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   TOUR CODE :  DB171301BZ 

ชมเมืองอาบูดาบี เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทราย จนได้รับสมญานามว่าเป็น Garden of Gulf ชม 

ความย่ิงใหญ่ของสุเหร่าหินอ่อนสีขาว Grand Mosque พิเศษ!! บุฟเฟต์นานาชาติ ณ โรงแรม Emirates Palace  

พิเศษ!!ข้ึนชมวิวมุมสูงของนครดูไบบนตึกระฟ้า BURJ KHALIFA ตึกที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลก ชมการแสดง “นํ้า 

แห่งดูไบ” เป็นนํ้าพุเต้นระบําที่สวยงามวิจิตรตระการตา นั่งเรือ Abra Ride สัมผัสมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรม ที่ 

ผสมผสานกันระหว่างอาหรับดั้งเดิมและความทันสมัยในแบบตะวันตก ผ่านวิถีชีวิตสองฝ่ังนํ้าของแม่นํ้า Creek ในเมือง 

อันมั่งคั่ง สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่กับ Sand Dune สนุกสนานกับการน่ังรถตะลุยทะเลทรายและการข่ีอูฐ ดื่มด่ํา 

กับบรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตย์ตกดิน และมื้อค่ําสุดพิเศษแบบบาร์บิคิวอาหรับ  

กําหนดการเดินทาง            18-23 ก.ย.,9-14 ,23-28 ต.ค.,4-9 ,10-15 ธ.ค.2558 

วันแรกของการเดินทาง         กรุงเทพฯ – ดูไบ - กรุงอาบูดาบ ี 

12.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 

เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอํานวยความ

สะดวก 

 

ดูไบ อาบูดาบี ชาร์จาห์ พัก 5 ดาว  
6 วัน 4 คืน 

โดยสายการบินเอมิเรตส์  
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15.25 น. ออกเดินทางสู่นครดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK377***คณะ 

เดินทางวันที่ 4 ธ.ค. เป็นต๎นไป ออกเดินทางเวลา 15.55 น. และถึงดูไบ 

เวลา 19.50 น.*** 

 

18.30 น.   เดินทางถึงสนามบินดูไบ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) หลังผ่าน

พิธีกา รตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  นําท่านข้ึน รถโค้ชปรับอากาศ  นําท่าน

เดินทางสู่กรุงอาบูดาบี  (Abu dhabi)  ที่มีความเขียวขจีท่ามกลางตัวเมืองที่

ทันสมัย จึงเป็นเมืองที่ได้รับสมญานามว่า  Garden of Gulf และได้รับการย่อง

ว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทรายอีกด้วย  

ระยะทาง 156 ก.ม.
ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชม. 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

 นํากลับสู่ที่พัก โรงแรม  GRAND MILLENNIUM AL WAHDA หรือเทียบเทํา 

วันที่สองของการเดินทาง        Grand Mosque - Emirates Palace - Ferrari World  

เช๎า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ผ่านชมสถานที่สําคัญ  ๆ ของเมือง ตลอดจนการสร้างบ้านเรือนที่ มีความสวยงาม  

และเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ข องเมือง แม้จะตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายอันแห้ง

แล้ง นําท่านชม Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque 

สุเหร่าที่งดงามที่สุดของ  U.A.E. มีความใหญ่โตเป็นอันดับ 3 ของโลก และเป็น

สุเหร่าประจําสหรัฐอาหรับเอมิเรต ส์ ที่ท่าน Sheikh สร้างไว้ก่อนท่านจะสวรรคต 

ใช้ระยะเวลา ก่อสร้างรวมทั้งห มด 10 ปี ให้ท่านได้ชมพรมลายดอกไม้ผืนใหญ่  

และโคมไฟ  (Chandelier) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ราคาราว 30 ล้านเหรียญสหรัฐ  

นําเข้าจากประเทศเยอรมัน  ทําด้วยทองคําและทองแดง  ***การเที่ยวชมมัสยิด 

ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ห้ามสวมกางเกงขาสั้น หรือเสื้อกล้าม ทั้ง ผู้ชาย

และผู้หญิง โดยเฉพาะผู้หญิงต้อง สวมใส่เสื้อผ้าที่มีความยาวคลุม ถึงระดับข้อมือ

และข้อเท้า ปกปิดไหล่และทรวงอกให้มิดชิด ผู้หญิงจะต้องมีผ้าคลุมผม และต้อง

ถอดรองเท้าก่อนเข้ามัสยิด*** 

 

