
 

 

 

  

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

เยือนเมือง อาบูดาบี้ เมืองหลวงของ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส ์

เมืองที่ได้สมญานามว่าเป็น Garden of Gulf เพราะความเขียวขจีของตัวเมือง 

จึงได้รับการยกย่องว่า เป็นสวรรค์แห่งทะเลทราย  

รับประทานอาหารกลางวันท่ีโรงแรม Emirates Palace  

โรงแรมที่ติดอันดับว่า หรูหราท่ีสุดในโลก!! ขณะนี้ 

ซ่ึงสร้างสวยงามดุจดั่งพระราชวังของเจ้าผู้ครองนครเมืองดูไบ 

ชม ลานสกีหิมะ ขนาดใหญ่แห่งแรก ณ Mall of the Emirates  

นําท่าน ตะลุยทะเลทราย ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามและโรแมนติก 

ชมระบําหน้าท้องที่งดงาม...กับบรรยากาศคํ่าคืน อันแสนงดงาม 

 

 



 

 

 

  

 

วันแรกของการเดินทาง        กรุงเทพฯ – ดูไบ   

13.00 น. คณะพร๎อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS เจ๎าหน๎าที่
ของบริษัทคอยให๎การต๎อนรับและท าการเช็คอินตั๋ว 

16.15 น.  ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ โดยสายการบินTHAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 517 
19.40 น.  เดินทางถึงสนามบินเมืองดูไบ  (เวลาท๎องถ่ินดูไบช๎ากวํากรุงเทพฯ 3 ชั่วโมง) หลังผํานพิธีการตรวจคนเข๎า 

เมืองแล๎ว... 
นําท่านเดินทางสู่ที่พัก... FLORA GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สองของการเดินทาง    อาบูดาบี – สุเหร่าหลวง (Grand Mosque) – ชิคาโก้ บีช – ตลาดพรม –  
     เอมิเรตส์ พาเลซ - ดูไบ - IBN Battuta Mall – ดูไบ มอลล์ – ผ่านชมตึก  
                                                       BURJ KHALIFA 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (มื้อที่ 1) นําท่านเดินทางสู่ นครอาบูดาบี้ เป็นเมือง

หลวงของ UAE นครที่ได๎รับสมญาวําเป็น GARDEN OF GULF เพราะ
ความเขียวขจีของตัวเมือง  ระหวํางทางทํานจะได๎ชมตัวเมืองดูไบ ซ่ึงเป็นที่
สองในบรรดารัฐท้ังเจ็ดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รองจากกรุงอาบูดาบี ้
ดูไบนับเป็นหัวใจของธุรกิจการค๎าและการทํองเที่ยวแหํงดินแดน
ตะวันออกกลางและดูไบยังเป็นมากกวําเมืองสมัยใหมํท่ีมากมายด๎วยตึกสูง

ระฟ้า แตํด๎วยภูมิประเทศท่ีแตกตําง ความเขียวขจีของ ผืนดิน สนามหญ๎า ต๎นปาล์ม และต๎น
อินทผลัมนานาพันธ์ุที่เรียงรายอยูํทั่วไป ฝั่งน้ าอันสดใสของทะเลอาหรับโดยเฉพาะ
ทะเลทรายอันกว๎างใหญํที่เป็นแบคกราวน์ได๎สร๎างความหลากหลายให๎แกํเมืองนี้อยํางนําท่ึง   
ผํานชม พระราชวังท่ีประทับ ประมุขของประเทศ  น าทํานชม 
Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque ซ่ึงใหญํ

เป็นอันดับ 3 ของโลกและเป็น สุเหร่าประจําเมือง ของทํานเชคที่กํอตั้งประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ ที่ทํานสร๎างไว๎กํอนทํานจะสวรรคต สุเหรํานี้มีพรมผืนที่
ใหญํที่สุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟ Chandelier ใหญํที่สุดใน
โลก   น าเข๎าจากประเทศเยอรมันท าด๎วยทองค าและทองแดง (อย่าลืมนําผ้าคลุมผม
ติดตัวไปด้วย) สามารถรองรับผ๎ูมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได๎สูงถึง 40,000 
คน นอกจากนี้มัสยิดแหํงนี้เป็นสุสานหลวงท่ีฝังพระบรมศพของ Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan อดีต
ประธานาธิบดีคนแรกแหํงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเจ๎าผ๎ูครองรัฐอาบูดาบี ้จากนั้นให๎ทํานแวะถํายรูปเป็น
ที่ระลึก ณ จุดชมวิวชิคาโกบีช กับชายทะเลสีเทอร์ควอยซ์ที่ทําน Sheikh Al Nayan สร๎างขึ้นมาเป็นของ 
ขวัญแกํชาวเมือง จากนั้นไปชมตลาดพรมราคาถูก มีพรมจากอิหรําน และเปอร์เซียให๎เลือกซ้ือหาลวดลาย
สวยงามแปลกตา  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร Le Vendom Restaurant ในโรงแรม Emirate Palace (มื้อที่ 2)  
 



