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บินตรงสู่ ดูไบ BKK –DXB-BKK   พกัดูไบ 3 คืน  อาหารไทย,จนี,บุฟเฟตน์านาชาต ิ

แถมฟร ี!!  ข้ึนตกึเบิรจ์คารฟิา BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD)   
 ตกึที่มีความสูงเหยยีบ 828 เมตร 160ชั้น 
นัง่ Monorail ชมโครงการสุดอลงัการ The Plam 
ตะลยุทะเลทรายโดยรถ4WD พรอ้มกิจกรรมแคมป์ป้ิง ข่ีอูฐชมพระอาทิตยต์กดินดินเนอรใ์ตแ้สงจนัทร ์   
ชมพรมผืนใหญ่ที่สุด ณ GRAND MOSQUE ซ่ึงใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก 
ชอ้ปป้ิงจุใจทั้งสินคา้พ้ืนเมืองและแบรน์เนม Dubai Mall , Emirates Mall และ Medinat Souk 
เดินทางสะดวกสบาย อาหารอร่อยและบริการสุดประทบัใจ...  
พกัโรงแรมหรู 4 ดาว สุดหรู  
เขา้ชม The Lost Chamber Aquarium สตัวน์ ้ามากกว่า 60,000 ชนิด 

พิเศษ!!! อาหารสุดหรู Red Lobster ท่านละ 1 ตวั และ อาหารม้ือพิเศษ บุฟเฟตน์านาชาต ิKaleidoscope @ Atlantis 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ–ดูไบ                 (-/-/D) 

13.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร ผูโ้ดยสารขาออก ประตูที่ 4 เคานเ์ตอร ์D 

สายการบิน Thai International Airways (TG) สายการบินชั้นน าหรูหราระดบัโลก โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัท

ฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารและสมัภาระ 

16.15 น. เหินฟ้าสู่ ดูไบ โดย Thai International Airways เท่ียวบินท่ี TG517  

19.40 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาตดิูไบเมื่อเสร็จพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยน าทุกท่านเดินทางสู่เมืองดไูบ 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

   น ำท่ำนเดนิทำงสู่ท่ีพัก Hillton Graden Inn หรือ Armada Blue Bay หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่สอง  ดูไบ-ข้ึนตกึ BURJ KHALIFA-อาบูดาบี-แกรนดม์อส-เอมิเรตสพ์าเลส–HERRITAGE VILLGE-

DUBAI MALL                (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองดูไบเพ่ือขึ้ นชมตึกบุรจญเ์คาะลีฟะฮ ์BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN 

THE WORLD) หรือเดิมช่ือ บุรจญด์ูไบหน่ึงในสญัลกัษณอ์นัส าคญัของประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์อีก

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
ค า่ 

โรงแรมที่พกั หรือ
เทียบเท่า 

1 กรุงเทพฯ-ดไูบ ✈ ✈ O 
Hillton Graden Innหรือ
เทียบเทา่ 

2 
ดไูบ-ข้ึนตึก BURJ KHALIFA-อาบูดาบี-แกรนดม์อส-เอมิเรตสพ์าเลส–
HERRITAGE VILLGE-DUBAI MALL  

O O O 
Hillton Graden Innหรือ
เทียบเทา่ 

3 
ดไูบ-JUMEIRAH BEACH-ชมตึกBURJ AL ARAB-Medinat Souk-นัง่รถ 
Monorail -THE PLAM-The Lost of Chamber Aquarium-ทวัรท์ะเลทราย
(4WD)   

O O O 
Hillton Graden Innหรือ
เทียบเทา่ 

4 ดไูบ-DUBAI MUSEUM-GOLD SOUK- SPICE SOUK-Mall of Emirate O O ✈  

5 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 



 

ทั้งยงัเป็นฉากเส่ียงตายส าคญัของพระเอก “ ทอมครูซ” จากภาพยนตรเ์ร่ือง Mission Impossible 4 ซ่ึงตึก มี

