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รหสัโปรแกรมทวัร ์ DUBAI 5D_DEC-EK-W02 

 

ดูไบ อาบูดาบ ี
จุดเด่น 

 

 ชมความยิง่ใหญข่อง Grand Mosque 
 ชมเอมเิรตส ์พาเรด Emirate Palace 
 ถา่ยรปูคูจ่ากมมุไกล กับตกึ บรุจญ ์อัล อาหรับ Burj Al Arab 
 ชมตกึ บรุจญ ์เคาะลฟีะฮ ์Burj Khalifa  

 พเิศษ !! ตะลยุทะเลทราย ดว้ยรถ 4 WD รถขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
 ชอ้ปป้ิงที ่ตลาดทอง Gold Souk ทีข่ ึน้ชือ่วา่เป็นตลาดทองทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 
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ชือ่โปรแกรม ดูไบ อาบูดาบ ี    
จ านวน 5 วนั 3 คนื 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่ 1 โปรแกรม สมทุรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู)ิ – ดไูบ                                                                                

ทีพ่กั 
Hilton Garden Inn Mina / JW Marriott  
Marquis หรือ่เทยีบเทา่ 

มือ้อาหาร ☐ เชา้ ☐ กลางวนั ☒ ค า่ 

เวลา รายละเอยีด 

 
13.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 8 

เคานเ์ตอร ์T-U สายการบนิ Emirates Airlines โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 
 
15.40 น.     ออกเดนิทางสู ่ดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิท ีEK 377 

 
19.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน ดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์
 ** เวลาที ่ดไูบ ชา้กวา่ประเทศไทย ประมาณ 3 ชัว่โมง ** 
 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ (บนเครือ่ง กอ่นเครือ่งลง) 
  

 
 

 
วนัที ่

2 โปรแกรม 
ดไูบ - อาบดูาบ ี- สเุหรา่หลวง - จดุชมววิ ชคิาโก บชี - เอมเิรตส ์พาเรด – 
Ferrari World - ดไูบ - ตกึบรุจญ ์เคาะลฟีะฮ ์- ดไูบมอลล ์- น า้พุเตน้ระบ า                                              

