรา
น้ีมีพรมผืนท่ีใหญที่สุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟChandelier 
ใหญท่ีสุดในโลก นําเขาจากประเทศเยอรมันทําดวยทองคําและทองแดง สามารถ
รองรับผูมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไดสูงถึง 40,000 คน นอกจากน้ีมัสยิด
แหงน้ีเปนสุสานหลวงที่ฝงพระบรมศพของ Sheikh Zayed bin Sultan Al 
Nahyan อดีตประธานาธิบดีคนแรกแหงสหรัฐอาหรับเอมิเรตสและเจาผูครองรัฐ
อาบูดาบ้ี 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
นําทานชม HERITAGE VILLAGE ซ่ึงเปนหมูบานพ้ืนเมืองจําลองความเปนอยู
ของชาวเบดูอิน ท่ีเคยเรรอนอยูในทะเลทราย ใหทานอิสระกับการถายภาพและ
เลือกซ้ือของเปนที่ระลึกไดจากหมูบาน 
 
 
 
 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

เดินทางกลับดูไบใชเวลาโดยประมาณ 2 ช่ัวโมง 
จากน้ันนําทานอิสระชอปปم�ง Mall of the Emiratesไดรับความนิยมสูงทันทีที่
เปดบริการ Mall of the Emirates เปนหางขนาดใหญ มีโรงภาพยนตร 
Cinestar แบบคอมเพล็กซ มีอารเคดกวางใหญ ติดต้ังตูเกมส ลานโบวล่ิง และ
รานคาอีกมากมาย รวมถึงรานตางๆ ที่ไดรับความนิยมในดูไบ และ Borders, 
Debenhams, Zara และแมแต Harvey Nichols สินคาแบรนดดังอยาง 
H&M และ Phat Farm สําหรับลูกคาทั่วไป และ Via Rodeo ที่เต็มไปดวย 
Versace, D&G, Ferragamo และอ่ืนๆ ในหางยังมีสวนของ Ski Dubai ใน 
Mall of the Emiratesจุดท่ีโดดเดนที่สุดของ Mall of the Emirates ก็คือ 
Ski Dubai ไมนาแปลกใจที่ Mall of the Emirates เปนหางสรรพสินคาที่
ไดรับความนิยมสูงสุดในดูไบ Ski Dubai หน่ึงในสุดยอดแหลงทองเที่ยวในสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส สามารถเลือกเลนระหวางสกี สโนวบอรด เล่ือนหิมะ หรือโยน
บอลหิมะในสวนหิมะ (ไมรวมคาเขาและคาอุปกรณใน Ski) 



 

 

 

 
 
 
 
 

จากน้ันนําทานเดินทางสู GLOBAL VILLAGE (เปด 16.00-00.00 น.) นําทาน
เย่ียมชมมหกรรมวัฒนธรรมที่ใหญท่ีสุดในภูมิภาคอาหรับ ภายในจะมีกิจกรรม 
อาทิเชน ชอปปم�ง ,ความบันเทิงกลางแจง และกิจกรรมที่มีสีสันตามชวงเทศกาล
ตางๆ โดยมีประเทศที่เขารวมออกรานกวา 70 ประเทศ นําเสนอในพาวิลเล่ียน
กวา 36 จุด นอกจากน้ันยังมีเคร่ืองเลนสวนสนุกกวา 50 อยาง รวมทั้งรานอาหาร 
26 ราน ในเมนูอาหารจากทั่วโลก 

 (รายการ GLOBAL VILLAGE เร่ิมต้ังแตวันที่ 01 พ.ย. 62) 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
   นําทานเดินทางสูที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเทา 
 
วันที่สาม  ดูไบ-JUMEIRAH BEACH-บุรจญอัลอาหรับ BURJ AL ARAB- Madinat 

Jumeirah Soukน่ังรถ Monorail-THE PLAM-ทัวรทะเลทราย (4WD)    
(B/L/D) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานชมชายหาด JUMEIRAH BEACH ซ่ึงเปนชายหาดตากอากาศท่ีสวยงาม
ยอดนิยมของดูไบ จากน้ันนําทานถายรูปกับโรงแรม ตึกบุรจญอัลอาหรับ BURJ 
AL ARAB โรงแรมสุดหรู ระดับ 7ดาว ท่ีสวยและหรูหราที่สุด แหงหน่ึงของโลก 



