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บินตรงสู่ ดูไบ BKK –DXB-BKK   พักดูไบ 3 คืน   

แถมฟรี !!  ข้ึนตึกเบิรจ์คาริฟา BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD)   
 ตึกท่ีมีความสูงเหยียบ 828 เมตร 160ช้ัน  

นัง่ Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Plam 
ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พรอ้มกิจกรรมแคมป์ป้ิง ,ขี่อูฐ ,ชมพระอาทิตยต์กดินดินเนอรใ์ตแ้สงจันทร ์    

ชมพรมผืนใหญ่ท่ีสุด ณ GRAND MOSQUE ซ่ึงใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก 
ชอ้ปป้ิงจุใจท้ังสินคา้พื้ นเมืองและแบรน์เนม Dubai Mall และ Emirates Mall 
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เดินทางสะดวกสบาย อาหารอร่อยและบริการสุดประทับใจ...  
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว**** 

 
 

 
 

 
 

 

วนัแรก กรุงเทพ – ดูไบ          (-/-/D) 

13.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร ผู้โดยสารขาออก ประตูท่ี 8 เคานเ์ตอร ์T 

สายการบิน เอมิเรสต์ EK สายการบินชั้นน าหรูหราระดับโลก โดยมีเจ ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให ้การ

ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารและสัมภาระ 

16.00 น. เหินฟ้าสู่ ดูไบ โดยสายการบิน EMIRATES เท่ียวบินท่ี EK377  

19.55 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดูไบเม่ือเสร็จพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยน าทุกท่านเดินทางสู่เมืองดูไบ 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

   น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ีพัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่ำ 

วนัท่ีสอง  ดูไบ-ข้ึนตึก BURJ KHALIFA-อาบูดาบี-แกรนดม์อส-เอมิเรตสพ์าเลส–HERRITAGE VILLGE 

Dubai Mall            (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองดูไบเพื่อขึ้ นชมตึกบุรจญเ์คาะลีฟะฮ์ BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN 

THE WORLD) หรือเดิมช่ือ บุรจญด์ูไบหนึ่งในสัญลักษณ์อันส าคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสอี์ก

ทั้งยงั เป็นฉากเส่ียงตายส าคญัของพระเอก “ ทอมครูซ” จากภาพยนตรเ์ ร่ือง Mission Impossible 4 ซ่ึงตึก มี

ความสูงถึง 828 เมตร ปัจจุบนัมีทั้งหมด160 ชั้นเป็นตึกท่ีได้ช่ือว่าสูงท่ีสุดในโลกตวัตึกไดท้ าสถิติกลายมา

เป็นตึกระฟ้าท่ี สูง ท่ี สุดในโลกมีความสูงถึง546 เมตรแซงตึกไทเป101 เรียบร้อย(สูงกว่าตึกไทเป101 

ประมาณ 97 เมตร และสูงกว่าอาคารใบหยก2 ประมาณ 218 เมตร) ซ่ึงได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ 

เม่ือวันท่ี4 มกราคม พ.ศ.2553 และ เปล่ียนช่ืออาคารจาก "บุรจญ์ดูไบ" เป็น "บุรจญ์เคาะลีฟะฮ"์ เพื่อ เป็น

เกียรติแก่ ท่านชีคคอ์ดีตประธานาธิบดีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ออกแบบโดยเอส

โอเอ็ม ผูอ้อกแบบเดียวกนักบัเซียรท์าวเวอร ์อาคารท่ีสูงท่ี สุดในสหรฐัอเมริกาในปัจจุบันการตกแต่งภายในจะ

ตกแต่งโดยจอร์โจอาร์มานี Giorgio Armaniโดยเป็นโรงแรมอาร์มานีส าหรบั37 ชั้นล่างโดยชั้น45 ถึง108 จะ
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เป็นอพาร์ตเมนตโ์ดยท่ีเหลือจะเป็นส านักงานและชั้นท่ี123 และ 124 จะเป็นจุดชมวิวของตึกท่ีส าคัญ 

ส่วนบนของตึกจะเป็นเสาอากาศส่ือสารนอกจากน้ีชั้น 78 จะมีสระว่ายน ้า กลางแจง้ขนาดใหญ่โดยตึกน้ีจะ