ความสูงถึง 828 เมตร ปัจจุบนัมีทั้งหมด160 ชั้นเป็นตึกท่ีไดช่ื้อว่าสูงท่ีสุดในโลกตัวตึกไดท้ าสถิติกลายมา

เป็นตึกระฟ้าท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง546 เมตรแซงตึกไทเป101 เรียบรอ้ย(สูงกว่าตึกไทเป101 

ประมาณ 97 เมตร และสูงกว่าอาคารใบหยก2 ประมาณ 218 เมตร) ซ่ึงไดม้ีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ 

เมื่อวนัท่ี4 มกราคม พ.ศ.2553 และ เปล่ียนช่ืออาคารจาก "บุรจญด์ูไบ" เป็น "บุรจญเ์คาะลีฟะฮ์" เพ่ือ เป็น

เกียรติแก่ ท่านชีคคอ์ดีตประธานาธิบดีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ตึกบุรจญเ์คาะลีฟะฮอ์อกแบบโดยเอส

โอเอ็ม ผูอ้อกแบบเดียวกนักบัเซียรท์าวเวอร ์อาคารท่ีสงูท่ีสุดในสหรฐัอเมริกาในปัจจุบนัการตกแต่งภายในจะ

ตกแต่งโดยจอรโ์จอารม์านี Giorgio Armaniโดยเป็นโรงแรมอารม์านีส าหรบั37 ชั้นล่างโดยชั้น45 ถึง108 จะ

เป็นอพาร์ตเมนต์โดยท่ีเหลือจะเป็นส านักงานและชั้นท่ี123 และ 124 จะเป็นจุดชมวิวของตึกท่ีส าคัญ 

ส่วนบนของตึกจะเป็นเสาอากาศส่ือสารนอกจากน้ีชั้น 78 จะมีสระว่ายน ้า กลางแจง้ขนาดใหญ่โดยตึกน้ีจะ

ติดตั้งลิฟตท่ี์เร็วท่ีสุดในโลกท่ีความเร็ว18 ม./วินาที (65 ก.ม./ชม.,40 ไมล/์ชม.)โดยลิฟตท่ี์มีความเร็วสูงสุด

อนัดบัท่ี 2 ปัจจุบนัอยูท่ี่ตึกไทเป101ท่ีมีความความเร็ว 16.83 ม./วินาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

จจากน้ัน น าคณะเดินทางสู่ นครอาบูดาบี ซ่ึงห่างจากตวัเมืองดูไบ 180 กิโลเมตร (ประมาณ 2 ชัว่โมง) 

เมือง อาบดูาบีไดร้บัสมญานามวา่เป็น “Garden Of Gulf“เพราะความเขียวขจีของ ตน้ไมน้านาชนิดท่ีปกคุมทัว่

ทั้งบริเวณเมือง อาบดูาบี จนไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็น “สวรรคแ์ห่งทะเลทราย”  

  **** หมายเหต ุโปรดแตง่กายสุภาพออกจากโรงแรมเพ่ือเขา้มสัยดิชิคซาเญด **** 

ผูห้ญิง: กรุณาโพกผา้คลุมศรีษะดว้ยน่ะค่ะเสื้ อแขนยาว กางเกงขายาว หา้มใส่กางเกงเลคก้ิงหรือ

กางเกงรดัรูป   ผูช้าย: เสื้ อแขนยาวขายาวแตง่กายสุภาพ  

จากน้ันน าท่านชม GRAND MOSQUE หรือ SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL และเป็นสุเหร่าประจ าเมือง ของ

ท่านเชคท่ีก่อตั้งประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตต์ ท่ีท่าน สรา้งไวก้่อนท่านจะสวรรคต การก่อสรา้งรวมทั้งหมด

เป็นเวลา 10 ปี สุเหร่าน้ีมีพรมผืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟChandelier ใหญ่