เที่ยง พิเศษ !!! รับประทานอาหารกลางวัน ณ Emirates Palace โรงแรมหรู

ระดับ 7 ดาว เป็นสถานที่ถ่ายทําหนังเรื่อง SEX & THE CITY จากนั้นอิสระให้

ท่านได้เก็บภาพโรงแรมที่สวยงามดุจดั่งพระราชวัง 

บุฟเฟต์นานาชาติ 

 นําท่านเข้าสู่ห๎าง Marina Mall ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของอาบูดาบี ขนาด 

122,000 ตรม.ให้ท่านมีเวลาเลือกซ้ือสินค้าแฟชั่น ของพื้นเมือง ขนม และ ของที่

ระลึก ฯลฯ   นําท่านแวะถ่ายรูป  Ferrari World และมีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือของ

ที่ระลึกที่เป็นแบรนด์เฟอร์ราร่ี  จากน้ันแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  ณ จุดชมวิว ชิคาโก

บีช กับชายทะเลสีเทอร์ควอยซ์ ที่ท่าน Sheikh Al Nayan สร้างข้ึนมาเป็น
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ของขวัญแก่ชาวเมือง   

เย็น รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 

 นําเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  GRAND MILLENNIUM AL WAHDA หรือเทียบเทํา 

วันที่สามของการเดินทาง    พิพิธภัณฑ์ดูไบ - ลํองเรือ Abra Ride  – ตลาดทอง –  

                                          ตึกเรือใบ – ตลาด Medinat Jumeirah Souk - ขึ้นตึก Burj Khalifa                                      

เช๎า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ นครดูไบ (Dubai) ถือเป็นเมืองแห่งความมหัศจรรย์  เพราะ

จากเดิมที่เป็นดินแดนทะเลทรายอันแห้งแล้ง ก็ถูกปรับเปลี่ยนกลายมาเป็น

ดินแดนแห่งความมั่งคั่ง ทั้งในด้านการค้า การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  ศูนย์กลาง

ธุรกิจ และการท่องเที่ยวของตะวันออกกลาง  เห็นได้จากเหล่าตึ กสูงระฟ้าอัน

ทันสมัยที่ผุดข้ึ นทั่ วนคร ดูไบ  นําท่าน เข๎า ชมพิพิธภัณฑ์ดูไบ  (Dubai 

Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดในตะวันออกกลาง สร้างเมื่อศตวรรษที่ 

19 บูรณะครั้งล่าสุดปี 1970 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวม เร่ืองราวประวัติศาสตร์ที่

สําคัญ เช่น การค้นพบงานศิลป ะภายในหลุมฝังศพที่ Al Qusais ซ่ึงมีอายุ

มากกว่า 4,000 ปี ประทับใจกับการบอกเล่าเร่ืองราวประวัติศาสตร์ ของชาว

อาหรับโบราณ ผ่านเทคโนโลยี สมัยใหม่ จากน้ันนําท่านเดินทาง ไปยัง Dubai 

Creek เป็นทะเลที่สร้างข้ึนโดยการขุดเข้ามาในชายฝ่ัง ซ่ึงแบ่งนครดูไบออกเป็น 

2 ส่วน คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีท่า

จอดเรือ 8 ท่า ให้ท่านได้ชมและถ่ ายรูปกับทัศนียภาพสองฟากฝั่งของ แม่นํ้า 

Creek ตามอัธยาศัย  ให้ท่านได้ถ่ายรูปในย่าน Bastakiya และนําท่าน น่ังเรือ 

Abra Ride สัมผัสมนต์ เสน่ห์ทางวัฒนธรรม ผ่านวิถีชีวิตสองฝ่ัง นํ้าของแม่นํ้า 

Creek จากน้ันเดินสู่ตลาดเคร่ืองเทศ (Gold & Spicy Souk)และตลาดทอง 

(Gold Souk) เป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก จําหน่ายผลิตภัณฑ์  Jewelry 

ทุกประเภท เช่น มุก อัญมณีต่าง ๆ  

ระยะทาง 146 ก.ม.

ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชม. 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

 นําท่านถ่ายรูปบริเวณชายหาด Jumeirah Beach สถานที่ตากอากาศยอดนิยม

ของดูไบ แวะถ่ายรูปด้านนอกกับโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหรูระดับ 7 

ดาว รูปทรงคล้ายเรือใบ ที่งดงามและหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ริมอ่าว

อาหรับ เป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีที่มีชื่อเสียงชาวตะวันออกกลาง ถือเป็นสถานที่

ที่ทุกคนใฝ่ฝัน จะมีโอกาสเข้าไ ปสัมผัส สักคร้ังในชีวิต  จากน้ัน ชม  Medinat 

Jumeirah Souk หรือเรียกว่า เวนิสแหํงดูไบ  เป็นตลาดติดแอร์ ตั้งอยู่ในส่วน

เดียวกับโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Mina Al Salam ของตระกูล  Al Maktoum 

ออกแบบและตกแต่งเป็นศิลปะพื้นเมืองแบบอาหรับคลาสสิก ภายในมีสินค้าระดับ 
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Premium มากมาย อาทิ ของที่ระลึก พวงกุญแ จ ขวดทราย  พรมอิหร่าน หัว

นํ้าหอม โคมไฟ ของประดับตกแต่งบ้า น ขนมหวาน  และถั่วรสช็อกโกแลต เป็น

ต้น ผ่านชมพระราชวังทํานชีค (Shiekh Palace) ตื่นตาตื่นใจกับพระราชวัง

สุดอลังการของครอบครัว Shiekh Al Maktoum อันย่ิงใหญ่ ซ่ึงมีความร่มร่ืน  เต็ม

ไปด้วยต้นไม้นานาชนิด และบรรดาเหล่านกยูง ผ่านชม New Palace ซ่ึงเป็น

พระราชวังแห่งใหม่ของ ครอบครัว  Shiekh Al Maktoum ที่ก่อสร้างยังไม่แล้ว

เสร็จ ถ่ายรูปกับสุเหรําจูไมรํา  (Jumeirah Mosque) สุเหร่าคู่บ้านคู่เมืองขอ ง

ดูไบ สร้างด้วย หินอ่อนทั้งหลัง และได้ชื่อว่าเป็ นสุเหร่าที่สวยงามมาก ที่สุดแห่ง

หน่ึงในนครดูไบ  จากน้ันนําท่านสู่ห๎างดูไบ (Dubai Mall) ห้างที่ใหญ่ที่สุดใน

โลก และมีพิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ภายใน ให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้า

ตู้ปลา  ที่มีขนาด ใหญ่กว่าคนสิบคนยืนเรียงกัน  อิสระในการ เลือกซ้ือ ของฝาก 

สินค้าแบรนด์เ นมชื่อดังมากมายจากยุโรป  ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสุภาพบุรุษและ

สุภาพสตรี กระเป๋าถื อ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองกีฬา เป็นต้น และในเวลา 18.00-

24.00 น. ของทุกวัน ท่านจะได้ชมการแสดง “นํ้าพุแหํงดูไบ” เป็นนํ้าพุเต้นระบํา

อันสวยงามวิจิตร อยู่ในทะเลสาบเบิร์จคาลิฟา  ที่เป็นศูนย์กลางของนครดูไบ ถือ

เป็นนํ้าพุที่ใหญ่ที่สุดในโล ก ณ ปัจจุบัน น้ี โดยรอบถูก รายล้อมไปด้วยตึกที่มี

ชื่อเสียงมากมาย สิ่งพิเศษของนํ้าพุแห่งดูไบ น้ี คือ จะใช้ไฟทั้งสิ้น 6,600 ดวง 

โปรเจคเตอร์สี 50 ตัว ควบคุมการทํางานด้วยระบบคอมพิวเตอร์  โดยจะแสดง

ประกอบดนตรี  คร้ังละประมาณ 5 นาที โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น

กว่า 7.2 พันล้านบาท  

พิเศษ!!! นําท่านข้ึนตึก“เบิร์จคาลิฟา” Burj Khalifa   ตึกที่สูงที่สุดในโลก   

มีความสูงถึง 828 เมตร มีทั้งหมด 160 ชั้น ออกแบบโดยนายเอเดรียน สมิธ 

สถาปนิกจากชิคาโก ซ่ึงคณะจะได้มีโอกาสข้ึนลิฟท์ที่มีความเร็วที่สุดในโลกคือ 

18 เมตร ต่อวินาที หรือ 65 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง ไปถึงชั้น 124 เพื่อชมวิวจาก

ของนครดูไบได้ทั่วทุกทิศที่สวยงาม โดย ตึกนี้ออกแบบตบแต่งภายในโดย 

Giorgio Armani  

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตราคาร อาหารไทย 

 นําเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  ASIANA HOTEL หรือเทียบเทํา 

วันที่สี่ของการเดินทาง     ชาร์จาห์ – นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย  

เช๎า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ เมือง ชาร์จาห์ (Sharjah) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  ห่างจากนครดูไบข้ึนไปทางเหนือประมาณ 30 กิโลเมตร 

ระยะทาง 26 ก.ม.

ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาที 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B9%8C
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เป็นเมืองศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม และเป็นอีกรัฐหน่ึงที่เคร่งครั ด

ทางศาสนามากที่สุด  มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แตกต่างจาก นครดูไบโดยสิ้นเชิ ง พา

ท่านน่ังรถชมความงามเลียบชายฝ่ัง ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์คัมภีร์กูรอาน ซ่ึงเป็นศูนย์

รวมของชาวอาหรับที่นับถือศาสนาอิสลาม ผ่าน ชมพระราชวังของเจ้านครรัฐ ชาร์

จาห ์ จากน้ันนําท่านแวะช้อปปิ้งที่ ตลาดชาร์จาห์ (Shajah Souk) ซ่ึงมีทั้งฝ่ัง

ตลาดใหม่ (New Souk) และตลาดเก่า (Old Souk) อิสระให้ท่านได้เลือกซ้ือ

สินค้าพื้นเมือง  ของที่ระลึก ที่ขึ้นชื่อ อาทิ  ผ้าพันคอแคชเมียร์ พรมเน้ือดีจาก

อิหร่านและตุรกี กรอบรูปทะเลทรายเจ็ดสี เป็นต้น 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

14.00 น. นําท่านเดินทางสู่ที่พัก เพื่อเปลี่ยนเคร่ืองแต่งกายพร้อมตะลุยทะเลทราย  

16.00 น. นําท่านเดินทางไป ทัวร์ทะเลทราย  (Dune Safari & BBQ Dinner)  

(อยําลืมเสื้อแจ็คเกต แวํนตากันแดด รองเท๎าฟองนํ้า  ติดตัวไปด๎วย) นํา

ท่านข้ึนรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล๎อ) ไปทัวร์ทะเลทราย  ท่านจะได้

สนุกสนานและตื่นเต้น ไปกับประสบการณ์อันแปลกใหม่  น่ังรถตะลุยไ ปบนเนิน

ทรายทั้งสูงและต่ําสลับกันไป (Sand Dune)  

 

หมายเหตุ 
 

ทํานที่เมารถ กรุณาทานยาแก๎เมาลํวงหน๎าอยํางน๎อยคร่ึงช่ัวโมง หรือควร

แจ๎งหัวหน๎าทัวร์ให๎ทราบกํอนไปทัวร์ทะเลทราย ทางทัวร์จะไมํรับผิดชอบ 

และไมํอนุญาตให๎ผู๎ที่เป็นโรคหัวใจข้ันรุนแรงน่ังรถไป Dune Safari โดย

เด็ดขาด *****สําหรับทํานที่ไมํรํวมเดินทาง Dune Safari ทํานต๎องรอ

คณะอยูํที่โรงแรม โดยทางบริษัท ไมํสามรถคืนคําทัวร์ให๎ได๎ รวมทั้งอาหาร

มื้อค่ํา***** 

 

คํ่า จากน้ันให้ท่า นได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ในแคมป์กระโจมแบบอาหรั บ 

ดื่มด่ําบรรยากาศสุด โรแมนติกของ พระอาทิตย์ ตกดินที่ แสนสวยงาม และสัมผัส

ชีวิตแบบชาวพื้นเมือง (เบดูอิน) อาทิ การสวมชุดพื้นเมืองชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บ

ไว้เป็นที่ระลึก  การเพ้นท์มือแบบอาหรับ  (Henna Tattoo) ลองสูบ มารากู กลิ่น

ผลไม้ (Shi Sha) ชมโชว์ระบําหน้าท้อง (Belly Dance) ซ่ึงเป็นศิลปะการร่ายรําที่

เน้นการเคลื่อนไหวของกล้ามเน้ือท้องและสะโพก รวมถึงสนุกสนานกับการข่ีอูฐ  

บาร์บีคิว 

 นําเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  ASIANA HOTEL หรือเทียบเทํา 

วันที่ห๎าของการเดินทาง     รถไฟ Monorail - Atlantis The Palm - สนามบิน – กรุงเทพฯ 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นําท่านข้ึนรถไฟ Monorail เข้าสู่ The Palm Project เป็นสุดยอดโครงการ

ของ U.A.E. โดยการถมทะเล ให้เป็นเกาะเทียม สร้างเป็นรูปต้นปาล์ ม จํานวน 3 

 



