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          รหสัโปรแกรมทัวร ์       Dubai Abu Dhabi-DEC-5D-EK-W02 

 
 

ดูไบ อาบูดาบ  ี

จุดเด่น 

 

 สัมผัสความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมแหง่ชนชาติประเทศตะวันออกกลาง Grand Mosque และ Emirate Palace 

 ขึน้ชมววิบนตกึสูงระฟ้า บุรจญ ์เคาะลฟีะฮ ์Burj Khalifa ชัน้ที ่123-124 

 สัมผัสโครงการอันน่าภาคภูมใิจทีถู่กจารึกลงแผนทีโ่ลก ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ The Palm  

 ถ่ายรูปคู่ กับ ตกึบุรจญ ์อัล อาหรับ Burj Al Arab 
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 ชม พพิธิภัณฑด์ูไบ Dubai Museum  

 พเิศษ!! ตะลุยทะเลทราย ดว้ยรถ 4 WD รถขับเคลือ่น 4 ลอ้ 

 ชมโชว ์Belly Dance จากสาวสวยสุดเซ็กซี ่

 
ชื่อโปรแกรม  ดูไบ อาบูดาบี   

จ านวน 5 วนั 3 คืน  

ก าหนดการเดินทาง   
 

วนัท ี ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - ดูไบ 

 

13:00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 8 เคานเ์ตอร์ T สายการ

บนิ EMIRATES AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

 

15:40 น. ออกเดนิทางสู่ ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ โดยเทีย่วบนิท ี EK377 

 

19:00 น. เด ินทางถ ึง ท่าอากาศยาน ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอม ิเรตส ์ (เวลาที่ ดูไบ ชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 3 

ช่ัวโมง) 

 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า (บนเครื่อง ก่อนเครื่องลง) 

  

ท ีพ่กั Hilton Garden Inn Mina / JW Marriott  Marquis  หรอืเทยีบเทา่ 

 

   
 

วนัท ี ่2 
ดูไบ - อาบูดาบ ี- สุเหร่าหลวง - จุดชมววิ ชคิาโก บชี - เอมเิรตส ์พาเรด - Ferrari World - ดูไบ - ต ึก

บุรจญ ์เคาะลฟีะฮ ์ - ดูไบมอลล ์- น า้พุเตน้ระบ า  

 

**ค าแนะน า โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ** 

สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเส ือ้แขนยาวไม่รัดรูป และเตรียมผา้ส าหรับส าหรับคลุมศรีษะ 

สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเส ือ้แขนยาว 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางจากอาณาเขตเมอืงดูไบ สู่อาณาเขตของ เมอืงอาบูดาบี Abu Dhabi เม ืองหลวงของประเทศ

สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจาก เม ืองดูไบ ดูไบใหญ่เป็นอันดับ 1 ของประเทศสหรัฐอาหรับเอ

มเิรตส ์ เมอืงอาบูดาบเีป็นเม ืองทีไ่ดรั้บสมญานามว่า Garden of Gulf หรือ อ่าวแห่งความเขียวขจี และม ีความ

อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยสวนสวยงาม  ท่ามกลางทะเลทราย  น าท่านชมความยิ่งใหญ่ของ Grand Mosque หรือ 

Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Mosque สุเหร่ าหลวง ปร ะจ าเม ือ งหลวงอ าบูดาบี ซ ึ่ง  ท่ าน  Sheikh 

Zayed Bin Sultan Al Nahyan หรือ ท่านชีคค์ บุคคลส าคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอม ิเรตส ์เป็นเจา้ผูค้รองรัฐ

อาบูดาบ ีเป็นผูก้่อตัง้ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์และ เป็นประธานาธิบดคีนแรกของประเทศสหรัฐอาหรับเอ

มเิรตส ์ ผูเ้ป็นทีรั่ก และเปรียบเสมอืนบิดาของชาวสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์สร ้างไวก้่อนท่านจะสวรรคต การก่อสรา้ง
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ใชเ้วลารวมทั้งหมด 10 ปี ภายในสุเหร่าแห่งน ี้ม ีพรมทอม ือผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาด  5,627 ตารางเมตร 

ผลงานทอ้งถ ิน่ของชาวอาหรับโบราณ และ โคมไฟ Chandelier ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก น าเขา้จากประเทศเยอรมัน

