
 

 

 

�แถมฟร ี!!  ขึ
 นตกึเบิรจ์คารฟิา BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD)   
 ตกึที�มีความสูงเหยยีบ ��� เมตร � !ชั
น  

�นั �ง Monorail ชมโครงการสุดอลงัการ The Plam 

�ตะลยุทะเลทรายโดยรถ1WD พรอ้มกิจกรรมแคมป์ปิ
 ง ขี�อูฐชมพระอาทิตยต์กดินดินเนอรใ์ตแ้สงจนัทร ์   

�ชมพรมผืนใหญ่ที�สุด ณ GRAND MOSQUE ซึ�งใหญ่เป็นอนัดบั > ของโลก 

�ชอ้ปปิ
 งจุใจทั
งสินคา้พื
 นเมืองและแบรน์เนม Dubai Mall  

�เมนูพิเศษ....BBQ+บุฟเฟ่ตส์ไตสอ์าหรบั กลางทะเลทราย พร้อมชมโชว์สาวสวยระบําหน้าท้อง 

 �� ราคารวมวีซ่าแลว้ ��  



 

วนัแรก กรุงเทพฯ–ดูไบ                          (-/-/-) 
�>.!! น. �คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร ผูโ้ดยสารขาออก ประตูที� 8 เคานเ์ตอร ์T 

สายการบิน เอมิเรสต ์(EK) สายการบินชั�นนําหรูหราระดับโลก โดยมีเจา้หน้าที!ของบริษัทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกเรื!องเอกสารและสมัภาระ 

�N.N! น. �เหิรฟ้าสู่ ดูไบ โดยสายการบิน EMIRATES เที!ยวบินที! EK>T7 AIRBUS A380 
�Z.!! น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาตดูิไบเมื!อเสร็จพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยนําทุกท่านเดินทางสู่เมืองดไูบ 
  � นําท่านเดนิทางสู่ที!พัก Holiday Inn Express หรือเทียบเท่า 

วนัที�สอง  ดูไบ-อาบูดาบี-GRAND MOSQUE-Heritage Village-ขึ
 นตกึ Burj Khalifa -Dubai Mall-นํ
าพุ
เตน้ระบาํ                                           (B/L/D) 

เชา้   �บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั�น นําคณะเดินทางสู่ นครอาบูดาบี ซึ!งห่างจากตวัเมืองดูไบ 180 กิโลเมตร (ประมาณ 2 ชั �วโมง)  
เมืองอาบดูาบีไดร้บัสมญานามว่าเป็น “Garden Of Gulf“เพราะความเขียวขจีของ ตน้ไมน้านาชนิดที!ปกคุมทั !ว
ทั�งบริเวณเมือง อาบดูาบี จนไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็น “สวรรคแ์ห่งทะเลทราย 
**** หมายเหต ุโปรดแตง่กายสุภาพออกจากโรงแรมเพื�อเขา้มสัยดิชิคซาเญด **** 
ผูห้ญิง: กรุณาโพกผา้คลุมศรีษะดว้ยน่ะค่ะเสื
 อแขนยาว กางเกงขายาว หา้มใส่กางเกงเลคกิ
 งหรือ
กางเกงรดัรูป   ผูช้าย: เสื
 อแขนยาวขายาวแตง่กายสุภาพ  
จากนั�นนําท่านชม GRAND MOSQUE หรือ SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL และเป็นสุเหร่าประจาํเมือง ของ
ท่านเชคที!ก่อตั�งประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตต ์ที!ท่าน สรา้งไวก้่อนท่านจะสวรรคต การก่อสรา้งรวมทั�งหมด
เป็นเวลา 10 ปี สุเหร่านี� มีพรมผืนที!ใหญ่ที!สุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟChandelier ใหญ่
ที!สุดในโลก นําเขา้จากประเทศเยอรมนัทาํดว้ยทองคาํและทองแดง สามารถรองรบัผูม้าประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาไดสู้งถึง 40,000 คน นอกจากนี� มสัยิดแห่งนี� เป็นสุสานหลวงที!ฝังพระบรมศพของ Sheikh Zayed bin 
Sultan Al Nahyan อดีตประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสแ์ละเจา้ผูค้รองรฐัอาบดูาบี�  
 
 

 
 