ทีพ่กั 
Hilton Garden Inn Mina / JW Marriott  
Marquis หรอืเทยีบเทา่ 

มือ้อาหาร ☒ เชา้ ☒ กลางวนั ☒ ค า่ 

เวลา รายละเอยีด 

   
         **คําแนะนํา โปรดแตง่กายดว้ยชดุสภุาพ** 

สภุาพสตร:ี ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาวไมรั่ดรปู และเตรยีมผา้สําหรับสําหรับคลมุศรษีะ 
         สภุาพบรุษุ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาว 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นออกเดนิทางจากอาณาเขตเมอืงดไูบ สูอ่าณาเขตของเมอืง อาบดูาบ ีAbu Dhabi เมอืงหลวง
ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ใหญเ่ป็นอนัดับ 2 รองจาก เมอืงดไูบ ดไูบใหญเ่ป็นอนัดับ 1 ของ
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์เมอืงอาบดูาบเีป็นเมอืงทีไ่ดรั้บสมญานามว่า Garden of Gulf หรอื 
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อา่วแหง่ความเขยีวขจ ีและมคีวามอดุมสมบรูณ์ไปดว้ยสวนสวยงาม ทา่มกลางทะเลทราย นําทา่นชม
ความยิง่ใหญ่ของ Grand Mosque หรอื Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Mosque สเุหร่า
หลวง ประจําเมอืงหลวงอาบดูาบ ีซึง่ ท่าน Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan หรอื ท่านชคีค ์
บคุคลสําคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์เป็นเจา้ผูค้รองรัฐอาบดูาบ ีเป็นผูก้อ่ตัง้ประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมเิรตส ์และ เป็นประธานาธบิดคีนแรกของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ผูเ้ป็นทีรั่ก และ
เปรยีบเสมอืนบดิาของชาวสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์สรา้งไวก้่อนท่านจะสวรรคต การก่อสรา้งใชเ้วลา
รวมทัง้หมด 10 ปี ภายในสเุหร่าแห่งนี้มพีรมทอมอืผนืทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร 
ผลงานทอ้งถิน่ของชาวอาหรับโบราณ และ โคมไฟ Chandelier ทีใ่หญ่ที่สุดในโลก นําเขา้จาก
ประเทศเยอรมันทําดว้ยทองคําและทองแดงซึง่ถูกสั่งทําขึน้พเิศษ ซึง่ภายหลังทีท่่านชคีคส์วรรคต 
ทางรัฐบาลจงึใชส้เุหร่าแห่งนี้เป็นสสุานหลวงทีฝั่งพระบรมศพของท่าน Sheikh Zayed Bin Sultan 
Al Nahyan สุเหร่าแห่งนี้สามารถรองรับผูม้าประกอบพธิกีรรมทางศาสนาไดสู้งถงึ 40,000 คน 
จากนัน้ แวะถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ ณ จุดชมววิ ชคิาโกบชี Chicago Beach หรอื Saadiyat Beach ที่
ทา่นชคีค ์สรา้งขึน้เป็นของขวัญแกช่าวเมอืง ผ่านชม เอมเิรตส ์พาเรด Emirates Palace ซึง่ในอดตี
ใชเ้ป็นทีรั่บรองผูนํ้าประเทศในเครอื GCC หรอื คณะมนตรคีวามร่วมมอืรัฐอา่วอาหรับ ไดแ้ก ่บารเ์รน 
การต์าร ์คูเวต โอมาน ซาอุดอิารเบยี และสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์พระราชอาคันตุกะของท่านชคีค ์
ปัจจุบันเป็นโรงแรมทีอ่ยูใ่นความดูแลของรัฐบาลเมอืงอาบดูาบี บรหิารโดยกลุ่ม Kempinski เปิด
ใหบ้รกิารครัง้แรกเมือ่ปี 2548 โดยใชง้บประมาณก่อสรา้งทัง้ส ิน้ประมาณ 3 พันลา้นเหรยีญสหรัฐฯ
AUD ซึง่มคีวามสวยงามดจุดั่งพระราชวังของเจา้ผูค้รองนคร  โรงแรมแหง่นีอ้ยูบ่นทีด่นิของท่านชคีค ์
อดตีประธานาธบิด ีอกีเชน่กนั 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงดูไบ เพือ่ขึน้ชมตกึ บรุจญ ์เคาะลฟีะฮ ์Burj Khalifa หรอื เดมิชือ่ บรุจญ ์
ดูไบ หนึ่งในสัญลักษณ์อันสําคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์อกีทัง้ยังเป็นฉากเสีย่งตาย
สําคัญของพระเอก ทอม ครซู  จากภาพยนตรเ์รือ่ง Mission Impossible 4 ซึง่ตกึ มคีวามสงูถงึ 828 
เมตร ปัจจุบันมทีัง้หมด 160 ชัน้ เป็นตกึทีไ่ดช้ ือ่ว่าสงูทีส่ดุในโลก ตัวตกึไดทํ้าสถติกิลายมาเป็นตกึ
ระฟ้าทีสู่งทีสุ่ดในโลกมคีวามสูงถงึ 546 เมตร แซงตกึไทเป 101 เรียบรอ้ย สูงกว่าตกึไทเป 101 
ประมาณ 97 เมตร และสูงกว่าอาคารใบหยก 2 ประมาณ 218 เมตร ซึง่ไดม้กีารเปิดตัวอย่างเป็น
ทางการ เมือ่วันที ่4 มกราคม พ.ศ. 2553 และ เปลีย่นชือ่อาคารจาก บรุจญ ์ดูไบ เป็น บรุจญ ์เคาะ
ลฟีะฮ ์เพือ่เป็นเกยีรตแิก ่ทา่นชคีค ์อดตีประธานาธบิดปีระเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ตกึบรุจญ ์เคาะ
ลีฟะฮ์ ออกแบบโดย เอสโอเอ็ม ผูอ้อกแบบเดียวกันกับเซียร์ทาวเวอร์ อาคารที่สูงที่สุดใน
สหรัฐอเมรกิาใน ปัจจบุนัการตกแตง่ภายในจะตกแตง่โดย จอรโ์จ อารม์าน ีGiorgio Armani โดยเป็น
โรงแรมอาร์มานี สําหรับ 37 ชัน้ล่าง โดยชัน้ 45 ถงึ 108 จะเป็นอพาร์ตเมนต์ โดยที่เหลอืจะเป็น
สํานักงาน และ ชัน้ที ่123 และ 124 จะเป็นจดุชมววิของตกึทีสํ่าคญั สว่นบนของตกึจะเป็นเสาอากาศ
สือ่สาร นอกจากนี้ชัน้ 78 จะมสีระว่ายน้ํา กลางแจง้ขนาดใหญ่ โดยตกึนี้จะตดิตัง้ลฟิตท์ีเ่ร็วทีส่ดุใน
โลก ทีค่วามเร็ว 18 ม./วนิาท ี65 ก.ม./ชม. , 40 ไมล/์ชม. โดยลฟิตท์ีม่คีวามเร็วสงูสดุอันดับที่ 2 
ปัจจุบันอยู่ที่ตกึไทเป 101 ที่มคีวามความเร็ว 16.83 ม./วนิาที นําท่านชอ้ปป้ิงหา้ง ดูไบ มอลล ์
Dubai Mall เป็นศูนยก์ารคา้แห่งใหม่ล่าสุดของเมอืงดูไบ โดยจําลอง อาท ิเชน่ หา้ง Gallaria 
Lafayette หา้งชือ่ดังของฝร่ังเศส หา้ง Bloomingdales อนัยิง่ใหญจ่ากอเมรกิา เป็นศนูยร์วมแบรนด์
เนมชัน้นําแนวหนา้จากทั่วทุกมุมโลก ภายในหา้งจะมสีว่นของ พพิธิภัณฑส์ัตวน้ํ์า สรา้งโดยการใช ้

