
 

 

รหัสทัวร PVC1903169 

ทัวรดูไบ COUNTDOWN DUBAI 5 วัน 2 คืน (EY) 
BURJ KHALIFA The Palm   พิพิธภัณฑลูฟ LOUVRE MUSUEM 

ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD   พรอมกิจกรรมแคมป�ปم�ง 
พรมผืนใหญที่สุด ณ GRAND MOSQUE  Dubai Mall 
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หรือเทียบเทา 
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ดูไบ – ถายรูปหนาตกึ DUBAI FRAME -  ABRA 
TAXI-GOLD SOUK-SPICE SOUK  - ขึ้นตึก 
BURJ KHALIFA-DUBAI MALL + นํ้าพุเตน
ระบํา 
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ดูไบ- BURJ AL ARAB – แวะถายรูป 
JUMERAH MOSQUR - Madinat Jumeirah 
Souk - นั่งรถ Monorail THE PLAM -ทัวร
ทะเลทราย (4WD)   
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อาบูดาบี – LOUVRE MUSEUM - DUBAI 
MUSEUM - GRAND MOSQUE- แวะถายรูป
ดานหนา FERRARI WORLD –MARINA MALL 
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วันแรก  กรุงเทพฯ–ABU DHABI-DUBAI              
(-/-/D) 

23.00 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร ผูโดยสารขาออก 
ประตูที่  8 เคาน เตอร Q สายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY) โดยมี
เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกเรื่องเอกสารและ
สมัภาระ 

วันที่สอง DUBAI – ถายรูปหนาตึก DUBAI FRAME -  ABRA TAXI-GOLD 
SOUK-SPICE SOUK  - ขึน้ตึก BURJ KHALIFA-DUBAI MALL + นํ้าพุ
เตนระบํา                                                             (L/D-)  

02.15 น. เหินฟ�าสู  ดูไบ  โดยสายการบิน ETIHAD เที่ยวบินที่  EY407 (ใชเวลา
เดนิทาง 6 ชม.)  
05.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอาบูดาบีเมื่อเสร็จพิธีการตรวจคนเขาเมือง

เรียบรอยนําทุกทานเดินทางเขาสูเมืองดูไบซึ่งหางจากเมืองดูไบ 180 กิโลเมตร ใช
เวลาประมาณ 2 ชม. 
นําทุกทาน ถายรูปคูกับตึก DUBAI FRAME” ซึ่งมีขนาดสูง 150 เมตร เช่ือมดวย
สะพานยาว 93 เมตร เริ่มการกอสรางตั้งแตป 2013 ภายในหอชมวิวจะเปน
พิพิธภัณฑเลาเรื่องความเปนมาในอดีตของดูไบจนถึงปจจุบัน โดยนําเสนอผาน
เทคโนโลยีแสงสีเสียงสามมิติและ VERTUAL REALITY โดยหอชมวิวดังกลาว
เปดเพิ่งเร่ิมเปดเมื่อวันที่ 01 มกราคม 2561 ทานจะเห็นวิวโดยรอบๆ ในตัวเมือง
ดูไบไดอยางชัดเจน 
 
 



 

 

 
 

นําทุกทานน่ัง เรือขามฝาก ABRA  
ซึ่งเปนพาหนะท่ีชาวดูไบใชกันมาแตโบราณและยังคงอนุรักษไว 
ขามฝم�งพาทุกทานไปชอปปم�งที่ตลาดทอง  
 
 
 
 
 

 
นําทานเดินชอปปم�ง ตลาดทอง (GOLD SOUK) 
เปนที่1ของตลาดทองที่ใหญที่สุดในโลกขายทุกอยางที่เปน JEWELRY เชน มุก 
อัญมณี ตางๆรานเล็กๆมากมายกวารอยรานคาใหทานไดเลือกซื้อของที่ ตลาด
เคร่ืองเทศ (SPICE SOUK) คือ ตลาดเครือ่งเทศทั้งตลาดตลบอบอวนไปดวย
กลิ่นเครื่องเทศหลากหลายชนิดจากทัว่ทุกมมุโลกจําพวกไมหอม อบเชย ถั่ว 
กระวาน กานหล ูและถัว่รอยแปดชนิดจากทุกที่ในตะวันออกกลาง 
 

 
 
 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นํ าท านขึ้ นชมตึกบุ รจญ เคาะลีฟะฮ  BURJ KHALIFA (THE TALLEST 
TOWER IN THE WORLD) หรือเดิมชื่อ บุรจญดูไบหนึ่งในสัญลักษณอัน
สําคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสอีกทั้งยังเปนฉากเส่ียงตายสําคัญของ