ติดตั้งลิฟตท่ี์เร็วท่ี สุดในโลกท่ีความเร็ว18 ม./วินาที (65 ก.ม./ชม.,40 ไมล์/ชม.)โดยลิฟตท่ี์มีความเร็วสูงสุด

อนัดบัท่ี 2 ปัจจุบนัอยู่ท่ีตึกไทเป101ท่ีมีความความเร็ว 16.83 ม./วินาที  

 

จากนั้ น น าคณะเดินทาง สู่ นครอาบูดาบี ซ่ึงห่างจากตัวเมืองดูไบ 180 กิโลเมตร (ประมาณ  2 ชัว่โมง) 

เมือง อาบูดาบีไดร้บัสมญานามว่าเป็น “Garden Of Gulf“เพราะความเขียวขจีของ ตน้ไมน้านาชนิดท่ีปกคุมทั ่ว

ทั้งบริเวณเมือง อาบูดาบี จนไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น “สวรรคแ์ห่งทะเลทราย”  

  **** หมายเหตุ โปรดแต่งกายสุภาพออกจากโรงแรมเพื่อเขา้มัสยิดชิคซาเญด ****  

ผูห้ญิง: กรุณาโพกผ้าคลุมศรีษะด ้วยน่ะค่ะเส้ือแขนยาว กางเกงขายาว ห้ามใส่กางเกงเลคก้ิงหรือ

กางเกงรัดรูป   ผูช้าย: เส้ือแขนยาวขายาวแต่งกายสุภาพ  

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

ท่านเชคท่ีก่อตั้งประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตต์ ท่ีท่าน สรา้งไวก้่อนท่านจะสวรรคต การก่อสร้างรวมทั้งหมด

เป็นเวลา 10 ปี สุเหร่าน้ีมีพรมผืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟChandelier ใหญ่

ท่ีสุดในโลก น าเขา้จากประเทศเยอรมันท าดว้ยทองค าและทองแดง สามารถรองรบัผูม้าประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนาไดสู้งถึง 40,000 คน นอกจากน้ีมสัยิดแห่ง น้ีเป็นสุสานหลวงท่ีฝังพระบรมศพของ Sheikh Zayed bin 

Sultan Al Nahyan อดีตประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์และเจา้ผู้ครองรฐัอาบูดาบ้ี  

 

 

 

 

 

น าท่านเก็บภาพความประทับใจคู่ก ับ EMIRATE PALACE เป็นโรงแรมของรัฐบาลอาบูดาบี บริหารโดยกลุ่ม 

Kempinski เปิ ดใหบ้ริการครั้งแรกเม่ือปี 2548 โดยใชง้บประมาณก่อสรา้งทั้งส้ินประมาณ 3 พันล้านเหรียญ

สหรฐั ซ่ึงสรา้งสวยงามดุจดัง่พระราชวงัของเจา้ผูค้รองนคร โรงแรมน้ีอยู่บนท่ีของอดีตประธานาธิบดี Shieak 

Al Anyan ซ่ึงท่านเคยด ารงต าแหน่งประธานาธิบดี ของ U.A.E จาก  
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นั้นน าท่านชม HERRITAGE VILLGE ซ่ึงเป็นหมู่บา้นพื้ นเมืองจ  าลองความเป็นอยู่ของชาวเบดูอิน ท่ีเคยเร่ร่อน

อยู่ในทะเลทราย ใหท่้านอิสระกบัการถ่ายภาพและเลือกซ้ือของเป็นท่ีระลึกไดจ้ากหมู่บา้น 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ ดูไบ ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม. 

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

หา้ง Gallaria Lafayette หา้งช่ือดังของฝรัง่ เศส หา้ง Bloomingdales อนัย่ิงใหญ่จากอเมริกาเป็นศูนยร์วมแบ

รนดเ์นมชั้นน าแนวหน้าจากทั ่วทุกมุมโลกภายในหา้งจะมีส่วนของ พิพิธภัณฑสั์ตวน์  ้ า สรา้งโดยการใชแ้ผ่น

อะคริลิค ในการประกอบตูป้ลาขึ้ นท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกได้ถูกบนัทึกลงในกิสเนสส์เวิลล์เรคคอรด์สเรียบรอ้ยแล้ว 

ท่านสามารถชมสัตวน์ ้ านานาชนิดไดอ้ย่างตระการตา(ไม่รวมค่าเขา้ชมในส่วนของพิพิธภัณฑ์สัตวน์  ้ า) 