 

 

 

  

 

 
 

หลังอาหารนําท่านชมโรงแรม Emirate Palace ซ่ึงเป็นโรงแรมระดับ 7 ดาว เทียบได้กับโรงแรม Burj Al 
Arab หรือโรงแรมเรือใบของดูไบ Emirates Palace เป็นโรงแรมของรัฐบาลอาบูดาบี บริหารโดยกลุ่ม
Kempinski เปิดให้บริการคร้ังแรกเมื่อปี 2548 โดยใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 3 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ ซ่ึงสร้างสวยงามดุจดั่งพระราชวังของเจ้าผู้ครองนคร โรงแรมแห่งนี้อยู่บนที่ของอดีตประธานาธิบดี 
Sheikh Al Nayan ท่านเคยดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีของ U.A.E และเป็นเจ้าผู้ครองนครอาบูดาบี ้  

บ่าย นําท่านเดินทางกลับสู่ดูไบ   น าทํานแวะถํายรูปและช๎อปป้ิงท่ี IBN Battuta Mall สร๎างตามสไตล์ 6 
บรรยากาศ ได๎ชื่อวํา The World Under One Roof   ที่ห๎างสรรพสินค๎าแหํงนี้มีสถาปัตยกรรมแบบจีน 
อินเดีย อิหรําน (เปอร์เชีย) อิยิปต์ และตูนิเชีย ในบริเวณประกอบไปด๎วย Super Market Giant และห๎างตํางๆ 

โรงภาพยนตร์ Hi-Tech ร๎านค๎า Food Court ทํานจะประทับใจในความทันสมัยและ
สินค๎าอันตื่นตาตื่นใจของท่ีนี่.... จากนั้นนําท่านสู่ ห้างดูไบมอลล ์(Dubai Mall) ซ่ึงได๎ชื่อ
วําเป็นห๎างท่ีใหญํที่สุดในโลก และมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าที่ใหญํที่สุดในโลก  (ราคาทัวรไ์มํ
รวมคําเข๎าชม) ให๎ทํานได๎ถํายรูปหน๎าตู๎ปลาท่ีมีขนาดมากกวําสิบคนยืนเรียงกัน อิสระใน
การช๎อปป้ิงของฝาก สินค๎าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย ไมํวําจะเป็นเส้ือผ๎าสุภาพบุรุษ และ 
สตรี จากยุโรป กระเป๋าถือสตรี เครื่องไฟฟ้า  เครื่องกีฬา ฯลฯ.... ผ่านชมตึก “เบิร์จ ดูไบ” 

BURJ KHALIFA ซ่ึงสูงถึง 828 เมตร (ณ ปัจจุบันนี้) มีท้ังหมด 160 ชั้น เป็นตึกที่ได๎ชื่อวําสูงท่ีสุดในโลก 
BURJ KHALIFA ออกแบบโดยนายเอเดรียน สมิธ สถาปนิกจากชิคาโก จากส านักงานสถาปนิกคิดมอร์
,โอวิงส์ แอนด์ เมอร์ริลล์   โดย 37 ชั้นลํางจะเป็น โรงแรม Armani, ชั้น 45-108 เป็น Apartment โดยมีสระ
วํายน้ ากลางแจ๎งอยูํที่ช้ัน 78, ชั้นที่เหลือเป็นส านักงาน, ชั้น 123-124 เป็นจุดชมวิว และชั้นบนสุดเป็นที่
ติดตั้งเสาสัญญาณตํางๆ และตึกนี้จะมีการติดตั้ง ลิฟท์ที่มีความเร็วที่สุดในโลกคือ 18 เมตร ตํอวินาที หรือ 
65  กม. ตํอ ชม. หลังจากนั้นน าทํานชมการแสดงน้ าพุเต๎นระบ า  อันสวยงามวิจิตร โดยมีฉากหลังเป็นรูปตึก 
BURJ KHALIFA ซ่ึงเป็นตึกที่สูงท่ีสุดในโลกในขณะนี้ การแสดงจะเริ่มตั้งแตํ 6 โมงเป็นต๎นไป จะเลํน
ทุกๆ 20 นาที โดยจะมีเพลงประกอบไปด๎วย   