 

 

 

และมีช่ือเสียงของตะวันออกกลาง ที่ทุกคนใฝ�ฝนที่จะมีโอกาสเขาไปสัมผัส ต้ังอยู
ริมอาวอาหรับ เปนท่ีพักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ บุรจญอัล อาหรับ (Burj Al 
Arab)หน่ึงในสัญลักษณอันสําคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสตึกบุรจญอัล 
อาหรับ ปจจุบันเปนโรงแรมรูปทรงเรือใบที่สวยและหรูหราที่สุดระดับโลกและมี
ช่ือเสียงของตะวันออกกลางมีความสูง 321 เมตรหรือ 1,050 ฟุตต้ังอยูบนเกาะ 

 
เทียมที่ถูกถมข้ึนหางจากแถบชายหาดจูเมราห 280 เมตรริมอาวเปอรเซียที่ทุกคน
ใฝ�ฝนท่ีจะมีโอกาสเขาไปสัมผัสซึ่งเปนท่ีพักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับการกอสราง
ของตึกเร่ิมตนกอสรางใน พ.ศ. 2537 แลวเสร็จและเร่ิมเปดใชงานคร้ังแรกเม่ือ 1 
ธันวาคม พ.ศ. 2542รูปทรงของตึกถูกสรางใหเหมือนกับใบเรือของเรือใบแบบ
ชาวอาหรับ ซึ่งตัวตึกมีเสา 2 เสาแยกออกมาเปนรูปตัว V ในขณะที่ชองวาง
ระหวางตัว V สวนหน่ึงก็ปดใหเปนหองใหญๆ และแบงออกเปนช้ันๆ สถาปนิกได
กลาววา "ส่ิงกอสรางน้ีจะเปนสัญลักษณของเมืองดูไบซ่ึงก็เหมือนกับ โอเปราเฮาส
ท่ีเปนสัญลักษณของเมืองซิดนีย หรือหอไอเฟลท่ีเปนสัญลักษณของเมืองปารีสและ
ตึกบุรจญอัล อาหรับก็ตองการกลายเปนสัญลักษณของเมืองดูไบประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตสเชนกัน" 
 
 
 
 

 
 

จากน้ันนําทานสู เมดิแนท จูไมรา ซุค (Madinat Jumeirah Souk) ศูนยการคา
รูปทรงอาหรับโบราณต้ังอยูติดริมทะเล หรือเรียกวา เวนิสแหงดูไบ เปนตลาดติด
แอร ต้ังอยูในสวนเดียวกับโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Mina Al Salam ของตระกูล 
Al Maktoum ออกแบบและตกแตงเปนศิลปะพ้ืนเมืองแบบอาหรับคลาสสิก 
ภายในมีสินคาระดับ Premium มากมาย อาทิ ของที่ระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย 



 

 

 

พรมอิหราน หัวน้ําหอม โคมไฟ ของประดับตกแตงบาน ขนมหวาน และถ่ัวรส
ช็อกโกแลต เปนตน 
 
 
 
 

 
นําทาน น่ังรถ Monorail > เดินทางสูโครงการเดอะปาลม THE PALM ซ่ึงเปน
โครงการท่ีอลังการ สุดยอดโปรเจคสโดยการถมทะเล ใหเปนเกาะเทียมสรางเปน
รูปตนปาลม 3 เกาะ บนเกาะมีท่ีพักโรงแรม รีสอรท อพารตเมน รานคา ภัตตาคาร 
รวมทั้งสํานักงาน ตางๆนับวาเปนส่ิงมหัศจรรยอันดับ 8 ของโลก นําทานช่ืนชม
ความสวยงามของภูมิประเทศ และบรรยากาศรอบๆ โรงแรมน้ี Palm Island 
เปนโครงการมหัศจรรยที่คิดคนสําหรับรองรับการอยูอาศัยในอนาคต สรางโดยการ
นําทรายมาถมทะเลเปนเกาะเล็กๆ รวม 301 เกาะ รูปรางหากมองจากดานบนรูป
ตนอินทผลัม (The Palm) และ โครงการ The World จะเห็นเปนรูปแผนท่ีโลก  