 
 

DUBAI – SHARJAH - ABU DHABI 6D 4N (EK)                                                          หน้า 6 จาก 11 

เกาะ มีทั้งโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้นต์ ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทั้งสํานักงานต่าง ๆ 

นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่ 8 ของโลก  ให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับความความ

ยิ่งใหญ่ของโรงแรม  Atlantis อันหรูหราอลังการ นําท่านเข้าชม The Lost 

Chamber เป็น Aquariums ขนาดยักษ์สัมผัสกับความมหัศจรรย์และย่ิงใหญ่ 

ตื่นตาตื่นใจกับ ฝูงปลามากมายใน  รวบรวมปลา ทะเลสายพันธุ์ต่าง ๆ มากมาย

เอาไว้ อาทิ ฉลามวาฬ ปลาบาราคูด้า ปลาทูน่า ปลาหน้าวัว เป็นต้น  

11.30 น. เดินทางสู่สนามบินดูไบ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งใน  Duty Free เพลิดเพลินกับ

สินค้าแบรนด์เนม และนํ้าหอมยี่ห้อดังมากมาย 

 

15.20 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ EK 370  

วันที่หกของการเดินทาง     กรุงเทพฯ 

00.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพมหานคร  ด้วยความสวัสดิ์ภาพ   ***คณะ

เดินทางวันที่ 23 ต.ค. เป็นต๎นไป เดินทางถึงกรุงเทพเวลา 00.20 น.*** 

 

 

****ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ห๎างสรรพสินค๎าและร๎านค๎าขนาดใหญํจะปิดให๎บริการทุกวันศุกร์****  

 

 

กรุณาอํานหมายเหตุให๎ละเอียดทุกข๎อ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง 

บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทาง หาก

ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

3. เม่ือทํานทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานรับทราบและ

ยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข๎อแล๎ว 

ในกรณีที่ลูกค๎าต๎องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 

กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯ กํอนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมํขอรับผิดชอบคําใช๎จํายใดๆ ทั้งสิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ ทั้งน้ีข้ึนอยํูกับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยตําง ๆ ที่ไมํสามารถคาดการณ์ลํวงหน๎าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู๎รํวมเดินทางเป็นสําคัญ 
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อาบูดาบี ดูไบ ชาร์จาห์ พักโรงแรม 5 ดาว  

6 วัน 4 คืน 

โดยสายการบินเอมิเรตส์ EK 

TOUR CODE :  DB171301BZ 

กําหนดการเดินทาง 18-23 ก.ย.,9-14 ,23-28 ต.ค.,4-9 ,10-15 ธ.ค.2558 

                                     

อัตราคําบริการ ราคา 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 46,900.- 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 46,900.- 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี 1 ท่าน ไม่เสริมเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  46,900.- 

พักห๎องเด่ียว เพิ่มทํานละ 10,000.- 

ช้ันธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เร่ิมต๎นที่ทํานละ 

(ราคาสามารถยืนยันได๎ก็ตํอเมื่อที่น่ัง confirm เทําน้ัน) 
60,000.- 

** โรงแรม ไมํอนุญาตให๎เด็กอายุตํ่ากวํา 7 ปี เข๎าพักแบบไมํมีเตียงเสริม ** 

 
อัตราคําบริการนี้รวม 

1. ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ 

จะต้องไม่เกินจํานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 

- กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ 1,000,000 – 2,000,000 บาท ข้ึนอยู่กับช่วงอายุ 

      -   ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท  

 8.  ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมํรวมทิปมัคคุเทศก์) 

 9.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศดูไบ 

10. คําทิปพนักงานขับรถและไกด์ท๎องถิ่น ตลอดรายการเดินทาง 

 

อัตรานี้ไมํรวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
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2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            

ค่านํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ

เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

4. คําบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทํานจะต๎องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด๎วยตัวทํานเอง 

5. คําธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

6. คําทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (แล๎วแตํความพึงพอใจในการบริการของ มัคคุเทศก์ ซึ่งโดยมาตรฐาน  

3 ดอลลําห์สหรัฐ ตํอคน ตํอวัน) 

เงื่อนไขการจอง 

1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อได๎รับ 

     เงินมัดจําแล๎วเทําน้ัน 

2.  ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมํสํงสําเนาหน๎าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 

4. หากทํานที่ต๎องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค๎าอยูํตํางจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่  