ท าดว้ยทองค าและทองแดงซึ่งถูกสั่งท าข ึน้พิเศษ ซึ่งภายหลังทีท่่านชีคคส์วรรคต ทางรัฐบาลจงึใชสุ้เหร่าแหง่น ี้

เป็นสุสานหลวงที่ฝังพระบรมศพของท่าน Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan สุเหร่าแหง่น ี้สามารถรองรับผู ้

มาประกอบพิธกีรรมทางศาสนาไดสู้งถ ึง 40,000 คน จากนั ้น แวะถ่าย รูปเป็นที่ระล ึก  ณ จุดชมวิว ชิคาโกบีช 

Chicago Beach หรือ Saadiyat Beach ที่ท่านชีคค์ สร ้างข ึน้เป็นของขวัญแก่ชาวเมอืง ผ่านชม เอมเิรตส ์พาเรด 

Emirates Palace ซึง่ในอดตีใชเ้ป็นที่รับรองผูน้ าประเทศในเครือ GCC หรือ คณะมนตรีความร่วมมอืรัฐอ่าวอาหรับ 

ไดแ้ก่  บาร์เรน การ์ตาร์  คูเวต โอมาน ซาอุดอิารเบีย และสหรัฐอาหรับเอม ิเรตส ์พระราชอาคันตุกะของท่านชคีค์ 

ปัจจุบันเป็นโรงแรมทีอ่ ยู่ในความดูแลของรัฐบาลเมอืงอาบูดาบ ีบริหารโดยกลุ่ม  Kempinski เปิดใหบ้ริการครั้ง

แรกเม ือ่ ปี 2548 โดยใชง้บประมาณก่อสร ้างทั้งส ิ้นประมาณ 3 พันลา้นเหรียญสหรัฐฯAUD ซึง่มคีวามสวยงามดุจ

ดั่งพระราชวังของเจา้ผูค้รองนคร  โรงแรมแหง่น ีอ้ยู่บนทีด่นิของท่านชคีค ์ อดตีประธานาธบิด ี อกีเช่นกัน 

 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางกลับสู่ เมอืงดูไบ เพือ่ข ึน้ชม ตกึบุรจญ ์เคาะลฟีะฮ ์Burj Khalifa หรือ เด ิมชือ่  บุรจญ ์ดูไบ หนึ่งใน

สัญลักษณอ์ันส าคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอม ิเรตส ์ อกีทั้งยังเป็นฉากเส ีย่งตายส าคัญของพระเอก ทอม ครูซ  

จากภาพยนตร์เรื่อง Mission Impossible 4 ซึ่งต ึก มคีวามสูงถ ึง 828 เมตร ปัจจุบันมทัี้งหมด 160 ชั ้น เป็นตึกที่

ไดช้ ื่อว่าสูงทีสุ่ดในโลก ตัวต ึกไดท้ าสถ ิตกิลายมาเป็นตกึระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกมคีวามสูงถงึ 546 เมตร แซงตึก

ไทเป 101 เรียบร ้อย สูงกว่าตกึไทเป 101 ประมาณ 97 เมตร และสูงกว่าอาคารใบหยก 2 ประมาณ 218 เมตร ซึ่ง

ไดม้ ีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ  เม ือ่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2553 และ เปลีย่นชื่ออาคารจาก บุรจญ์ ดูไบ เป็น 

บุรจญ์ เคาะลฟีะฮ ์เพือ่เป็นเกยีรตแิก่ ท่านชคีค์ อดีตประธานาธบิดีประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ ตกึบุรจญ ์เคาะ

ลฟีะฮ ์ออกแบบโดย เอสโอเอ็ม ผูอ้อกแบบเดียวกันกับเซยีร์ทาวเวอร์  อาคารที่สูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาใน 

ปัจจุบันการตกแต่งภายในจะตกแต่งโดย จอร์โจ อาร์มานี Giorgio Armani โดยเป็นโรงแรมอาร์มาน ีส าหรับ 37 

ชัน้ล่าง โดยชัน้ 45 ถงึ 108 จะเป็นอพาร์ตเมนต ์โดยทีเ่หลือจะเป็นส านักงาน และ ชัน้ที ่123 และ 124 จะเป็นจุด