 
 
 
 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางกลับสู โรงแรมท่ีพัก  

หลังอาหารนําทานกลับเขาสูโรงแรมที่พักเพ่ือเตรียมตัวตะลุยทะเลทรายในชวงบาย 
15.00 น.-15.30 น. พรอมกันท่ีลอบบ๊ี จะมีเจาหนาท่ีมาคอยรับทาน ไปแคมป� /
ตะลุยทะเลทราย โดยบริการน้ีจะอํานวยความสะดวกโดยการรับ-สงถึงโรงแรม “ 
ทัวรทะเลทราย””ทานจะสนุกกับการน่ังรถตะลุยไปเนินทราย ต่ืนเตน พรอมชมพระ
อาทิตยตก หลังจากน้ันนําทานเขาสู แคมปم�งกลางทะเลทราย โดยภายในมีกิจกรรม
ตางๆใหทุกทานรวมสนุก อาทิเชน 
Henna Tattoo (ทดลองศิลปะการเพนทลวดลายแบบฉบับชาวอาหรับ) 



 

 

 

SHI SHA. (เคร่ืองสูบบารากู แบบฉบับของชาวอาหรับกล่ินผลไม) 
 GALA BAYA... ใหทานแตงกายพ้ืนเมืองแบบชาวอาหรับ ถายรูปเก็บไวปนที่
ระลึก 
 ฟรี ไมอ้ันชิมชาอาหรับ, ผลไมตามฤดูกาล, กาแฟ, น้ําอัดลม, น้ําด่ืม   การข่ี
อูฐ 
 
 
 

 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา แบบบารบีคิว ในทามกลางบรรยากาศทะเลทรายสบาย พรอม

โชวระบําหนาทอง(Belly Dance) จากสาวสวยชาวอาหรับกลางทะเลทราย  
22.00 น. เดินทางออกจากแคมป� กลับสู โรงแรมที่พัก  
  นําทานเดินทางสูที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเทา 
 
วันที่ส่ี  ดูไบ-DUBAI MUSEUM-ABRA TAXI-GOLD SOUK-SPICE SOUK- ข้ึน

ตึก BURJ KHALIFA -DUBAI MALL+น้ําพุเตนระบํา         (B/L/-) 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทุกทานเขาเย่ียม ชมพิพิธภัณฑ ดูไบ (DUBAI MUSEUM) เปนพิพิธภัณฑท่ี
ทันสมัยที่สุดในตะวันออกกลาง สรางข้ึนเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะคร้ังลาสุดป 
ค.ศ.1970 เปนพิพิธภัณฑที่รวบรวมเร่ืองราวสําคัญทางประวัติศาสตร เชน การ
คนพบ งานศิลป� ในหลุมฝงศพท่ี AL QUSAIS ที่มีอายุถึง 4,000 ปและเร่ืองราว
การคาขายมุก ในประวัติศาสตรกอนการคนพบน้ํามัน และทานจะประทับใจกับการ
นําเทคโนโลยีตาง ๆ มาถายทอดเพ่ือบอกเลาเร่ืองราวประวัติศาสตรของอาหรับ
โบราณ 
 
 

 
 



 

 

 

จากน้ันนําทุกทานน่ัง เรือขามฝาก ABRA  
ซ่ึงเปนพาหนะท่ีชาวดูไบใชกันมาแตโบราณและยังคงอนุรักษไว ขามฝم�งพาทุกทานไปชอปปم�งท่ี
ตลาดทอง  

 
 
 
 