 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ 
กลาง
วนั 

คํ �า 
โรงแรมที�พกั หรือ
เทียบเท่า 

� กรุงเทพฯ-ดูไบ ✈ ✈ ✈ Holiday Inn Express 

� 
ดูไบ-อาบูดาบี- GRAND MOSQUE – Heritage Village-ขึ
 นตกึ BURJ 

KHALIFA-Dubai Mall-นํ
าพุเตน้ระบาํ 
O O O Holiday Inn Express 

> 
ดูไบ-GOLD&SPICE SOUK-JUMEIRAH BEACH-บุรจญอ์ลัอาหรบั 

BURJ AL ARAB-นั �งรถ Monorail-THE PLAM 

ทวัรท์ะเลทราย(1WD)   

O O O Holiday Inn Express 

1 ดูไบ-กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 



นั�นนําท่านชม HERITAGE VILLGE ซึ!งเป็นหมูบ่า้นพื� นเมืองจาํลองความเป็นอยู่ของชาวเบดูอิน ที!เคยเร่ร่อนอยู่
ในทะเลทราย ใหท่้านอิสระกบัการถ่ายภาพและเลือกซื� อของเป็นที!ระลึกไดจ้ากหมูบ่า้น 

 
 
 
 
 
กลางวนั �บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั
นนาํท่านเดินทางกลบัสู่ ดูไบ ใชเ้วลาประมาณ � ชม. 
นําท่านเดินทางกลบัสู่เมืองดูไบเพื!อขึ� นชมตึกบุรจญเ์คาะลีฟะฮ ์BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN 
THE WORLD) หรือเดิมชื!อ บุรจญดู์ไบหนึ�งในสญัลกัษณอ์นัสาํคญัของประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสอี์ก
ทั�งยงัเป็นฉากเสี!ยงตายสาํคญัของพระเอก “ ทอมครูซ” จากภาพยนตรเ์รื!อง Mission Impossible [ ซึ!งตึก มี
ความสูงถึง \]\ เมตร ปัจจุบนัมีทั�งหมด^_` ชั�นเป็นตึกที!ไดชื้!อว่าสูงที!สุดในโลกตัวตึกไดท้ําสถิติกลายมา
เป็นตึกระฟ้าที!สูงที! สุดในโลกมีความสูงถึงa[_ เมตรแซงตึกไทเป^`^ เรียบรอ้ย(สูงกว่าตึกไทเป^`^ 
ประมาณ cd เมตร และสูงกว่าอาคารใบหยก] ประมาณ ]^\ เมตร) ซึ!งไดมี้การเปิดตัวอย่างเป็นทางการ 
เมื!อวนัที![ มกราคม พ.ศ.]aag และ เปลี!ยนชื!ออาคารจาก "บุรจญด์ูไบ" เป็น "บุรจญเ์คาะลีฟะฮ์" เพื!อ เป็น
เกียรติแก่ ท่านชีคคอ์ดีตประธานาธิบดีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ตึกบุรจญเ์คาะลีฟะฮอ์อกแบบโดยเอส
โอเอ็ม ผูอ้อกแบบเดียวกนักบัเซียรท์าวเวอร ์อาคารที!สงูที!สุดในสหรฐัอเมริกาในปัจจุบนัการตกแต่งภายในจะ
ตกแต่งโดยจอรโ์จอารม์านี Giorgio Armaniโดยเป็นโรงแรมอารม์านีสาํหรบัgd ชั�นล่างโดยชั�น[a ถึง^`\ จะ
เป็นอพาร์ตเมนต์โดยที!เหลือจะเป็นสํานักงานและชั�นที!^]g และ ^][ จะเป็นจุดชมวิวของตึกที!สําคัญ 
ส่วนบนของตึกจะเป็นเสาอากาศสื!อสารนอกจากนี� ชั�น d\ จะมีสระว่ายนํ�า กลางแจง้ขนาดใหญ่โดยตึกนี� จะ
ติดตั�งลิฟตที์!เร็วที!สุดในโลกที!ความเร็ว^\ ม./วินาที (_a ก.ม./ชม.,[` ไมล/์ชม.)โดยลิฟตที์!มีความเร็วสูงสุด
อนัดบัที! ] ปัจจุบนัอยูที่!ตึกไทเป^`^ที!มีความความเร็ว ^_.\g ม./วินาที 
 
 
 

 
 

 
 

