
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

DXB-EK010                                                                                                หนา้ 1 จาก 12   

รหสัโปรแกรมทวัร ์GOT DXBEK001 DUBAI  NEWYEAR5D3N DEC17-EK-W61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

 ธนัวำคม : 29 ธ.ค. – 2 ม.ค. 61 , 30 ธ.ค. – 3 ม.ค. 61 (เทศกำลปีใหม)่ 

 

40,900.- 

วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ 
โรงแรมทีพ่กั 

หรอืเทยีบเทำ่ 

1 กรุงเทพฯ – ดไูบ – Mall of the Emirates ✈ ✈ O 
HOLIDAY INN EXPRESS 

AIRPORT  

2 ดไูบ – กรุงอาบดูาบ ี– Grand Mosque – Ferrari World – ดไูบ  O O O 
HOLIDAY INN EXPRESS 

AIRPORT 

3 
พพิธิภัณฑด์ไูบ – น่ังเรอื Abra Ride – ตลาดเครือ่งเทศ และ ตลาดทอง 

– The Palm Project – น่ังรถ 4WD ตะลยุทะเลทราย   
O O O 

HOLIDAY INN EXPRESS 

AIRPORT 

HELLO DUBAI , HAPPY NEWYEAR 2018 

5 วนั 3 คนื 

โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์(EK) 
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4 
ตกึเรอืใบ – ตลาด Medinat Jumeirah Souk                                       

– หา้งดไูบ – ขึน้ “เบริจ์คาลฟิา” Burj Khalifa ชัน้ 124 – สนามบนิ 
O X ✈ 

-  

5 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 

 

***ขึน้ “เบริจ์คำลฟิำ” Burj Khalifa ช ัน้ 124*** 

***ดืม่ด า่กับบรรยากาศสดุโรแมนตกิของพระอาทติยต์กดนิ และมือ้ค า่สดุพเิศษแบบบารบ์คิวิอาหรับ***  

***สมัผัสประสบการณ์แปลกใหมก่ับ Sand Dune สนุกสนานกับการน่ังรถตะลยุทะเลทรายและการขีอ่ฐู***  

 

 

 

ชมเมอืงอาบูดาบ ีเมอืงที่ไดรั้บการยกย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทราย จนไดรั้บสมญานามว่าเป็น Garden of Gulf     

ชมความยิง่ใหญข่องสเุหรา่หนิออ่นสขีาว Grand Mosque ชมการแสดง “น ำ้แหง่ดไูบ” เป็นน ้าพุเตน้ระบ าทีส่วยงาม

วจิติรตระการตา น่ังเรอื Abra Ride สัมผัสมนตเ์สน่หท์างวัฒนธรรม ทีผ่สมผสานกันระหว่างอาหรับดัง้เดมิและความ

ทันสมยัในแบบตะวันตก ผา่นวถิชีวีติสองฝ่ังน ้าของแมน่ ้า Creek ในเมอืงอนัมัง่คั่ง  

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง         กรงุเทพฯ – ดไูบ – Mall of the Emirates  

06.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9

เคำนเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และอ านวยความ

สะดวก 

 

09.30 น. ออกเดนิทางสูน่ครดไูบ โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิ EK 375  

13.15 น.   เดนิทางถงึสนำมบนิดไูบ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 3 ชัว่โมง) หลังผ่าน

พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

 

 จากนัน้น าท่านสู่ Mall of the Emirates เป็นหา้งขนาดใหญ่ มโีรงภาพยนตร์ 

ลานโบวล์ิง่ และรา้นคา้อกีมากมาย รวมถงึรา้นต่างๆ มเีวลาใหท้่านไดอ้สิระเลอืก

ซือ้สนิคา้แฟ่ชัน้มากมาย หรอืท่านจะเขา้เล่นที ่Ski Dubai หนึง่ในสุดยอดแหล่ง

ท่องเที่ยวในสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ สามารถเลือกเล่นระหว่างสกี สโนว์บอร์ด 