ท่ีสุดในโลก น าเขา้จากประเทศเยอรมนัท าดว้ยทองค าและทองแดง สามารถรองรบัผูม้าประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนาไดสู้งถึง 40,000 คน นอกจากน้ีมสัยิดแห่งน้ีเป็นสุสานหลวงท่ีฝังพระบรมศพของ Sheikh Zayed bin 

Sultan Al Nahyan อดีตประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสแ์ละเจา้ผูค้รองรฐัอาบดูาบ้ี  

 

 

 

 

น าท่านเก็บภาพความประทบัใจคู่กบั EMIRATE PALACE เป็นโรงแรมของรฐับาลอาบดูาบี บริหารโดยกลุ่ม 

Kempinski เปิดใหบ้ริการครั้งแรกเมื่อปี 2548 โดยใชง้บประมาณก่อสรา้งทั้งส้ินประมาณ 3 พนัลา้นเหรียญ

สหรฐั ซ่ึงสรา้งสวยงามดุจดัง่พระราชวงัของเจา้ผูค้รองนคร โรงแรมน้ีอยู่บนท่ีของอดีตประธานาธิบดี Shieak 

Al Anyan ซ่ึงท่านเคยด ารงต าแหน่งประธานาธิบดี ของ U.A.E จาก  



 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านชม HERRITAGE VILLGE ซ่ึงเป็นหมู่บา้นพ้ืนเมืองจ าลองความเป็นอยู่ของชาวเบดูอิน ท่ีเคย

เร่ร่อนอยูใ่นทะเลทราย ใหท่้านอิสระกบัการถ่ายภาพและเลือกซ้ือของเป็นท่ีระลึกไดจ้ากหมูบ่า้น 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ ดูไบ ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม. 

16.30 น. น าท่านชอ้ปป้ิงหา้งดูไบมอลล(์Dubai Mall)เป็นศูนยก์ารคา้แห่งใหม่ล่าสุดของเมืองดูไบ โดยจ าลองอาทิเช่น 

หา้ง Gallaria Lafayette หา้งช่ือดงัของฝรัง่เศส หา้ง Bloomingdales อนัยิ่งใหญ่จากอเมริกาเป็นศูนยร์วมแบ

รนด์เนมชั้นน าแนวหน้าจากทัว่ทุกมุมโลกภายในหา้งจะมีส่วนของ พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า สรา้งโดยการใชแ้ผ่น

อะคริลิค ในการประกอบตูป้ลาขึ้ นท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกไดถู้กบนัทึกลงในกิสเนสสเ์วิลลเ์รคคอรด์สเรียบรอ้ยแลว้ 

ท่านสามารถชมสัตวน์ ้านานาชนิดไดอ้ย่างตระการตา(ไม่รวมค่าเขา้ชมในส่วนของพิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้า) 

หรือท่านสามารถเลือกชมเทคโนโลยีล ้าสมยัของน ้าพุเตน้ระบ าท่ีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกโดยมีการจดัแสดงท่ี

บริเวณหน้าหา้งดูไบมอลล์ เร่ิมตั้งแต่ 17.30-24.00น.โดยการแสดงจะเร่ิมทุกๆ30นาทีจากจุดน้ี ถ่าย

สามารถถ่ายรปูคู่กบัตึกบุรจญเ์คาะลีฟะฮ(์BurjKhalifa)แบบเต็มตวัตึกอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ Red Lobster ซ่ึงเป็นสาขาจากอเมริกา อยู่ท่ี Dubai Mall เป็นอีกรา้นหน่ึงท่ีไดร้บั

ความนิยมโดยเฉพาะนักท่องเท่ียว ไม่ใช่แค่เพราะมี lobster เท่าน้ัน แต่ท่ีนัง่ outdoor จะมองเห็นตึก Burj 

Khalifa และการแสดงแสงสี และน ้าพุเตน้ระบ าตอนกลางคืนอีกดว้ย คนจึงมกัจอง outdoor เพ่ือทาน lobster 