นําท่านชอ้ปปิ� งหา้งดูไบมอลล(์Dubai Mall)เป็นศูนยก์ารคา้แห่งใหม่ล่าสุดของเมืองดูไบ โดยจาํลองอาทิเช่น 
หา้ง Gallaria Lafayette หา้งชื!อดงัของฝรั !งเศส หา้ง Bloomingdales อนัยิ!งใหญ่จากอเมริกาเป็นศูนยร์วมแบ
รนดเ์นมชั�นนําแนวหน้าจากทั !วทุกมุมโลก ท่านสามารถเลือกชมเทคโนโลยีลํ�าสมยัของนํ�าพุเตน้ระบาํที!ขนาด
ใหญ่ที!สุดในโลกโดยมีการจดัแสดงที!บริเวณหนา้หา้งดไูบมอลล ์เริ!มตั�งแต่ �T.>!-�1.!!น.โดยการแสดงจะ
เริ!มทุกๆg`นาทีจากจุดนี�  ถ่ายสามารถถ่ายรปูคู่กบัตึกบุรจญเ์คาะลีฟะฮ ์(BurjKhalifa) แบบเต็มตวัตึกอีกดว้ย 
 
 
 
 
 



คํ �า  � บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 
  � นําท่านเดนิทางสู่ที!พัก Holiday Inn Express หรือเทียบเท่า 

วนัที�สาม  ดูไบ-GOLD&SPICE SOUK-JUMEIRAH BEACH-บุรจญอ์ลัอาหรบั BURJ AL ARAB- 
   นั �งรถ Monorail-THE PLAM-ทวัรท์ะเลทราย(4WD)                       (B/L/D) 
เชา้  �บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินชอ้ปปิ
 ง ตลาดทอง (GOLD SOUK) เป็นที!^ของตลาดทองที!ใหญ่ที!สุดในโลกขายทุกอย่างที!เป็น 
JEWELRY เช่น มุก อัญมณี ต่างๆรา้นเล็กๆมากมายกว่ารอ้ยรา้นคา้ใหท่้านได้เลือกซื� อของที! ตลาด
เครื�องเทศ (SPICE SOUK) คือ ตลาดเครื!องเทศทั�งตลาดตลบอบอวนไปดว้ยกลิ!นเครื!องเทศหลากหลายชนิด
จากทั !วทุกมุมโลกจําพวกไมห้อม อบเชย ถั !ว กระวาน กานหลู และถั !วรอ้ยแปดชนิดจากทุกที!ในตะวนัออก
กลาง 
 
 
 
 

 
นําท่านชมชายหาด JUMEIRAH BEACH ซึ!งเป็นชายหาดตากอากาศที!สวยงามยอดนิยมของดูไบ จากนั�นนํา
ท่านถ่ายรปูกบัโรงแรม ตกึบุรจญอ์ลัอาหรบั BURJ AL ARAB โรงแรมสุดหรู ระดบั 7ดาว ที!สวยและหรูหรา
ที!สุด แห่งหนึ!งของโลก และมีชชื!อเสียงของตะวนัออกกลาง ที!ทุกคนใฝ่ฝันที!จะมีโอกาสเขา้ไปสมัผัส ตั�งอยู่ริม
อ่าวอาหรบั เป็นที!พกัอาศยัของเศรษฐีชาวอาหรบั บุรจญอ์ลั อาหรบั (Burj Al Arab)หนึ!งในสญัลกัษณอ์นั
สาํคญัของประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสตึ์กบุรจญ์อลั อาหรบั ปัจจุบนัเป็นโรงแรมรูปทรงเรือใบที!สวยและ
หรูหราที!สุดระดบัโลกและมีชื!อเสียงของตะวนัออกกลางมีความสูงg]^ เมตรหรือ ^,`a` ฟุตตั�งอยู่บนเกาะ
เทียมที!ถูกถมขึ� นห่างจากแถบชายหาดจเูมร่าห ์]\` เมตรริมอ่าวเปอรเ์ซียที!ทุกคนใฝ่ฝันที!จะมีโอกาสเขา้ไป
สมัผัสซึ!งเป็นที!พกัอาศยัของเศรษฐีชาวอาหรบัการก่อสรา้งของตึกเริ!มตน้ก่อสรา้งใน พ.ศ. ]agd แลว้เสร็จ
และเริ!มเปิดใชง้านครั�งแรกเมื!อ ^ ธนัวาคม พ.ศ. ]a[]รูปทรงของตึกถูกสรา้งใหเ้หมือนกบัใบเรือของเรือใบ
แบบชาวอาหรบั ซึ!งตวัตึกมีเสา ] เสาแยกออกมาเป็นรูปตวั V ในขณะที!ช่องว่างระหว่างตวั V ส่วนหนึ!งก็ปิด
ใหเ้ป็นหอ้งใหญ่ๆ และแบ่งออกเป็นชั�นๆ สถาปนิกไดก้ล่าวว่า "สิ!งก่อสรา้งนี� จะเป็นสญัลกัษณข์องเมืองดูไบซึ!ง
ก็เหมือนกบั โอเปร่าเฮาสที์!เป็นสญัลกัษณข์องเมืองซิดนีย ์หรือหอไอเฟลที!เป็นสญัลกัษณข์องเมืองปารีสและ
ตึกบุรจญอ์ลั อาหรบัก็ตอ้งการกลายเป็นสญัลกัษณข์องเมืองดไูบประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสเ์ช่นกนั" 
 