 

 

พระเอก “ ทอมครูซ” จากภาพยนตรเรื่อง Mission Impossible 4 ซึ่งตึก มี
ความสูงถึง 828 เมตร ปจจุบันมีทั้งหมด160 ชั้นเปนตึกที่ไดชื่อวาสูงที่สุดในโลก
ตัวตึกไดทําสถิติกลายมาเปนตึกระฟ�าที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง546 เมตรแซง
ตึกไทเป101 เรียบรอย(สูงกวาตึกไทเป101 ประมาณ 97 เมตร และสูงกวาอาคาร
ใบหยก2 ประมาณ 218 เมตร) ซึ่งไดมีการเปดตัวอยางเปนทางการ เมื่อวันที่4 
มกราคม พ.ศ.2553 และ เปลี่ยนชื่ออาคารจาก "บุรจญดูไบ" เปน "บุรจญเคาะ
ลีฟะฮ" เพื่อ เปนเกียรติแก ทานชีคคอดีตประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส ตึกบุรจญเคาะลีฟะฮออกแบบโดยเอสโอเอ็ม ผูออกแบบเดียวกันกับเซียร
ทาวเวอร อาคารที่สูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาในปจจุบันการตกแตงภายในจะตกแตง
โดยจอรโจอารมานี Giorgio Armaniโดยเปนโรงแรมอารมานีสําหรับ37 ชั้นลาง
โดยชั้น45 ถึง108 จะเปนอพารตเมนตโดยที่เหลือจะเปนสํานักงานและชั้นที่123 
และ 124 จะเปนจุดชมวิวของตึกที่สําคัญ สวนบนของตึกจะเปนเสาอากาศสื่อสาร
นอกจากน้ีชั้น 78 จะมีสระวายน้ํา กลางแจงขนาดใหญโดยตึกน้ีจะติดตั้งลิฟตที่เร็ว
ที่สุดในโลกที่ความเร็ว18 ม./วินาที (65 ก.ม./ชม.,40 ไมล/ชม.)โดยลิฟตที่มี
ความเร็วสูงสุดอันดับที่ 2 ปจจุบันอยูที่ตึกไทเป101ที่มีความความเร็ว 16.83 ม./
วินาท ี
 

 
 

 
 

 
นําทานชอปปم�งหางดูไบมอลล(Dubai Mall)เปนศูนยการคาแหงใหมลาสุดของ
เมืองดูไบ โดยจําลองอาทิเชน หาง Gallaria Lafayette หางชื่อดังของฝรั่งเศส 
หาง Bloomingdales อันยิ่งใหญจากอเมริกาเปนศูนยรวมแบรนดเนมชั้นนําแนว
หนาจากทั่วทุกมุมโลก ทานสามารถเลือกชมเทคโนโลยีลํ้าสมัยของน้ําพุเตนระบําที่
ขนาดใหญที่สุดในโลกโดยมีการจัดแสดงที่บริเวณหนาหางดูไบมอลล เริ่มตั้งแต 
17.30-24.00น.โดยการแสดงจะเร่ิมทุกๆ30นาทีจากจุดน้ี ถายสามารถถายรูปคู
กับตึกบุรจญเคาะลีฟะฮ (Burj Khalifa)แบบเต็มตัวตึกอีกดวย 



 

 

 
 
 
 

 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
  นําทานเดินทางสูที่พัก IBIS DRAGON MART หรือเทียบเทา 
วันที่สาม ดูไบ- BURJ AL ARAB – แวะถายรปู JUMERAH MOSQUR - Madinat 