ชมววิของตกึที่ส าคัญ ส่วนบนของตกึจะเป็นเสาอากาศสือ่สาร  นอกจากนีชั้ ้น 78 จะมสีระว่ายน ้า กลางแจง้ขนาด

ใหญ่ โดยตกึน ีจ้ะต ิดตัง้ล ิฟตท์ีเ่ร็วทีสุ่ดในโลก ที่ความเร็ว 18 ม./วินาท ี65 ก.ม./ชม. , 40 ไมล์/ชม. โดยลฟิตท์ี่ม ี

ความเร็วสูงสุดอันดับที่ 2 ปัจจุบันอยู่ทีต่ ึกไทเป 101 ทีม่คีวามความเร็ว 16.83 ม./วนิาท ีน าท่านชอ้ปป้ิงหา้ง ดูไบ 

มอลล ์Dubai Mall เป็นศูนย์การคา้แหง่ใหม่ล่าสุดของเมอืงดูไบ โดยจ าลอง อาท ิเช่น หา้ง Gallaria Lafayette 

หา้งชือ่ดังของฝร่ังเศส หา้ง Bloomingdales อันยิ่งใหญ่จากอเมริกา เป็นศูนย์รวมแบรนด์เนมชัน้น าแนวหนา้จาก

ท่ัวทุกมุมโลก ภายในหา้งจะมสี่วนของ พพิธิภัณฑส์ัตว์น ้า สร ้างโดยการใชแ้ผ่นอะคริล ิค ในการประกอบตูป้ลาขึ้น

ทีใ่หญ่ที่สุดในโลก ไดถู้กบันทกึลงในกสิเนสส ์เวลิล ์เรคคอร์ดส เรียบรอ้ยแลว้ ท่านสามารถชมสัตวน์ ้านานาชนิด

ไดอ้ย่างตระการตา ไม่รวมค่าเขา้ชม ในส่วนของพพิธิภัณฑส์ัตวน์ ้า หรือท่านสามารถเลอืกชมเทคโนโลยีล ้าสมัย

ของน ้าพุเตน้ระบ าที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยม ีการจัดแสดงที่บริเวณหนา้หา้งดูไบ มอลล ์เริ่มตั ้งแต่ 17.30-

24.00 น. โดยการแสดงจะเริ่มทุกๆ 30 นาที จากจุดนี้ ถ่ายสามารถถ่าย รูปคู่กับ  ตึกบุรจญ์ เคาะลฟีะฮ ์ Burj 

Khalifa แบบเต็มตัวตกึอกีดว้ย 

 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

ท ีพ่กั  Hilton Garden Inn Mina / JW Marriott  Marquis  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัท ี ่3 
โครงการ The Palm - Atlantis Hotel - หาดจูเมร่าห ์ - ตกึบุรจญ ์อลั อาหรบั - ตลาด Medinat 

Jumeirah Souk - ตะลุยทะเลทราย ดว้ยรถ 4 WD พรอ้มรบัประทานอาหารค ่าแบบบารบ์คีวิ  

 

**โปรดเตรียมเครื่องแต่งกาย และอุปกรณก์ันแดด เพือ่ตะลุยทะเลทรายในช่วงบ่าย** 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู่ โครงการเดอะปาลม์ The Palm กับการสัมผัสประสบการณ์ใหม่ โดยนั่งรถไฟ 

Monorail MRT สู่สถาน ีAtlantis Hotel The Palm  โครงการ The Palm เป็นโครงการมหศัจรรย์ทีค่ ิดคน้การอยู่

อาศัยในโลกอนาคตนับเป็นผลงานทีย่ิ่งใหญ่และภาคภูมใิจของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ สรา้งโดยการถม

ทะเลใหเ้ป็นเกาะเทยีม หากมองจากดา้นบน จะเป็นรูปตน้ปาลม์ โดยแบ่งเป็นเกาะเล็กๆ รวม 301 เกาะ บนเกาะม ี

ทีพั่ก โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเมน้ต ์ รา้นคา้ ภัตตาคาร รวมทัง้ส านักงานต่างๆ นับว่าเป็นส ิง่มหศัจรรย์อันดับ 8 ของ

