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โอโ้ห ดไูบ 5 วนั 3 คืน 
โปรแกรมสดุหร ูเคร่ืองบินบริการประทบัใจ กินดีอยูดี่ พกัโรงแรมหา้ดาว  

ทานอาหารโรงแรม7ดาว มีอาหารไทย 1 ม้ือ เท่ียวครบจัดเต็ม  

 
 
 

 

**** จดุเด่นน่าสนใจของรายการท่องเท่ียว ***** 
-  บินตรงโดยการเอมิเรตส์ ประทบัใจในการบริการ ไม่เสียเวลาเปล่ียนเคร่ือง  
- รถบัส มี WIFI บริการในรถบสั ไม่พลาดการติดต่อ เช็คอิน อพัรูป เฟซบุค๊ แชทวอทแอฟ ไลน์ ไวเบอร์ 
- กินดี อยูดี่ พกัโรงแรม 5 ดาว ทานอาหารโรงแรม 7 ดาว Emirate Palace  
- รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในโรงแรมแอตแลนติส เดอะปาลม์รีสอร์ท 
-  เยอืนเมืองอาบูดาบี ้เมืองหลวงของ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมืองท่ีไดส้มญานาม สวรรคแ์ห่งทะเลทราย 
- น าท่านตะลุยทะเลทราย ชมพระอาทติย์ตกดิน ข่ีอูฐ สนุกสนานต่ืนเตน้กบั สกีทะเลทราย ชมระบ าหนา้ทอ้งท่ีสวยงาม 
- พเิศษ!!! น าท่านข้ึนตึก Burj Khalifa (Burj Dubai) ช้ัน 123-124 จุดชมววิของตึก อสิระเกบ็ภาพประทบัใจ 
วนัที่หน่ึง                  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - ดูไบ                  -/-/เย็น 

12.00 น.  พร้อมกนัทีส่นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการเอมิเรตส์ ช้ัน 4  
 แถว T ประตู 9  ป้ายต้อนรับ OHO DUBAI พร้อมเจ้าหน้าที ่คอยใหก้ารตอ้นรับ 

15:25 น.   คณะออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 377 1525-1830  
18:30 น  ถึงสนามบินเมืองดูไบ หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและประทบัตราวซ่ีาแลว้ น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 
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  จากนั้นน าท่านไปสู่ เดอะ ดูไบ มอลล์ (The Dubai Mall) เป็นแหล่งชอ้บป้ิงขนาดใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 
ชม Aquarium ขนาดยกัษ ์ต่ืนตาต่ืนใจไปกบัฝงูฉลามอยา่งใกลชิ้ดและสัตวน์ ้านานาชนิด Aquarium แห่งน้ีได้
ช่ือวา่ใชแ้ผน่อะคริลิคในการประกอบตูป้ลาท่ีใหญ่สุดในโลก และเดอะ ดูไบ มอลล ์ยงัเป็นส่วนหน่ึงของ
ดาวน์ทาวน์เบิร์จดูไบ (Downtown Burj Dubai) มูลค่า2หม่ืนลา้นดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเบิร์จดูไบ
อาคารท่ีสูงท่ีสุดในโลกซ่ึงมีร้านคา้กวา่ 1,200 ร้าน รวมถึงร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมอีกกวา่ 160 ร้าน  