เลือ่นหมิะ หรอืโยนบอลหมิะในสวนหมิะ 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 น าทา่นสูท่ีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัทีส่องของกำรเดนิทำง       ดไูบ – กรงุอำบดูำบ ี– Grand Mosque – Ferrari World – ดไูบ  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่กรุงอำบูดำบี ้(Abu dhabi)  ทีม่คีวามเขยีวขจีท่ามกลางตัว

เมอืงที่ทันสมัย จงึเป็นเมอืงที่ไดรั้บสมญานามว่า Garden of Gulf และไดรั้บ

การยอ่งวา่เป็นสวรรคแ์หง่ทะเลทรายอกีดว้ย น าทา่นผา่นชมสถานทีส่ าคัญ ๆ ของ

เมอืง ตลอดจนการสรา้งบา้นเรอืนทีม่คีวามสวยงาม และเห็นถงึความอดุมสมบรูณ์

ของเมือง แมจ้ะตัง้อยู่ท่ามกลางทะเลทรายอันแหง้แลง้ น าท่านชม Sheikh 

Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque สุเหร่าที่งดงามที่สุดของ 

U.A.E. มคีวามใหญ่โตเป็นอันดับ 3 ของโลก และเป็นสเุหร่าประจ าสหรัฐอาหรับ

เอมเิรตส ์ทีท่่าน Sheikh สรา้งไวก้่อนท่านจะสวรรคต ใชร้ะยะเวลาก่อสรา้งรวม

ทัง้หมด 10 ปี ใหท้่านไดช้มพรมลายดอกไมผ้นืใหญ่ และโคมไฟ (Chandelier) 

ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ราคาราว 30 ลา้นเหรยีญสหรัฐ น าเขา้จากประเทศเยอรมนั ท า

ดว้ยทองค าและทองแดง ***การเทีย่วชมมัสยดิ ตอ้งแต่งกายใหส้ภุาพเรยีบรอ้ย 

หา้มสวมกางเกงขาสัน้หรอืเสือ้กลา้ม ทัง้ผูช้ายและผูห้ญงิ โดยเฉพาะผูห้ญงิตอ้ง

สวมใสเ่สือ้ผา้ทีม่คีวามยาวคลมุถงึระดับขอ้มอืและขอ้เทา้ ปกปิดไหลแ่ละทรวงอก

ใหม้ดิชดิ ผูห้ญงิจะตอ้งมผีา้คลมุผม และตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้มสัยดิ***     

ระยะทาง 156 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

 น าทา่นแวะถา่ยรปู Ferrari World และมเีวลาใหท้่านเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึทีเ่ป็น

แบรนด์เฟอร์รารี่ จากนั้นแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ จุดชมวิว ชคิาโกบีช กับ

ชายทะเลสเีทอรค์วอยซ ์ที่ท่าน Sheikh Al Nayan สรา้งขึน้มาเป็นของขวัญแก่

ชาวเมอืง ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นกลับนครดไูบ 

ระยะทาง 156 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชม. 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 น ากลบัสูท่ีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง       พพิธิภณัฑด์ไูบ – น ัง่เรอื Abra Ride –  

                                            ตลำดเครือ่งเทศ และ ตลำดทอง – น ัง่รถ 4WD ตะลยุทะเลทรำย   

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขำ้ชมพพิธิภณัฑด์ูไบ (Dubai Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์ี่ทันสมัย

ที่สุดในตะวันออกกลาง สรา้งเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครัง้ล่าสุดปี 1970 เป็น

พพิธิภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวประวัตศิาสตร์ที่ส าคัญ เช่น การคน้พบงานศลิปะ
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ภายในหลุมฝังศพที ่Al Qusais ซึง่มอีายมุากกว่า 4,000 ปี ประทับใจกับการบอก