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

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานถายรูปกับโรงแรม ตึกบุรจญอัลอาหรับ BURJ AL ARAB โรงแรมสุด
หรู ระดับ 7ดาว ที่สวยและหรูหราที่สุด แหงหน่ึงของโลก และมีชชื่อเสียงของ
ตะวันออกกลาง ที่ทุกคนใฝ�ฝนที่จะมีโอกาสเขาไปสัมผัส ตั้งอยูริมอาวอาหรับ เปน
ที่พักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ บุรจญอัล อาหรับ (Burj Al Arab)หน่ึงใน
สัญลักษณอันสําคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสตึกบุรจญอัล อาหรับ 
ปจจุบันเปนโรงแรมรูปทรงเรือใบที่สวยและหรูหราที่สุดระดับโลกและมีชื่อเสียงของ
ตะวันออกกลางมีความสูง321 เมตรหรือ 1,050 ฟุตตั้งอยูบนเกาะเทียมที่ถูกถม
ขึ้นหางจากแถบชายหาดจูเมราห 280 เมตรริมอาวเปอรเซียที่ทุกคนใฝ�ฝนที่จะมี
โอกาสเขาไปสัมผัสซึ่งเปนที่พักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับการกอสรางของตึก
เริ่มตนกอสรางใน พ.ศ. 2537 แลวเสร็จและเริ่มเปดใชงานครั้งแรกเมื่อ 1 
ธันวาคม พ.ศ. 2542รูปทรงของตึกถูกสรางใหเหมือนกับใบเรือของเรือใบแบบ
ชาวอาหรับ ซึ่งตัวตึกมีเสา 2 เสาแยกออกมาเปนรูปตัว V ในขณะที่ชองวาง
ระหวางตัว V สวนหน่ึงก็ปดใหเปนหองใหญๆ และแบงออกเปนชั้นๆ สถาปนิกได
กลาววา "สิ่งกอสรางน้ีจะเปนสัญลักษณของเมืองดูไบซึ่งก็เหมือนกับ โอเปราเฮาส
ที่เปนสัญลักษณของเมืองซิดนีย หรือหอไอเฟลที่เปนสัญลักษณของเมืองปารีสและ
ตึกบุรจญอัล อาหรับก็ตองการกลายเปนสัญลักษณของเมืองดูไบประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตสเชนกัน" 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
จ าก น้ั น นํ าท าน สู  เม ดิ แ น ท  จู ไม ร า  ซุ ค  (Madinat Jumeirah Souk) 
ศูนยการคารูปทรงอาหรับโบราณตั้งอยูติดรมิทะเล หรือเรียกวา เวนิสแหงดูไบ เปน
ตลาดติดแอร ตั้งอยูในสวนเดียวกับโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Mina Al Salam 
ของตระกูล Al Maktoum ออกแบบและตกแตงเปนศิลปะพื้นเมืองแบบอาหรับ
คลาสสิก ภายในมีสินคาระดับ Premium มากมาย อาทิ ของที่ระลึก พวงกุญแจ 
ขวดทราย พรมอิหราน หัวน้ําหอม โคมไฟ ของประดับตกแตงบาน ขนมหวาน และ
ถั่วรสช็อกโกแลต เปนตน 
 
 
 
 
 
 
นําทาน นั่งรถ Monorail > เดินทางสูโครงการเดอะปาลม THE PALM ซึ่ง
เปนโครงการที่อลังการ สุดยอดโปรเจคสโดยการถมทะเล ใหเปนเกาะเทียมสราง
เปนรูปตนปาลม 3 เกาะ บนเกาะมีที่พักโรงแรม รีสอรท อพารตเมน รานคา 
ภัตตาคาร รวมทั้งสํานักงาน ตางๆนับวาเปนสิ่งมหัศจรรยอันดับ 8 ของโลก นํา
ทานชื่นชมความสวยงามของภูมิประเทศ และบรรยากาศรอบๆ โรงแรมน้ี   Palm 
Island เปนโครงการมหัศจรรยที่คิดคนสําหรับรองรับการอยูอาศัยในอนาคต 
สรางโดยการนําทรายมาถมทะเลเปนเกาะเล็กๆ รวม 301 เกาะ รูปรางหากมอง
จากดานบนรูปตนอินทผลัม (The Palm) และ โครงการ The World จะเห็นเปน
รูปแผนที่โลก 



 

 

 
 
  

 
 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางกลับสู โรงแรมที่พัก  

หลังอาหารนําทานกลับเขาสูโรงแรมที่พักเพื่อเตรียมตัวตลุยทะเลทรายในชวง
บาย 

15.00 น.-15.30 น. พรอมกันที่ลอบบี๊  จะมีเจาหนาที่มาคอยรับทาน ไปแคมป� 
/ตะลุยทะเลทราย โดยบริการน้ีจะอํานวยความสะดวกโดยการรับ-สงถึงโรงแรม “ 
ทัวรทะเลทราย””ทานจะสนุกกับการน่ังรถตะลุยไปเนินทราย ตื่นเตน พรอมชม
พระอาทิตยตก หลังจากน้ันนําทานเขาสู แคมปم�งกลางทะเลทราย โดยภายในมี
กิจกรรมตางๆใหทุกทานรวมสนุก อาทิเชน 
Henna Tattoo (ทดลองศิลปะการเพนทลวดลายแบบฉบับชาวอาหรับ) 
SHI SHA. (เคร่ืองสูบบารากู แบบฉบับของชาวอาหรับกลิ่นผลไม) 
 GALA BAYA... ใหทานแตงกายพ้ืนเมืองแบบชาวอาหรับ ถายรูปเก็บไวปน
ที่ระลึก 
 ฟรี ไมอั้นชิมชาอาหรับ, ผลไมตามฤดูกาล, กาแฟ, นํ้าอัดลม, นํ้าดื่ม 
  การขี่อูฐ 
 