แผ่นอะคริลิค ในการประกอบตูป้ลาขึ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก ไดถู้กบันทึกลงในกิสเนสส์ เวิลล ์
เรคคอรด์ส เรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นสามารถชมสัตวน้ํ์านานาชนดิไดอ้ยา่งตระการตา ไมร่วมค่าเขา้ชม ใน
สว่นของพพิธิภัณฑส์ัตวน้ํ์า หรอืท่านสามารถเลอืกชมเทคโนโลยล้ํีาสมัยของน้ําพุเตน้ระบําทีข่นาด
ใหญ่ทีส่ดุในโลก โดยมกีารจัดแสดงทีบ่รเิวณหนา้หา้งดูไบ มอลล ์เริม่ตัง้แต่ 17.30-24.00 น. โดย
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การแสดงจะเริม่ทกุๆ 30 นาท ีจากจดุนี ้ถา่ยสามารถถ่ายรูปคู่กับตกึ บรุจญ ์เคาะลฟีะฮ ์Burj Khalifa 
แบบเต็มตัวตกึอกีดว้ย 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 

 
            
                         

วนัที ่ 3 โปรแกรม 
โครงการ The Palm - Atlantis Hotel - หาดจเูมรา่ห ์- ตกึบรุจญ ์อลั 
อาหรบั – ตลาด Medinat Jumeirah Souk - ตะลยุทะเลทราย ดว้ยรถ 4 
WD พรอ้มรบัประทานอาหารค า่แบบบารบ์คีวิ                    