เลา่เรือ่งราวประวัตศิาสตรข์องชาวอาหรับโบราณผา่นเทคโนโลยสีมยัใหม ่จากนัน้

น าท่านเดนิทางไปยัง Dubai Creek เป็นทะเลที่สรา้งขึน้โดยการขุดเขา้มาใน

ชายฝ่ัง ซึง่แบง่นครดไูบออกเป็น 2 สว่น คอื Deira Dubai และ Bur Dubai มคีวาม

ยาวประมาณ 14 กโิลเมตร มีท่าจอดเรือ 8 ท่า ใหท้่านไดช้มและถ่ายรูปกับ

ทัศนียภาพสองฟากฝ่ังของแม่น ้า Creek ตามอัธยาศัย ใหท้่านไดถ้่ายรูปในย่าน 

Bastakiya และน าท่านน ัง่เรอื Abra Ride สัมผัสมนตเ์สน่หท์างวัฒนธรรมผ่าน

วถิีชวี ิตสองฝ่ังน ้ าของแม่น ้า Creek จากนั้นเดินสู่ตลำดเครือ่งเทศ (Gold & 

Spicy Souk)และตลำดทอง (Gold Souk) เป็นตลาดทองทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 

จ าหน่ายผลติภัณฑ ์Jewelry ทกุประเภท เชน่ มกุ อัญมณีตา่ง จากนัน้น าท่านผ่าน

ชมพระรำชวงัทำ่นชคี (Shiekh Palace) ตืน่ตาตืน่ใจกบัพระราชวังสดุอลังการ

ของครอบครัว Shiekh Al Maktoum อนัยิง่ใหญ ่ซึง่มคีวามรม่รืน่ เต็มไปดว้ยตน้ไม ้

นานาชนดิและบรรดาเหล่านกยูง ผ่านชม New Palace ซึง่เป็นพระราชวังแห่ง

ใหม่ของครอบครัว  Shiekh Al Maktoum ที่ก่อสรา้งยังไม่แลว้เสร็จ ถ่ายรูปกับ

สเุหรำ่จไูมรำ่ (Jumeirah Mosque) สเุหรา่คูบ่า้นคูเ่มอืงของดไูบ สรา้งดว้ยหนิ

ออ่นทัง้หลัง และไดช้ือ่วา่เป็นสเุหรา่ทีส่วยงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในนครดไูบ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

บำ่ย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก เพือ่เปลีย่นเครือ่งแตง่กายพรอ้มตะลยุ

ทะเลทราย 

 

 ทำ่นทีเ่มำรถ กรุณำทำนยำแกเ้มำลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ยครึง่ช ัว่โมง หรอืควร

แจง้หวัหนำ้ทวัรใ์หท้รำบก่อนไปทวัรท์ะเลทรำย ทำงทวัรจ์ะไม่รบัผดิชอบ 

และไม่อนุญำตใหผู้ท้ ีเ่ป็นโรคหวัใจข ัน้รุนแรงน ัง่รถไป Dune Safari โดย

เด็ดขำด *****ส ำหรบัท่ำนทีไ่ม่ร่วมเดนิทำง Dune Safari ท่ำนตอ้งรอ

คณะอยูท่ ีโ่รงแรม โดยทำงบรษิทั ไมส่ำมำรถคนืคำ่ทวัรใ์หไ้ด ้รวมท ัง้อำหำร

มือ้ค ำ่***** 

 

หมำยเหต ุ
 

น าท่ า น เ ดินทา งไปท ัว ร์ท ะ เลทรำย  (Dune Safari & BBQ Dinner)  

(อยำ่ลมืเสือ้แจ็คเกต แวน่ตำกนัแดด รองเทำ้ฟองน ำ้ ตดิตวัไปดว้ย)        น า

ทา่นขึน้รถ 4WD (รถขบัเคลือ่น 4 ลอ้) ไปทัวรท์ะเลทราย ท่านจะไดส้นุกสนาน

และตืน่เตน้ไปกับประสบการณ์อันแปลกใหม่ น ัง่รถตะลุยไปบนเนนิทรำยท ัง้สูง

และต ำ่สลบักนัไป (Sand Dune) 
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ค ำ่ จากนัน้ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆ ในแคมป์กระโจมแบบอำหรบั ดืม่

ด ่าบรรยากาศสุดโรแมนตกิของพระอาทติยต์กดนิทีแ่สนสวยงาม และสัมผัสชวีติ

แบบชาวพื้นเมอืง (เบดูอนิ) อาท ิการสวมชดุพืน้เมอืงชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไว ้