Update ล่าสุด..!! จากนั้นน าท่าน แวะถ่ายรูปดา้นนอกตึก Burj Khalifa (Burj Dubai) ซ่ึงเป็นท่ีสุดของท่ีสุดแห่งดูไบ กบัการ
ประดบัแสงสีอนัอลงัการของ Burj Khalifa Tower …ซ่ึงสูงถึง 828 เมตร (ปัจจุบนั) มีทั้งหมด 160 ชั้น เป็น
ตึกท่ีไดช่ื้อวา่สูงท่ีสุดในโลก ซ่ึงไดมี้การเปิดตวัอยา่งเป็นทางการ เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2553 และเปล่ียน
ช่ืออาคารจาก "เบิร์จดูไบ"เป็น "เบิร์จคาลิฟา" เพื่อเป็นเกียรติแก่ชีกห์คาลิฟาบินซาเอดอลันาห์ยนั เจา้ผูค้รอง
นครอาบูดาบ้ี และประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เบิร์จคาลิฟาออกแบบโดย เอสโอเอม็ ผู ้ออกแบบ
เดียวกนักบั เซียร์ทาวเวอร์ อาคารท่ีสูงท่ีสุดในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบนั การตกแต่งภายในจะตกแต่งโดยจอร์
โจ อาร์มานี โดยเป็นโรงแรมอาร์มานีส าหรับ 37 ชั้นล่าง โดยชั้น 45 ถึง 108 จะเป็นอพาร์ตเมน้ท ์โดยท่ีเหลือ
จะเป็นส านกังาน และ ชั้นท่ี 123 และ 124 จะเป็นจุดชมวิวของตึก ส่วนบนของตึกจะเป็นเสาอากาศส่ือสาร
นอกจากน้ีชั้น 78 จะมีสระวา่ยน ้ากลางแจง้ขนาดใหญ่  

Highlight..!!  น าท่านชม น า้พุเต้นระบ า (Fontana Show) ท่ีสวยงามท่ีสุดติดอนัดบัตน้ๆ ของโลก พร้อมสัมผสับรรยากาศ
สุดแสนโรแมนติก ของทะเลสาบน ้าพุสีฟ้าคราม เสมือนเวเนเช่ียน..แห่งดูไบ อนังดงาม ซ่ึงตั้งอยูคู่่กบั 
โรงแรมสุดหรู ถึง2 แห่งคือ The Address Hotel และ Amani Hotel ซ่ึงตั้งอยูใ่นตึก Burj Khalifa  

เชิญ ท่าน..!!        อิสระ ถ่ายรูป ความงดงามของดา้นหนา้และบนสะพาน Al Bahar ซ่ึงลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบสีครามโดย
ตั้งอยูก่ึ่งกลาง ซ่ึงง่ายต่อการถ่ายภาพและชมความอลงัการของโชวน์ ้าพุเตน้ระบ า (Fontana Show), Al 

Bahar Souk, Dubai Mall, The Address Hotel และ ท่ีสุดของท่ีสุด..แห่งดูไบ กบั การประดบัแสงสี อนั
อลงัการ เม่ือไดเ้วลาแลว้น าท่านกลบัสู่ท่ีพกั 

   พกัท่ีโรงแรม ระดบั 5 ดาว  
วนัทีส่อง ตึก Burj Khalifa - จูไมร่า - The Palm Project น่ัง MRT –ทวัร์ทะเลทราย เช้า /กลางวนั/เยน็ 

06.30 น.      รับประทานอาหารเชา้ ในโรงแรม  
08.00 น.   พิเศษ!!! น าท่านข้ึนตึก Burj Khalifa (Burj Dubai) ช้ัน 123-124 จุดชมววิของตึก อสิระเกบ็ภาพประทบัใจ 
  จากนั้นน าคณะเดินทาง น าท่านแวะถ่ายรูป พระราชวงัท่านชีค (Shiekh Palace) ต่ืนตาต่ืนใจ กบัการ 

ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก หนา้พระราชวงัอนังดงาม สุดอลงัการของครอบครัว  Shiekh Al Maktoum อนัยิง่ใหญ่
อลงัการ ซ่ึงมีความร่มร่ืนเตม็ไปดว้ยตน้ไม ้และพืชพรรณนานาชนิด และบรรดาเหล่านกยงูมากมาย นบั
หลายสิบตวั จากนั้นน าท่านผา่นชม New Palace ซ่ึงเป็นพระราชวงัแห่งใหม่ท่ีก าลงัก่อสร้างแต่ยงัไม่แลว้
เสร็จ ของครอบครัว Shiekh Al Maktoum นัน่เอง จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปชายหาด Jumeirah Beach ซ่ึง
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เป็นชายหาดตากอากาศท่ีสวยงามยอดนิยม ของดูไบและแวะถ่ายรูปดา้นนอก คู่กบัโรงแรม Burj Al Arab 
โรงแรมสุดหรู ระดบั 7ดาว ท่ีสวยและหรูหราท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก และมีช่ือเสียงของตะวนัออกกลาง ท่ี
ทุกคนใฝ่ฝันท่ีจะมีโอกาสเขา้ไปสัมผสั ตั้งอยูริ่มอ่าวอาหรับเป็นท่ีพกัอาศยัของเศรษฐีชาวอาหรับ   น าท่านสู่
Medinat Jumeirah Souk หรือ (เวนิส แห่งดูไบ ) ซ่ึงเป็นตลาดติดแอร์ ตั้งอยูใ่นส่วนซ่ึงเป็นเจา้ของเดียวกบั 
โรงแรมหรูระดบั 5 ดาว คือ Mina Al Salam ของตระกลู Al Maktoum ซ่ึงออกแบบและตกแต่งเป็นศิลปะ
คลาสสิคในแบบอาหรับ ดูคลาสสิคแบบพื้นเมือง ภายในมีสินคา้ ระดบัPremiumมากมาย อาทิ ของท่ีระลึก 
พวงกุญแจ, ขวดทราย, พรม อีหร่าน, หวัน ้าหอม อาหรับ, โคมไฟ และของประดบัตกแต่งบา้น, ขนมหวาน 
อาหรับ, ถัว่รสช็อคโกแลต รสชาติต่างๆ ส่วนดา้นหลงัจะมี คลองแบบเวนิส ซ่ึงอยูต่รงขา้มกบัโรงแรม Mina 

Al Salam นัน่เอง จาก นั้นน าท่านเดินทางสู่ โครงการ เดอะปาล์มไอส์แลนด์ (The Palm Island By Nakheel) 
เป็นโครงการท่ีอลงัการ สุดยอดโปรเจคของ  ยไูนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์  โดยการถมทะเล ใหเ้ป็นเกาะเทียม 
สร้างเป็นรูปตน้ปาลม์ 3 เกาะ บนเกาะมีท่ีพกัโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเมน้ท ์ร้านคา้ ภตัตาคาร รวมทั้งส านกั 
งานต่างๆ นบัวา่เป็นส่ิงมหศัจรรยอ์นัดบัท่ี8 ของโลก ใหท้่านไดช้มกบัความยิง่ใหญ่ของเกาะน้ี  น า ท่านสู่
โรงแรม The Atlantis The Palm ใหท้่านไดส้ัมผสักบัความมหศัจรรยแ์ละยิง่ใหญ่ อลงัการ ต่ืนตาต่ืนใจกบั 
ฉลามวาฬ+ตู้ปลา..ขนาดยกัษ์..หรือ Aquarium ขนาดใหญ่ สูงกวา่ 10 เมตรท่ีรวมปลาสายพนัธ์ุจากทะเล
มากมาย อาทิ ปลาฉลามวาฬ, ปลาบาราคูดา้, ปลาทูน่า, ปลาหนา้ววั และอีกมากมาย  

อสิระ..!!    น าท่าน ถ่ายรูปคู่ บลัลงักแ์ห่ง Atlantis เพื่อเก็บภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก และชมสมบติัล ้าค่าใตท้อ้งทะเลลึก จาก
ซากเรือท่ีอบัปางลง  

Option.!! ซ้ือเพิ่ม The Lost Chamber ชมสัตวน์ ้าแปลกตา มากมายอาทิ ปลาเก๋ายกัษ,์ ปลาปิรันยา่, ปลาดาว, แมงดาทะเล ฯลฯ 
อยา่งใกลชิ้ด ค่าเข้า = 1,000฿   