ทีพ่กั 
Hilton Garden Inn Mina / JW Marriott  
Marquis หรอืเทยีบเทา่ 

มือ้อาหาร ☒ เชา้ ☒ กลางวนั ☒ ค า่ 

เวลา รายละเอยีด 

 
**โปรดเตรยีมเครือ่งแตง่กาย และอปุกรณ์กนัแดด เพือ่ตะลยุทะเลทรายในชว่งบา่ย** 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่โครงการเดอะปาลม์ The Palm กับการสัมผัสประสบการณ์ใหม ่
โดยน่ังรถไฟ Monorail MRT สูส่ถาน ีAtlantis Hotel The Palm  โครงการ The Palm เป็นโครงการ
มหัศจรรยท์ีค่ดิคน้การอยู่อาศัยในโลกอนาคตนับเป็นผลงานที่ย ิง่ใหญ่และภาคภูมใิจของประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์สรา้งโดยการถมทะเลใหเ้ป็นเกาะเทยีม หากมองจากดา้นบน จะเป็นรูปตน้
ปาลม์ โดยแบง่เป็นเกาะเล็กๆ รวม 301 เกาะ บนเกาะมทีีพ่ัก โรงแรม รสีอรท์ อพารต์เมน้ต ์รา้นคา้ 
ภตัตาคาร รวมทัง้สํานักงาน ต่างๆ นับว่าเป็นสิง่มหัศจรรยอ์ันดับ 8 ของโลก ระหว่างทางใหท้่านชืน่
ชมความสวยงามของภูมปิระเทศ รมิอ่าวเปอร์เซยี และบรรยากาศรอบๆของโครงการ ที่สําคัญ
โครงการ The Palm แห่งนี้ ไดถู้กบันทกึใหเ้ป็นสว่นหนึง่บนแผนทีโ่ลกเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ใหท้่าน
ไดถ้่ายรูปคู่ กับตกึ บรุจญ ์อัล อาหรับ Burj Al Arab หนึง่ในสัญลักษณ์อันสําคัญของประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมเิรตส ์ตกึบรุจญ ์อลั อาหรับ ปัจจุบันเป็นโรงแรมรูปทรงเรอืใบทีส่วยและหรูหราทีส่ดุระดับ
โลก และมชีือ่เสยีงของตะวันออกกลาง มคีวามสงู 321 เมตร หรอื 1,050 ฟตุ ตัง้อยูบ่นเกาะเทยีมที่
ถูกถมขึน้ห่างจากแถบชายหาดจูเมร่าห์ 280 เมตร รมิอา่วเปอรเ์ซยี ทีทุ่กคนใฝ่ฝันทีจ่ะมโีอกาสเขา้
ไปสมัผัส ซึง่เป็นทีพั่กอาศัยของเศรษฐชีาวอาหรับ การกอ่สรา้งของตกึเริม่ตน้กอ่สรา้งใน พ.ศ. 2537 
แลว้เสร็จและเริม่เปิดใชง้านครัง้แรกเมือ่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542 รปูทรงของตกึถกูสรา้งใหเ้หมอืนกับ
ใบเรอืของเรอืใบแบบชาวอาหรับ ซึง่ตัวตกึมเีสา 2 เสาแยกออกมาเป็นรูปตัว V ในขณะทีช่อ่งว่าง
ระหวา่งตัว สว่นหนึง่ก็ปิดใหเ้ป็นหอ้งใหญ่ๆ  และแบง่ออกเป็นชัน้ๆ สถาปนกิไดก้ล่าวว่า สิง่กอ่สรา้งนี้
จะเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงดไูบ ซึง่ก็เหมอืนกบั โอเปรา่ เฮาส ์ทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของเมอืงซดินีย ์หรอื 
หอไอเฟล ทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของเมอืงปารสี และตกึบรุจญ ์อลั อาหรับ ก็ตอ้งการกลายเป็นสญัลักษณ์



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
5 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ DUBAI 5D_DEC-EK-W02 

ของเมอืงดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์เชน่กนั นําทา่นชมความหรหูราสไตลอ์าหรับโบราณที่ 
ตลาด Medinat Jumeirah Souk หรอืเรยีกวา่ เวนสิแหง่ดไูบ เป็นตลาดตดิแอร ์ตัง้อยูใ่นสว่นเดยีวกบั
โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Mina Al Salam ของตระกลู Al Maktoum ออกแบบและตกแต่งเป็นศลิปะ
พืน้เมอืงแบบอาหรับคลาสสกิ ภายในมสีนิคา้ระดับ Premium มากมาย เชน่ ของทีร่ะลกึ พวงกญุแจ 
ขวดทราย พรมอหิรา่น หัวน้ําหอม โคมไฟ ของประดับตกแตง่บา้น ขนมหวาน ถั่วรสชอ็กโกแลต เป็น
ตน้ 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาอันสมควร คณะพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย ออกเดนิทางเพือ่สัมผัสประสบการณ์ครัง้หนึง่ใน
ชวีติ พเิศษ !! ตะลุยทะเลทราย ดว้ยรถ 4 WD ท่านจะไดส้นุกและตืน่เตน้ไปกับกจิกรรมอันแปลก
ใหม ่น่ังรถตะลยุไปบนเนนิทรายทัง้สงูและตํ่าสลับกันไป  ทีช่าวพืน้เมอืงเรยีกว่า Desert Safari หรอื 
Sand Dunes ดืม่ดํ่าความโรแมนตกิของบรรยากาศพระอาทติยอ์สัดงทา่มกลางทะเลทราย  
หมายเหตุ** สําหรับท่านทีเ่มารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถ ล่วงหนา้อยา่งนอ้ยครึง่ชัว่โมง หรอื ควร
แจง้หัวหนา้ทัวรใ์หท้ราบกอ่นไปทัวรท์ะเลทราย เพือ่ขอรับยาแกเ้มารถ กจิกรรมนี้ ไมอ่นุญาตใหผู้ท้ี่
เป็นโรคหัวใจขัน้รุนแรง หรอื ตัง้ครรภ ์เขา้ร่วมโดยเด็ดขาด หลังกจิกรรม Desert Safari หรอื Sand 
Dunes เดนิทางถงึแคมป์กระโจมสไตลอ์าหรับ ทา่มกลางทะเลทราย สัมผัสวถิชีวีติชาวพืน้เมอืง เบ )
 (ดูอนิ โดยภายในมกีจิกรรมต่างๆใหทุ้กท่านร่วมสนุก เชน่ Henna Tattoo ศลิปะการเพนทล์วดลาย
แบบฉบับชาวอาหรับ , Shi Sha เครือ่งสบูบารากู ่แบบฉบับของชาวอาหรับ กลิน่ผลไมน้านาชนดิ , 
Gala Baya ใหท้า่นแตง่กายพืน้เมอืงแบบชาวอาหรับ , รวมถงึสนุกสนานกับการขีอ่ฐู เพือ่ถ่ายรูปเก็บ
ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ ไมอ่ัน้ หรอื ท่านสามารถเลอืก ชมิชาอาหรับ , อนิทผาลัม , กาแฟ , น้ําอัดลม , น้ํา
ผลไม ้การขีอ่ฐู 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  พเิศษ!! ชมโชว์ ระบําหนา้ทอ้ง Belly Dance เป็นศลิปะการร่ายรําทีเ่นน้การเคลื่อนไหวของ

กลา้มเนือ้ทอ้งและสะโพก จากสาวสวยสดุเซก็ซีช่าวอาหรับ 
 

 
 

วนัที ่ 4 โปรแกรม 
Dubai Creek - Abra Taxi - ตลาดทอง - ตลาดเครือ่งเทศ - ดไูบ -
พพิธิภณัฑด์ไูบ  

ทีพ่กั - มือ้อาหาร ☒ เชา้ ☒ กลางวนั ☐ ค า่ 

เวลา รายละเอยีด 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นสู ่Dubai Creek เป็นทะเลทีส่รา้งขึน้โดยการขดุเขา้มาในชายฝ่ัง เพือ่แบง่
นครดไูบออกเป็น 2 สว่น คอื Deira Dubai และ Bur Dubai มคีวามยาวประมาณ 14 กโิลเมตร มที่า
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จอดเรอื 8 ท่า นําท่านน่ัง เรอืขา้มฟาก ทีช่าวเมอืงดูไบเรยีกกันว่า Abra Taxi ซึง่เป็นเรอืทีรั่บใช ้

ชาวเมอืงดูไบมาชา้นานจวบจนถงึปัจจุบัน ใหท้่านไดส้ัมผัสวถิชีวีติความเป็นอยู ่ของชาวเมอืงดูไบ
แบบโบราณ ที่ไม่ว่าเมืองดูไบจะมคีวามล้ําสมัยทางเทคโนโลยรีะดับโลกมากเพียงใด แต่ก็ยังมี
โอกาสไดเ้ห็นวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนทอ้งถิน่โบราณอยู่จนถงึปัจจุบัน ขา้มฟากสู่ยา่นตลาด
เกา่ของเมอืงดูไบทีเ่รยีกว่า Old Dubai Souk ทีอ่ยูท่างฝ่ัง Bur Dubai นําท่านชอ้ปป้ิงที ่ตลาดทอง 
Gold Souk ทีข่ ึน้ชือ่วา่เป็นตลาดทองทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก วางขายเครือ่งประดับทีทํ่าจากทองคํา ขาย
เครือ่งประดับทกุชนดิ เชน่ มกุ อัญมณี ต่างๆ รา้นเล็กๆ มากมายกว่ารอ้ยรา้นคา้ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้
ของที ่หรอืใกลก้นั ใหท้า่นชอ้ปป้ิง ตลาดเครือ่งเทศ Spice Souk ทีท่ัง้ตลาดตลบอบอวนไปดว้ยกลิน่
เครือ่งเทศ ไมห้อม อบเชย กระวาน กานหล ูและถั่วชนดิตา่งๆ นับรอ้ยชนดิจากทั่วทกุมมุโลก มารวม
ไวท้ีต่ลาดเครือ่งเทศแหง่นี้ 