เป็นทีร่ะลกึ การเพน้ทม์อืแบบอาหรับ (Henna Tattoo) ลองสบู มาราก ูกลิน่ผลไม ้

(Shi Sha) ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance) ซึง่เป็นศลิปะการร่ายร าทีเ่นน้การ

เคลือ่นไหวของกลา้มเนือ้ทอ้งและสะโพก รวมถงึสนุกสนานกบัการขีอ่ฐู  

 

 น ากลบัสูท่ีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง     The Palm Project – ตกึเรอืใบ – ตลำด Medinat Jumeirah Souk  

                                      – หำ้งดไูบ – ข ึน้ “เบริจ์คำลฟิำ” Burj Khalifa ช ัน้ 124 – สนำมบนิ  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านขึน้รถไฟ Monorail เขา้สู่ The Palm Project เป็นสุดยอดโครงการ

ของ U.A.E. โดยการถมทะเลใหเ้ป็นเกาะเทยีม สรา้งเป็นรูปตน้ปาล์ม จ านวน 3 

เกาะ มทีัง้โรงแรม รสีอรท์ อพารต์เมน้ต ์รา้นคา้ ภตัตาคาร รวมทัง้ส านักงานตา่ง ๆ 

นับว่าเป็นสิง่มหัศจรรย์อันดับที่ 8 ของโลก ใหท้่านตื่นตาตื่นใจกับความความ

ยิง่ใหญ่ของโรงแรม Atlantis อันหรูหราอลังการน าท่านถ่ายรูปบรเิวณชายหาด 

Jumeirah Beach สถานที่ตากอากาศยอดนยิมของดูไบ แวะถ่ายรูปดา้นนอก

กับโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหรูระดบั 7 ดำว รูปทรงคลา้ยเรอืใบที่

งดงามและหรหูราทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ตัง้อยูร่มิอา่วอาหรับ เป็นทีพั่กอาศัยของ

เศรษฐทีีม่ชี ือ่เสยีงชาวตะวันออกกลาง ถอืเป็นสถานที่ทีทุ่กคนใฝ่ฝันจะมโีอกาส

เขา้ไปสมัผัสสกัครัง้ในชวีติ จากนัน้ชม Medinat Jumeirah Souk หรอืเรยีกวา่ 

เวนสิแหง่ดูไบ เป็นตลาดตดิแอร ์ตัง้อยู่ในส่วนเดยีวกับโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว 

Mina Al Salam ของตระกลู Al Maktoum ออกแบบและตกแตง่เป็นศลิปะพืน้เมอืง

แบบอาหรับคลาสสกิ ภายในมสีนิคา้ระดับ Premium มากมาย อาท ิของทีร่ะลกึ 

พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอหิร่าน หัวน ้าหอม โคมไฟ ของประดับตกแต่งบา้น 

ขนมหวาน และถั่วรสช็อกโกแลต เป็นตน้  จากนัน้น าท่านสู่หำ้งดูไบ (Dubai 

Mall) หา้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีพพิธิภัณฑ์สัตว์น ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่

ภายใน ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูหนา้ตูป้ลา ทีม่ขีนาดใหญก่วา่คนสบิคนยนืเรยีงกนั 

 

เทีย่ง อสิระอำหำรกลำงวนั  

 อสิระในหา้งใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ของฝาก สนิคา้แบรนด์เนมชือ่ดังมากมายจาก

ยุโรป ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี กระเป๋าถือ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 
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เครือ่งกฬีา เป็นตน้ และในเวลา 18.00-24.00 น. ของทุกวัน ท่านจะไดช้มการ

แสดง “น ้าพแุหง่ดไูบ” เป็นน ้าพเุตน้ระบ าอนัสวยงามวจิติร อยูใ่นทะเลสาบเบริจ์คา

ลฟิา ทีเ่ป็นศูนยก์ลางของนครดูไบ ถอืเป็นน ้าพุทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ณ ปัจจุบันนี้ 

