
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฟรี !!  ขึ้นตึกเบิร์จคาลิฟา ชั้น 124  BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD)   
 ตึกที่มีความสูงเหยียบ 828 เมตร 160ชั้น  
นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Plam 
ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ป้ิง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดินดินเนอร์ใต้แสงจันทร์    
ชมพรมผืนใหญ่ที่สุด ณ GRAND MOSQUE ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก 
ช้อปป้ิงจุใจทั้งสินค้าพ้ืนเมืองและ Brand Nameใน Dubai Mall  
เมนูพิเศษ....BBQ+บุฟเฟ่ต์สไตส์อาหรับ                                             

ตึกใหม่!!! เข้าหอชมวิว DUBAI FRAME ที่มีลักษณะกรอบรูปขนาดใหญ่  
พิเศษ!!! เข้าชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและศิลปะ แห่งกรุงปารีส “พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ อาบูดาบี” 

 ราคารวมวีซ่าแล้ว  

 
 

GREAT29 TOUR CO., LTD.  T.A.T. LICENSE 11/08857 

8 Soi Tiwanon 18 Yeak 3/8, Tiwanon, Taladkwan, Muang, Nonthaburi 11000 

 Tel : 02-1012650  Fax : 02-101-2650 Hotline : 083-004-7829, 061-989-6162 
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วันแรก กรุงเทพฯ–ดูไบ-DUBAI FRAME                    (-/-/D) 

06.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตูที่ 8 

เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรสต์ EK สายการบินชั้นน าหรูหราระดับโลก โดยมีเจ้าหน้าที่ของ

บริษัทคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ 

09.55 น. เหินฟ้าสู่ ดูไบ โดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบินที่ EK375 AIRBUS A380  

13.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดูไบ เมื่อเสร็จพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยน าทุกท่าน

เดินทางสู่เมืองดูไบ 

น าท่านขึ้นหอชมวิว “DUBAI FRAME” ซึ่งมีขนาดสูง 150 เมตร เชื่อมด้วยสะพานยาว 93 เมตร 

เริ่มการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2013 ภายในหอชมวิวจะเป็นพิพิธภัณฑ์เล่าเรื่องความเป็นมาในอดีตของ

ดูไบจนถึงปัจจุบัน โดยน าเสนอผ่านเทคโนโลยีแสงสีเสียงสามมิติและ VERTUAL REALITY โดยหอ

ชมวิวดังกล่าวเปิดเม่ือวันที่ 01 มกราคม 2561 ท่านจะเห็นวิวโดยรอบตัวเมืองดูไบได้อย่างชัดเจน 

 

 

 

 

 

ค่่า   บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 
   น่าท่านเดินทางสู่ท่ีพัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า  

วันที่สอง  ดูไบ-อาบูดาบี-GRANFD MOSQUE-HERITAGE VILLAGE-LOUVRE MUSEUM  (B/L/D) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าคณะเดินทางสู่ นครอาบูดาบี ซึ่งห่างจากตัวเมืองดูไบ 180 กิโลเมตร (ประมาณ 2 ชั่วโมง)  

**** หมายเหตุ โปรดแต่งกายสุภาพออกจากโรงแรมเพื่อเข้ามัสยิดชิคซาเญด **** 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า 
กลาง

วัน 
ค่่า 

โรงแรมที่พัก หรือ

เทียบเท่า 

1 กรุงเทพฯ-ดูไบ-DUBAI FRAME ✈ ✈ O Holiday Inn Express 

2 
ดูไบ-อาบูดาบี- GRAND MOSQUE-HERITAGE VILLAGE- 
LOUVRE MUSEUM  

O O O Holiday Inn Express 

3 
ดูไบ-JUMEIRAH BEACH-บุรจญ ์อัล อาหรับ BURJ AL ARAB 
Madinat Jumeirah Souk-นั่งรถ Monorail-THE PLAM 
ทัวร์ทะเลทราย (4WD)    

