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บินตรงสู่ ดูไบBKK –DXB-BKKพกัดูไบ 2 คืน   

ตึกเบิร์จคาริฟาBURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD)ตึกท่ีมีความสูง

เหยียบ 828 เมตร 160ชั้น  

ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พรอ้มกิจกรรมแคมป์ป้ิง ข่ีอูฐชมพระอาทิตยต์กดินดินเนอรใ์ตแ้สง

จนัทร ์   

ชมพรมผืนใหญ่ท่ีสุด ณ GRAND MOSQUE ซ่ึงใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก 

ช้อปป้ิงจุใจทั้งสินคา้พ้ืนเมืองและแบรน์เนมDubai Mall และ Emirates Mall 

เดินทางสะดวกสบาย อาหารอร่อยและบริการสุดประทับใจ...  

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว**** 

ปล. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ // ราคานีไ้ม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 

วนัแรก กรุงเทพ–ดูไบ         (-/-/-) 

23.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกประตูและเคานเ์ตอร์

จะแจง้ใหท้ราบอีกครั้ง สายการบิน Flydubai (FZ)โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ

อ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารและสัมภาระ 

วนัสอง ดูไบ–Jumeirah Beach–Burj Al Arab-Madinat Souk–The Palm–ทัวรท์ะเลทราย(4WD) 

           (-/L/D) 

02.35 น. เหินฟ้าสู่ ดูไบ โดย สายการบิน Fly dubai เท่ียวบินท่ีFZ522 

06.55 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดูไบเม่ือเสร็จพิธีการตรวจคนเข ้าเมืองเรียบรอ้ยน าทุกท่านเดินทางสู่

เมืองดูไบ 

น าท่านชมชายหาด JUMEIRAH BEACHซ่ึงเป็นชายหาดตากอากาศท่ีสวยงามยอดนิยมของดูไบ จากนั้ น

น าท่านถ่ายรูปกบัโรงแรม ตึกบุรจญอ์ัลอาหรับ BURJ AL ARABโรงแรมสุดหรู ระดับ 7ดาว ท่ีสวยและ

หรูหราท่ีสุด แห่งห น่ึงของโลก และมีชช่ือเสียงของตะวนัออกกลาง ท่ี ทุกคนใฝ่ฝันท่ีจะมีโอกาสเข ้าไป

สัมผสั ตั้งอยู่ริมอ่าวอาหรบั เป็นท่ีพกัอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรบั บุรจญ์อัล อาหรับ (Burj Al Arab)

หน่ึงในสัญลักษณอ์นัส าคญัของประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ตึกบุรจญ์อลั อาหรบั ปัจจุบนัเป็นโรง แรม

รูปทรงเรือใบท่ีสวยและหรูหราท่ีสุดระดบัโลกและมีช่ือเสียงของตะวนัออกกลางมีความสูง321 เมตรหรือ 

1,050 ฟุตตั้งอยู่บนเกาะเทียมท่ีถูกถมขึ้ นห่างจากแถบชายหาดจูเมร่าห ์280 เมตรริมอ่าวเปอรเ์ซียท่ี

ทุกคนใฝ่ฝันท่ีจะมีโอกาสเขา้ไปสัมผสัซ่ึงเป็นท่ีพกัอาศยัของเศรษฐีชาวอาหรบัการก่อสรา้งของตึกเร่ิมต้น
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ก่อสรา้งใน พ.ศ. 2537 แล้วเสร็จและเร่ิมเปิดใชง้านครั้งแรกเม่ือ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542รูปทรงของตึก

ถูกสร้างให ้เหมือนกบัใบเรือของเรือใบแบบชาวอาหรบั ซ่ึงตัวตึกมีเสา 2 เสาแยกออกมาเป็นรูปตัว V 

ในขณะท่ีช่องว่างระหว่างตวั V ส่วนหน่ึงก็ปิดใหเ้ป็นห ้องใหญ่ๆ และแบ่งออกเป็นชั้นๆ สถาปนิกไดก้ล่าว

ว่า "ส่ิงก่อสรา้งน้ีจะเป็นสัญลักษณข์องเมืองดูไบซ่ึงก็เหมือนกบั โอเปร่าเฮาส์ท่ีเป็นสัญลักษณ์ของเมือง

ซิดนีย์ หรือหอไอเฟลท่ีเป็นสัญลักษณ์ของเมืองปารีสและตึกบุรจญ์อัล อาหรับก็ต้องการกลายเป็น