ค่ํา  นําท่านล่องเรือทานอาหารเย็นที ่ Emirate Creek (มื้อที่ 3)  ชมทัศนียภาพและชีวิตความเป็นอยูํของชาว
อาหรับยามราตรี ผํานชมสนามกอล์ฟ “ดูไบ ครีก กอล์ฟ คลับ” สนามกอล์ฟ 1 ใน 3 สนามท่ีมีอยูํในอําว
เปอร์เซีย 

นําท่านเดินทางสู่ที่พัก... FLORA GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สามของการเดินทาง     ชาร์จ้าร์ – ผ่านชมสุเหร่า King Fisal - ตลาดบลู ซุค – Dune Safari ตะลุยทะเลทราย – 
ระบําหน้าท้อง Belly Dance                                             

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (มื้อที่ 4) 
หลังรับประทานอาหาร  น าทํานเดินทางสํู  รัฐชาร์จ้าห์  ซ่ึงอยูํหํางจากรัฐ
ดูไบ ประมาณ 15 กิโลเมตร  เป็นรัฐที่ได๎รับการแตํงตั้งจากองค์การ



 

 

 

  

 

สหประชาชาติให๎รัฐชาร์จ๎าห์เป็น  “จุดศูนย์รวมชาวอาหรับทางด้านวัฒนธรรม ”  และจุดแรกที่ทํานจะได๎
ชมคือ  อนุสาวรีย์ คัมภีร์กุรอ่าน   ซ่ึงเป็นศูนย์รวมของชาวอาหรับท่ีนับถือศาสนาอิสลาม 
ซ่ึงสร๎างในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์อาหรับโบราณและชม วงเวียนวัฒนธรรมของชาร์
จ้าห์ ที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ซ่ึงเป็นสถานที่ท่ีบํงบอกให๎เห็นถึงความเคารพและนับถือ
ศาสนาอยํางเครํงครัดของชาวอาหรับ  ให๎ทํานได๎ถํายรูปเก็บไว๎เป็นที่ระลึกกับ สุเหร่า King 
Faisal  ซ่ึงเป็นสุเหรําที่ทางกษัตริย์  Faisal  แหํงประเทศซาอุดิอาระเบียมอบให๎เป็น
ของขวัญแกํทํานเชค เพื่อแสดงให๎เห็นถึงการนับถือศาสนาอิสลามอยํางเครํงครัดของ

พระองค์ ... และให๎ทํานได๎ส ารวจตลาดสินค๎าตําง ๆ  ท่ี  ตลาดบลูซุค  (Blue Souk)   ซ่ึงเป็นตลาดใหมํ  มี
สินค๎ามากมายให๎ทํานได๎เลือกซ้ือ อาทิเชํน รองเท๎า, กระเป๋า, เครื่องหนัง, เครื่องใช๎ไฟฟ้า, เส้ือผ๎าส าเร็จรูป
ทั้งของเด็ก สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี รวมถึงชุดอาหรับประจ าชาติ,  สินค๎าท่ีระลึกชั้นน า อาทิเชํน อูฐ, 
ทะเลทรายเจ็ดสี และของช ารํวยตําง ๆ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย (มื้อที่ 5) 
บ่าย นําท่านเดินทางไปทัวร์ทะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner) (ทํานที่เมารถกรุณาแจ๎งหัวหน๎าทัวร์กํอน

