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                ดูไบ 5 วัน 3 คืน (5*) 
โปรแกรมสุดหรู เครื่องบินบริการประทับใจ เที่ยวบินเวลาดี กินดีอยูดี พัก

โรงแรมหาดาว ทานขาวโรงแรม7ดาว มีอาหารไทย 1 มื้อ เทีย่วครบจัดเต็ม  

 

 

 
 

 

TOUR CODE : DB151101BZ 
**** จุดเดนนาสนใจของรายการทองเที่ยว*** 

-  บินตรงโดยการการบินไทย ประทับใจในการบริการสะสมไมลได ไมเสียเวลาเปล่ียนเคร่ือง  
- รถบัสใหมเพิ่งถอย มี WIFIไมพลาดการตดิตอ เช็คอิน อัพรูป เฟซบุค แช็ทวอทแอฟ ไลน ไวเบอร 
- กินดีอยูดี พักโรงแรม 5 ดาว ทานอาหารโรงแรม 7 ดาว Emirate Palace  
-  เยือนเมืองอาบูดาบ้ี เมืองหลวงของ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส เมืองท่ีไดสมญานาม สวรรคแหงทะเลทราย 
- รับประทานอาหารสชาติถูกปาก มีอาหารไทย จีน ไมเล่ียน เอียน 
- นําทานตะลุยทะเลทราย ขีอู่ฐชมพระอาทิตยตกดนิ สนุกสนานต่ืนเตนกับ สกีทะเลทราย ชมระบําหนาทองท่ีสวยงาม 

วันท่ีหนึ่ง  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - ดูไบ                  -/-/-- 

13.00 น.  พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สายการบินไทยชัน้ 4  
 แถวH-J ประตู 4 ปายตอนรับ DARING DUBAI พรอมเจาหนาท่ี คอยใหการตอนรับ 

16.15 น.   คณะออกเดินทางสู เมืองดูไบ โดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG517 1615-1940  
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19.40 น  เดินทางถึงสนามบินเมืองดูไบ หลังผานพิธีการตรวจคนเขา เมือง และ ประทับตราวซีาแลว จากนัน้นําทาน
เดินทางสูท่ีพัก 

ค่ํา      เชิญทานอิสระเลือกรับทานอาหารในหางตามอัธยาศัย 
   พักท่ีโรงแรม ระดับ 5 ดาว  
 

วันท่ีสอง   จูไมรา The Palm Project นั่ง MRT - นั่งรถ 4WD ทัวรทะเลทราย เชา /กลางวัน/เยีน 

07.00 น.      รับประทานอาหารเชา ในโรงแรม  
08.00 น.      จากนั้นนําคณะ เดินทาง นําทานแวะถายรูป พระราชวังทานชีค (Shiekh Palace) ต่ืนตาต่ืนใจ กับการ 

ถายภาพเปนท่ีระลึก หนาพระราชวังอันงดงาม สุดอลังการของครอบครัว  Shiekh Al Maktoum อันยิ่งใหญ
อลังการ ซ่ึงมีความรมร่ืนเต็มไปดวยตนไม และพืชพรรณนานาชนิด และบรรดาเหลานกยูง มากมาย นับ
หลายสิบตัว จากน้ันนาํทานผานชม New Palace ซ่ึงเปนพระราชวังแหงใหมของ ท่ีกําลังกอสรางแตยังไม
แลวเสร็จ ของครอบครัว Shiekh Al Maktoum นั่นเอง จาก นั้นนําทานเขาเยี่ยมชมสุเหราจูไมรา (Jumeirah 