โลก ระหว่างทางใหท่้านชืน่ชมความสวยงามของภูมปิระเทศ ริมอ่าวเปอร์เซยี และบรรยากาศรอบๆของโครงการ 

ทีส่ าคัญโครงการ The Palm แห่งน ี้ ไดถู้กบันทกึใหเ้ป็นส่วนหนึง่บนแผนทีโ่ลกเป็นทีเ่รียบร ้อยแลว้ ใหท่้านได ้

ถ่าย รูปคู่กับ ตกึบุรจญ์ อัล อาหรับ Burj Al Arab หนึง่ในสัญลักษณ์อันส าคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ 

ตกึบุรจญ์ อัล อาหรับ ปัจจุบันเป็นโรงแรมรูปทรงเรือใบที่สวย  และหรูหราที่สุดระดับโลกที่ม ีช ื่อเส ียงของ

ตะวันออกกลาง มคีวามสูง 321 เมตร หรือ 1,050 ฟุต ตัง้อ ยู่บนเกาะเทยีมทีถู่กถมขึน้ห่างจากแถบชายหาดจูเม

ร่าห ์280 เมตร ริมอ่าวเปอร์เซยี  ทีทุ่กคนใฝ่ฝันทีจ่ะมโีอกาสเขา้ไปสัมผัส ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของเศรษฐชีาว

อาหรับ การก่อสรา้งของตกึเริ่มตน้ก่อสร ้างใน  พ.ศ.2537 แลว้เสร็จและเริ่มเปิดใชง้านครั้งแรกเม ือ่  1 ธันวาคม 

พ.ศ.2542 รูปทรงของตกึถูกสรา้งใหเ้หมอืนกับใบเรือของเรือใบแบบชาวอาหรับ ซึง่ตัวตกึม ีเสา 2 เสาแยกออกมา

เป็นรูปตัว V ในขณะทีช่่องว่างระหว่างตัว ส่วนหนึ่งก็ปิดใหเ้ป็นหอ้งใหญ่ๆ และแบ่งออกเป็นชัน้ๆ สถาปนกิได ้

กล่าวว่า ส ิง่ก่อสรา้งน ีจ้ะเป็นสัญลักษณข์องเมอืงดูไบ ซึง่ก็เหมอืนกับ โอเปร่า เฮาส ์ทีเ่ป็นสัญลักษณข์องเมอืง

ซดินยี์ หรือ หอไอเฟล ทีเ่ป็นสัญลักษณข์องเมอืงปารีส และตกึบุรจญ ์อัล อาหรับ ก็ตอ้งการกลายเป็นสัญลักษณ์

ของเม ืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอม ิเรตส ์ เช่นกัน น าท่านชมความหรูหราสไตลอ์าหรับโบราณที่ ตลาด 

Medinat Jumeirah Souk หรือเรียกว่า เวน ิสแห่งดูไบ เป็นตลาดตดิแอร์ ตั ้งอยู่ในส่วนเดยีวกับโรงแรมหรูระดับ 5 

ดาว Mina Al Salam ของตระกูล Al Maktoum ออกแบบและตกแต่งเป็นศลิปะพืน้เมอืงแบบอาหรับคลาสสิก 

ภายในมสี ินคา้ระดับ Premium มากมาย เช่น ของที่ระล ึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอหิร่าน หวัน ้าหอม โคมไฟ 

ของประดับตกแต่งบา้น ขนมหวาน ถั่วรสช็อกโกแลต เป็นตน้ 

 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 ไดเ้วลาอันสมควร คณะพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย ออกเดนิทางเพือ่สัมผัสประสบการณค์รั้งหนึ่งในชวีิต พิเศษ !! 