และดกูารแสดงน ้าพุไปในตวั 

 

   

 

 

 

 

   น ำท่ำนเดนิทำงสู่ท่ีพัก Hillton Graden Inn หรือ Armada Blue Bay หรือเทียบเท่ำ 



 

วนัที่สาม  ดูไบ-JUMEIRAH BEACH-ตกึBURJ AL ARAB-Medinat Souk-นัง่รถ Monorail -THE PLAM-

The Lost of Chamber Aquarium-ทวัรท์ะเลทราย(4WD)      (B/L/D) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมชายหาด JUMEIRAH BEACH ซ่ึงเป็นชายหาดตากอากาศท่ีสวยงามยอดนิยมของดูไบ จากน้ันน า

ท่านถ่ายรปูกบัโรงแรม ตกึบุรจญอ์ลัอาหรบั BURJ AL ARAB โรงแรมสุดหรู ระดบั 7ดาว ท่ีสวยและหรูหรา

ท่ีสุด แห่งหน่ึงของโลก และมีชช่ือเสียงของตะวนัออกกลาง ท่ีทุกคนใฝ่ฝันท่ีจะมีโอกาสเขา้ไปสมัผัส ตั้งอยู่ริม

อ่าวอาหรบั เป็นท่ีพกัอาศยัของเศรษฐีชาวอาหรบั บุรจญอ์ลั อาหรบั (Burj Al Arab)หน่ึงในสญัลกัษณอ์นั

ส าคญัของประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสตึ์กบุรจญ์อลั อาหรบั ปัจจุบนัเป็นโรงแรมรูปทรงเรือใบท่ีสวยและ

หรูหราท่ีสุดระดบัโลกและมีช่ือเสียงของตะวนัออกกลางมีความสูง321 เมตรหรือ 1,050 ฟุตตั้งอยู่บนเกาะ

เทียมท่ีถูกถมขึ้ นห่างจากแถบชายหาดจเูมร่าห ์280 เมตรริมอ่าวเปอรเ์ซียท่ีทุกคนใฝ่ฝันท่ีจะมีโอกาสเขา้ไป

สมัผัสซ่ึงเป็นท่ีพกัอาศยัของเศรษฐีชาวอาหรบัการก่อสรา้งของตึกเร่ิมตน้ก่อสรา้งใน พ.ศ. 2537 แลว้เสร็จ

และเร่ิมเปิดใชง้านครั้งแรกเมื่อ 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2542รูปทรงของตึกถูกสรา้งใหเ้หมือนกบัใบเรือของเรือใบ

แบบชาวอาหรบั ซ่ึงตวัตึกมีเสา 2 เสาแยกออกมาเป็นรูปตวั V ในขณะท่ีช่องว่างระหว่างตวั V ส่วนหน่ึงก็ปิด

ใหเ้ป็นหอ้งใหญ่ๆ และแบ่งออกเป็นชั้นๆ สถาปนิกไดก้ล่าวว่า "ส่ิงก่อสรา้งน้ีจะเป็นสัญลกัษณข์องเมืองดูไบซ่ึง

ก็เหมือนกบั โอเปร่าเฮาสท่ี์เป็นสญัลกัษณข์องเมืองซิดนีย ์หรือหอไอเฟลท่ีเป็นสญัลกัษณข์องเมืองปารีสและ

ตึกบุรจญอ์ลั อาหรบัก็ตอ้งการกลายเป็นสญัลกัษณข์องเมืองดไูบประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสเ์ช่นกนั" 

 

 

 

 

 

 
จากน้ันน าท่าน MADINAT JUMEIRAH SOUK  ศูนยก์ารคา้รูปทรงอาหรบัโบราณ ตั้งอยู่ Fountain ติดริมทะเล 

ภายในตกแต่งสวยงามแบบอาหรบั และมีรา้นคา้ทันสมยัมากมายใหท่้านจบัจ่ายซ้ือ   ของ บริเวณรอบสรา้ง