โดยรอบถูกรายลอ้มไปดว้ยตกึทีม่ชี ือ่เสยีงมากมาย สิง่พเิศษของน ้าพุแห่งดูไบนี้ 

คอื จะใชไ้ฟทัง้สิน้ 6,600 ดวง โปรเจคเตอรส์ ี50 ตัว ควบคมุการท างานดว้ยระบบ

คอมพิวเตอร์ โดยจะแสดงประกอบดนตรี ครั ้งละประมาณ 5 นาที โดยใช ้

งบประมาณในการก่อสรา้งทัง้ส ิน้กว่า 7.2 พันลา้นบาท น ำทำ่นขึน้ “เบริจ์คำ

ลฟิำ” Burj Khalifa ชัน้ 124 ตกึที่สูงที่สุดในโลก มคีวามสูงถงึ 828 เมตร มี

ทัง้หมด 160 ชัน้ ออกแบบโดยนายเอเดรยีน สมธิ สถาปนกิจากชคิาโก ซึง่คณะ

จะไดม้โีอกาสขึน้ลฟิทท์ี่มคีวามเร็วทีสุ่ดในโลกคอื 18 เมตร ต่อวนิาท ีหรือ 65 

กโิลเมตร ต่อชั่วโมง ไปถงึชัน้ 124 เพื่อชมววิจากของนครดูไบไดท้ั่วทุกทศิที่

สวยงาม โดยตกึนีอ้อกแบบตบแตง่ภายในโดย Giorgio Armani  

19.00 น. เดนิทางสู่สนำมบนิดูไบ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงใน Duty Free เพลดิเพลนิกับ

สนิคา้แบรนดเ์นม และน ้าหอมยีห่อ้ดังมากมาย 

 

22.30 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่EK374  

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง     กรงุเทพฯ 

07.35 น. ถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ    

 

****ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมเิรตส ์หำ้งสรรพสนิคำ้และรำ้นคำ้ขนำดใหญจ่ะปิดใหบ้รกิำรทกุวนัศกุร*์*** 

 

กรณุำอำ่นหมำยเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมำยเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบต่อคา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได  ้เช่น ทรัพย์สนิส่วนตัวหาย, การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือ

ยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้

เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สี

น ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  
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5. เมือ่ทำ่นท ำกำรซือ้โปรแกรมทวัร ์ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ทำ่นรบัทรำบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมำยเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ 

กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ 

และเหตสุดุวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 

 

 

 

 

โปรแกรม : HELLO DUBAI ,HAPPY NEWYEAR 2018 

5 วนั 3 คนื 

โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์ 
        

ก ำหนดวนัเดนิทำง:    

ธนัวำคม : 29 ธ.ค. – 2 ม.ค. 61 , 30 ธ.ค. – 3 ม.ค. 61 (เทศกำลปีใหม)่ 
 

อตัรำคำ่บรกิำร  

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 40,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง  

(หอ้งพกัจะม ี2 เตยีงเทำ่น ัน้ ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

*กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั* 

40,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 40,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(หอ้งพกัจะม ี2 เตยีงเทำ่น ัน้ ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

*กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั*  

40,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ        8,900.- 
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ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ EK ลดทำ่นละ  17,000.- 

ไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่เขำ้ประเทศ UAE (เป็นจ ำนวนเงนิ 3,000 บำท ) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 
80,000.- 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

 

อตัรำนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพเิศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            

ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 
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4. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

5. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

6. คำ่ทปิมคัคเุทศกจ์ำกเมอืงไทย  

(โดยมำตรฐำน 3 ดอลลำ่หส์หรฐั ตอ่คน ตอ่วนั : 5x3= 15 ดอลลำ่หส์หรฐั) 

7. คำ่ทปิพนกังำนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ ตลอดรำยกำรเดนิทำง (17 ดอลลำ่หส์หรฐั) 

8. คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่เขำ้ UAE ***รำคำไมร่วมวซีำ่ UAE คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ทำ่นละ 3,000 บำท*** 