สัญลักษณข์องเมืองดูไบประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์เช่นกนั" 

 

 

 

 

จากนั้ นน าท่าน MADINAT JUMEIRAH SOUK ศูนย์การค ้าสไตล์อาหรับโบราณ  ตั้งอยู่ติดริมทะเล 

ภายในตกแต่งสวยงามแบบอาหรับ และมีรา้นค้าทันสมัยมากมายใหท่้านจ ับจ่ายซ้ือ ของ บริเวณรอบ

สร้างเป็นสระน ้ ามีเรือท่องเท่ียวแบบเรือ GONDOLA ของอิตาลี จะน าท่านช่ืนชมความสวยงามของภูมิ

ประเทศ และบรรยากาศรอบๆ อิสระใหท่้านเดินเล่นในบริเวณพลาซ่า 

 

น าท่านนัง่รถผ่านชม เดินทางสู่โครงการเดอะปาล์ม THE PALM ซ่ึงเป็นโครงการท่ีอลังการ สุดยอด

โปรเจคส์โดยการถมทะเล ใหเ้ป็นเกาะเทียมสรา้งเป็นรูปตน้ปาล์ม 3 เกาะ บนเกาะมีท่ีพกัโรงแรม รีสอร์

ทอพารต์เมน้ รา้นคา้ ภัตตาคาร รวมทั้ งส านักงาน ต่างๆนับว่าเป็นส่ิงมหศัจรรย์อนัดับ 8 ของโลก  น า

ท่านช่ืนชมความสวยงามของภูมิประเทศ และบรรยากาศรอบๆ โรงแรมน้ี Palm Islandเป็นโครงการ

มหศัจรรยท่ี์คิดคน้ส าหรบัรองรบัการอยู่อาศยัในอนาคตสร้างโดยก ารน าทรายมาถมทะเลเป็นเกาะเล็กๆ 

รวม 301 เกาะรูปร่างหากมองจากด้านบนรูปต้นอินทผลัม (The Palm) และ โครงการ The World จะ

เห็นเป็นรูปแผนท่ีโลก 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหารน าท่านกลับเขา้สู่โรงแรมท่ีพักเพื่อเตรียมตัวตลุยทะเลทรายในช่วงบ่าย 
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15.00 น.-15.30 น.พรอ้มกนัท่ี ล๊อบบ๊ี  จะมีเจ ้าหน้าท่ีมาคอยรับท่านไปแคมป์ /ตะลุยทะเลทราย 

โดยบริการน้ีจะอ านวยความสะดวกโดยการรับ-ส่งถึงโรงแรม“ทัวรท์ะเลทราย””ท่านจะสนุกกบัการนั ่ง

รถตะลุ ยไปเนินทราย ตื่น เต้นพร้อมชมพระอาทิตย์ตก หลังจากนั้ นน าท่านเข ้าสู่  แค้มป้ิงกลาง

ทะเลทราย โดยภายในมีกิจกรรมต่างๆใหทุ้กท่านร่วมสนุก อาทิเช่น 

Henna Tattoo (ทดลองศิลปะการเพนทล์วดลายแบบฉบับชาวอาหรับ) 

SHI SHA. (เครื่องสูบบารากู่ แบบฉบับของชาวอาหรับกล่ินผลไม) 

GALA BAYA... ใหท่้านแต่งกายพื้ นเมืองแบบชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไวป็้นท่ีระลึก 

ฟรี ไม่อั้นชิมชาอาหรับ, ผลไมต้ามฤดูกาล, กาแฟ, น ้าอัดลม, น ้าดื่ม 

การขี่อูฐ 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ แบบบารบี์คิว ในท่ามกลางบรรยากาศทะเลทรายสบาย พรอ้มโชวร์ะบ าหน้า

ทอ้ง(BellyDance) จากสาวสวยชาวอาหรับกลางทะเลทราย  

22.00 น. เดินทางออกจากแคมป์ กลับสู่ โรงแรมท่ีพัก  

  น าท่านเดินทางสู่ท่ีพัก SOMWHERHE TECOM HOTEL (4*) 

วนัท่ีสาม ดูไบ–อาบู ดาบี–Grand Mosque–Emirates Palace–Dubai Mall   (B/L/D) 

เชา้  บริกการอาหารเชา้ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าคณะเดินทางสู่ นครอาบูดาบีซ่ึงห่างจากตวัเมืองดูไบ 180 กิโลเมตร(ประมาณ 2 ชัว่โมง) 