 
 
 

 
คํ่า บริการอาหารคํ่า แบบบารบีคิว ในทามกลางบรรยากาศทะเลทรายสบาย 

พรอมโชวระบําหนาทอง(Belly Dance) จากสาวสวยชาวอาหรับกลาง
ทะเลทราย  

22.00 น. เดินทางออกจากแคมป� กลับสู โรงแรมที่พัก  



 

 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
                    นําทานเดินทางสูที่พัก IBIS DRAGON MART หรือเทียบเทา   
วันที่สี่ อาบูดาบี – LOUVRE MUSEUM - DUBAI MUSEUM - GRAND 

MOSQUE- แวะถายรูปดานหนา FERRARI WORLD –MARINA MALL                                                 
(B/L/-)           

เชา   บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําคณะเดินทางสู  นครอาบูดาบี  ซึ่ งหางจากตัวเมืองดูไบ 180 กิ โลเมตร 
(ประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมือง อาบูดาบีไดรับสมญานามวาเปน “Garden Of 
Gulf“เพราะความเขียวขจีของ ตนไมนานาชนิดที่ปกคุมทั่วทั้งบริเวณเมือง อาบูดา
บี จนไดรับการยกยองใหเปน “สวรรคแหงทะเลทราย นําทานแวะ เขาชม
พิพิธภัณฑลูฟว อาบูดาบี คือพิพิธภัณฑสาขายอยแหงแรกของพิพิธภัณฑลูฟว
นอกกรุงปารีส เกิดจากทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส และทางการฝรั่งเศส ลงนาม
ความรวมมือทางวัฒนธรรมและศิลปะ โดยใหพิพิธภัณฑใชชื่อลูฟว เปนระยะเวลา 
30 ป เสมือนเปนสาขายอย ถือเปนพิพิธภัณฑทางศิลปะแหงแรกของอาหรับที่
รวบรวมเอาผลงานศิลปะชิ้นสําคัญของโลกตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมารวมไว
ดวยกัน ภายใตแนวคิดการแบงปนเรื่องราวอารยธรรมและวัฒนธรรมของ
มนุษยชาติ พิพิธภัณฑ LOUVRE ABU DHABI เลาถึงเร่ืองราวของมนุษยชาติใน
บทที่สรางแรงบันดาลใจถึง 12 บท แตละบทเนนเรื่องรูปแบบที่ใชรวมกันและ
แนวคิดที่ เปด เผยความเชื่ อม โยงกันทั่ วม นุษยชาติ  ผลงานจากชวงกอน
ประวัติศาสตรจนถึงผลงานศิลปะรวมสมัย ศิลปะในการแสดงมาจาก Collection 
ของพิพิธภัณฑควบคูไปกับผลงานชิ้นเอกมากมายที่ยืมตัวมาจากบางสวนของ
พิพิธภัณฑฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกใหนักทองเท่ียวไดสัมผัสประวัติศาสตรใน
อีกรูปแบบที่อาบูดาบี  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

**** หมายเหตุ โปรดแตงกายสุภาพออกจากโรงแรมเพ่ือเขามัสยิดชิคซาเญด 
**** 

ผูหญิง: กรุณาโพกผาคลุมศรีษะดวยนะคะเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว หามใส
กางเกงเลคก้ิงหรือกางเกงรัดรูป   ผูชาย: เสื้อแขนยาวขายาวแตงกายสุภาพ  
จ า ก น้ั น นํ า ท า น ช ม  GRAND MOSQUE ห รื อ  SHEIKH ZAYED BIN 
SULTAN AL และเปนสุเหราประจําเมือง ของทานเชคที่กอตั้งประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตต ที่ทาน สรางไวกอนทานจะสวรรคต การกอสรางรวมทั้งหมดเปน
เวลา 10 ป สุเหราน้ีมีพรมผืนที่ใหญที่สุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และ
โคมไฟChandelier ใหญที่สุดในโลก นําเขาจากประเทศเยอรมันทําดวยทองคํา
และทองแดง สามารถรองรับผูมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไดสูงถึง 40,000 
คน นอกจากน้ีมัสยิดแหงน้ีเปนสุสานหลวงที่ฝงพระบรมศพของ Sheikh Zayed 
bin Sultan Al Nahyan อดีตประธานาธิบดีคนแรกแหงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
และเจาผูครองรัฐอาบูดาบ้ี 
 