กลางวนั    พเิศษ!!! รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัาคารในโรงแรมแอตแลนติส เดอะปาล์มรีสอร์ท 
Highlight..!!   น าท่าน ขึน้รถไฟ Monorail (MRT) จากสถานี Aquavanture สัมผสัคลาสสิค ชมทศันียภาพ ในมุมสูงบน

รถไฟแบบ Panorama View อนังดงามของ Atlantis Beach, Aquaventure Zone, Arabian Sea และต่ืนตา
ต่ืนใจกบัความยิง่ใหญ่อลงัการของโครงการ Atlantis Hotel และ The Palm Project  

     จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั... เพื่อเปล่ียนเคร่ืองแต่งกายพร้อมตะลุยทะเลทราย                
15.30 น.      คณะพร้อมกนั ณ Lobby ของโรงแรม  

   น าท่าน ตะลุยทวัร์ทะเลทราย  (Dune Safari & BBQ Dinner) โดยรถ 4 W/D พร้อมคนขบัท่ีมีประสบการณ์ 
(รถขบัเคล่ือน 4 ลอ้) 1 คนั / 6 ท่าน ท่านจะไดส้นุกสนาน และต่ืนเตน้พร้อมสัมผสักบั ประสบการณ์อนั
แปลกใหม่กบัการนัง่รถตะลุยไปบน Dune (เนินทราย) ท่ีมีทั้งสูงและต ่าสลบักนัไป ท่ีทา้ทายและหวาดเสียว
แต่ปลอดภยั อิสระถ่ายรูป (Dubai Sun Set) ชมพระอาทิตยต์กดินอนังดงามบนเนินทราย สุดแสนโรแมนติก 
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จากนั้นเชิญท่านอิสระ..พร้อมใหท้่านไดส้นุกสนานกบัการข่ีอูฐหรือใหท้่านพกัผอ่นในแคมป์กระโจมแบบ
อาหรับ ซ่ึงมีกิจกรรม มากมาย  ** อย่าลมื ** เอาแจค็เก็ต, แวน่ตาและกลอ้งถ่ายรูปไปดว้ย **  

ฟรี.. Dune !! - กิจกรรมระหวา่งตะลุยทะเลทราย รถจะจอดใหท้่านเก็บภาพ และเล่นกระดานโตท้ราย SAND BOARD         
หมายเหตุ ..!! - ท่านท่ีเมารถกรุณาทานยาแกเ้มาล่วงหนา้อยา่งนอ้ยคร่ึงช.ม./แจง้หวัหนา้ทวัร์ก่อนไปทวัร์ทะเลทราย           
ฟรี.. Camp!! - กิจกรรม ภายในแคมป์- Henna Tattoo. (ทดลองศิลปะการเพน้ทล์วดลายแบบฉบบัชาวอาหรับ)         
    - SHI SHA.. (เคร่ืองสูบบารากุ แบบฉบบัของชาวอาหรับ กล่ินผลไม)้     

  - GALA BAYA... ใหท้่านแต่งกายพื้นเมืองแบบชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก  
      - ข่ีอูฐ... ใหท้่านข่ีอูฐเดินกลางทะเลทราย ถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก  

      - ฟรี.. ไม่อั้น ชิมชาอาหรับ, อินทผลมั, ชา, กาแฟ, น ้าอดัลม, น ้าด่ืมอนามยั (ไม่รวมป๊อบคอร์น, และเคร่ืองด่ืม
แอลกฮอลล ์อาทิเช่น เหลา้, เบียร์, ไวน์ ฯลฯ ซ่ึงท่านตอ้งซ้ือเพิ่มเองต่างหาก)  

18.30 น.    Arab Buffet & BBQ กลางทะเลทราย (ม้ือน้ีเป็นแบบ... ต่อคิวบริการตวัเอง) 
    - ทดลองชิมอาหาร แบบอาหรับแบบบาร์บีคิว (ไก่, เน้ือแกะ, เน้ือววั), สลดัผกั, ผกัดอง, ฮามุส, มนัฝร่ังอบ, 