หรือท่านสามารถเลือกชมเทคโนโลยีล ้าสมยัของน ้าพุเตน้ระบ าท่ีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกโดยมีการจดัแสดงท่ี

บริเวณหน้าห ้างดูไบมอลล์ เ ร่ิมตั้งแต่ 17.30-24.00น.โดยการแสดงจะเร่ิมทุกๆ30นาทีจากจุดน้ี ถ่าย

สามารถถ่ายรูปคู่กบัตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ(์BurjKhalifa)แบบเต็มตวัตึกอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

   น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ีพัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่ำ 
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วันท่ีสาม  ดูไบ- JUMEIRAH BEACH-ตึกบุรจญอ์ลัอาหรบั BURJ AL ARAB-นัง่รถ Monorail- 

  THE PLAM-ทัวรท์ะเลทราย(4WD)        (B/L/D) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมชายหาด JUMEIRAH BEACH ซ่ึงเป็นชายหาดตากอากาศท่ีสวยงามยอดนิยมของดูไบ จากนั้ นน า

ท่านถ่ายรูปกบัโรงแรม ตึกบุรจญอ์ัลอาหรับ BURJ AL ARAB โรงแรมสุดหรู ระดับ 7ดาว ท่ีสวยและหรูหรา

ท่ีสุด แห่งหน่ึงของโลก และมีชช่ือเสียงของตะวนัออกกลาง ท่ีทุกคนใฝ่ฝันท่ีจะมีโอกาสเขา้ไปสัมผสั ตั้งอยู่ริม

อ่าวอาหรบั เป็นท่ีพักอาศยัของเศรษฐีชาวอาหรับ บุรจญ์อัล อาหรับ (Burj Al Arab)หน่ึงในสัญลักษณ์อัน

ส าคัญของประเทศสหรฐัอาหรับเอมิเรตส์ตึกบุรจญ์อลั อาหรับ ปัจจุบนัเป็นโรงแรมรูปทรงเรือใบท่ีสวยและ

หรูหราท่ีสุดระดบัโลกและมีช่ือเสียงของตะวนัออกกลางมีความสูง321 เมตรหรือ 1,050 ฟุตตั้งอยู่บนเกาะ

เทียมท่ีถูกถมขึ้ นห่างจากแถบชายหาดจูเมร่าห ์280 เมตรริมอ่าวเปอรเ์ซียท่ีทุกคนใฝ่ฝันท่ีจะมีโอกาสเขา้ไป

สัมผัสซ่ึงเป็นท่ีพกัอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับการก่อสรา้งของตึกเร่ิมตน้ก่อสรา้งใน พ.ศ. 2537 แล้วเสร็จ

และเร่ิมเปิดใชง้านครั้งแรกเม่ือ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542รูปทรงของตึกถูกสรา้งให ้เหมือนกบัใบเรือของเรือใบ

แบบชาวอาหรบั ซ่ึงตวัตึกมีเสา 2 เสาแยกออกมาเป็นรูปตวั V ในขณะท่ีช่องว่างระหว่างตวั V ส่วนหน่ึงก็ปิดให ้

เป็นหอ้งใหญ่ๆ และแบ่งออกเป็นชั้นๆ สถาปนิกได้กล่าวว่า "ส่ิงก่อสรา้งน้ีจะเป็นสัญลักษณข์องเมืองดูไบซ่ึงก็

เหมือนกบั โอเปร่าเฮาส์ท่ี เป็นสัญลักษณข์องเมืองซิดนีย ์หรือหอไอเฟลท่ีเป็นสัญลักษณ์ของเมืองปารีสและตึก

บุรจญ์อลั อาหรบัก็ตอ้งการกลายเป็นสัญลักษณข์องเมืองดูไบประเทศสหรฐัอาหรับเอมิเรตส์เช่นกนั" 

 

 

 

 

 