 
 
 

 



 

 

 นําทานแวะถายรูป Ferrari World และมีเวลาใหทานเลือกซื้อของที่ระลึกที่
เปนแบรนดเฟอรราร่ี  
 
 
 
 

 
  นําทานชอปปم�ง MARINA MALL  อิสระใหทุกทานเลือกชอปปم�งสินคาตางๆ
ภายในหางแหงน้ี 
คํ่า  อิสระอาหารคํ่าเพ่ือสะดวกในการเลือกซื้อของภายในหาง 
  ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินอาบูดาบี เพ่ือเดินทางกลับสู 
กรุงเทพฯ 
23.35 น. เหิรฟ�าสู ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ETIHAD เที่ยวบิน 

EY406 
วันที่หา       กรุงเทพฯ              (-/-/-) 
09.10 น. คณะเดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ดวยความประทับใจ  

 
**รายการทองเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได ทั้งนีโ้ดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ** 
**กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด 

เน่ืองจากทางบริษัทฯ  
จะอิงตามรายละเอยีดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง 

ราคาผูใหญ  
(พักหองละ 2-3 

ทาน) 

ราคาเด็กเสริม
เตียง  

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง  

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเด่ียวเพ่ิม 

29 ธ.ค.62 – 2 ม.ค.63 
30 ธ.ค.62 – 3 ม.ค.63 40,999 บาท 40,999 บาท 40,999 บาท 11,000 

บาท 
 

UPDATE 09/08/19 
**ราคานี้ สงวนการเดินทาง จํานวน 20 ทานขึน้ไป** 

 
หมายเหต ุ
1. ราคานีส้ําหรับผูโดยสาร 20 ทานขึ้นไป หากผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวบริษัทฯ  
ขอเก็บคาทัวรเพ่ิมทานละ 2,500 บาท 
2. ไมมีราคาเด็กเนื่องจากเปนราคาพิเศษแลว 
 
เงื่อนไขในการจองทัวร 
งวดที่ 1 : สํารองที่นัง่จาย 15,000 บาท/ทาน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พรอมสงสําเนา
หนังสือเดินทาง 
งวดที่ 2 :ชําระยอดสวนที่เหลือ กอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน  
หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลกิการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

กรณียกเลิก 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไมสามารถ 
คืนเงินได (ตัวอยางเชน คาตั๋วเครื่องบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัท
จะทําเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพื่อใหพิจารณาอีก
ครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินได



 

 

ทั้งหมดหรือบางสวน หรือไมไดเลย เพราะขึ้นอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน 
โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเปนสําคัญ  
 
เอกสารที่ใชประกอบในการย่ืนวีซา 
 ในการทําวีซาประเทศดูไบ 10 วัน ลวงหนากอนเดินทาง 
 พาสปอรตมีอายุนานกวา 6 เดือน และมีหนาวางอยางนอย 2 หนา 
 รูปถายพ้ืนหลังสีขาว ขนาด 2น้ิว 1 รปู หนาตรง ไมยิ้ม ไมเห็นฟน  
 สแกนหนาพาสปอรต กลางเต็ม2 หนา (ตองเปนสแกนสีไมสามารถใชสําเนาได) 
 กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ปบริบรูณ และไมไดเดินทางกับบิดา/มารดา คนใดคนหน่ึง ตองมี
จดหมายยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศ จากบิดา/มารดา ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วาการ
อําเภอ โดยระบุประเทศและวันเดินทาง (ตัวจริง) 
 สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด ของบิดามารดา   (กรณีที่มีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปเดินทางไป
ดวย) 
 สําเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุตํ่ากวา 20 ป) 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชดุ (กรณีอายุตํ่ากวา 20 ป) 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือสําเนาทะเบียนหยา 1 ชดุ (กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปเดินทาง) 
 