ถัว่ตม้, สปาร์เกตต้ี, ขา้วผดั สไตลอ์าหรับ, ขา้วขาว และ ของหวาน อาทิ อุมส์อาลี หรือ พุดด้ิงนม เป็นตน้ 
หรือจิบชาและกาแฟหอมกรุ่น สไตลอ์าหรับในบรรยากาศท่ีแสนสบาย กบัเบาะท่ีนัง่บนพื้นพรมกลาง
ทะเลทราย ใกลเ้วทีการแสดง..ต่ืนตาต่ืนใจ ไปกบัโชวก์ารแสดงแบบอาหรับ อาทิโชว ์ดงัน้ี 

   - ชมระบ าหน้าท้อง (Belly Dance) ศิลปะโชวจ์าก...สาวชาวอาหรับ                     
   - ชมระบ ากระโปรง... ประดบัไฟสวยงาม (Tanora) ศิลปะแห่งการร่ายร าของชายหนุ่ม..ซ่ึงโชวลี์ลาศิลปะการ

ควงกระโปรง และหมุนแบบอาหรับ ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาฝึกฝนอยา่งนอ้ย 3 ปีข้ึนไป    
  - ระบ าอาหรับ (Arabian Dance Show) ซ่ึงหาดูไดย้าก มีเฉพาะแถบอาหรับเท่านั้น  

21.00 น.   พกัท่ีโรงแรม ระดบั 5 ดาว  
 

วนัทีส่าม       ดูไบ - อาบูดาบี - Grand Mosque - Emirate Palace - Heritage Village เช้า/กลางวนั/เยน็ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ในโรงแรม  
08.00 น.      เดินทางจากเมืองดูไบสู่เมืองอาบูดาบี ้เมืองท่ีไดรั้บสมญานามวา่เป็น Garden of Gulf เพราะความเขียวขจี

ของตวัเมืองและไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นสวรรคแ์ห่งทะเลทราย ผา่นชมสถานท่ีส าคญัๆของรัฐ ตลอดจนการ
สร้างบา้นเรือนท่ีเอาชนะธรรมชาติท่ามกลางทะเลทรายอนัแหง้แลง้ ผา่นชมพระราชวงัท่ีประทบัประมุขของ
ประเทศ (จากเมืองดูไบสู่เมืองอาบูดาบ้ีใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง)  

11.00 น.    จากนั้นน าท่านชม สุเหร่าท่ีงดงามท่ีสุดของ U.A.E คือ สุเหร่าSheikh Zayed bin Sultanal Nahyan Grand 

Mosque ซ่ึงใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลกและเป็นสุเหร่าประจ าเมืองของท่านเชคท่ีก่อตั้งประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตต ์ท่ีท่านสร้างไวก่้อนท่านจะสวรรคต การก่อสร้างรวมทั้งหมดเป็นเวลา 10 ปี สุเหร่าน้ีมีพรม
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ผนืท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟ Chandelierใหญ่ท่ีสุดในโลก ราคาราว 30 ลา้น
ดอลลาร์ น าเขา้จากประเทศเยอรมนัท าดว้ยทองค าและทองแดง  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารภายใน Emirate Palace           7              SEX&CITY 
14.00 น.   ชมโรงแรม Emirate Palace ซ่ึงสร้างสวยงามดุจดัง่พระราชวงัของเจา้ผูค้รองนคร โรงแรมแห่งน้ีอยูบ่นท่ี 

ของอดีตประธานาธิบดี Sheikh Al Nayan ท่านเคยด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีของ U.A.E และเป็นเจา้ผู ้
ครองนครอาบูดาบ้ี  