เง ือ่นไขกำรจอง 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั 

     เงนิมดัจ ำแลว้เทำ่น ัน้ 

2.  สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หำกไมส่ง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษิทัขออนญุำตยิกเลกิกำรจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หำกทำ่นทีต่อ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยูต่ำ่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรือไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

 

 

เงือ่นไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทำงบรษิทัขอเก็บคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

หำกทำ่นไมผ่ำ่นกำรอนมุตัวิซีำ่หรอืยกเลกิกำรเดนิทำงโดยเหตจุ ำเป็น 

ทำงบรษิทัขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเหต 
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1. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

3. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ  

4. กรณีทีเ่ด็กอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทางบรษัิท อาจมกีารเรยีกขอเอกสาร

(ของบดิาหรอืมารดา) และคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิแลว้แตก่รณี 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดกรณีทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะ

เดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้(30ทำ่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและ

ผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในกำรเตรยีมเอกสำรยืน่วซีำ่และกำรยืน่ขอวซีำ่ 
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7. กรณียืน่วซีำ่แลว้ไมไ่ดร้บักำรอนมุตัวิซีำ่จำกทำงสถำนทตู (วซีำ่ไมผ่ำ่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่ำผำ่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคำ่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัตำ่งประเภทอำจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบำง

โรงแรมอำจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น ซึง่ถำ้เขำ้พกั 3 ทำ่น อำจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อำจมคีวำมจ ำเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจำกโรงแรมน ัน้ไมส่ำมำรถจดัหำ

ได ้ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่ำจมกีำรแยกหอ้งพกั 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. หากมงีานเทศกาลโรงแรมอาจจะไดพ้กัในเมอืงอืน่แทน 

 

 
1. ส าเนาสหีนังสอืเดนิทางทีช่ดัเจน ไมใ่ชถ่า่ยจากมอืถอื และวันหมดอายหุนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 

เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบัถงึประเทศไทย  

2. รปูถา่ย  :  รปูส ีขนาด 2 นิว้ พืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ (ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน) 2 รปู 

             -  กรณุำกรอกชือ่ของบดิำ-มำรดำของผูท้ ีเ่ดนิทำง และชือ่คูส่มรส (กรณีผูห้ญงิทีแ่ตง่งำนแลว้) 

3.  กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์   

3.1.  เด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทาง กบับดิาและมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศจากเขตหรอื

อ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา + หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย 

(ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) 

รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษัิทฯ ไดจ้ดัท าขึน้จาก

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในกำรเตรยีมเอกสำรยืน่วซีำ่และกำรยืน่ขอวซีำ่ 
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ประสบการณ์และระเบยีบของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิอง

ลกูคา้ในแตล่ะราย  

3.2. เด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทาง กบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง (ของมารดา) ไปตา่งประเทศจากเขตหรอื

อ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา  

3.3. เด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทาง กบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง (ของบดิา) ไปตา่งประเทศจากเขตหรอื

อ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา  

ระยะเวลำในกำรยืน่วซีำ่ 14 วนัท ำกำร ไมร่วมเสำร-์อำทติย ์

หมำยเหตุ : ทำง UAE Immigration อำจมกีำร ขอรำยละเอยีดเพิม่เตมิ จำกทีไ่ดแ้จง้ไว ้

ข ึน้อยูก่บั   กำรพจิำรณำของเจำ้หนำ้ที ่และเอกสำร ของแตล่ะทำ่น กำรอนมุตัวิซีำ่เป็นดลุพนิจิ

ของทำงสถำนทูต ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและ

คอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเทำ่น ัน้ อตัรำคำ่ธรรมเนยีมวซี่ำทำงสถำนทูต

เป็นผูเ้รยีกเก็บ หำกทำ่นโดนปฏเิสธกำรขออนุมตัวิซีำ่ ทำงสถำนทูตไมค่นือตัรำคำ่ธรรมเนยีม

ในกำรยืน่วซีำ่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สำเหตกุำรปฏเิสธวซีำ่ 

 

 