Mosque) สุเหราคูบานคูเมืองของดูไบ สรางดวยหินออนท้ังหลังไดช่ือวาเปนสุเหราท่ีสวยงามมากที่สุดใน
แถบนี ้ ใหทานไดเก็บภาพไวเปนท่ีระลึก   จากนั้นนําทานแวะถายรูปชายหาด Jumeirah Beach ซ่ึงเปน
ชายหาดตากอากาศท่ีสวยงามยอดนิยม ของดูไบและแวะถายรูปดานนอก คูกับโรงแรม Burj Al Arab 
โรงแรมสุดหรู ระดับ 7ดาว ท่ีสวยและหรูหราท่ีสุดแหงหนึ่งของโลก และมีช่ือเสียงของตะวันออกกลาง ท่ี
ทุกคนใฝฝนท่ีจะมีโอกาสเขาไปสัมผัส ต้ังอยูริมอาวอาหรับเปนท่ีพักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ   นําทานสู
Medinat Jumeirah Souk หรือ (เวนิส แหงดูไบ ) ซ่ึงเปนตลาดติดแอร ต้ังอยูในสวนซ่ึงเปนเจาของเดียวกับ 
โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว คือ Mina Al Salam ของตระกูล Al Maktoum ซ่ึงออกแบบและตกแตงเปนศิลปะ
คลาสสิคในแบบอาหรับ ดูคลาสสิคแบบพื้นเมือง ภายในมีสินคา ระดับPremiumมากมาย อาทิ ของท่ีระลึก 
พวงกุญแจ, ขวดทราย, พรม อีหราน, หัวน้าํหอม อาหรับ, โคมไฟ และของประดับตกแตงบาน, ขนมหวาน 
อาหรับ, ถ่ัวรสช็อกโกแลต รสชาติตางๆ สวนดานหลังจะมี คลองแบบเวนิส ซ่ึงอยูตรงขามกับ โรงแรม 
Mina Al Salam นั่นเอง จาก นั้นนําทานเดินทางสู โครงการเดอะปาลมไอสแลนด (The Palm Island By 

Nakheel) เปนโครงการท่ีอลังการ สุดยอดโปรเจคสของ  ยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส  โดยการถมทะเล ใหเปน
เกาะเทียม สรางเปนรูปตนปาลม 3 เกาะ บนเกาะมีท่ีพกัโรงแรม รีสอรท อพารตเมน รานคา ภัตตาคาร 
รวมท้ังสํานัก งานตางๆ นับวาเปนส่ิงมหัศจรรยอันดับท่ี8 ของโลก ใหทานไดชมกับความยิ่งใหญของเกาะ
นี้  นํา ทานสูโรงแรม The Atlantis The Palm ใหทานไดสัมผัสกับความมหัศจรรยและยิ่งใหญ อลังการ ต่ืน
ตาต่ืนใจกับ ฉลามวาฬ+ตูปลา..ขนาดยักษ..หรือ Aquarium ขนาดใหญ สูงกวา 10 เมตรท่ีรวมปลาสายพันธ
จากทะเลมากมาย อาทิ ปลาฉลามวาฬ, ปลา บาราคูดา, ปลาทูนา, ปลาหนาววัและ อีกมามาย ใหทานไดชม
อยางเพลิดเพลินใจ    
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อิสระ..!!    นําทาน ถายรูปคู บัลลังกแหง Atlantis เพื่อเก็บภาพไวเปนท่ีระลึก...และชมสมบัติลํ้าคาใตทองทะเลลึก จาก
ซากเรือท่ีอับปางลง จากนั้น เชิญทานอิสระ..ตามชอบปงอัธยาศัย หรือเพลิดเพลินกับการชอบปง สินคา
มากมาย อาทิ เส้ือผา, นาฬกิา, หรือของท่ีระลึก ของฝากOption..!!  The Lost Chamber ชมสัตวน้ําแปลกตา 
มากมายอาทิ ปลาเกายักษ, ปลาปรันยา, ปลาดาว, แมงดาทะเล ฯล อยางใกลชิด คาเขา=1,000฿   

Highlight..!!   นําทาน ขึ้นรถไฟ Monorail (MRT)จากสถานี Aquavanture สัมผัสคลาสสิค ชมทัศนียภาพ ในมูมสูงบน
รถไฟแบบ Panorama View อันงดงาม..ของ Atlantis Beach, Aquaventure Zone, Arabian Seaและตื่นตา
ต่ืนใจกับความความยิ่งใหญ อลังการของโครงการAtlantis Hotel และ The Palm Project  

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตาคารอาหารไทย  
14.00 น.     จากนั้น นําทานเดินทางสูท่ีพัก... เพื่อเปล่ียนเคร่ืองแตงกายพรอม ตะลุยทะเลทราย                
15.30 น.      คณะพรอมกนั ณ Lobby ของโรงแรม (มีเวลาใหทานเปล่ียนชุด)   