ท่าน น่ังรถ Monorail > เดินทำงสู่โครงกำรเดอะปำล์ม  THE PALM ซึ่งเป็นโครงการที่อลังการ สุดยอดโปร
เจคส์โดยการถมทะเล ให้เป็นเกาะเทียมสร้างเป็นรูปต้นปาล์ม 3 เกาะ บนเกาะมีที่พกัโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้น 
ร้านค้า ภตัตาคาร รวมทัง้ส านกังาน ต่างๆนบัว่าเป็นส่ิงมหศัจรรย์อนัด ับ 8 ของโลก  น าท่านชื่นชมความสวยงาม
ของภูมิประเทศ และบรรยากาศรอบๆ โรงแรมนี  ้  Palm Island เป็นโครงการมหศัจรรย์ที่คิดค้นส าหรบัรองรับ
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การอยู่อาศยัในอนาคต  สร้างโดยการน าทรายมาถมทะเลเป็นเกาะเล็กๆ รวม 301 เกาะ  รูปร่างหากมองจาก
ด้านบนรูปต้นอินทผลัม (The Palm) และ โครงการ The World จะเห็นเป็นรูปแผนที่โลก  

 

 

 

 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

  เดินทางกลับสู่ โรงแรมท่ีพัก  

หลังอาหารน าท่านกลับเขา้สู่โรงแรมท่ีพักเพื่อเตรียมตัวตลุยทะเลทรายในช่วงบ่าย 

15.00 น.-15.30 น.พรอ้มก ันท่ีล๊อบบ๊ี  จะมีเจ ้าหน้าท่ีมาคอยรบัท่าน ไปแคมป์ /ตะลุยทะเลทราย โดย

บริการน้ีจะอ านวยความสะดวกโดยการรบั-ส่งถึงโรงแรม “ ทัวรท์ะเลทราย””ท่านจะสนุกกบัการนั ่งรถตะลุย

ไปเนินทราย ตื่นเต้น  พร้อมชมพระอาทิตย์ตก หลังจากนั้ นน าท่านเข ้าสู่ แคม้ป้ิงกลางทะเลทราย โดย

ภายในมีกิจกรรมต่างๆใหทุ้กท่านร่วมสนุก 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 าหน้าทอ้ง

(Belly Dance) จากสาวสวยชาวอาหรับกลางทะเลทราย  

22.00 น. เดินทางออกจากแคมป์ กลับสู่ โรงแรมท่ีพัก  

  น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ีพัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่ำ 

วนัท่ีส่ี  ดูไบ- DUBAI MUSEUM- GOLD SOUK- SPICE SOUK- Mall of Emirate          (B/L/-) 
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เชา้   บริกการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าคณะเขา้เย่ียม ชม พิพิธภัณฑ ์ดูไบ (DUBAI MUSEUM) เป็นพิพิธภัณฑท่ี์ทันสมยัท่ีสุดในตะวนัออก

กลาง สรา้งขึ้ นเม่ือศตวรรษท่ี 19 บูรณะครั้งล่าสุดปี ค.ศ.1970 เป็นพิพิธภัณฑท่ี์รวบรวมเร่ืองราวส าคญัทาง

ประวตัิศาสตร ์เช่น การค้นพบ งานศิลป์ ในหลุมฝังศพท่ี AL QUSAIS ท่ี มีอายุถึง 4,000 ปีและเร่ืองราวการ

คา้ขายมุก ในประวตัิศาสตรก์่อนการค้นพบน ้ ามัน  และท่านจะประทับใจก ับการน าเทคโนโลยีต่าง  ๆ มา

ถ่ายทอดเพื่อบอกเล่าเร่ืองราวประวตัิศาสตรข์องอาหรับโบราณ  

จากนั้นน าทุกท่านนัง่ เรือขา้มฝาก ABRA  ซ่ึงเป็นพาหนะท่ีชาวดูไบใชก้นัมาแต่โบราณและยงัคงอนุรกัษ์ไว้ 

ขา้มฝ่ังพาทุกท่านไปชอ้ปป้ิงท่ีตลาดทอง  

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินชอ้ปป้ิง ตลาดทอง (GOLD SOUK) เป็นท่ี1ของตลาดทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกขายทุกอย่างท่ีเป็น 

JEWELRY เช่น มุก อญัมณี ต่างๆรา้นเล็กๆมากมายกว่ารอ้ยรา้นคา้ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของท่ี ตลาดเครื่องเทศ 

(SPICE SOUK) คือ ตลาดเคร่ืองเทศทั้ งตลาดตลบอบอวนไปด้วยกล่ินเคร่ืองเทศหลากหลายชนิดจากทัว่ ทุก