ไปทัวร์ทะเลทราย  และอยําลืมเอาแจ็คเก็ต , แวํนตาและกล๎อง
ถํายรูปไปด๎วย)  นําท่านขึ้นรถ 4 WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) ไปทัวร์
ทะเลทราย  ทํานจะได๎สนุกและตื่นเต๎นพร๎อมสัมผัสกับ
ประสบการณ์อันแปลกใหมํกับการนั่งรถตะลุยไปบนดูน (เนิน
ทราย)  ที่มีทั้งสูงและต่ าสลับกันไป  ให๎ทํานได๎เลํนสกีทะเลทราย ท่ี
ท๎าทายและหวาดเสียวแตํปลอดภัย    พร๎อมชมพระอาทิตย์ตกดินที่
สวยงามและโรแมนติก นําท่านสัมผัสชีวิตแบบเบดูอินพื้นเมือง พร้อมได้สนุกสนานกับการขี่อูฐ   จากนั้น
ให๎ทํานพักผ่อนในแค้มป์กระโจมแบบอาหรับ  สวมชุดพื้นเมืองของชาวอาหรับถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก  
และมีการเพนท์มื้อในแบบอาหรับ  พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารค่ําแบบบาร์บีคิว จิบชาและกาแฟหอมกรุ่น  
สไตล์อาหรับในบรรยากาศที่แสนสบาย  (มื้อที่ 6)  พร้อมทั้งชมโชว์ 
ระบําหน้าท้อง (Belly Dance) จากสาวชาวอาหรับ  ชมระบ า
กระโปรง (Tanora) ของอียิปต์ ระบ าหน๎าท๎องเป็นการเต๎นร าที่เชื่อ
กันวําเกําแกํที่สุดอยํางหนึ่ง ประมาณ  6,000 ปี ในดินแดนแถบ
อียิปต์ และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  เป็นการแสดงที่สัมพันธ์กับ
วัฒนธรรมบูชาพระแมํผ๎ูเป็นแหลํงท่ีมาของพลังชีวิต  
.....สมควรแกํเวลา  จากนั้นน าทํานเดินทางกลับสํูที่พัก..... 

นําท่านเดินทางสู่ที่พัก… FLORA GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่ของการเดินทาง  นครดูไบ - สุเหร่า จูไมร่า - จูไมร่า บีช - The Palm Project – Atlantis Hotel   
     พิพิธภัณฑ์ดูไบ – Gold Souk – Mall of Emirates  



 

 

 

  

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (มื้อที่ 6)  นําท่านล่องเรือ 

(Water Taxi) ชมความงดงามของ แม่น้ําครีกส์ (Creek River)  เป็นจุดชมทิวทัศน์ 
มีลักษณะเป็นทําเรือที่ตัดผํานใจกลางเมือง ซ่ึงเป็นศูนย์รวมประวัติศาสตร์และเป็น
ยํานชุมชนในดูไบ   The Creek เป็นที่ท่ีเหมาะส าหรับการเดินเลํน ชมวิวทิศทัศน์   
ยิ่งผ๎ูที่สนใจวัฒนธรรมและประเพณีของผ๎ูคนชาติตําง  ๆจะต๎องรู๎สึกชื่นชมและประทับใจกับภาพท้ังสอง
ฟากฝั่ง โดยเฉพาะภาพท่ีนกนางนวลหลายร๎อยตัวบินโฉบฉวัดเฉวียนผํานเรือสัญจร หรือที่เรียกวํา เรือเดา 
(dhow) มีลักษณะเป็นเรือใบเสาเดียวทีชาวอาหรับใช๎เป็นพาหนะที่แลํนผํานไปมา    จากนั้นนําท่านผ่านชม 

สุเหร่า จูไมร่า (Jumeirah Mosque) สุเหรําคูํบ๎านคูํเมืองของดูไบ สร๎างด๎วยหินอํอนทั้งหลัง  ได๎ชื่อวําเป็น
สุเหรําที่สวยงามมากที่สุดในแถบนี้  ให๎ทํานได๎เก็บภาพไว๎เป็นที่ระลึก จากนั้นให๎ทํานได ๎แวะถ่ายรูปใน

บริเวณชายหาด Jumeirah Beach  ซ่ึงเป็นชายหาดตากอากาศที่สวยงามยอดนิยมของดูไบ  จากจุดนี้ทําน
สามารถถํายรูปโดยมีฉากหลังอันสวยงามเป็นโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหรูระดับ 7ดาว ท่ีสวยและ
หรูหราที่สุดแหํงหนึ่งของโลก  และมีช่ือเสียงของตะวันออกกลาง ที่ทุกคนใฝ่ฝันที่จะมีโอกาสเข๎าไปสัมผัส 
ตั้งอยูํริมอําวอาหรับ   เป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ   นําท่านเดินทางสู่ เดอะปาล์มไอร์แลนด์ (The 