   นําทาน ตะลุยทัวรทะเลทราย  (Dune Safari & BBQ Dinner) โดยรถ 4 W/D พรอมคนขับท่ีมีประสบการณ 
(รถขับเคล่ือน 4 ลอ) 1 คัน / 6 ทาน ทานจะไดสนุกสนาน และต่ืนเตนพรอมสัมผัสกับ ประสบการณอัน
แปลกใหมกับการนั่งรถตะลุยไปบนDune (เนินทราย) ท่ีมีท้ังสูงและตํ่าสลับกันไป ท่ีทาทายและหวาดเสียว
แตปลอดภยั อิสระถายรูป (Dubai Sun Set) ชมพระอาทิตยตกดนิ อันงดงาม..บนเนินทราย สุดแสนโรแมน
ติก จากนั้นเชิญทานอิสระ..พรอมใหทานไดสนุกสนานกับการ ข่ีอูฐหรือใหทานพกัผอนในแคมปกระโจม
แบบอาหรับ ซ่ึงมีกิจกรรม มากมาย  ** อยาลืม ** เอาแจค็เก็ต, แวนตาและกลองถายรูปไปดวย **  

หมายเหตุ ..!! - ทานท่ีเมารถกรุณาทานยาแกเมาลวงหนาอยางนอยคร่ึงช.ม./แจงหวัหนาทัวรกอนไปทัวรทะเลทราย           
ฟรี.. Dune !! - กิจกรรม ภายใน Camp - Henna Tattoo. (ทดลองศิลปะการเพนทลวดลายแบบฉบับชาวอาหรับ)         
    - SHI SHA.. (เคร่ืองสูบบารากู แบบฉบับของชาวอาหรับ กล่ินผลไม)     

  - GALA BAYA... ใหทานแตงกายพืน้เมืองแบบชาวอาหรับ ถายรูปเก็บไวเปนท่ีระลึก    
      - ฟรี.. ไมอ้ัน ชิมชาอาหรับ, อินผาลัม, ชา, กาแฟ, น้ําอัดลม, น้ําดื่มอนามัย (ไมรวมปอบคอรน, และเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล อาทิเชน เหลา, เบียร, ไวน ฯล ซ่ึงทานตอง ซ้ือเพิ่มเองตางหาก)  
18.30 น.    Arab Buffet & BBQ กลางทะเลทราย (ม้ือนี้เปนแบบ... ตอคิวบริการตัวเอง) 

    - ทดลองชิมอาหาร แบบอาหารับแบบบารบีคิว (ไก, เนือ้แกะ, เนื้อววั), สลัดผัก, ผักดอง, ฮามุส, มันฝร่ังอบ, 
ถ่ัวตม, สปารเกตต้ี, ขาวผัด สไตลอาหรับ, ขาวขาว และ ของหวาน อาทิ อุมสอาลี หรือ พุดดิ้งนม เปนตน 
หรือจิบชาและกาแฟหอมกรุน สไตลอาหรับในบรรยากาศท่ีแสนสบาย กับเบาะท่ีนั่งบนพ้ืนพรหม กลาง
ทะเลทราย ใกลเวทีการแสดง..ต่ืนตาต่ืนใจ ไปกับโชวการแสดงแบบอาหรับ อาทิ โชว ดังนี ้

   - ชมระบําหนาทอง (Belly Dance) ศิลปะโชวจาก...สาวชาวอาหรับ                     
   - ชมระบํากระโปรง... ประดับไฟสวยงาม (Tanora) ศิลปะแหงการรายรําของชายหนุม..ซ่ึงโชวลีลาศิลปะการ

ควง พรมแบบอาหรับ ซ่ึงตองใชเวลาฝกฝนอยางนอย ประมาณ 3 ปข้ึนไป    
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  - ระบําอาหรับ (Arabian Dance Show) ซ่ึงหาดูไดยาก มีเฉพาะแถบอาหรับเทานั้น  
21.00 น.   พักท่ีโรงแรม ระดับ 5 ดาว  
 

วันท่ีสาม  ดูไบ - อาบูดาบี - Grand Mosque - Emirate Palace - Heritage Village –ดูไบมอล เชา/กลางวัน/เย็น 

เชา   รับประทานอาหารเชา ในโรงแรม  
08.00 น.      เดินทางจากเมืองดูไบสูเมืองอาบูดาบ้ี เมืองท่ีไดรับสมญานามวาเปน Garden of Gulfเพราะความเขียวขจีของ