  น าท่านชม Heritage Village & Craft Center ท่ีซ่ึงรัฐบาลส่งเสริมและรวบรวมสินคา้พื้นเมือง จ าพวก 
Hand-made ท าโดยชาวบา้น ไวแ้สดงและขายใหก้บันกัท่องเท่ียว อาทิเช่น รูปวาด, ชุดอาหรับ, ผา้ทอ, ของ
ท่ีระลึก, งานหตัถกรรม และพวกส่ิงประดิษฐต่์างๆ ภายในยงัมีส่วนจดัแสดง วถีีชีวิต และใชส้ัตวเ์ล้ียงมาช่วย
ในการท าเกษตรกรรมอ่ืนๆ ร้านขายของพื้นเมือง และส่วนแสดงความเป็นอยูข่องคนพื้นเมือง 

Highlight..!! จากนั้นน าท่านสู่ เอมิเรตส์ มอลล์ (The Emirate Mall) แหล่งชอ้บป้ิงขนาดใหญ่แห่งหน่ึงของดูไบ อิสระกบั
การช๊อปป้ิง ในสินคา้ต่างๆ ทั้งแบรนเนมช่ือดงั และอีกหลายๆอยา่ง 

19.30 น.    น าท่านรับประทานอาหารค ่าท่ีภตัตาคารอาหารไทย เม่ือไดเ้วลาแลว้น าท่านกลบัสู่ท่ีพกั 
20.30 น.   พกัท่ีโรงแรม ระดบั 5 ดาว 

 

วนัทีส่ี่        พพิธิภัณฑ์ดูไบ -Dubai Creek –ตลาดทอง- ตลาดเคร่ืองเทศ-สนามบินดูไบ เช้า/-/- 

            เช้า       รับประทานอาหารเชา้ ในโรงแรม    
08:00น.     น าท่านชมพพิธิภัณฑ์ดูไบ (Dubai Museum) เป็นพิพิธภณัฑท่ี์ทนัสมยัท่ีสุดในตะวนัออกกลางสร้างเม่ือ

ศตวรรษท่ี 19 บูรณะคร้ังล่าสุดปี 1970  เป็นพิพิธภณัฑท่ี์รวบรวมเร่ืองราวประวติัศาสตร์ท่ีส าคญั เช่น การ
คน้พบงานศิลป์ ภายในหลุมฝังศพท่ี Al Qusais ท่ีมีอายมุากกวา่ 4,000 ปี เร่ืองราวการคา้ขายมุก ใน
ประวติัศาสตร์ ก่อนการคน้พบน ้ามนั  ประทบัใจกบัการน าเทคโนโลยต่ีางๆมาถ่ายทอด บอกเล่าเร่ืองราว
ประวติัศาสตร์ของชาวอาหรับโบราณ  

  จากนั้นน าคณะเดินทางต่อไปยงั Dubai Creek ท่ีจะแบ่งดูไบออกเป็น 2 ส่วนคือ Deira Dubai และ Bur 
Dubai เป็นทะเลท่ีขดุเขา้มา มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร  มีท่าจอดเรือ 8 ท่าใหท้่านไดช้มและถ่ายรูป
กบัทศันียภาพสองฟากฝ่ัง ของ Creek ได ้ตามอธัยาศยัจากนั้น น าท่าน..ชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดทอง และ ตลาด
เคร่ืองเทศ (Gold & Spicy Souk) เป็นตลาดทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ขายทุกอยา่งท่ีเป็น Jewelry เช่น มุกอญั
มณี ต่างๆ ร้านเล็กๆจะอยูห่ลงัร้านใหญ่ มีร้านทองมากมายกวา่ร้อยลา้น ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือหาลวดลายอนั
สวยงามแปลกตาหลากหลายดีไซน์  

12.00 น  น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
15:20 น  บินตรงกลบักรุงเทพฯโดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 370 15:20-00:55   
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วนัที่ห้า                          กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ -/-/- 

00:55 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ... โดยสวสัดิภาพ   
************************************ 