เมือง อาบูดาบีไดร้ับสมญานามว่าเป็น “Garden Of Gulf“เพราะความเขียวขจีของตน้ไม้นานาชนิดท่ีปก

คุมทัว่ทั้งบริเวณเมืองอาบูดาบี จนไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น “สวรรคแ์ห่งทะเลทราย” 

  **** หมายเหตุ โปรดแต่งกายสุภาพออกจากโรงแรมเพื่อเขา้มัสยิดชิคซาเญด ****  

ผูห้ญิง: กรุณาโพกผา้คลุมศรีษะด ้วยน่ะค่ะเส้ือแขนยาว กางเกงขายาว หา้มใส่กางเกงเลคก้ิงหรือ

กางเกงรัดรูป   ผูช้าย: เส้ือแขนยาวขายาวแต่งกายสุภาพ 

จากนั้ นน าท่านชมGRAND MOSQUEหรือ SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL และเป็นสุเหร่าประจ  าเมือง 

ของท่านเชคท่ีก่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรบัเอมิเรตตท่ี์ท่าน สร้างไว้ก่อนท่านจะสวรรคต การก่อสรา้ง

รวมทั้งหมดเป็นเวลา 10 ปีสุเหร่าน้ีมีพรมผืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟ

Chandelierใหญ่ท่ี สุดในโลก น าเข ้าจากประเทศเยอรมนัท าดว้ยทองค าและทองแดง สามารถรองรับผูม้า

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไดสู้งถึง 40,000 คนนอกจากน้ีมสัยิดแห่งน้ีเป็นสุสานหลวงท่ีฝังพระบรม
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ศพของ Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyanอดีตประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหรฐัอาหรับเอมิเรตส์และ

เจา้ผูค้รองรฐัอาบูดาบ้ี 

 

 

 

 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านช้อปป้ิงห้างดูไบมอลล(์Dubai Mall)เป็นศูนย์การคา้แห่งใหม่ล่าสุดของเมืองดูไบ โดยจ  าลองอาทิ

เช่น ห ้าง Gallaria Lafayette ห้างช่ือดังของฝรัง่ เศส ห ้าง Bloomingdales อนัย่ิงใหญ่ จากอเมริกาเป็น

ศูนยร์วมแบรนดเ์นมชั้นน าแนวหน้าจากทั ่วทุกมุมโลกภายในห ้างจะมีส่วนของ พิพิธภัณฑสั์ตวน์  ้า สรา้ง

โดยการใชแ้ผ่นอะคริลิค ในการประกอบตู ้ปลาขึ้ นท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกได้ถูกบนัทึกลงในกิสเนสส์เ วิลล์

เรคคอรด์สเรียบรอ้ยแล้ว ท่านสามารถชมสัตวน์ ้ านานาชนิดได้อย่างตระการตา(ไม่รวมค่าเข ้าชมใน

ส่วนของพิพิธภัณฑ์สัตวน์  ้ า) หรือท่านสามารถเลือกชมเทคโนโลยีล ้าสมัยของน ้ าพุเต้นระบ าท่ีขนาด

ใหญ่ท่ีสุดในโลกโดยมีการจ ัดแสดงท่ีบริเวณหน้าห ้างดูไบมอลล์ เ ร่ิมตั้งแต่ 17.30-24.00น.โดยการ

แสดงจะเร่ิมทุกๆ30นาทีจากจุดน้ี ถ่ายสามารถถ่ายรูปคู่ก ับตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ(์ BurjKhalifa)แบบเต็ม

ตวัตึกอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

18.00 น.-21.30 *** HI-LIGHT ***น าท่านชมการแสดงน ้ าพุเต ้นระบ าอันสวยงามวิจิตรโดยมีฉายหลังเป็น

รูปตึก BURJ KHALIFA ซ่ึงเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลกในขณะนีการแสดงจะเริ่มตังแต่ 6 โมงเป็นตน้ไป

จะเล่นทุกๆ 20 นาทีโดยจะมีเพลงประกอบไปดว้ย 

  (**หมายเหตุ ** รายการนี้ ไ ม่รวมค่าขึ้ นตึก BURJ  KHALIFA ท่านท่ีสนใจจะขึ้ นชมสามารถติดต่อได ้

ท่ีเจ้าหน้าฝ่ายขายก่อนวันท่ีกรุ ๊ปเดินทาง ค่าขึ้ นชมท่านละ 50  USD) น าท่านขึ้ นชมตึก BURJ  