ตะลุยทะเลทราย ดว้ยรถ 4 WD ท่านจะไดส้นุกและตื่นเตน้ไปกับก ิจกรรมอันแปลกใหม่ นั่งรถตะลุยไปบนเนิน

ทรายทัง้สูงและต ่าสลับกันไป ที่ชาวพื้นเม ืองเรียกว่า Desert Safari หรือ Sand Dunes ดื่มด ่าความโรแมนติ

กของบรรยากาศพระอาทติย์อัสดงท่ามกลางทะเลทราย  

หมายเหตุ**  ส าหรับท่านทีเ่มารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถ ล่วงหนา้อย่างนอ้ยครึ่งช่ัวโมง หรือ ควรแจง้หวัหนา้ทัวร์

ใหท้ราบก่อนไปทัวร์ทะเลทราย เพือ่ขอรับยาแกเ้มารถ กจิกรรมนี้ ไม่อนุญาตใหผู้ท้ีเ่ป็นโรคหัวใจขั ้นรุนแรง หรือ 

ตัง้ครรภ์ เขา้ร่วมโดยเด็ดขาด หลังกจิกรรม Desert Safari หรือ Sand Dunes เด ินทางถ ึงแคมป์กระโจมสไตล์

อาหรับ ท่ามกลางทะเลทราย  สัมผัสวถิ ีช ีวติชาวพื้นเม ือ  โดยภายในมกี ิจกรรมต่างๆใหทุ้กท่านร่วมสนุก เช่น 

Henna Tattoo ศลิปะการเพนท์ลวดลายแบบฉบับชาวอาหรับ , Shi Sha เครื่องสูบบารากู่  แบบฉบับของชาว

อาหรับ กลิน่ผลไมน้านาชนดิ , Gala Baya ใหท่้านแต่งกายพืน้เม ืองแบบชาวอาหรับ , รวมถ ึงสนุกสนานกับการขี่

อูฐ เพือ่ถ่าย รูปเก็บไวเ้ป็นทีร่ ะลกึไม่อั ้นหรือ ท่านสามารถเลอืก ชิมชาอาหรับ, อ ินทผาลัม , กาแฟ, น ้าอัดลม, น ้า

ผลไม ้การขีอู่ฐ 

 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พเิศษ!! ชมโชว ์ ระบ าหนา้ทอ้ง Belly Dance เป็นศลิปะการร่ายร าทีเ่นน้การเคลือ่นไหวของกลา้มเน ือ้ทอ้งและ

สะโพก จากสาวสวยสุดเซ็กซีช่าวอาหรับ 

 

ท ีพ่กั  Hilton Garden Inn Mina / JW Marriott  Marquis หรอืเทยีบเทา่             
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วนัท ี ่4 Dubai Creek - Abra Taxi - ตลาดทอง - ตลาดเคร ือ่งเทศ - ดูไบ - พพิธิภณัฑด์ูไบ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอันสมควร  น าท่านสู่  Dubai Creek เป็นทะเลที่สร ้างข ึ้นโดยการขุดเขา้มาในชายฝ่ัง เพื่อแบ่งนครดูไบ

ออกเป็น 2 ส่วน คือ Deira Dubai และ Bur Dubai ม ีความยาวประมาณ 14 กโิลเมตร มท่ีาจอดเรือ 8 ท่า น าท่าน

นั่ง เรือขา้มฟาก ที่ชาวเมอืงดูไบเรียกกันว่า Abra Taxi ซึ่งเป็นเรือที่รับใชช้าวเมอืงดูไบมาชา้นานจวบจนถ ึง

ปัจจุบัน ใหท่้านไดส้ัมผัสวิถชี ีวติความเป็นอยู่ ของชาวเม ืองดูไบแบบโบราณ ที่ไม่ว่าเมอืงดูไบจะมคีวามล ้าสมัย

ทางเทคโนโลยีระดับโลกมากเพียงใด แต่ก็ยั งมโีอกาสไดเ้หน็วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนทอ้งถ ิ่นโบราณอยู่

จนถ ึงปัจจุบัน ขา้มฟากสู่ย่ านตลาดเก่าของเม ืองดูไบที่เรียกว่า Old Dubai Souk ที่อ ยู่ทางฝ่ัง Bur Dubai น า

ท่านชอ้ปป้ิงที่ ตลาดทอง Gold Souk ที่ข ึ้นชื่อว่าเป็นตลาดทองทีใ่หญ่ที่สุดในโลก วางขายเครื่องประดับที่ท า

จากทองค า ขายเครื่องประดับทุกชนิด เช่น มุก อัญมณ ีต่างๆ รา้นเล็กๆ มากมายกว่าร ้อยรา้นคา้ ใหท่้านไดเ้ลอืก