    ก่อนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ 

    ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 

5. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรื อไม่

สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล

สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะ

ทัวร์ทั้งหมด 

เงื่อนไขการชําระคําทัวร์สํวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคําทัวร์สํวนที่เหลือ 20 วันกํอนการเดินทาง 

หากทํานไมํผํานการอนุมัติวีซําหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจริง 

 

ข๎อมูลเพิ่มเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 

 

1.   ทางบริษัทได้สํารองที่นั่งพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วย 

      สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 –  
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      5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.   หากตั๋วเคร่ืองบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 

      ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.   น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะน่ังต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน 

      กําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น   

      สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย  

      และอํานาจในการให้ที่น่ัง Long leg ข้ึนอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่าน้ัน 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

 

1. แจ้งยกเลิกภายใน   45 วันก่อนเดินทาง  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

2. แจ้งยกเลิกภายใน   30 วันก่อนเดินทาง  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 

3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 20 วันก่อนเดินทาง  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร์ 

4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคําใช๎จํายทั้งหมดกรณีทํานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให๎คณะ

เดินทางไมํครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว๎ (30ทํานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท

และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 

ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซําแล๎วไมํได๎รับการอนุมัติวีซําจากทางสถานทูต (วีซําไมํผําน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํา

มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจําตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือค่าตั๋วเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตาม

จํานวน  

8. กรณีวีซําผํานแล๎ว แจ๎งยกเลิกกํอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไมํคืนคําทัวร์

ทั้งหมด    

9. กรณีวีซําผํานแล๎ว แตํกรุ๏ปออกเดินทางไมํได๎ เน่ืองจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธ   วีซ่า หรือไม่ว่า

ด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดข้ึนแล้วกับท่านเป็นกรณีไป 

10. กรณีผู๎เดินทางไมํสามารถเข๎า-ออกเมืองได๎ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผล

ใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมํคืนคําทัวร์ทั้งหมด 
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ข๎อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบ

ห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple 

Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมํมีห๎องพักแบบ 3 เตียง

เด่ียว        แตํอาจจะได๎เป็น 1 เตียงใหญํกับ 1 เตียงพับเสริม  

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

3. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง

อาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 
1. สําเนาสีหนังสือเดินทางที่ชัดเจน ไม่ใช่ถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 

เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย  

2. รูปถ่าย  :  รูปสี ขนาด 2 น้ิว พื้นหลังสีขาวเท่าน้ัน (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2 รูป 

             -  กรุณากรอกชื่อของบิดา-มารดาของผู๎ที่เดินทาง และช่ือคํูสมรส (กรณีผู๎หญิงที่แตํงงานแล๎ว) 

3.  กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์   

3.1.  เด็ก ไม่ได้เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้องมหีนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศจากเขตหรือ

อําเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา + หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย 

(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 

รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทําข้ึนจาก

ประสบการณ์และระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของ

ลูกค้าในแต่ละราย  

3.2. เด็ก ไม่ได้เดินทาง กับบิดา จะต้องมหีนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง(ของมารดา) ไปต่างประเทศจากเขตหรือ

อําเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา  

3.3. เด็ก ไม่ได้เดินทาง กับมารดา จะต้องมหีนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง(ของบิดา) ไปต่างประเทศจากเขตหรือ

อําเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา  

ระยะเวลาในการยื่นวีซํา 8 วันทําการ ไมํรวมเสาร์-อาทิตย์ 

หมายเหตุ : ทาง UAE Immigration อาจมีการ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม จากที่ได๎แจ๎งไว๎ 

ขึ้นอยูํกับ   การพิจารณาของเจ๎าหน๎าที่ และเอกสาร ของแตํละทําน  การอนุมัติวีซําเป็น

ดุลพินิจ ของทางสถานทูต ทางบริษัทไมํมีสํวนเก่ียวข๎องใดๆทั้งส้ิน ทั้ งนี้บริษัทเป็นเพียง

ตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให๎แกํผู๎เดินทางเทํานั้น อัตราคําธรรมเนียมวีซํา

ข๎อมูลเบื้องต๎นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซําและการย่ืนขอวีซํา 
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ทางสถานทูตเป็นผู๎เรียกเก็บ  หากทํานโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซํา ทางสถานทูตไมํคืนอัตรา

คําธรรมเนียมในการยื่นวีซํา และมีสิทธิ์ไมํแจ๎งสาเหตุการปฏิเสธวีซํา 

 