เป็นสระน ้ามีเรือท่องเท่ียวแบบเรือ GONDOLA ของอิตาลี จะน าท่านช่ืนชมความสวยงามของภูมิประเทศ และ

บรรยากาศรอบๆ อิสระใหท่้านเดินเล่นในบริเวณพลาซ่า 

 

 

 

 

 
น ำท่ำน น่ังรถ Monorail (MRT) > เดินทำงสู่โครงกำรเดอะปำล์ม THE PALM ซึ่งเป็นโครงกำรท่ีอลงักำร 
สดุยอดโปรเจคส์โดยกำรถมทะเล ให้เป็นเกำะเทียมสร้ำงเป็นรูปต้นปำล์ม 3 เกำะ บนเกำะมีท่ีพกัโรงแรม รีสอร์ท 
อพำร์ตเม้น ร้ำนค้ำ ภัตตำคำร รวมทัง้ส ำนกังำน ตำ่งๆนบัว่ำเป็นสิ่งมหศัจรรย์อนัดบั 8 ของโลก น ำท่ำนช่ืนชม
ควำมสวยงำมของภูมิประเทศ และบรรยำกำศรอบๆ โรงแรมนี  ้   Palm Island เป็นโครงกำรมหศัจรรย์ท่ีคิดค้น
ส ำหรับรองรับกำรอยู่อำศยัในอนำคต สร้ำงโดยกำรน ำทรำยมำถมทะเลเป็นเกำะเล็กๆ รวม 301 เกำะ รูปร่ำง
หำกมองจำกด้ำนบนรูปต้นอินทผลมั (The Palm) และ โครงกำร The World จะเห็นเป็นรูปแผนท่ีโลก  

   



 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเขา้ชมอควาเร่ียมขนาดยกัษ์ (The Lost Chamber Aquarium) ซ่ึงภายในตูก้ระจกบรรจุ

ส่ิงมีชีวิตทางน ้าไวถึ้ง 65,000 ชนิด 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ Kaleidoscope Buffet International @ Atlantis 

   

   

 

 

 

เดินทางกลบัสู่ โรงแรมที่พกั  

หลงัอาหารน าท่านกลบัเขา้สู่โรงแรมที่พกัเพื่อเตรียมตวัตลยุทะเลทรายในช่วงบ่าย 

15.00 น.-15.30 น. พรอ้มกนัท่ีล๊อบบ๊ี  จะมีเจา้หน้าท่ีมาคอยรบัท่านไปแคมป์ /ตะลุยทะเลทราย โดย

บริการน้ีจะอ านวยความสะดวกโดยการรบั-ส่งถึงโรงแรม ทวัรท์ะเลทราย ท่านจะสนุกกบัการนัง่รถตะลุยไป

เนินทราย ต่ืนเตน้ พรอ้มชมพระอาทิตยต์ก หลงัจากน้ันน าท่านเขา้สู่ แคม้ป้ิงกลางทะเลทราย โดยภายในมี

กิจกรรมต่างๆใหทุ้กท่านร่วมสนุก อาทิเช่น 

Henna Tattoo (ทดลองศิลปะการเพนทล์วดลายแบบฉบบัชาวอาหรบั) 

SHI SHA. (เครื่องสูบบารากู่ แบบฉบบัของชาวอาหรบักล่ินผลไม) 

 GALA BAYA... ใหท้่านแตง่กายพ้ืนเมืองแบบชาวอาหรบั ถ่ายรูปเก็บไวป็้นที่ระลึก 

 ฟรี ไม่อั้นชิมชาอาหรบั, ผลไมต้ามฤดูกาล, กาแฟ, น ้าอดัลม, น ้าด่ืม  การข่ีอูฐ 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ แบบบารบ์ีคิว ในท่ามกลางบรรยากาศทะเลทรายสบาย พรอ้มโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง

(Belly Dance) จากสาวสวยชาวอาหรบักลางทะเลทราย  

22.00 น. เดินทางออกจากแคมป์ กลบัสู่ โรงแรมที่พกั  

  น ำท่ำนเดนิทำงสู่ท่ีพัก Hillton Graden Inn หรือ Armada Blue Bay หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่สี ่  ดูไบ-DUBAI MUSEUM-GOLD SOUK- SPICE SOUK-Mall of Emirate          (B/L/-) 

เชา้   บริกการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

จากน้ันน าคณะเขา้เยี่ยม ชมพิพิธภณัฑ ์ดูไบ (DUBAI MUSEUM) เป็นพิพิธภณัฑท่ี์ทนัสมยัท่ีสุดในตะวนัออก

กลาง สรา้งขึ้ นเมือ่ศตวรรษท่ี 19 บรูณะครั้งล่าสุดปี ค.ศ.1970 เป็นพิพิธภณัฑท่ี์รวบรวมเร่ืองราวส าคญัทาง

ประวติัศาสตร ์เช่น การคน้พบ งานศิลป์ ในหลุมฝังศพท่ี AL QUSAIS ท่ีมีอายุถึง 4,000 ปีและเร่ืองราวการ

คา้ขายมุก ในประวติัศาสตรก์่อนการคน้พบน ้ามนั และท่านจะประทบัใจกบัการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มา

ถ่ายทอดเพ่ือบอกเล่าเร่ืองราวประวติัศาสตรข์องอาหรบัโบราณ  

 

 

 

 

 

จากน้ันน าทุกท่านนัง่ เรือขา้มฝาก ABRA                                                             

                   ชอ้ปป้ิงท่ีตลาดทอง  

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินชอ้ปป้ิง ตลาดทอง (GOLD SOUK)        1                            ขายทุกอย่างท่ีเป็น 

JEWELRY                 ต่างๆรา้นเล็กๆมากมายกว่ารอ้ยรา้นคา้ใหท่้านได้เลือกซ้ือของท่ี ตลาด

เครื่องเทศ (SPICE SOUK)         เคร่ืองเทศทั้งตลาดตลบอบอวนไปดว้ยกล่ินเคร่ืองเทศหลากหลายชนิด 

จากทัว่ทุกมุมโลก จ าพวกไมห้อม อบเชย ถัว่ กระวาน กานหลู และถัว่รอ้ยแปดชนิดจากทุกท่ีในตะวนัออก

กลาง 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านอิสระชอ้ปป้ิง Mall of the Emiratesไดร้บัความนิยมสงูทนัทีท่ีเปิดบริการ Mall of the 

Emirates เป็นหา้งขนาดใหญ่ มีโรงภาพยนตร ์Cinestar แบบคอมเพล็กซ ์มีอารเ์คดกวา้งใหญ่ ติดตั้งตูเ้กมส ์

ลานโบวล่ิ์ง และรา้นคา้อีกมากมาย รวมถึงรา้นต่างๆ ท่ีไดร้บัความนิยมในดไูบ และ Borders, Debenhams, 

Zara และแมแ้ต่ Harvey Nichols สินคา้แบรนดด์งัอยา่ง H&M และ Phat Farm ส าหรบัลกูคา้ทัว่ไป และ Via 

Rodeo ท่ีเต็มไปดว้ย Versace, D&G, Ferragamo และอ่ืนๆ ในหา้งยงัมีส่วนของ Ski Dubai ใน Mall of the 

Emiratesจุดท่ีโดดเด่นท่ีสุดของ Mall of the Emirates ก็คือ Ski Dubai ไมน่่าแปลกใจท่ี Mall of the Emirates 

เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีไดร้บัความนิยมสงูสุดในดไูบ Ski Dubai หน่ึงในสุดยอดแหล่งท่องเท่ียวในสหรฐัอาหรบั