Palm Island) เป็นโครงการที่อลังการสุดยอดโปรเจคส์ของยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์  โดยการถมทะเลให๎
เป็นเกาะเทียม สร๎างเป็นรูปต๎นปาล์ม 3 เกาะ บนเกาะมีที่พักโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม๎น ร๎านค๎า ภัตตาคาร  
รวมท้ังส านัก งานตํางๆ นับวําเป็นส่ิงมหัศจรรย์อันดับท่ี 8 ของโลก ให๎ทํานได๎ชมกับความยิ่งใหญํของเกาะ
นี้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย  (มื้อที่ 7)   นําท่านชมพิพิธภัณฑ์ดูไบ (Dubai 

Museum)  เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีทันสมัยท่ีสุดในตะวันออกกลาง สร๎างเมื่อศตวรรษที่ 19  
บูรณะครั้งลําสุดปี 1970  เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ  เชํน 
การค๎นพบงาน ศิลป์ ภายในหลุมฝังศพท่ี Al Qusais ที่มีอายุมากกวํา 4,000  ปี  เรื่องราว
การค๎าขายมุก ในประวัติศาสตร์ กํอนการค๎นพบน้ ามัน  ประทับใจกับการน าเทคโนโลยี
ตํางๆ มาถํายทอด  บอกเลําเรื่องราวประวัติศาสตร์ ของชาวอาหรับโบราณ   จากนั้นนํา

ท่านไปยังตลาดทอง (Gold Souk) เป็นตลาดทองท่ีใหญํที่สุดในโลก  ขายทุกอยํางท่ีเป็น 
Jewelry เชํน มุก อัญมณี ตําง ๆ  ร๎านเล็ก ๆ จะอยูํหลังร๎านใหญ ํมี
ร๎านทองมากมายกวําร๎อยล๎าน  ให๎ทํานได๎เลือกซ้ือหาลวดลายอัน
สวยงามแปลกตาหลากหลายดีไซน์จากนั้น น าทํานสํูห๎าง Mall  of 

the Emirates ห๎างสรรพ สินค๎าช้ันน าขนาดยักษ์ ท่ีประกอบไปด๎วย
แหลํงบันเทิงตํางๆนานา และช๎อปป้ิงคอมเพล็กซ์ขนาดใหญํ  
ทํานสามารถรํวมพิสูจน์      “หิมะตกในทะเลทราย”   ที่ Ski Dubai 

Complex ลานสกีหิมะขนาดใหญํแหํงแรกที่สร๎างขึ้นบน
ทะเลทราย (จ าลองมาจากเมืองตากอากาศในประเทศ



 

 

 

  

 

สวิสเซอร์แลนด์) ภายในมีลานสกีเล็กส าหรับเด็กและลานสกีใหญํส าหรับผ๎ูใหญํ สามารถนั่งกระเช๎าขึ้นไป
บนยอดเนินส าหรับเลํนสกีได๎ ให๎ทํานได๎เพลิดเพลินกับการเลํนสกีและช๎อปป้ิงตามอัธยาศัย (คําเข๎าไมํรวม
ในคําบริการ) 

เย็น  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) 
18.00 น.  นําท่านเดินทางสู่สนามบิน 
20.55 น.     เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน สายการบิน THAI AIRWAYS  เที่ยวบินที่ TG 518 

วันที่ ห้าของการเดินทาง  กรุงเทพฯ                                             

06.40 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ  
 

หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** 
อัตราค่าบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ ่

พักห้องละ 2 ท่าน 
เด็กมีเตียง 

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
เด็กไม่มีเตียง 

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
พักเดี่ยว 

*วันปิยะ* 19-23 / 20-24 ต.ค. 53,900 52,900 51,900 12,000 

*วันปีใหม่* 28 ธ.ค. – 1 ม.ค. 
*วันปีใหม่* 29 ธ.ค. – 2 ม.ค. 

54,900 53,900 52,900 12,000 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม  

 คําตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นทัศนาจร เส๎นทาง กรุงเทพฯ-ดูไบ-กรุงเทพฯ สายการบินไทย (ตั๋วกรุ๏ป) 
 คําโรงแรมท่ีพักตามรายการระบุ (สองทํานตํอหนึ่งห๎อง)   
 คําภาษีสนามบินทุกแหํงท่ีม ี  
 คําเข๎าชมสถานที่ตํางๆ ตามรายการระบ ุ     
 คําอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการระบ ุ
 คํารถโค๎ชปรับอากาศทํองเที่ยว ตามรายการระบ ุ   
 คําน้ าหนักสัมภาระคนละ 20 กิโลกรัม 
 บริการน้ าดื่มวันละ 1 ขวด 
 คําวีซําทํองเที่ยวประเทศดูไบ  
 ประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจํากัดที่ได้มีการตกลงไว้กับบริษัท