 
นําทานเดินชอปปم�ง ตลาดทอง (GOLD SOUK) 
เปนที่1ของตลาดทองท่ีใหญท่ีสุดในโลกขายทุกอยางท่ีเปน JEWELRY เชน มุก 
อัญมณี ตางๆรานเล็กๆมากมายกวารอยรานคาใหทานไดเลือกซ้ือของท่ี ตลาด
เคร่ืองเทศ (SPICE SOUK) คือ ตลาดเคร่ืองเทศทั้งตลาดตลบอบอวนไปดวยกล่ิน
เคร่ืองเทศหลากหลายชนิดจากท่ัวทุกมุมโลกจําพวกไมหอม อบเชย ถ่ัว กระวาน 
กานหลู และถ่ัวรอยแปดชนิดจากทุกท่ีในตะวันออกกลาง 
 
 
 
 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางกลับสูเมืองดูไบเพ่ือข้ึนชมตึกบุรจญเคาะลีฟะฮ BURJ KHALIFA 
(THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) หรือเดิมช่ือ บุรจญดูไบหน่ึงใน
สัญลักษณอันสําคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสอีกท้ังยังเปนฉากเส่ียงตาย
สําคัญของพระเอก “ ทอมครูซ” จากภาพยนตรเร่ือง Mission Impossible 4 
ซ่ึงตึก มีความสูงถึง 828 เมตร ปจจุบันมีทั้งหมด160 ช้ันเปนตึกที่ไดช่ือวาสูงที่สุด
ในโลกตัวตึกไดทําสถิติกลายมาเปนตึกระฟ�าที่สูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง546 
เมตรแซงตึกไทเป101 เรียบรอย(สูงกวาตึกไทเป101 ประมาณ 97 เมตร และสูง
กวาอาคารใบหยก2 ประมาณ 218 เมตร) ซึ่งไดมีการเปดตัวอยางเปนทางการ 



 

 

 

เม่ือวันที่4 มกราคม พ.ศ.2553 และ เปล่ียนช่ืออาคารจาก "บุรจญดูไบ" เปน 
"บุรจญเคาะลีฟะฮ" เพ่ือ เปนเกียรติแก ทานชีคคอดีตประธานาธิบดีประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส ตึกบุรจญเคาะลีฟะฮออกแบบโดยเอสโอเอ็ม ผูออกแบบเดียวกัน
กับเซียรทาวเวอร อาคารที่สูงท่ีสุดในสหรัฐอเมริกาในปจจุบันการตกแตงภายในจะ
ตกแตงโดยจอรโจอารมานี Giorgio Armaniโดยเปนโรงแรมอารมานีสําหรับ37 
ช้ันลางโดยช้ัน45 ถึง108 จะเปนอพารตเมนตโดยที่เหลือจะเปนสํานักงานและช้ันที่
123 และ 124 จะเปนจุดชมวิวของตึกที่สําคัญ สวนบนของตึกจะเปนเสาอากาศ
ส่ือสารนอกจากน้ีช้ัน 78 จะมีสระวายน้ํา กลางแจงขนาดใหญโดยตึกน้ีจะติดต้ัง
ลิฟตท่ีเร็วที่สุดในโลกที่ความเร็ว18 ม./วินาที (65 ก.ม./ชม.,40 ไมล/ชม.)โดย
ลิฟตท่ีมีความเร็วสูงสุดอันดับที่ 2 ปจจุบันอยูที่ตึกไทเป101ท่ีมีความความเร็ว 
16.83 ม./วินาที 
 
 
 

 
 
 
นําทานชอปปم�ง หางดูไบมอลล(Dubai Mall)เปนศูนยการคาแหงใหมลาสุดของ
เมืองดูไบ โดยจําลองอาทิเชน หาง Gallaria Lafayette หางช่ือดังของฝร่ังเศส 
หาง Bloomingdales อันย่ิงใหญจากอเมริกาเปนศูนยรวมแบรนดเนมช้ันนําแนว
หนาจากทั่วทุกมุมโลก ทานสามารถเลือกชมเทคโนโลยีล้ําสมัยของน้ําพุเตนระบําที่
ขนาดใหญท่ีสุดในโลกโดยมีการจัดแสดงที่บริเวณหนาหางดูไบมอลล เร่ิมต้ังแต 
17.30-24.00น.โดยการแสดงจะเร่ิมทุกๆ30นาทีจากจุดน้ี ถายสามารถถายรูปคู
กับตึกบุรจญเคาะลีฟะฮ (BurjKhalifa) แบบเต็มตัวตึกอีกดวย 
 