เอมิเรตส ์สามารถเลือกเล่นระหวา่งสกี สโนวบ์อรด์ เล่ือนหิมะ หรือโยนบอลหิมะในสวนหิมะ (ไม่รวมค่าเขา้

และค่าอุปกรณใ์น Ski) 

 



 

 

 

 

 

ค า่   อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยัเพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินดูไบ เพ่ือเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 

20.55 น. เหินสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย Thai International Airways เที่ยวบินที่ TG518 

วนัที่หา้  กรุงเทพฯ          (-/-/-) 

06.40 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ ดว้ยความประทบัใจ 

 

**รำยกำรท่องเที่ยวอำจเปล่ียนแปลงได้ ทัง้นีโ้ดยค ำนึงถงึประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส ำคัญ** 
**ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกครัง้ กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำกทำงบริษัทฯ  

จะองิตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลัก 

อัตรำค่ำบริกำร 
ก าหนดการเดินทาง 

ราคาผูใ้หญ่  
(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ราคาเด็กเสริมเตยีง  

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 
พกัเดี่ยวเพิ่ม 

28 ก.ค.-01 ส.ค.60 

12-16 ส.ค. 60 

30 ส.ค.-03 ก.ย.60 

20-24 ก.ย.60 

27 ก.ย.-01 ต.ค.60 

39,999 บาท 38,999 บาท 36,999 บาท 9,000 บาท 

04-08 ต.ค.60 

25-29 ต.ค.60 

08-12 พ.ย.60 

22-26 พ.ย.60 

23-27 ธ.ค.60 

41,888 บาท 39,888 บาท 37,888 บาท 9,000 บาท 

11-15 ต.ค.60 

19-23 ต.ค.60 

20-24 ต.ค.60 

21-25 ต.ค.60 

01-05 ธ.ค.60 

07-11 ธ.ค.60 

42,888 บาท 40,888 บาท 38,888 บาท 9,000 บาท 

 
UPDATE 28/06/17 

**รำคำนี ้สงวนกำรเดินทำง จ ำนวน 20 ท่ำนขึน้ไป** 
 
เง่ือนไขในการจองทวัร ์

งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่จา่ย 15, 000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วนั)พรอ้มส่งส  าเนาหนงัสือเดินทาง 



 

งวดที่ 2 :ช าระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั  

หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั 

 

กรณยีกเลกิ 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ  า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วันนั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น ค่าตัว๋

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ  าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจ  านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

เอกสำรที่ใช้ประกอบในกำรย่ืนวีซ่ำ 
 ในกำรท ำวีซำ่ประเทศดไูบ 10วนั ล่วงหน้ำก่อนเดินทำง 
 พำสปอร์ตมีอำยนุำนกวำ่ 6 เดือน และมีหน้ำว่ำงอยำ่งน้อย 2 หน้ำ 
 รูปถ่ำยพืน้หลงัสีขำว ขนำด 2นิว้ 1 รูป หน้ำตรง ไมย่ิม้ ไมเ่ห็นฟัน  
 สแกนหน้ำพำสปอร์ต กลำงเตม็2 หน้ำ (ต้องเป็นสแกนสีไม่สำมำรถใช้ส ำเนำได้) 

 กรณีเดก็อำยไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์ และไมไ่ด้เดินทำงกบับดิำ/มำรดำ คนใดคนหนึง่ ต้องมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไป
ตำ่งประเทศ จำกบิดำ/มำรดำ ซึง่จดหมำยต้องออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ โดยระบปุระเทศและวนัเดนิทำง (ตัวจริง) 
 ส ำเนำบตัรประชำชน 1 ชดุ ของบดิำมำรดำ   (กรณีที่มีเดก็อำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีเดนิทำงไปด้วย) 
 ส ำเนำสตูิบตัร 1 ชดุ (กรณีอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี) 

 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชดุ (กรณีอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี) 

 ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือส ำเนำทะเบียนหยำ่ 1 ชดุ (กรณีเดก็อำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีเดนิทำง) 
 
 
 
 
ตัวอย่ำงเอกสำรยื่นวีซ่ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนั้นบริษทัจะไม่รบัผิดชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

 



 

ข้อแนะน ำและแจ้งเพื่อทรำบ 
 ส ำหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริกำรเฉพำะบำงโรงแรมเทำ่นัน้ กรณีเดนิทำงเป็นผู้ใหญ่ 3 ทำ่น แนะน ำให้   
  ทำ่นเปิดห้องพกั เป็น 2 ห้องจะสะดวกกบัทำ่นมำกกวำ่ 
กรณีเดนิทำงเป็นตั๋วกรุ๊ป หำกออกตั๋วแล้วไม่สำมำรถขอคืนเงนิได้และไม่สำมำรถเปล่ียนวันเดนิทำงได้ 
กระเป๋ำเดนิทำงเพื่อโหลด ให้ทำ่นละ 1 ใบ น ำ้หนกัไมเ่กิน 30 ก.ก.ตอ่ใบ / กระเป๋ำถือขึน้เคร่ือง (Hand carry)  
  น ำ้หนกัต้องไมเ่กิน 7 ก.ก.1ใบ  
 
อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 คำ่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั โดย Thai International Airways (TG) 
 คำ่รถโค้ชท่องเท่ียวตำมรำยกำร      
 คำ่ท่ีพกัโรงแรมระดบัมำตรฐำน 3 คืน (พกัห้องละ 2 ท่ำน) 
 คำ่อำหำรทกุมือ้ตำมระบใุนรำยกำร    
 คำ่วีซำ่เข้ำประเทศสหรัฐ อำหรับเอมิเรสต์ 
 คำ่ธรรมเนียมตำ่งๆ และคำ่เข้ำชมตำมสถำนท่ีทกุแหง่  
 มคัคเุทศก์น ำเท่ียวท่ีช ำนำญเส้นทำงบริกำรทำ่นเป็นอย่ำงดี 
 คำ่ประกนัอบุตัเิหตใุนกำรเดนิทำงวงเงิน 1,000,000 บำท คำ่รักษำพยำบำล 500,000 บำท  
  วงเงินคุ้มครองอำหำรเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบใุนใบรับรองแพทย์วำ่ ”อำหำรเป็นพิษเทำ่นัน้”) 

(หมำยเหตุ: คำ่ประกนัอบุิตเิหตสุ ำหรับเด็กท่ีมีอำยุต ่ำกว่ำ 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อำยมุำกกวำ่ 75 ปี 
ทำงบริษัทประกนัฯจะชดใช้คำ่สินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหนึ่งของสญัญำฯ) 

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 คำ่หนงัสือหนงัสือเดนิทำง 
 คำ่น ำ้หนกัของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีท่ีเกินกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (30 กิโลกรัมตอ่ทำ่น) 
 คำ่ใช้จำ่ยส่วนตวัตำ่งๆ เช่น คำ่ซกัรีด คำ่โทรศพัท์ คำ่อำหำรสัง่พิเศษ, คำ่มินิบำร์ในห้องพกั  
 คำ่อำหำรท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรำยกำร, คำ่โทรศพัท์ คำ่ซกัรีด ฯลฯ 
 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 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 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ  า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วันนั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น ค่าตัว๋

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ  าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจ  านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 



 

***หมำยเหตุ*** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน  ซ่ึงใน
กรณีน้ีทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะ

ไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยั

บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ 

หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสงูข้ึน ตามอตัราค่าน ้ามนั หรือ 

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าว 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 
หากลูกค้าท่านใด ยืน่วซ่ีาแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องช าระค่ามัดจ าที ่10,000 บาท และค่าวซ่ีาตามทีส่ถานฑูตฯ เรียกเกบ็ 
 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ** 

**ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่

ท่านไดท้  าการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว 

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

 

 