ตัวเมืองและไดรับการยกยองวาเปนสวรรคแหงทะเล ทราย ผานชมสถานท่ีสําคัญๆของรัฐตลอดจนการ
สรางบานเรือนท่ีเอาชนะธรรมชาติทาม กลางทะเลทรายอันแหงแลง ผานชมพระราชวังท่ีประทับประมุข
ของประเทศแวะถายรูปเปนท่ีระลึกณ จุดชมวิวชิคาโกบีชกับชายทะเลสีเทอรควอยซท่ีทาน Sheikh Al 
Nayan สรางข้ึนมาเปนของ ขวัญแกชาวเมือง  

11.00 น.    จากนั้นนําทานชม สุเหราท่ีงดงามท่ีสุดของU.A.E คือ สุเหราSheikh Zayed bin Sultanal Nahyan Grand 

Mosque ซ่ึงใหญเปนอันดบั 3 ของโลกและเปนสุเหราประจําเมืองของทานเชคท่ีกอต้ังประเทศ สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตต ท่ีทาน สรางไวกอนทานจะสวรรคต การกอสรางรวมท้ังหมดเปนเวลา10ป สุเหรานีมี้พรม
ผืนท่ีใหญท่ีสุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟ Chandelierใหญท่ีสุดในโลก ราคาราว 30
ลานดอลลาร นําเขาจากประเทศเยอรมันทําดวยทองคําและทองแดง (ทางทัวรมีชุดคลุมและผาคลุมผม ให
ทานเรียบรอยแลว)  

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตาคารภายใน Emirate Palace โรงแรมหรู 7 ดาวหนังเร่ืองSEX&CITY 
14.00 น.   ชมโรงแรม Emirate Palace ซ่ึงสรางสวยงามดุจดั่งพระราชวังของเจาผูครองนครโรงแรมแหงนี้อยูบนท่ี 

ของอดีตประธานาธิบดี Sheikh Al Nayan ทานเคยดํารงตําแหนงประธานาธิบดีของ U.A.E และเปนเจาผู
ครองนครอาบูดาบ้ี  

  นําทานชม Heritage Village & Craft Center ท่ีซ่ึงรัฐบาลสงเสริมและ รวบรวมสินคา พื้นเมือง จาํพวก 
Hand-made ทําโดยชาวบาน ไวแสดงและ ขายใหกับนกัทองเท่ียว อาทิเชน รูปวาด,ชุดอาหรับ, ผาทอ, ของ
ท่ีระลึก, งานหตัถกรรม และพวกส่ิงประดษิฐตางๆ ภายในยังมีสวนจัดแสดง วีถีชีวติ และใชสัตวเล้ียงมาชวย
ในการทําเกษตรกรรม อ่ืนๆ รานขายของพื้นเมือง และ สวนแสดงความเปนอยูของคนพ้ืนเมือง จากน้ันนํา
ทานเดินทางกลับสู ดูไบ 

Highlight..!! จากนั้น นําทานชม เดอะ ดูไบ มอลล (The Dubai Mall) แหลงชอปปงและแหลงชอบปงขนาดใหญท่ีสุดแหง
หนึ่งของโลก ชมAquariumขนาดยกัษ ต่ืนตาต่ืนใจไปกบั..การชมฝูงฉลามอยางไกลชิดและสัตวน้าํนานา
ชนิด Aquariumแหงนีไ้ดช่ือวาใชแผนอะคริลิคในการประกอบตูปลาท่ีใหญสุดในโลก และโดยเดอะ ดูไบ 
มอลล เปนสวนหนึ่งของดาวนทาวนเบิรจดูไบ (Downtown Burj Dubai) มูลคา2หม่ืนลานดอลลารสหรัฐ ซ่ึง



 

 

 
5 

 

เปนท่ีต้ังของเบิรจดูไบอาคารท่ีสูงท่ีสุดในโลกซ่ึงมีรานคากวา1,200 ราน  รวมถึง รานอาหารและเคร่ืองดื่ม
อีกกวา 160 ราน พลาดไมได POPCORN CARRETT ช้ัน Ground Floor กับ Lower Ground Floor 