KHALIFA หนึ่งในฉากเส่ียงตายของพระเอก  ทอม ครูซ ”จากภาพยนตเ์รื่อ (Mission Impossible 4)  

ซ่ึงสูงถึง 828 เมตร (ณ ปัจจุบันน้ี) มีทั้ งหมด 162 ชั้น โดยลิฟท์ท่ีมีความเร็ว 10 เมตร ต่อ 1 วินาที 

ภายในตึกประกอบดว้ย อพารท์เมนต ์โรงแรม ส านักงาน ภัตตาคารหรู 

กลางวัน บริการอาหรค า่ ณ ภัตตาคาร 

  น าท่านเดินทางสู่ท่ีพัก SOMWHERHE TECOM HOTEL (4*) 
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วนัท่ีส่ี  Gold Souk–Spice market–Emirates Mall       (B/L/-) 

เชา้  บริกการอาหารเชา้ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินชอ้ปป้ิง ตลาดทอง (GOLD SOUK) เป็นท่ี1ของตลาดทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกขายทุกอย่างท่ี

เป็น JEWELRY เช่นมุกอัญมณีต่างๆร้านเล็กๆมากมายกว่าร้อยร้านคา้ใหท่้านได้เลือกซ้ือของท่ี ตลาด

เครื่องเทศ (SPICE SOUK)คือตลาดเคร่ืองเทศทั้งตลาดตลบอบอวนไปดว้ยกล่ินเคร่ืองเทศหลากหลาย

ชนิดจากทั ่วทุกมุมโลก จ  าพวกไม้หอม อบเชย ถัว่ กระวาน กานหลู และถั ่วร้อยแปดชนิดจากทุกท่ีใน

ตะวนัออกกลาง 

 

 

 

 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตารคาร 

จากนั้ นอิสระช้อปป้ิง Mall of the Emiratesได้รบัความนิยมสูงทันที ท่ีเปิดบริการ Mall of the Emirates 

เป็นหา้งขนาดใหญ่ มีโรงภาพยนตร ์Cinestarแบบคอมเพล็กซ ์มีอารเ์คดกวา้งใหญ่ ติดตั้งตูเ้กมส์ ลาน

โบว์ล่ิง และรา้นค้าอีกมากมาย รวมถึงรา้นต่างๆ ท่ีไดร้ับความนิยมในดูไบ และ Borders, Debenhams, 

Zara และแมแ้ต่ Harvey Nichols สินค้าแบรนด์ดงัอย่าง H&M และ Phat Farm ส าหรับลูกค้าทั ่วไป และ 

Via Rodeo ท่ี เต็มไปดว้ย Versace, D&G, Ferragamoและอ่ืนๆ ในห ้างยงัมีส่วนของ Ski Dubaiใน Mall of 

the Emiratesจุดท่ีโดดเด่นท่ี สุดของ Mall of the Emirates ก็คือ Ski Dubai ไม่น่าแปลกใจท่ี Mall of the 

Emirates เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีไดร้ับความนิยมสูงสุดในดูไบSki Dubai หน่ึงในสุดยอดแหล่งท่องเท่ียว

ในสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ สามารถเลือกเล่นระหว่างสกี สโนวบ์อรด์ เ ล่ือนหิมะ หรือโยนบอลหิมะในสวน

หิมะ (ไม่รวมค่าเขา้และค่าอุปกรณ์ใน Ski) 

หมายเหตุ: อิสระอาหารค า่เพื่อสะดวกอิสระชอ้ปป้ิง 

22.30 น. ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินดูไบ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 

วนัท่ีห้า ดูไบ–กรุงเทพฯ         (-/-/-) 

01.40 น. เหิรฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Flydubaiเท่ียวบิน FZ523 

10.50 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพดว้ยความประทับใจ 

 

 
 
 

**รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้นีโ้ดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ**  
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**ก่อนท าการจองทัวร์ทุกครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ  
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

(พักหอ้งละ 2 ท่าน) 
ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริม

เตียง  

(พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

20-24 ม.ค. 60 
27-31 ม.ค. 60 
22-26 ก.พ. 60 
24-28 ก.พ. 60 
03-07 ก.พ. 60 
08-12 มี.ค. 60 
10-14 มี.ค. 60 

18,880 บาท 18,880 บาท 18,880 บาท 7,500 บาท 

**ราคานี ้ สงวนการเดินทาง จ านวน 30 ท่านขึน้ไป** 

 
เง่ือนไขในการจองทัวร ์

งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 10, 000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พรอ้มส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