 
เทีย่ง         บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านชม พพิธิภัณฑด์ูไบ Dubai Museum เป็นพพิธิภัณฑท์ีท่ันสมัยทีส่ดุในภูมภิาคตะวันออก
กลาง สรา้งขึน้เมือ่ศตวรรษที ่19 บรูณะครัง้ล่าสุดปี พ.ศ. 2513 เป็นพพิธิภัณฑท์ีร่วบรวมเรือ่งราว
สําคัญทางประวัตศิาสตร ์เช่น การคน้พบงานศลิป์ ทีม่อีายุถงึ 4,000 ปี เรือ่งราวการคา้ขายมุกใน
ประวัตศิาสตรก์่อนการคน้พบน้ํามัน ท่านจะประทับใจกับการนําเทคโนโลยตี่างๆ มาถ่ายทอดเพื่อ
บอกเลา่เรือ่งราวประวัตศิาสตรข์องอาหรับโบราณ  
เดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน ดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์

 
15.20 น. ออกเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ Emirates Airlines เทีย่วบนิที ่EK370   

 

 
 
 

วนัที ่ 5 โปรแกรม สมทุรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู)ิ 

ทีพ่กั - มือ้อาหาร ☐ เชา้ ☐ กลางวนั ☐ ค า่ 

เวลา รายละเอยีด 

 
00.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
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อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

พกั
เดีย่ว 

เดอืน  กรกฎาคม 

15 ก.ค. 59 - 19 ก.ค. 59  32,900 32,900 32,900 5,900 

เดอืน  สงิหาคม 

11 ส.ค. 59 - 15 ส.ค. 59  39,900 39,900 39,900 5,900 

เดอืน  กนัยายน 

22 ก.ย. 59 - 26 ก.ย. 59  32,900 32,900 32,900 5,900 

เดอืน  ตลุาคม 

11 ต.ค. 59 - 15 ต.ค. 59  35,900 35,900 35,900 5,900 
เดอืน  ธนัวาคม 

01 ธ.ค. 59 - 05 ธ.ค. 59  35,900 35,900 35,900 5,900 

08 ธ.ค. 59 - 12 ธ.ค. 59  35,900 35,900 35,900 5,900 

22 ธ.ค. 59 - 26 ธ.ค. 59  39,900 39,900 39,900 5,900 

 
หมายเหต ุ

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลาและวันเดนิทางได ้บาง
กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นแปลงวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
 กรณุาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (สําเนาหนา้พาสปอรต์) ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ําระค่ามัดจําทัวรห์รอืค่า

ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรณุาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบหากทา่นไมดํ่าเนนิสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ใหบ้รษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีที่
ออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกลุผดิ) 

 หลังจากที่ท่านไดช้ําระค่ามัดจําและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบรอ้ยแลว้ ภายใน 7 วนั ก่อนการเดนิทาง 
บรษัิทจะจัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตัวการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมลห์รอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้

 ราคาทัวรใ์ชต้ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางได ้ตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางที่
ระบเุทา่นัน้ 

 บรษัิทไมม่นีโยบายในการจัดคู่นอนใหแ้กลู่กคา้ทีไ่มรู่จ้ักกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพัก
เดีย่วเพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรเ์ทา่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวันเดนิทาง ไป-กลับ 
 ลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดี่ยว) เนื่องจากมาตราฐานโรงแรมยกเวน้ เด็ก 

Infant-12 ปี 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป – กลับคณะ 
• คา่ทีพั่กโรงแรม โดยอตัรานี ้สําหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น 
• คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
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• คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทัวร ์
• คา่อตัราเขา้ชมสถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นรายการ  
• มคัคเุทศกข์องบรษัิทนําเทีย่ว และอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
• คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แบบคณะเทา่น ัน้ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ทปิมคัคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถ ตามธรรมเนยีม คอื 30 USD 

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
• คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง ในกรณีเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด นํากระเป๋าโหลดใตเ้ครือ่งบนิไดท้่านละ 1 

ใบ ใบละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และสําหรับราคานี้ทางบรษัิทจะไมร่วมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บ