 
 
 



 

 

 

ค่ํา  อิสระอาหารค่ําเพ่ือสะดวกในการเลือกซ้ือของภายในหาง 
  ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินดูไบ เพ่ือเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ 
22.30 น. เหิรฟ�าสู ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบิน 

EK374 AIRBUS A380  (บริการอาหารบนเคร่ือง ใชเวลาบิน 6.30 ช่ัวโมง) 
 
วันที่หา  กรุงเทพฯ         (-/-/-) 
08.00 น. คณะเดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ดวยความประทับใจ  
 
**รายการทองเที่ยวอาจเปล่ียนแปลงได ทั้งน้ีโดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ** 
**กอนทําการจองทัวรทุกคร้ัง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด 
เน่ืองจากทางบริษัทฯ  
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเปนหลัก 
 
อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ  
(พักหองละ 2-
3 ทาน) 

ราคาเด็กเสริม
เตียง  
(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง  
(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเด่ียวเพ่ิม 

08-12 พ.ย. 62 
23-27 พ.ย. 62 
30 พ.ย.– 4 ธ.ค. 62 

31,999 บาท  31,999 บาท 31,999 บาท 6,500 

05-09 ธ.ค. 62 
07-11 ธ.ค. 62 
08-12 ธ.ค. 62  

32,999 บาท 32,999 บาท 32,999 บาท 6,500 

**ราคาน้ี สงวนสิทธ์ิการเดินทาง จํานวน 20 ทานข้ึนไป** 
หมายเหตุ 
1. ราคาน้ีสําหรับผูโดยสาร 20 ทานข้ึนไป หากผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวบริษัทฯ  
ขอเก็บคาทัวรเพ่ิมทานละ 2,500 บาท 



 

 

 

2. ไมมีราคาเด็กเน่ืองจากเปนราคาพิเศษแลว 
 
เง่ือนไขในการจองทัวร 
งวดที่ 1 : สํารองที่น่ังจาย 15,000 บาท/ทาน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พรอมสงสําเนาหนังสือ
เดินทาง 
งวดที่ 2 :ชําระยอดสวนทีเ่หลือ กอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน  
หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 
กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง ณ วันน้ัน ที่ไมสามารถ คืน
เงินได (ตัวอยางเชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัท
จะทําเร่ืองย่ืนเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพ่ือใหพิจารณาอีก
คร้ัง ท้ังน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซ่ึงไมสามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินได
ท้ังหมดหรือบางสวน หรือไมไดเลย เพราะข้ึนอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน 
โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเปนสําคัญ  
 
เอกสารที่ใชประกอบในการย่ืนวีซา 
 ในการทําวีซาประเทศดูไบ 10 วัน ลวงหนากอนเดินทาง 
 พาสปอรตมีอายุนานกวา 6 เดือน และมีหนาวางอยางนอย 2 หนา 
 รูปถายพ้ืนหลังสีขาว ขนาด 2น้ิว 1 รูป หนาตรง ไมย้ิม ไมเห็นฟน  
 สแกนหนาพาสปอรต กลางเต็ม2 หนา (ตองเปนสแกนสีไมสามารถใชสําเนาได) 
 กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ และไมไดเดินทางกับบิดา/มารดา คนใดคนหน่ึง ตองมี
จดหมายยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศ จากบิดา/มารดา ซ่ึงจดหมายตองออกโดยที่วาการ
อําเภอ โดยระบุประเทศและวันเดินทาง (ตัวจริง) 
 สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด ของบิดามารดา   (กรณีที่มีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปเดินทางไปดวย) 
 สําเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต่ํากวา 20 ป) 



 

 

 