Update ..ลาสุด..!! จากนัน้นาํทาน แวะถายรูปดานนอกตึกBurj Khalifa (Burj Dubai)ซ่ึงเปนท่ีสุดของท่ีสุดแหง ดูไบกับการ
ประดับแสงสีอันอลังการของ Burj Khalifa Tower …ซ่ึงสูงถึง 828 เมตร (ปจจุบัน) มีท้ังหมด 160 ช้ัน เปน
ตึกท่ีไดช่ือ วาสูงท่ีสุดในโลก ซ่ึงไดมีการเปดตัวอยางเปนทางการ เม่ือ วันท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2553 และ
เปล่ียนช่ืออาคารจาก "เบิรจดไูบ"เปน "เบิรจคาลิฟา" เพื่อเปนเกยีรติแกชีกหคาลิฟาบินซาเอดอัลนาหยันเจาผู
ครองนครอาบูดาบี และ ประธานาธิบดี สหรัฐอาหรับเอมิเรตสบูรจคาลิฟาออกแบบโดย เอสโอเอ็ม ผู 
ออกแบบเดยีวกันกับ เซียรทาวเวอร อาคารที่สูงท่ีสุดในสหรัฐอเมริกาใน ปจจุบัน การตกแตงภายในจะ
ตกแตงโดยจอรโจ อารมานี โดยเปนโรงแรม อารมานีสําหรับ 37 ช้ันลาง โดยช้ัน 45 ถึง 108 จะเปน
อพารตเมนต โดยท่ีเหลือจะเปนสํานักงาน และ ช้ันท่ี 123 และ 124 จะเปนจุดชมวิวของตึก สวนบนของตึก
จะเปนเสาอากาศส่ือสารนอกจากนี้ช้ัน 78 จะมีสระวายน้ํา กลางแจงขนาดใหญ (ทานท่ีตองการข้ึนชมวิว
ดานบนของตึกกรุณาแจงเพือ่รองต๋ัวลวงหนา 2 อาทิตย ราคาประมาณ 35$) 

Highlight..!!  นําทานชม น้ําพุเตนระบํา (Fontana Show) ท่ีสวยงามท่ีสุดติดอันดับตนๆ ของโลก พรอมสัมผัสบรรยากาศ
สุดแสนโรแมนติค ของทะเลสาบนํ้าพุสีฟาคราม เสมือนเวเนเช่ียน..แหงดูไบ อันงดงาม ซ่ึงต้ังอยูคูกับ 
โรงแรมสุดหรู ถึง2 แหงคือ The Address Hotel และ Amani Hotel ซ่ึงต้ังอยูในตึก Burj Khalifa  

เชิญ ทาน..!!        อิสระ ถายรูป ความงดงามของดานหนาและบนสะพาน Al Bahar ซ่ึงลอมรอบไปดวยทะเลสาบสีครามโดย
ต้ังอยูกึ่งกลางซึ่งงายตอการถายภาพและชมความอลังการของโชวน้ําพเุตนระบํา (Fontana Show), Al Bahar 

Souk, Dubai Mall, The Address Hotel และ ท่ีสุดของท่ีสุด..แหงดไูบ กับ การประดบัแสงสี อันอลังการ  
19.30 น.    นําทานรับประทานอาหาร พรอมชมโชวน้ําพุระบํา เม่ือไดเวลาแลวนําทานกลับสูท่ีพัก 
21.00 น.   พักท่ีโรงแรม ระดับ 5 ดาว  

วันท่ีส่ี  รัฐชารจาห –ตลาดซารจาร- พิพิธภัณฑดไูบ -Dubai Creek –ตลาดทอง- ตลาดเคร่ืองเทศ เชา/กลางวัน/เย็น 

            เชา       รับประทานอาหารเชา ในโรงแรม  
  นําคณะเดิน ทางสู รัฐชารจาห ( Sharjah ) ซ่ึงอยูหางจากรัฐดูไบ ประมาณ 15 กิโลเมตร เปนรัฐท่ีไดรับการ