ประกันภัย 
 



 

 

 

  

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 คําใช๎จํายสํวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชํน คําอาหารที่ส่ังนอกเหนือรายการ, คําโทรศัพท์ ฯลฯ 
 คําท าใบอนุญาต และวีซําส าหรับคนตํางชาติ หรือคนตํางด๎าว  
 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3% (ถ๎ามี) 
 คําน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวําสายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมตํอทําน) 

 ค่าทิปพนักงานขับรถ+ทิปไกด์ท้องถิ่น โดยเฉลี่ย 6 USD/ต่อท่าน/ต่อวัน 
เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า 

1. หนังสือเดินทาง : ต๎องมีอายุเหลือมากกวํา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (ส าหรับทํานที่มีหนังสือเดินทางเลํมเกํา กรุณา
น ามาประกอบการยื่นวีซําด๎วยเพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซําของทําน) 

 2.   รูปถําย  : รูปสี ขนาด 2 นิ้ว (ถํายไมํเกิน 6 เดือน) 2 รูป 
- กรุณากรอกชื่อของบิดา-มารดาของผ๎ูที่เดินทาง และชื่อคูํสมรส (กรณีผู๎หญิงท่ีแตํงงานแล๎ว) 
- กรณีผู๎เดินทางอายุไมํถึง 18 ปีบริบูรณ์ และไมํได๎เดินทางกับบิดา-มารดา จะต๎องมีหนังสือยินยอมให๎บุตรเดินทาง 
ไปตํางประเทศจากเขตหรืออ าเภอ 

***รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทําขึ้นจากประสบการณ์
และระเบียบของสถานทูตฯ ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย*** 

 
การชําระเงิน   

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคํามัดจ าเป็นจ านวน 10,000 บาท ตํอผู๎โดยสารหนึ่งทํานส าหรับการจองทัวร์สํวนที่เหลือ
จะขอเก็บท้ังหมดกํอนเดินทางอยํางน๎อย 15 วันท าการ 
 
หมายเหต ุ

 การสํารองที่นั่งจะเกิดการยืนยันว่าเดินทาง เมื่อท่านแฟกซ์สําเนาการชําระค่าบริการและได้รับการยืนยันจาก

พนักงานขายเท่านั้น กรณีไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อเบอร์ 081-3528261-2 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นได้ก็

ต่อเมื่อไม่สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 35 ท่าน   หรือเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้ไม่เกิดความสะดวกต่อการ 

เดินทางทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการหรือนําคณะเดินทางโดยไม่มี

หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยแต่มีผู้ดูแลเมื่อท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจ

แก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

หัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่าง  ๆ

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ  



 

 

 

  

 

 หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

 ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (ค่ารักษาพยาบาล ห้าแสนบาทและมีเงื่อนไขอื่นๆระบุตามกรรมธรรม์) 

 อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาทัวร์ขึ้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีอัตราแลกเงินมีการ 

เปลี่ยนแปลงจนกระทบกับราคาทัวร์หรือสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆเช่นค่าภาษีน้ํามัน หรือภาษี

สนามบินต่างๆ / หรือรัฐบาลของประเทศต่างๆประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  

 กรณีที่ท่านชําระมัดจําหรือชําระค่าทัวร์แล้วต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องทําก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน 

โดยนับเฉพาะวันทําการ ทางบริษัทฯจะดําเนินการตรวจเช็คและคืนค่าใช้จ่ายให้ตามจริง(ยกเว้นค่าวีซ่า),กรณียกเลิก

การเดินทางเนื่องจากป่วยต้องนําส่งใบรับรองแพทย์เพื่อทําเร่ืองกับสายการบินและโรงแรมที่พัก และต้องรอฟังผล

ตอบรับว่าสามารถทําเร่ืองคืนได้หรือไม่/กรณีที่ชําระค่าใช้จ่ายเป็นบัตรเครดิต และต้องการยกเลิกท่านต้องยอมรับ

เงื่อนไขเกี่ยวกับดอกเบี้ยและค่าดําเนินการจ่ายบัตรเครดิตที่ทางธนาคารทําการเรียกเก็บ/ อนึ่งตั๋วเคร่ืองบินและ

โรงแรมที่พักเป็นราคาแบบหมู่คณะหากต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ท่านอาจมีค่าใช้จ่าย กรุณา

ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกคร้ังก่อนยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง 

 