 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด (กรณีอายุต่ํากวา 20 ป) 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือสําเนาทะเบียนหยา 1 ชุด (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปเดินทาง) 
ตัวอยางเอกสารย่ืนวีซา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอแนะนําและแจงเพ่ือทราบ 
 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทางเปน
ผูใหญ 3 ทาน แนะนําให   
  ทานเปดหองพัก เปน 2 หองจะสะดวกกับทานมากกวา 
กรณีเดินทางเปนต๋ัวกรุป หากออกต๋ัวแลวไมสามารถขอคืนเงินไดและไมสามารถเปล่ียนวัน
เดินทางได 
กระเป�าเดินทางเพ่ือโหลด ใหทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก.ตอใบ / กระเป�าถือข้ึน
เคร่ือง (Hand carry)  
  น้ําหนักตองไมเกิน 7 ก.ก.1ใบ  

พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลือเกิน 6 เดือน 
มิฉะนั�นบริษัทจะไม่รบัผิดชอบกรณี 

ดา่นตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของทา่น 



 

 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด โดยสายการบินเอมิเรสต ( EK ) 
 คารถโคชทองเท่ียวตามรายการ      
 คาที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักหองละ 2 ทาน) 
 คาอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ    
 คาวีซาเขาประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรสต 
 คาธรรมเนียมตางๆ และคาเขาชมตามสถานที่ทุกแหง  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 
บาท  
  วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา ”อาหารเปนพิษ
เทาน้ัน”) 
 (หมายเหตุ: คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุต่ํากวา 6 เดือน และ ผูใหญอายุมากกวา 75 
ป 
ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสัญญาฯ) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาหนังสือหนังสือเดินทาง 
 คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน) 
 คาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพท คาอาหารส่ังพิเศษ, คามินิบารในหองพัก  
 คาอาหารท่ีไมไดระบุไวในรายการ, คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
เปนธรรมเนียมปฏิบัติในการทองเที่ยว นักทองเท่ียวควรทิปแกมัคคุเทศกทองถ่ินและ 
      คนขับรถที่คอยบริการเราโดยประมาณ   ประมาณ  37 USD ตอทริป 

 คาทิปมัคคุเทศกไทย ทานละ 3 USD / ทาน / วัน (คิดเปน 5วัน เทากับ 15 USD) 
 คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 3 USD / ทาน / วัน (คิดเปน 4วัน เทากับ 12 USD)       
 พนักงานขับรถในประเทศดูไบ ทานละ 2 USD / ทาน / วัน (คิดเปน 4วัน เทากับ 8 USD) 
 พนักงานขับรถทองทะเลทราย  ทานละ 2 USD / ทาน / วัน (คิดเปน 1 วัน เทากับ 2 USD) 
 



 

 

 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง ณ วันน้ัน ที่ไมสามารถ คืน
เงินได (ตัวอยางเชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  

ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

***หมายเหตุ*** 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 20 ทาน  ซ่ึงในกรณีน้ีทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให
ถาตองการ 
 ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ํากวา 20 ทาน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมี
การเปล่ียนแปลงขนาดของพาหนะท่ีใชในการนําเที่ยว ตลอดรายการทัวร โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา 
ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ํากวา 20 ทาน หรือต่ํากวามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง 
ทางผูจัดรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บคาทัวรเพ่ิมเต็ม ตามความ
เหมาะสม 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บท่ี
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  
บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และ
อ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมที่เกิดข้ึนทางตรง หรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ อุบัติเหตุตาง ๆ 
ราคาน้ีคิดตามราคาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน 
ตามอัตราคาน้ํามัน หรือ คาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาต๋ัว ตาม
สถานการณดังกลาว 
เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืน
เงินในทุกกรณี 



 

 

 

หากลูกคาทานใด ย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติ ลูกคาตองชําระคามัดจําที่ 15,000 บาท และ
คาวีซาตามที่สถานฑูตฯ เรียกเก็บ 
 

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 

และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ** 

**ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เก่ียวของกับวัน
เดินทางที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการ
ชําระเงินคาต๋ัวดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุก
กรณี** 

 