O O O Holiday Inn Express 

4 
ดูไบ-DUBAI MUSEUM-ABRA TAXI-GOLD SOUK-SPICE 
SOUK-ขึ้นตึก BURJ KHALIFA- DUBAI MALL+น้่าพุเต้นระบ่า   

O O ✈  

5 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 



ผู้หญิง: กรุณาโพกผ้าคลุมศรีษะด้วยนะคะ เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ห้ามใส่กางเกงเลคกิ้ง

หรือกางเกงรัดรูป   ผู้ชาย: เสื้อแขนยาวขายาวแต่งกายสุภาพ  

จากนั้นน าท่านชม GRAND MOSQUE หรือ SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL และเป็นสุเหร่า

ประจ าเมืองของท่านชีคค์ที่ก่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ ที่ท่านสร้างไว้ก่อนท่านจะ

สวรรคต การก่อสร้างรวมทั้งหมดเป็นเวลา 10 ปี สุเหร่านี้มีพรมผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาด 

5,627 ตารางเมตร และ โคมไฟ Chandelier ใหญ่ที่สุดในโลก น าเข้าจากประเทศเยอรมันท าด้วย

ทองค าและทองแดง สามารถรองรับผู้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้สูงถึง 40,000 คน 

นอกจากนี้มัสยิดแห่งนี้ยังเป็นสุสานหลวงที่ฝังพระบรมศพของ Sheikh Zayed Bin Sultan Al 

Nahyan อดีตประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบี 
 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านชม HERITAGE VILLAGE ซึ่งเป็นหมู่บ้านพื้นเมืองจ าลองความเป็นอยู่ของชาวเบดู

อินที่เคยเร่ร่อนอยู่ในทะเลทราย ให้ท่านอิสระกับการถ่ายภาพและเลือกซื้อของเป็นที่ระลึกได้จาก

หมู่บ้าน 

 

 

 

 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นน าท่านแวะ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ อาบูดาบี คือพิพิธภัณฑ์สาขาย่อยแห่งแรกของ

พิพิธภัณฑ์ลูฟว์นอกกรุงปารีส เกิดจากทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และทางการฝรั่งเศส ลงนาม

ความร่วมมือทางวัฒนธรรมและศิลปะ โดยให้พิพิธภัณฑ์ใช้ชื่อลูฟว์ เป็นระยะเวลา 30 ปี เสมือน

เป็นสาขาย่อย ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะแห่งแรกของอาหรับที่รวบรวมเอาผลงานศิลปะชิ้น

ส าคัญของโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมารวมไว้ด้วยกัน ภายใต้แนวคิดการแบ่งปันเรื่องราวอารย

ธรรมและวัฒนธรรมของมนุษยชาติ พิพิธภัณฑ์ LOUVRE ABU DHABI เล่าถึงเรื่องราวของ

มนุษยชาติในบทที่สร้างแรงบันดาลใจถึง 12 บท แต่ละบทเน้นเรื่องรูปแบบที่ใช้ร่วมกันและ

แนวคิดที่เปิดเผยความเชื่อมโยงกันทั่วมนุษยชาติ ผลงานจากช่วงก่อนประวัติศาสตร์จนถึงผลงาน

ศิลปะร่วมสมัย ศิลปะในการแสดงมาจาก Collection ของพิพิธภัณฑ์ควบคู่ไปกับผลงานชิ้นเอก

มากมายที่ยืมตัวมาจากบางส่วนของพิพิธภัณฑ์ฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกให้นักท่องเที่ยวได้

สัมผัสประวัติศาสตร์ในอีกรูปแบบที่อาบูดาบี  

 



 

 

  เดินทางกลับดูไบใช้เวลาโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 

ค่่า  บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 

   น่าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม  ดูไบ-JUMEIRAH BEACH-บุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB- Madinat Jumeirah Souk 

   นั่งรถ Monorail-THE PLAM-ทัวร์ทะเลทราย (4WD)             (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมชายหาด JUMEIRAH BEACH ซึ่งเป็นชายหาดตากอากาศที่สวยงามยอดนิยมของดูไบ 

จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกับโรงแรม ตึกบุรจญ์ อัล อาหรับ (BURJ AL ARAB) โรงแรมสุดหรู 

ระดับ 7ดาว ที่สวยและหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และมีชื่อเสียงของตะวันออกกลางที่ทุกคน

ใฝ่ฝันที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัส ตั้งอยู่ริมอ่าวอาหรับ เป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ บุรจญ์

อัล อาหรับ (Burj Al Arab) หนึ่งในสัญลักษณ์อันส าคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตึก

บุรจญ์อัล อาหรับ ปัจจุบันเป็นโรงแรมรูปทรงเรือใบที่สวยและหรูหราที่สุดระดับโลกและมีชื่อเสียง

ของตะวันออกกลางมีความสูง 321 เมตรหรือ 1,050 ฟุตตั้งอยู่บนเกาะเทียมที่ถูกถมขึ้นห่างจาก

แถบชายหาดจูเมร่าห์ 280 เมตรริมอ่าวเปอร์เซีย เริ่มต้นก่อสร้างใน พ.ศ. 2537 แล้วเสร็จและ

เริ่มเปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542 รูปทรงของตึกถูกสร้างใหเ้หมือนกบัใบเรือของ

เรือใบแบบชาวอาหรับ ซึ่งตัวตึกมีเสา 2 เสาแยกออกมาเป็นรูปตัว V ในขณะที่ช่องว่างระหว่างตัว 

V ส่วนหนึ่งก็ปิดใหเ้ป็นหอ้งใหญ่ๆ และแบ่งออกเป็นชั้นๆ สถาปนิกได้กล่าวว่า "สิ่งก่อสร้างนี้จะเป็น

สัญลักษณ์ของเมืองดูไบเหมือนกับที่โอเปร่าเฮาส์เป็นสัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์ หรือหอไอเฟลที่

เป็นสัญลักษณ์ของเมืองปารีส และตึกบุรจญ์อัล อาหรับก็ต้องการกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง

ดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เช่นกัน" 

 

 

 

 

 

 
 

จากนั้นน าท่านสู่ เมดิแนท จูไมร่า ซุค (Madinat Jumeirah Souk) ศูนย์การค้ารูปทรงอาหรับ

โบราณตั้งอยู่ติดริมทะเล หรือเรียกว่า เวนิสแห่งดูไบ เป็นตลาดติดแอร์ ตั้งอยู่ในส่วนเดียวกับ

โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Mina Al Salam ของตระกูล Al Maktoum ออกแบบและตกแต่งเป็นศิลปะ

พื้นเมืองแบบอาหรับคลาสสิก ภายในมีสินค้าระดับ Premium มากมาย อาทิ ของที่ระลึก พวง

กุญแจ ขวดทราย พรมอิหร่าน หัวน้ าหอม โคมไฟ ของประดับตกแต่งบ้าน ขนมหวาน และถั่วรส

ช็อกโกแลต เป็นต้น 



 

 
 
 

 
น าท่าน นั่งรถ Monorail > เดินทางสู่โครงการเดอะปาล์ม THE PALM ซึ่งเป็นโครงการที่
อลังการ สุดยอดโปรเจคส์โดยการถมทะเลให้เป็นเกาะเทียม สร้างเป็นรูปต้นปาล์ม 3 เกาะ บน

เกาะมีที่พักโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้นท์ ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทั้งส านักงานต่างๆ นับว่าเป็นสิ่ง

มหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก น าท่านชื่นชมความสวยงามของภูมิประเทศ และบรรยากาศรอบๆ 

โรงแรมนี้   Palm Island เป็นโครงการมหัศจรรย์ที่คิดค้นส าหรับรองรับการอยู่อาศัยในอนาคต 
สร้างโดยการน าทรายมาถมทะเลเป็นเกาะเล็กๆ รวม 301 เกาะ รูปร่างหากมองจากด้านบนรูปต้น
อินทผลัม (The Palm) และ โครงการ The World จะเห็นเป็นรูปแผนที่โลก  

 

 