มุมโลก จ  าพวกไมห้อม อบเชย ถัว่ กระวาน กานหลู และถัว่รอ้ยแปดชนิดจากทุกท่ีในตะวนัออกกลาง  

 

 

 

 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านอิสระชอ้ปป้ิง Mall of the Emiratesไดร้บัความนิยมสูงทันทีท่ีเปิดบริการ Mall of the 

Emirates เป็นหา้งขนาดใหญ่ มีโรงภาพยนตร ์ Cinestar แบบคอมเพล็กซ ์ มีอารเ์คดกวา้งใหญ่ ติดตั้งตูเ้กมส์ 

ลานโบวล่ิ์ง และรา้นคา้อีกมากมาย รวมถึงรา้นต่างๆ ท่ีไดร้บัความนิยมในดูไบ และ Borders, Debenhams, 

Zara และแมแ้ต่ Harvey Nichols สินคา้แบรนดด์งัอย่าง H&M และ Phat Farm ส าหรบัลูกคา้ทัว่ไป และ Via 

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

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

เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีไดร้บัความนิยมสูงสุดในดูไบ Ski Dubai หน่ึงในสุดยอดแหล่งท่องเท่ียวในสหรฐัอาหรบั
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เอมิเรตส์ สามารถเลือกเล่นระหว่างสกี สโนวบ์อรด์ เล่ือนหิมะ หรือโยนบอลหิมะในสวนหิมะ (ไม่รวมค่าเขา้

และค่าอุปกรณ์ใน Ski) 

ค า่  อิสระอาหารค า่เพื่อสะดวกอิสระชอ้ปป้ิง 

ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 

22.35 น. เหินสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EMIRATES เท่ียวบิน EK374  

วนัท่ีห้า  กรุงเทพฯ          (-/-/-) 

07.35 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ ดว้ยความประทับใจ 

โปรแกรมพิเศษช่วงปีใหม่ : ในคืนเคาท์ดาวน์ วนัท่ี 31 ธ.ค. 59 ให้ท่านได้อิสระตาม

อธัยาศยั  Countdown, Parties and Fireworks New Years Eve 2017 in Dubai 
(หมายเหตุ : ไม่รวมค่ารถเดินทางในการไปชม Countdown 2017 ปีนี้ จัดขึ้ นท่ี Burj Khalifa + Jumeirah 

Beach) บางโรงแรมอาจมีรถ รับ-ส่ง น าพาไปยังจุดต่างๆ สอบถามไดจ้าก LOBBY HOTEL หนา้งาน   
NEWYEAR 2017 @ DUBAI  นับถอยหลังและชมดอกไม้ไฟ จุดพุ แสดงดอกไม้ไฟอย่างอลังการ ส่ิง ท่ี
น่าประทับใจ Burj Khalifa ทาวเวอรซ่ึ์งเป็นจุดโฟกัสของดอกไม้ไฟท่ีมีความยอดเยี่ยม  ท่ีพวกเขา
สามารถมองเห็นไดทั้ว่ท้ังเอมิเรต การเฉลิมฉลองท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในเมืองจะเกิดขึ้ นในเมืองดูไบท่ีฝูงชน

ของชาวบา้นและผูเ้ขา้ชมจะรวมตัวกันเพื่อทักทายในปีใหม่ เหตุการณ์นี้ ฟรี++++เริ่มต ้นท่ี 20:00 น. มี

ความหลากหลายของเหตุการณ์ความสนุกสนานท่ีเกิดขึ้ นในท้องถนนจนถึงเท่ียงคืนและมหกรรม

ดอกไมไ้ฟกิจกรรม NYE จะรวมถึงความหลากหลายของความบันเทิงความสนุกสนาน จากการแสดง
ดนตรีสดท่ีมากมาย ณ บริเวณใกลเ้คียงท่ีอยู่รอบ Burj Khalifa   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
**รำยกำรท่องเที่ยวอำจเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้นีโ้ดยค ำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส ำคัญ** 

**ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทุกครัง้ กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำกทำงบริษัทฯ  
จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลัก 
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อัตรำค่ำบริกำร 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

(พักหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
ราคาเด็กเสริมเตียง  

(พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริม

เตียง  

(พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

29 ธ.ค.-02 ม.ค. 60 

30 ธ.ค.-03 ม.ค. 60 

31ธ.ค.-04 ม.ค. 60 

39,999 บาท 38,999 บาท 37,999 บาท 9,500 บาท 

UPDATE 01/11/16 
**รำคำนี ้ สงวนกำรเดินทำง จ ำนวน 20 ท่ำนขึน้ไป** 

เง่ือนไขในการจองทัวร ์

งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน)พรอ้มส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

งวดท่ี 2 :ช าระยอดส่วนท่ีเหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน  

หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต  

กรณยีกเลิก 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึนจริง ณ วันน้ัน ที่ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจ าหอ้งพัก เป็นตน้)  

ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

เอกสำรท่ีใช้ประกอบในกำรยื่นวีซ่ำ 

 ในการท าวีซ่าประเทศดูไบ 10วนั ล่วงหน้าก่อนเดินทาง 

 พาสปอร์ตมีอายุนานกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
 รูปถ่ายพืน้หลังสีขาว ขนาด 2นิว้ 1 รูป หน้าตรง ไม่ยิม้ ไม่เห็นฟัน  
 สแกนหน้าพาสปอร์ต กลางเต็ม2 หน้า (ต้องเป็นสแกนสีไม่สำมำรถใช้ส ำเนำได้) 

 กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ และไม่ได้เดินทางกบับิดา/มารดา คนใดคนหน่ึง ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไป
ต่างประเทศ จากบิดา/มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศและวนัเดินทาง  (ตัวจริง) 

 ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด ของบิดามารดา   (กรณีท่ีมีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีเดินทำงไปด้วย) 
 ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด (กรณีอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี) 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (กรณีอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี) 

 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือส าเนาทะเบียนหย่า 1 ชุด (กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีเดินทำง) 
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ตัวอย่ำงเอกสำรยื่นวีซ่ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อแนะน ำและแจ้งเพื่อทรำบ 

 ส าหรบัห้องพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะน าให้   
  ท่านเปิดห้องพกั เป็น 2 ห้องจะสะดวกกบัท่านมากกว่า 
กรณีเดินทำงเป็นตั๋วกรุ๊ป หำกออกตั๋วแล้วไม่สำมำรถขอคืนเงินได้และไม่สำมำรถเปล่ียนวันเดินทำงได้  
กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ให้ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง (Hand carry)  

พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
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  น า้หนกัต้องไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ  
อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 ค่าต ัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ ชัน้ประหยดั โดยสายการบินเอมิเรสต์ ( EK ) 
 ค่ารถโค้ชท่องเที่ยวตามรายการ      

 ค่าที่พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 3 คืน (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมือ้ตามระบุในรายการ    
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศสหรฐั อาหรบัเอมิเรสต์ 
 ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าเข้าชมตามสถานที่ทุกแห่ง  
 มคัคุเทศก์น าเที่ยวที่ช านาญเส้นทางบริการท่านเป็นอย่างดี 

 ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท  
  วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรบัรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านัน้”) 

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

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่าหนงัสือหนงัสือเดินทาง 
 ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กิโลกรมัต่อท่าน) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหารสั่งพิเศษ, ค่ามินิบาร์ในห้องพกั  
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวควรทิปแก่มัคคุเทศกท์อ้งถ่ินและ  

      คนขับรถท่ีคอยบริการเราโดยประมาณ   ประมาณ  37 USD ต่อทริป 

 ค่าทิปมัคคุเทศกไ์ทย ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 5วัน เท่ากับ 15 USD) 

 ค่าทิปมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 4วัน เท่ากับ 12 USD)       

 พนักงานขับรถในประเทศดูไบ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 4วัน เท่ากับ 8 USD) 

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

 

กรณียกเลิก 
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ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึนจริง ณ วันน้ัน ที่ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจ าหอ้งพัก เป็นตน้)  

ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

***หมำยเหตุ*** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 15 ท่าน  ซ่ึงใน
กรณีน้ีทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทัวรอ่ื์นใหถ้้าตอ้งการ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ  าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะ

ไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทัวรแ์ละเหตุ สุดวิสัย

บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯ 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 ถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  
หากลูกค้าท่านใด ย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องช าระค่ามัดจ าที ่10,000 บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ถานฑูตฯ เรียกเก็บ 
 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม ** 

**ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางท่ี

ท่านไดท้ าการจองไวก้บัทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ให้กบัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว 

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

 

 