เพิม่ 
 คา่ทําใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด 
 ค่าวซีา่สําหรับพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจําตัวคนต่างดา้ว 3) 

ใบสําคัญถิน่ทีอ่ยู ่4) สําเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5) สมดุบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป แลว้
ทางบรษัิทฯจะเป็นผูดํ้าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก (สําหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว 
เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

 
 

เง ือ่นไขการเดนิทาง  

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☒  วซีา่ 

 
หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ทา่น ซึง่
ในกรณีนี ้ทางบรษัิท ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนียมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้
ตอ้งการ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจํุาเป็น สดุวสิัย จนไม่
อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 
และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสมเนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภัย
ธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษัิทจะคํานงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ และบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใน
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กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศ หรอื
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจ
คนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคืนเงนิใหท้่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน บรษัิทจะไม่
รับผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนือ่งมาจากผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใน
กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับชาวต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้วทีพํ่า
พักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทนอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้ 

5. เมือ่ทา่นไดช้ําระเงนิมดัจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับ
ทางทางบรษัิท จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  

 
การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระ งวดแรก 10,000 บาท  
 สว่นทีเ่หลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วนั มฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง โดย

อตัโนมตั ิ

 
การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจําทัง้หมด  
 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มดัจําทา่นละ 5,000 บาท 
 แจง้ลว่งหนา้ 16 – 29 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มดัจําทา่นละ 50% ของราคาทัวร ์
 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ดําเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทัวร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  
 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ 

จะทําการลืน่การเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนื
ได ้คอื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตั๋ว 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัย เชน่ การยกเลกิหรอื
ล่าชา้ของสายการบนิ, อบุัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตาม
สถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้เหนอืการควบคมุของบรษัิทฯ 
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การเตรยีมเอกสารเพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์
** โปรดสง่เอกสารมาทีบ่รษัิทกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วันทําการ ** 

** วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ใชร้ะยะเวลาในการพจิารณา 10 วนัทําการ ** 
 

 หนังสอืเดนิทางทีม่วีันกําหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทีเ่ดนิทางกลับเท่านัน้ และมี
หนา้วา่ง 2 หนา้ 

 รปูถา่ยส ีขนาด 2 x 2 นิว้ พืน้หลังสขีาวหนา้ตรงเทา่นัน้ จํานวน 2 รปู  
 สําเนาบตัรประชาชน 1 ฉบบั 

 สําเนาทะเบยีนบา้น 1 ฉบบั 
 สําเนาทะเบยีนสมรส หรอื สําเนาทะเบยีนหยา่ 1 ฉบบั 

 
** กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์ และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา/มารดา คนใดคนหนึง่ จําเป็นตอ้งม ี** 
 

 หนังสอืยนิยอม ใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศที ่ออกโดยอําเภอ – สํานักงานเขตทีอ่ยูอ่าศัยตามทะเบยีนบา้น 
โดยระบปุระเทศ วันทีเ่ดนิทางไปและกลับ เท่านัน้ (เอกสารฉบับนี้ เป็นหนังสอืราชการ จะเป็นภาษาไทย 
ไมจํ่าเป็นตอ้งแปล) พรอ้มสําเนาบตัรประชาชนของพอ่ และ แม ่อยา่งละ 1 ฉบบั 

 สําเนาสตูบิตัร 1 ฉบบั 
 สําเนาบตัรประชาชน 1 ฉบบั 
 สําเนาทะเบยีนบา้น 1 ฉบบั 

 
สถานฑตูรับเฉพาะรปูถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ หา้มแม็กซร์ปูใสพ่าสปอรต์ 

รปูถา่ยพืน้หลังเป็นสอีืน่ๆหรอืถา่ยเองแลว้ปริน้สง่มาเพือ่ขอยืน่วซีา่  
ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบหากยืน่วซีา่ไมผ่า่นและเกดิคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ตามเงือ่นไขกรณีใดๆทัง้สิน้ 
 

 กรณุาถอดปกพาสปอรต์ของทา่น กอ่นจัดสง่เลม่พาสปอรต์ใหก้บัทางบรษัิท 
 รปูถา่ยหา้มเป็นชดุขา้ราชการเด็ดขาด 

 
 