แตงต้ังจากองคการสหประชาชาติใหรัฐชารจาหเปน“จุดศูนยรวมชาวอาหรับทางดานวัฒนธรรม” จากนั้นนํา 
นําทานถายภาพ อนุสาวรีย คัมภีรกุรอาน ซ่ึงเปนศูนยรวมของ ชาวอาหรับท่ีนับถือศาสนาอิสลาม ซ่ึงสราง
ในรูปแบบสถาปตยกรรมสไตลอาหรับโบราณและผานชม สถานท่ีทํางานของทานชีคแหงชารจาห แลวนํา
ทานผานชมวงเวียนวัฒนธรรมของชารจาหท่ีมีสถาปตยกรรมท่ีสวยงาม ซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีบงบอกใหเห็นถึง
ความเคารพและนับถือศาสนาอยางเครงครัด ของชาวอาหรับจากนัน้ นําทานแวะชอปปงเลือกสินคาท่ี ตลาด
ซารจาร ( Center Souk , Blue Souk Sharjah Souk) ซ่ึงมีท้ังฝง ตลาดใหม (New Souk) และตลาดเกา(Old 

Souk) มีสินคามากมายใหทานไดเลือกสํารวจ อาทิเชน อาทิเชน ตุกตาอูฐ, กรอบรูปทะเลทรายเจ็ดสี, ของพรี



 

 

 
6 

 

เมียม..พวงกุญแจ, กรอบรูปสุดหรู ประกอบดวยสัญลักษณรัฐท้ัง 7 ของดูไบ, โคมไฟตกแตงบาน.. แบบ
อาหรับ, โมเดลแกวสุดคลาสสิค อาทิ Model Burj Khalifa ( Burj Dubai ), Atlantis The Palm, Emirate 

Tower,พรหมช้ันดีจากอีหรานและตุรกแีละของชํารวยตางๆ รองเทา,กระเปา,เส้ือผาสําเร็จรูปท้ังของเด็ก
สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี รวมถึงชุดอาหรับประจําชาติ,สินคาท่ีระลึกช้ันนํา เคร่ืองหนัง,เคร่ืองใชไฟฟา
,ทองคํา18-24K,นาฬิกา 

            กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00น.     นําทานชมพิพธิภัณฑดูไบ (Dubai Museum) เปนพิพิธภณัฑท่ีทันสมัยท่ีสุดในตะวันออกกลางสรางเม่ือ

ศตวรรษท่ี 19 บูรณะคร้ังลาสุดป 1970  เปนพิพิธภณัฑท่ีรวบรวมเร่ืองราวประวัติศาสตรท่ีสําคัญ เชน การ
คนพบงานศิลป ภายในหลุมฝงศพท่ี Al Qusais ท่ีมีอายุมากกวา 4,000 ป เร่ืองราวการคาขายมุก ใน
ประวัติศาสตร กอนการคนพบน้ํามัน  ประทับใจกับการนําเทคโนโลยีต่างๆ มาถายทอด บอกเลาเร่ืองราว
ประวัติศาสตร ของชาวอาหรับโบราณ  

  จากนั้นนําคณะ เดินทางตอไปยัง Dubai Creek ท่ีจะแบงดูไบออกเปน 2 สวนคือ Deira Dubai และ Bur 
Dubai เปนทะเลที่ขุดเขามา มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร  มีทาจอดเรือ 8 ทาใหทานไดชมและถายรูป
กับทัศนียภาพสองฟากฝง ของ Creek ได ตามอัธยาศัยจากนั้น นําทาน..ชอปปงท่ี ตลาดทอง และ ตลาด
เคร่ืองเทศ (Gold & Spicy Souk) เปนตลาดทองท่ีใหญท่ีสุดในโลก ขายทุกอยางท่ีเปน Jewelry เชน มุกอัญ
มณี ตางๆ รานเล็กๆจะอยูหลังรานใหญ มีรานทองมากมายกวารอยลาน ใหทานไดเลือกซ้ือหาลวดลายอัน
สวยงามแปลกตาหลากหลายดีไซน  

20.55น.   นําทานบินตรงกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG518 2055-0640   

วันท่ีหา                          กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ -/-/- 

06.40 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ... โดยสวัสดิภาพ  
************************************ 