ซื้อของที่ หรือใกลก้ัน ใหท่้านชอ้ปป้ิง ตลาดเครื่องเทศ Spice Souk ที่ทั ้งตลาดตลบอบอวนไปดว้ยกลิ่น

เครื่องเทศ ไมห้อม อบเชย กระวาน กานหลู และถั่วชนดิต่างๆ นับรอ้ยชนดิจากท่ัวทุกมุมโลก มารวมไวท้ีต่ลาด

เครื่องเทศแหง่น ี ้

 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านชม พิพธิภัณฑด์ูไบ Dubai Museum เป็นพิพิธภัณฑ ์ทีทั่นสมัยที่สุดในภูมภิาคตะวันออกกลาง สร ้างข ึ้น

เม ือ่ศตวรรษที่ 19 บูรณะครั้งล่าสุดปี พ.ศ. 2513 เป็นพพิธิภัณฑท์ี่รวบรวมเรื่องราวส าคัญทางประวัตศิาสตร์  เช่น 

การคน้พบงานศิลป์ ที่มอีายุถงึ 4,000 ปี เรื่องราวการคา้ขายมุกในประวัต ิศาสตร์ก่อนการคน้พบน ้ามัน ท่านจะ

ประทับใจกับการน าเทคโนโลยีต่างๆ มาถ่ายทอดเพื่อบอกเล่าเรื่องราวประวัต ิศาสตร์ของอาหรับโบราณ เดินทาง

สู่ ท่าอากาศยาน ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์

 

15:20 น. ออกเดนิทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ EMIRATES AIRLINES เทีย่วบนิที ่EK370 

 

 
 

วนัท ี ่5 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 

 

00:55 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 
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อตัราค่าบริการ 

 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่เกนิ 

12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ่ 

 (มเีตยีง) 

เด็กไม่เกนิ 

12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ่  

(ไม่มเีตยีง) 

พกั

เดีย่ว 

วซ่ีา 

- 

เดอืน  ตุลาคม 

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  35,555 35,555 34,555 5,900 - 

08 ธ.ค. 59 - 12 ธ.ค. 59  35,555 35,555 34,555 5,900 - 

22 ธ.ค. 59 - 26 ธ.ค. 59  39,555 39,555 38,555 5,900 - 

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดนิทาง 

 กรณทีี่ท่านตอ้งออกตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลื่อนเวลา  และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม หรือแพอ้าหารเน ือ้สัตวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหชั้ดเจน 

 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ด ินทาง ส าเนาหนา้พาสปอร์ต ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากที่ได ช้ าระค่ามัดจ าทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่

เหลอื กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่ รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเน ินการส่งส าเนาหนา้

พาสปอร์ตใหท้างบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบนิ 

 กรณีเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทางตามขอ้ตกลง ม ิฉะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทุกอย่างเรียบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิในส่วนนี ้

 หลังจากทีท่่านไดช้ าระค่ามัดจ า และค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลอืเรียบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะ

จัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดนิทางใหท่้านทางอเีมล ์ หรือแฟกซท์ีท่่านไดร้ะบุไว ้

 ราคาทัวร์ใชต้ั๋วเครื่องบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางทีร่ะบุเท่านัน้ 

 ทางบริษัทไม่ม ีนโยบายในการจัดคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ที่ไม่ รูจั้กกัน กรณทีี่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวร์เท่านัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดนิทาง ไป-กลับ 

 ลูกคา้ที่เด ินทาง 3 ท่าน  อาจม ีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ  (พักเดี่ยว) ข ึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม  ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบัิต ิส าหรับนักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมกีารเรียกเก็บเพือ่ เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้ริการในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใชจ่้ายส่วนนี้เพือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวร์ระหว่างการเดนิทาง 

 

อตัราค่าบรกิารน ีร้วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบนิไป – กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ EMIRATES AIRLINES 

 ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น  (ในกรณีม ีงานเทรดแฟร์ การ

แข่งขันกฬีา หรือก ิจกรรมอ ืน่ๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพักในเม ืองใกลเ้ค ียงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทุกม ือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบริษัทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 ค่ารถรับ – ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทัวร์ 

 ค่าอัตราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกันภัยอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณลีูกคา้ท่านใดสนใจ  ซือ้ประกันการเดนิทางเพือ่ใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอ ียดเพิ่มเต ิมไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มตน้  390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการ

เดนิทาง 
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 ค่ารถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขับรถทีช่ านาญทาง (ไม่รวมทปิพนักงานขับรถ) 

 ค่าวซ่ีาทอ่งเท ีย่วประเทศสหรฐัอาหรบัเอม ิเรตส ์ แบบคณะเทา่น ัน้ 

 

อตัราค่าบรกิารน ีไ้ม่รวม 

 ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายส่วนตัวทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าทปิมัคคุเทศกไ์ทย ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่ และพนักงานขับรถตามธรรมเนยีมคอื 30 USD /ทา่น 

ตลอดทริปการเดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบินก าหนด ฉะนั ้นกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑ ์น ้าหนักดังน ี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครื่องบนิจ านวนไม่เกนิท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั และกรณถีอืข ึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรมั 

 ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ั่งเพิม่ ค่าโทรศัพท ์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 ค่าท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิ หรือคนต่างดา้ว 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 

 ค่าวซี่าส าหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว  3. ใบส าคัญถ ิน่ที่

อยู่ 4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้ม ี) 5. สมุดบัญชีเงนิฝาก (ถา้ม ี) 6. รูปถ่ายส ี2 น ิว้ 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผูด้ าเน ินการ

ยื่นวีซ่าใหท่้าน โดยช าระค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่องแจง้

เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่า) 

 

 

เง ื่อนไขการเดินทาง  
 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอร์ต  ☐  วซี่า 

 

หมายเหตุ 

 

1. บริษัทขอสงวนสทิธิ์ยกเลิกการเด ินทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณทีี่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณนี ี้ 

ทางบริษัทยินดคีนืเงนิใหทั้้งหมดโดยหกัค่าธรรมเนยีมวีซ่า (ถา้ม)ี หรือจัดหาคณะทัวร์อ ืน่ให ้ ถา้ตอ้งการ 

2. บริษัทขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์น ี้ เม ื่อเก ิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณทีี่สูญหาย สูญเส ียหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหวัหนา้ทัวร์  

และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทอกีครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง และโรงแรม

ทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนือ่งจากความ

ล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเม ืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะ

ค าน ึงถ ึงความสะดวกของผูเ้ด ินทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เม ืองหา้มผู ้

เดนิทางเน ือ่งจากม ีส ิง่ผิดกฎหมายหรือส ิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ หรือเอกสารเด ินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติ

ส่อไปในทางเส ื่อมเสยี หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให ้

ท่านไดไ้ม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบในกรณทีี่สถานทูตงดออกวีซ่า อันส ืบเน ื่องมาจาก

ผูโ้ดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวต่างชาต ิ หรือคนต่างดา้วทีพ่ าพักอยู่ในประเทศไทย 

4. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่ม ีสทิธ ิ์ในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส ิน้แทนบริษัท นอกจากม ีเอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบริษัทก ากับเท่านัน้ 

5. เม ื่อท่านไดช้ าระเงินมัดจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง

บริษัทจะถอืว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขต่างๆ ของบริษัททีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
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เง ื่อนไขการจอง / การยกเลิก   
 

การจอง หรอืส ารองท ีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 20,000 บาท  

 ส่วนทีเ่หลอืช าระทันทกี่อนการเด ินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง  

 

การยกเลกิ 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั ก่อนการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  

 แจง้ล่วงหนา้ 45 – 59 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามัดจ าท่านละ 5,000 บาท  

 แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามัดจ าท่านละ 10,000 บาท  

 แจง้ล่วงหนา้ 21 – 30 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามัดจ าท่านละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าด าเนนิการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์  

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง, ถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย  จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซ ึ่งจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการ

ลืน่การเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้น ีท่้านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถเรียกคนืได ้ค ือ ค่าธรรมเนยีม

ในการมัดจ าตั๋ว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่ รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลกิหรือล่าชา้ของสาย

การบนิ, อุบัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือส ิ่งของสูญหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่ก ิดข ึ้นเหนือ

การควบคุมของบริษัทฯ 
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การเตรยีมเอกสารเพือ่ขอยื่นวีซา่ท่องเที่ยว ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์
 