 
 
 
 
 
 
ท่าน นั! งรถ Monorail > เดินทางสู่โครงการเดอะปาล์ม THE PALM ซึ�งเป็นโครงการที�อลงัการ สดุยอดโปร
เจคส์โดยการถมทะเล ให้เป็นเกาะเทียมสร้างเป็นรูปต้นปาล์ม # เกาะ บนเกาะมีที�พกัโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้น 
ร้านค้า ภตัตาคาร รวมทั )งสํานกังาน ตา่งๆนบัว่าเป็นสิ�งมหศัจรรย์อนัดบั . ของโลก นําท่านชื�นชมความสวยงาม
ของภมูิประเทศ และบรรยากาศรอบๆ โรงแรมนี )   Palm Island เป็นโครงการมหศัจรรย์ที�คิดค้นสําหรับรองรับการ



อยูอ่าศยัในอนาคต สร้างโดยการนําทรายมาถมทะเลเป็นเกาะเล็กๆ รวม 301 เกาะ รูปร่างหากมองจากด้านบน
รูปต้นอินทผลมั (The Palm) และ โครงการ The World จะเห็นเป็นรูปแผนที�โลก  
 

 
 
 
 
กลางวนั �บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เดินทางกลบัสู่ โรงแรมที�พกั  

หลงัอาหารนาํท่านกลบัเขา้สู่โรงแรมที�พกัเพื�อเตรียมตวัตลุยทะเลทรายในช่วงบ่าย 
�N.!! น.-15.>! น. พรอ้มกนัที!ล๊อบบี{   จะมีเจา้หน้าที!มาคอยรบัท่าน ไปแคมป์ /ตะลุยทะเลทราย โดย
บริการนี� จะอาํนวยความสะดวกโดยการรบั-ส่งถึงโรงแรม “ ทวัรท์ะเลทราย””ท่านจะสนุกกบัการนั!งรถตะลุย
ไปเนินทราย ตื!นเตน้ พรอ้มชมพระอาทิตยต์ก หลงัจากนั�นนําท่านเขา้สู่ แคม้ปิ
 งกลางทะเลทราย โดย
ภายในมีกิจกรรมต่างๆใหทุ้กท่านร่วมสนุก อาทิเช่น 
�Henna Tattoo (ทดลองศิลปะการเพนทล์วดลายแบบฉบบัชาวอาหรบั) 
�SHI SHA. (เครื�องสูบบารากู่ แบบฉบบัของชาวอาหรบักลิ�นผลไม) 
� GALA BAYA... ใหท่้านแตง่กายพื
 นเมืองแบบชาวอาหรบั ถ่ายรูปเก็บไวป็้นที�ระลึก 

� ฟรี ไม่อั
นชิมชาอาหรบั, ผลไมต้ามฤดูกาล, กาแฟ, นํ
าอดัลม, นํ
าดื�ม  � การขี�อูฐ 
 
 
 

 
 
คํ �า �บริการอาหารคํ �า แบบบารบี์คิว ในท่ามกลางบรรยากาศทะเลทรายสบาย พรอ้มโชวร์ะบาํหนา้ทอ้ง

(Belly Dance) จากสาวสวยชาวอาหรบักลางทะเลทราย  
��.!! น. เดินทางออกจากแคมป์ กลบัสู่ โรงแรมที�พกั  
 � นําท่านเดนิทางสู่ที!พัก Holiday Inn Express หรือเทียบเท่า 