งวดท่ี 2 :ช าระยอดส่วนท่ีเหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน  

หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  

 

กรณยีกเลิก 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึนจริง ณ วันน้ัน ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่า

ตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจ าหอ้งพัก เป็นตน้)  

ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

เอกสารท่ีใช้ประกอบในการยื่นวีซ่า 

ในการท าวีซ่าประเทศดูไบ 10วนั ล่วงหน้าก่อนเดินทาง 
พาสปอร์ตมีอายุนานกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
รูปถ่ายพืน้หลังสีขาว ขนาด 2นิว้ 1 รูป หน้าตรง ไม่ยิม้ ไม่เห็นฟัน  
สแกนหน้าพาสปอร์ต กลางเต็ม2 หน้า (ต้องเป็นสแกนสีไม่สามารถใช้ส าเนาได้) 
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กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ และไม่ได้เดินทางกบับิดา/มารดา คนใดคนหน่ึง ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไป
ต่างประเทศ จากบิดา/มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศและวนัเดินทาง (ตัวจริง) 
ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด ของบิดามารดา   (กรณีท่ีมีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีเดินทางไปด้วย) 
ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด (กรณีอายุต ่ากว่า 20 ปี) 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด(กรณีอายุต ่ากว่า 20 ปี) 

ส าเนาทะเบียนสมรส หรือส าเนาทะเบียนหย่า 1 ชุด (กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีเดินทาง) 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างเอกสารยื่นวีซ่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
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ข้อแนะน าและแจ้งเพื่อทราบ 

ส าหรบัห้องพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะน าให้   
  ท่านเปิดห้องพกั เป็น 2 ห้องจะสะดวกกบัท่านมากกว่า 
กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปล่ียนวันเดินทางได้  
กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ให้ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 20ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง (Hand carry)  
  น า้หนกัต้องไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ  
 
อัตราค่าบริการนีร้วม 
ค่าต ัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ ชัน้ประหยดั โดยสายการFLY DUBAI (FZ) 

ค่ารถโค้ชท่องเที่ยวตามรายการ      
ค่าที่พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 3 คืน (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
ค่าอาหารทุกมือ้ตามระบุในรายการ    
ค่าวีซ่าเข้าประเทศสหรฐั อาหรบัเอมิเรสต์ 

ค่าธรรมเนียมต่างๆและค่าเข้าชมตามสถานที่ทุกแห่ง 
มคัคุเทศก์น าเที่ยวที่ช านาญเส้นทางบริการท่านเป็นอย่างดี 
ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท 
วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรบัรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านัน้”) 

(หมายเหตุ:ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรบัเด็กที่มีอายุต ่ากว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปี 
ทางบริษัทประกนัฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหนึ่งของสัญญาฯ) 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
ค่าหนงัสือหนงัสือเดินทาง 
ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (20กิโลกรมัต่อท่าน) 
ค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์ค่าอาหารสั่งพิเศษ, ค่ามินิบาร์ในห้องพกั  
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวควรทิปแก่มัคคุเทศกท์อ้งถ่ินและ  
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      คนขับรถท่ีคอยบริการเราโดยประมาณ   ประมาณ  20 USD+1,500 บาท ต่อทริป 

     บงัคบัค่าทิปมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน และ คนขบัรถ  1,500 บาท / ท่าน / ทริป 

 ค่าทิปหัวหนา้ทัวรไ์ทย ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6วัน เท่ากับ 18 USD /ท่าน/ทริป) 

 พนักงานขับรถท่องทะเลทราย  ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 1 วัน เท่ากับ 2 USD) 

 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึนจริง ณ วันน้ัน ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่า

ตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจ าหอ้งพัก เป็นตน้)  

ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

***หมายเหตุ*** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 15 ท่าน  ซ่ึง
ในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทัวรอ่ื์นใหถ้้าตอ้งการ 

 
 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ  าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได้

และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทัวร์และ

เหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย 

ความล่าชา้ หรือ อุบตัิเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ้ น ตามอตัราค่าน ้ามนั หรือ 

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าว 

เนื่องจากรายการทัวรน์ี้ เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
หากลูกค้าท่านใด ย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องช าระค่ามัดจ าที ่10,000 บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ถานฑูตฯ เรียก

เก็บ 
 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 
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และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม ** 

**ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทาง

ท่ีท่านไดท้ าการจองไวก้บัทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ให้กบัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋

ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

 

 
 