** โปรดส่งเอกสารมาทีบ่ริษัทก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วันท าการ ** 

** วซี่าท่องเทีย่ว ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ ใชร้ะยะเวลาในการพจิารณา 10 วันท าการ ** 

 หนังสอืเดนิทางทีม่วัีนก าหนดอายุใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันทีเ่ด ินทางกลับเท่านั ้น และมหีนา้ว่าง 2 

หนา้ 

 รูปถ่ายส ีขนาด 2 x 2 น ิว้ พืน้หลังสขีาวหนา้ตรงเท่านัน้ จ านวน 2 รูป  

 ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ฉบับ 

 ส าเนาทะเบยีนสมรส หรือ ส าเนาทะเบยีนหย่า 1 ฉบับ 

 

** กรณเีด็กอายุไม่ถงึ 20 ปีบริบูรณ ์และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา/มารดา คนใดคนหนึง่ จ าเป็นตอ้งม ี ** 

 หนังสอืยินยอม ใหเ้ด ินทางไปต่างประเทศที่ ออกโดยอ าเภอ – ส านักงานเขตทีอ่ ยู่อาศัยตามทะเบียนบา้น โดยระบุ

ประเทศ วันที่เดนิทางไปและกลับ เท่านัน้ (เอกสารฉบับนี ้เป็นหนังส ือราชการ จะเป็นภาษาไทย ไม่จ าเป็นตอ้งแปล) 

พรอ้มส าเนาบัตรประชาชนของพ่อ และ แม่ อย่างละ 1 ฉบับ 

 ส าเนาสูตบัิตร 1 ฉบับ 

 ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ฉบับ 

 

สถานฑูตรับเฉพาะรูปถ่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้ หา้มแม็กซรู์ปใส่พาสปอร์ต 

รูปถ่ายพืน้หลังเป็นสอี ืน่ๆหรือถ่ายเองแลว้ปริ้นส่งมาเพือ่ขอยื่นวซี่า 

ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบหากยื่นวซี่าไม่ผ่านและเกดิค่าใชจ่้ายอ ืน่ๆ ตามเงือ่นไขกรณใีดๆทัง้ส ิน้ 

 

 กรุณาถอดปกพาสปอร์ตของท่าน ก่อนจัดส่งเล่มพาสปอร์ตใหก้ับทางบริษัท 

 รูปถ่ายหา้มเป็นชุดขา้ราชการเด็ดขาด 

 

กรุณากรอกรายละเอยีด ขอ้มูลส่วนตวั เพือ่ใชใ้นการขอย ืน่วซ่ีา เป็นภาษาองักฤษ 

 

ชือ่ (พรอ้มค าน าหนา้)  นามสกุล   

ว/ด/ป เกดิ   สถานภาพ (โสด/สมรส/หมา้ย/หย่า)   

เบอร ์โทรศพัทม์อืถ ือ    เบอร ์โทรศพัทบ์า้น (ถา้ม)ี   

อาชพีปัจจุบนั/ต าแหน่ง    ชือ่องคก์ร/บร ิษทั    

เบอร ์โทรศพัทท์ ีท่ างาน   เงนิเดอืน/รายได้เฉลีย่ต่อเดือน    

 

ท ีอ่ยู่ปัจจุบนั   

 

 

  

 

ท ีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น   

 

 

  

 

ในกรณีท ีเ่ป็นแม่บา้น หรอื เกษยีณอายุ กรุณากรอกสถานท ีท่ างานเก่า/รายละเอยีดเก ีย่วกบัการท างานเก่า 
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ใบจองทวัร ์ ดูไบ 
 

ชือ่ – นามสกุลผูจ้อง *:     

จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 

โทรศพัทท์ ีต่ดิต่อสะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอร ์แฟกซ์:    

                                       เบอรม์อืถ ือ:    

E-mail *:     

จ านวนวนั *:           วนั          คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ:     

วนัเดนิทาง *:     

 

รายช ือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปต่างประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 

หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 

 

เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ่:            หอ้ง

  

อาหาร: ☐  ไม่ทานเน ือ้ววั ☐  ไม่ทานเน ือ้หมู ☐  ไม่ทานสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
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