วนัที�สี�   กรุงเทพฯ                 (B/-/-) 
เชา้  �บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
!Z.!! น. ไดเ้วลาพอสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินดูไบ เพื!อเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 
��.1N น. �เหินสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EMIRATES เที�ยวบิน EK3T! 
��.�N น. �คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ ดว้ยความประทบัใจ 

 
**รายการท่องเที!ยวอาจเปลี!ยนแปลงได้ ทั Iงนี Iโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ** 

**ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกครัIง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทดั เนื!องจากทางบริษัทฯ  
จะองิตามรายละเอียดของโปรแกรมที!ขายเป็นหลัก 

 



อัตราค่าบริการ 
กาํหนดการเดินทาง 

ราคาผูใ้หญ่  
(พกัหอ้งละ �-> ทา่น) 

ราคาเด็กเสริมเตยีง  
(พกักบัผูใ้หญ่ � ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  
(พกักบัผูใ้หญ่ � ทา่น) 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 
��-�N มี.ค.  �* �N,��� บาท �N,��� บาท �N,��� บาท T,N!! บาท 

28 เม.ย.-!� พ.ค.  �* 
� -�Z พ.ค.  �* 

�� มิ.ย.-!� ก.ค.  �* 
�T,��� บาท �T,��� บาท �T,��� บาท T,N!! บาท 

 
UPDATE 21/02/X8 

**ราคานี I สงวนการเดินทาง จาํนวน 20 ท่านขึ Iนไป** 
เงื�อนไขในการจองทวัร ์

�งวดที� � : สาํรองที�นั �งจา่ย �N,!!! บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน > วนั) พรอ้มส่งสาํเนาหนงัสือเดินทาง 
�งวดที� � :ชาํระยอดส่วนที�เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า �! วนั  
�หากไม่ชาํระค่าใชจ้่ายภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั 

กรณยีกเลกิ 

�ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ
 นจริง ณ วันนั
น ที�ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น ค่าตั �ว
เครื�องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

�ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินทั
งหมดในทุกกรณี 
กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ!งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทาํเรื!องยื!นเอกสารไปยงัสายการบิน 
โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื!อใหพิ้จารณาอีกครั�ง ทั�งนี�  อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดําเนินการ ซึ!งไม่สามารถแจง้ไดว้่า
สามารถคืนเงินไดท้ั�งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ� นอยูก่บัการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ
บริการอื!นๆเป็นสาํคญั  
เอกสารที!ใช้ประกอบในการยื!นวีซ่า 

� ในการทําวีซา่ประเทศดไูบ DEวนั ล่วงหน้าก่อนเดินทาง 
� พาสปอร์ตมีอายนุานกวา่ F เดือน และมีหน้าว่างอยา่งน้อย G หน้า 
� รูปถ่ายพื )นหลงัสีขาว ขนาด Gนิ )ว D รูป หน้าตรง ไมยิ่ )ม ไมเ่ห็นฟัน  
� สแกนหน้าพาสปอร์ต กลางเตม็G หน้า (ต้องเป็นสแกนสีไม่สามารถใช้สาํเนาได้) 

� กรณีเดก็อายไุมถึ่ง GE ปีบริบรูณ์ และไมไ่ด้เดินทางกบับดิา/มารดา คนใดคนหนึ�ง ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไป
ตา่งประเทศ จากบิดา/มารดา ซึ�งจดหมายต้องออกโดยที�วา่การอําเภอ โดยระบปุระเทศและวนัเดนิทาง (ตัวจริง) 

� สําเนาบตัรประชาชน D ชดุ ของบดิามารดา   (กรณีที!มีเดก็อายุตํ!ากว่า \] ปีเดนิทางไปด้วย) 
� สําเนาสตูิบตัร D ชดุ (กรณีอายุตํ!ากว่า \] ปี) 

� สําเนาทะเบียนบ้าน D ชดุ (กรณีอายุตํ!ากว่า \] ปี) 

� สําเนาทะเบียนสมรส หรือสําเนาทะเบียนหยา่ D ชดุ (กรณีเดก็อายุตํ!ากว่า \] ปีเดนิทาง) 
     
 
 

พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลือเกิน 6 เดือน 
มิฉะนั
นบริษทัจะไม่รบัผิดชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 



 
 
ตัวอย่างเอกสารยื!นวีซ่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อแนะนําและแจ้งเพื!อทราบ 

� สําหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทา่นั )น กรณีเดนิทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ทา่น แนะนําให้   
  ทา่นเปิดห้องพกั เป็น G ห้องจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 
�กรณีเดนิทางเป็นตั^วกรุ๊ป หากออกตั^วแล้วไม่สามารถขอคืนเงนิได้และไม่สามารถเปลี!ยนวันเดนิทางได้ 
�กระเป๋าเดนิทางเพื�อโหลด ให้ทา่นละ D ใบ นํ )าหนกัไมเ่กิน #E ก.ก.ตอ่ใบ / กระเป๋าถือขึ )นเครื�อง (Hand carry)  
  นํ )าหนกัต้องไมเ่กิน T ก.ก.Dใบ  
 
อัตราค่าบริการนี Iรวม 
� คา่ตัUวเครื�องบนิไป-กลบั ชั )นประหยดั โดยสายการบนิเอมิเรสต์ ( EK ) 
� คา่รถโค้ชท่องเที�ยวตามรายการ      
� คา่ที�พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 3 คืน (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
� คา่อาหารทกุมื )อตามระบใุนรายการ    
� คา่วีซา่เข้าประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรสต์ 
� คา่ธรรมเนียมตา่งๆ และคา่เข้าชมตามสถานที�ทกุแหง่  
� คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงิน 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล a]],]]] บาท  
  วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบใุนใบรับรองแพทย์วา่ ”อาหารเป็นพิษเทา่นั )น”) 

 (หมายเหตุ: คา่ประกนัอบุตัิเหตสํุาหรับเด็กที�มีอายตํุ�ากว่า F เดือน และ ผู้ใหญ่อายมุากกวา่ T^ ปี 
ทางบริษัทประกนัฯจะชดใช้คา่สินไหมทดแทนเพียงครึ�งหนึ�งของสญัญาฯ) 

 



อัตราค่าบริการนี Iไม่รวม 
� คา่หนงัสือหนงัสือเดนิทาง 
� คา่นํ )าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกว่าสายการบนิกําหนด (#E กิโลกรัมตอ่ทา่น) 
� คา่ใช้จา่ยส่วนตวัตา่งๆ เช่น คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ คา่อาหารสั�งพิเศษ, คา่มินิบาร์ในห้องพกั  
� คา่อาหารที�ไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ, คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 
�เป็นธรรมเนียมปฏิบตัใินการท่องเที�ยว นกัท่องเที�ยวควรทิปแก่มัคคุเทศกท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ 
คนขบัรถที�คอยบริการเราโดยประมาณ   ประมาณ  �Z USD ตอ่ทริป 

� ค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทย ท่านละ > USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 1วนั เท่ากบั �� USD) 
� ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ > USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น >วนั เท่ากบั Z USD)       

� พนกังานขบัรถในประเทศดูไบ ท่านละ � USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น >วนั เท่ากบั   USD) 

� พนกังานขบัรถท่องทะเลทราย  ท่านละ � USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น � วนั เท่ากบั � USD) 

กรณียกเลิก 

�ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ
 นจริง ณ วันนั
น ที�ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น ค่าตั �ว
เครื�องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

�ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินทั
งหมดในทุกกรณี 

***หมายเหตุ*** 

�บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ~ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีที!ไมส่ามารถทาํกรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน  ซึ!งใน
กรณีนี� ทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั�งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอื์!นใหถ้า้ตอ้งการ 
� ในกรณีที!คณะออกเดินทางตํ !ากว่า 20 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปลี!ยนแปลงขนาดของ
พาหนะที!ใชใ้นการนําเที!ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

�ในกรณีที!คณะออกเดินทางตํ !ากวา่ 20 ท่าน หรือตํ !ากวา่มาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอพิจารณา
ยกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ!มเต็ม ตามความเหมาะสม 

�บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ~ที!จะเปลี!ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์�  เมื!อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะ
ไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีที!สญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที!นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยั
บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
�บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณที์!เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื!น ๆ ที!นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ!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
 เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ�การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

�หากลูกค้าท่านใด ยืLนวซ่ีาแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องชําระค่ามัดจําทีL T5,WWW บาท และค่าวซ่ีาตามทีLสถานฑูตฯ เรียกเกบ็ 

 



หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า   เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
และมีหนา้ที�เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า � หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ�มเติม ** 

**ในกรณีที�ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ที�เกี�ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที�
ท่านไดท้าํการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที�ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั �วดงักล่าว 

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

 