ก าหนดการเดินทาง คณะ 20 ท่าน ระดับทีพ่กั พกัคู่ พกัเดี่ยวเพิม่ 

15-19 มี.ค 5 ดาว 45,900 9,000 

13-17 เม.ย 5 ดาว 53,900 9,000 
*หมายเหตุ* ราคาแพค็เกจทวัร์น้ีไม่มีแจกกระเป๋าเดินทางหรือของสมณาคุณแจก 
เอกสารประกอบการขอวซ่ีา 

- หนังสือเดินทาง : ตอ้งมีอายเุหลือการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง และตอ้งมีหนา้วา่งเหลือส าหรับ
ประทบัตราวซ่ีา และตราประทบัเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 3 หนา้เตม็ 

- รูปถ่าย : รูปสีขนาด ขนาดใดก็ได ้
**ส่งเอกสารทั้ง 2 อยา่งใหท้างอีเมล ์โดยสแกนหรือถ่ายรูปหนงัสือเดินทางหนา้แรกและรูปถ่ายสีชดัเจนส่งใหท้างอีเมล ์ไม่ใชเ้ล่มจริง** 

อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ – ดูไบ –กรุงเทพฯ โดยสารการบินการบินอิมิเรท ชั้นประหยดั รวมค่าภาษีสนามบิน  

 3 คืน โรงแรมฯ 5+ ดาว   

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ และค่ารถโคช้ แอร์ ในการน าเท่ียวตามรายการ 

 บริการไกด ์ภาษาองักฤษ  และหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ คณะ 15คนข้ึนไป 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท  

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ พร้อมค่าน ้าระหวา่งม้ืออาหารทุกม้ือ และระหวา่งวนั ท่านละ 2 ขวด 

 ค่าวซ่ีาประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

 

อตัราน้ีไม่รวม  

  ค่าใชจ่้ายส่วนตวั 

  ค่าเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษในโรงแรมและร้านอาหาร 

  ค่าใชจ่้ายนอกเหนือระบุในโปรแกรม  

  ค่าทิปไกด ์ และคนรถ ขั้นต ่า  5 $ ต่อคน ต่อวนั / หวัหนา้ทวัร์ไทย ทิปตามศรัทธา (ขั้นต ่า3$/วนั) 

 ค่ายกกระเป๋า,ท่ีสนามบิน/โรงแรมฯ  
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 VAT 3 % , 7 % 

 
เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 10,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสาร
การเตรียมการยืน่ขอวซ่ีาตามท่ีก าหนด *** 
(กรณีเป็นชาวต่างชาติ อาจจะตอ้งใชเ้วลาในการยืน่ขอวซ่ีานานกวา่ปกติ ประมาณ 1 เดือน) 

2. ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนออกตัว๋ 20 วนัก่อนการเดินทาง เน่ืองจากจะตอ้งใชใ้นการออกตัว๋เคร่ืองบินและเอกสาร
ต่างๆ เพื่อยนืยนัการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวซ่ีาของทางสถานทูต 

3. กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 20 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของค่าทวัร์ 
6.กรณียกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดินทางไม่เกิน 15 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินเตม็จ านวนของค่าทวัร์  
 
 
หมายเหตุ 
1.บริษทัฯ ไม่มีนโยบายยกเลิกทวัร์ ในกรณีท่ีไม่ครบ 20 ท่าน จะไม่มีหวัหนา้ทวัร์เดินทางดว้ย แต่มีเจา้หนา้ท่ีท่ีดูไบ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ข
ไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์
และเหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
3.เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
4. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตฯเพื่อให้อยู่ใน
ดุลพินิจของสถานทูตฯ เร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของ
บริษทัฯ เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรง ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา 
5.ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะยดึถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 
**หมายเหตุ ** ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพือ่ความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยดึถือความปลอดภัย
เป็นหลัก และรายการ-ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสายการบินโดยจะยดึประโยชน์ของลูกค้า
เป็นส าคัญ” 