ตัวอยางเอกสารย่ืนวีซา 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอแนะนําและแจงเพ่ือทราบ 
 ไมมีหองพักแบบ 3 เตียง (TRP) กรณีเดินทาง 3 ทาน ตองเปดหองพัก เปน 2 หอง
เทานั้น 

พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลือเกิน 6 เดือน 
มิฉะนั�นบริษัทจะไม่รบัผิดชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 



 

 

กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกตั๋วแลวไมสามารถขอคืนเงินไดและไมสามารถเปลี่ยน
วนัเดินทางได 
กระเป�าเดินทางเพื่อโหลด ใหทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก.ตอใบ / กระเป�าถือขึ้น
เครื่อง (Hand carry)  
  น้ําหนักตองไมเกิน 7 ก.ก.1ใบ  

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินเอมิเรสต ( EK ) 
 คารถโคชทองเท่ียวตามรายการ      
 คาท่ีพักโรงแรมระดบัมาตรฐาน 3 คืน (พักหองละ 2 ทาน) 
 คาอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ    
 คาวีซาเขาประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรสต 
 คาธรรมเนียมตางๆ และคาเขาชมตามสถานที่ทุกแหง  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 
บาท  
  วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรบัรองแพทยวา ”อาหารเปนพิษ
เทาน้ัน”) 

 (หมายเหตุ: คาประกนัอุบัติเหตุสําหรับเด็กท่ีมีอายุตํ่ากวา 6 เดือน และ ผูใหญอายุมากกวา 
75 ป 

ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพยีงครึ่งหน่ึงของสัญญาฯ) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาหนังสือหนังสือเดินทาง 
 คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกนิกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน) 
 คาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คาซกัรีด คาโทรศัพท คาอาหารสั่งพิเศษ, คามินิบารในหองพัก  
 คาอาหารที่ไมไดระบไุวในรายการ, คาโทรศพัท คาซักรีด ฯลฯ 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
เปนธรรมเนียมปฏิบัติในการทองเที่ยว นกัทองเที่ยวควรทิปแกมัคคุเทศกทองถิ่นและ 
      คนขับรถที่คอยบริการเราโดยประมาณ   ประมาณ  32 USD ตอทริป 



 

 

 คาทิปมัคคุเทศกไทย ทานละ 3 USD / ทาน / วัน (คิดเปน 5 วัน เทากับ 15 USD) 
 คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 3 USD / ทาน / วัน (คิดเปน 3 วัน เทากับ 9 USD)       
 พนักงานขับรถในประเทศดูไบ ทานละ 2 USD / ทาน / วัน (คิดเปน 3 วัน เทากับ 6 

USD) 
 พนักงานขับรถทองทะเลทราย  ทานละ 2 USD / ทาน / วัน (คิดเปน 1 วัน เทากับ 2 

USD) 
 

กรณียกเลิก 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไมสามารถ 
คืนเงินได (ตัวอยางเชน คาตั๋วเครื่องบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
***หมายเหตุ*** 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ในกรณีทีไ่มสามารถทํากรุปได
อยางนอย 20 ทาน  ซึง่ในกรณีน้ีทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงนิใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให
ถาตองการ 
 ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ํากวา 20 ทาน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมี
การเปลี่ยนแปลงขนาดของพาหนะท่ีใชในการนําเท่ียว ตลอดรายการทัวร โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา 
ในกรณีที่คณะออกเดนิทางต่ํากวา 20 ทาน หรือต่ํากวามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง 
ทางผูจัดรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเกบ็คาทัวรเพิ่มเต็ม ตามความ
เหมาะสม 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  
บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบนิ ภัยธรรมชาติ ปฏิวัต ิและ
อ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย การถกูทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ อุบัติเหตุตาง ๆ 



 

 

ราคาน้ีคิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปจจุบัน หากมกีารปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น 
ตามอัตราคาน้ํามัน หรอื คาเงินแลกเปลี่ยน ทางบรษิัท สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตัว๋ ตาม
สถานการณดังกลาว 
เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ
ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 
หากลูกคาทานใด ย่ืนวซีาแลวไมไดรับการอนุมัติ ลูกคาตองชําระคามัดจําที่ 15,000 
บาท และคาวีซาตามที่สถานฑูตฯ เรียกเก็บ 

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาต ิโปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ** 
**ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับ
วันเดินทางที่ทานไดทาํการจองไวกับทางบริษัทฯ กรณุาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอน

การชําระเงินคาตั๋วดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
รับผิดชอบทุกกรณี** 