กําหนดการ
เดินทาง 57   

(คณะ15ทาน) 
ระดับท่ีพัก พักคู พักเดี่ยวเพิ่ม 

พัก 3 ทาน เด็ก 0-2 ป เด็ก 3-11 ป 

( เสริมเตียง ) 
พักกับ2ผูใหญ พักกับ2ผูใหญ 

ไมเสริมเตียง เสริมเตียง 

8-12 ส.ค 5 Deluxe 49,900 8,000 49,500 44,900 46,900 

5-9 ก.ย 5 Deluxe 49,900 8,000 49,500 44,900 46,900 

*หมายเหตุ* ราคาแพ็คเกจทัวรนี้ไมมีแจกกระเปาเดินทาง 
 
เอกสารประกอบการขอวีซา 
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- หนังสือเดินทาง: ตองมีอายุเหลือการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และตองมีหนาวางเหลือสําหรับ
ประทับตราวซีา และตราประทับเขาประทับเขา-ออกอยางนอย 3 หนาเต็ม 

- รูปภาย : รูปสีขนาด 2 นิว้ (ถายไมเกนิ 6 เดอืน ) 2 รูป 
 

อัตราน้ีรวม 

☺ คาต๋ัวเครื่องบิน กรุงเทพฯ – ดูไบ –กรุงเทพฯ โดยสารการบินการบินไทย ช้ันประหยัด รวมคาภาษีสนามบิน และภาษีน้ํามัน 

☺ 3 คืน โรงแรมฯ 5+ ดาว   

☺ คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ 

☺ คารถโคช แอร ในการนําเท่ียวตามรายการ 

☺ บริการไกด ภาษาอังกฤษ  และหัวหนาทัวรผูมีประสบการณ คณะ 15คนข้ึนไป 

☺ คาประกันอุบัติเหตแบบหมูคณะวงเงนิ 1,000,000 บาท  

☺ คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

 คานํ้าระหวางม้ืออาหารทุกม้ือ และระหวางวัน ทานละ2ขวด 

☺ คาวีซาประเทศ ดูไบ   

อัตราน้ีไมรวม  

  คาใชจายสวนตัว 

  คาเครื่องด่ืมบนเรือ และคาเครื่องด่ืมส่ังพิเศษบนโรงแรม 

  คาใชจายนอกเหนือระบุในโปรแกรม  

  คาทิปไกด  และคนรถ อยางข้ันตํ่า  5 $ ตอคน ตอวัน / หัวหนาทัวรไทย ทิปตามศรัทธา 

☺ คายกกระเปา, สนามบิน/โรงแรมฯ  

 VAT 3 % , 7 % 

เงื่อนไขการสํารองท่ีนั่ง 
1. กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง พรอมชําระงวดแรก 10,000 บาท / ทาน และสงมอบเอกสาร
การเตรียมการยื่นขอวีซาตามท่ีกําหนด *** 
(กรณีเปนชาวตางชาติ อาจจะตองใชเวลาในการยื่นขอวีซานานกวาปกติ ประมาณ 1 เดือน) 

2. สวนท่ีเหลือชําระทันทีกอนออกต๋ัว 20 วันกอนการเดินทาง เนื่องจากจะตองใชในการออกต๋ัวเคร่ืองบินและเอกสาร
ตางๆ เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซาของทางสถานทูต 

3. กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 20 วัน บริษัทฯ มีความจําเปนตองขอหัก 50 % ของคาทัวร 
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6.กรณียกเลิกกะทันหันกอนการเดินทางไมเกิน 15 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินเต็มจํานวน ของคาทัวร 
**** ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือมัดจําคาท่ีพักโดยตรงหรือ
ผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอเงินคืนได จะไมมีการคืนเงินคามัดจํา หรือคาทัวร *********
หมายเหตุ 
1.บริษัท ไมมีนโยบายยกเลิกทัวร ในกรณีท่ีไมครบ 20 ทาน จะไมมีหัวหนาทัวรเดินทางดวย แตมีเจาหนาท่ีท่ีดูไบ 
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไข
ไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร
และเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  
3.เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  
4. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานทูตฯเพื่อใหอยูใน
ดุลพินิจของสถานฑูตฯ เร่ืองวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของ
บริษัทฯ เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับ
ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆของเอกสารวีซา 
5.กําหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ท้ังนีท้างบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคณะผูเดนิทางเปนสําคัญ 
**หมายเหต ุ** กําหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ท้ังนีท้างบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภยั
เปนหลัก และรายการ-ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับสายการบินโดยจะยึดประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ” 