 

 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นน่าท่านเดินทางกลับสู่ โรงแรมท่ีพัก เพื่อเตรียมตัวตะลุยทะเลทรายในช่วงบ่าย 

15.00 น.-15.30 น. พร้อมกันที่ล็อบบี๊ จะมีเจ้าหน้าที่มาคอยรับท่านไปแคมป์ /ตะลุย

ทะเลทราย (โดยบริการนี้จะอ านวยความสะดวกโดยการรับ-ส่งถึงโรงแรม)”ท่านจะสนุกกับการ

นั่งรถตะลุยไปเนินทราย ตื่นเต้น พร้อมชมพระอาทิตย์ตก หลังจากนั้นน าท่านเข้าสู่ แคมป์ปิ้ง

กลางทะเลทราย โดยภายในมีกิจกรรมต่างๆ ให้ทุกท่านร่วมสนุก อาทิเช่น 

Henna Tattoo (ทดลองศิลปะการเพนท์ลวดลายแบบฉบับชาวอาหรับ) 

SHI SHA. (เครื่องสูบบารากู่ แบบฉบับของชาวอาหรับกลิ่นผลไม) 

 GALA BAYA... ให้ท่านแต่งกายพื้นเมืองแบบชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไว้ป็นที่ระลึก 

 ฟรีไม่อั้น ชิมชาอาหรับ ผลไม้ตามฤดูกาล กาแฟ น้่าอัดลม น้่าด่ืม   

 การขี่อูฐ 

 

 

 

 

 

 



ค่่า บริการอาหารค่่า แบบบาร์บีคิว ท่ามกลางบรรยากาศทะเลทราย พร้อมโชว์ระบ่าหน้า

ท้อง (Belly Dance) จากสาวสวยชาวอาหรับ  

22.00 น. เดินทางออกจากแคมป์ กลับสู่ โรงแรมท่ีพัก  

  น่าท่านเดินทางสู่ท่ีพัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี  ดูไบ-DUBAI MUSEUM-ABRA TAXI-GOLD SOUK-SPICE SOUK- ขึ้นตึก BURJ KHALIFA-

DUBAI MALL+น้่าพุเต้นระบ่า               (B/L/-) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าคณะเข้าเยี่ยม ชมพิพิธภัณฑ์ ดูไบ (DUBAI MUSEUM) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุด

ในตะวันออกกลาง สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครั้งล่าสุดปี ค.ศ.1970 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่

รวบรวมเรื่องราวส าคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น การค้นพบ งานศิลป์ ในหลุมฝังศพที่ AL QUSAIS 

ที่มีอายุถึง 4,000 ปี และเร่ืองราวการค้าขายมุกในประวัติศาสตร์ก่อนการค้นพบน้ ามัน และท่าน

จะประทับใจกับการน าเทคโนโลยีต่างๆ มาถ่ายทอดเพื่อบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของ

อาหรับโบราณ 

 

 

 

 

 
 

จากนั้นน าทุกท่านนั่ง เรือข้ามฝาก ABRA ซึ่งเป็นพาหนะที่ชาวดูไบใช้กันมาแต่โบราณ 

และยังคงอนุรักษ์ไว้ ข้ามฝั งพาทุกท่านไปช้อปปิ้งที่ตลาดทอง  

 

 

 

 

 

 

น่าท่านเดินช้อปปิ้ง ตลาดทอง (GOLD SOUK) เป็นที่ 1 ของตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกขายทุก

อย่างที่เป็น JEWELRY เช่น มุก อัญมณี ต่างๆ มีร้านเล็กๆ มากมายกว่าร้อยร้านค้า ให้ท่านได้

เลือกซื้อของที่ ตลาดเครื่องเทศ (SPICE SOUK) ทั้งตลาดตลบอบอวลไปด้วยกลิ่นเครื่องเทศ

หลากหลายชนิดจากทั่วทุกมุมโลกจ าพวกไม้หอม อบเชย ถั่ว กระวาน กานพลู และถั่วร้อยแปด

ชนิดจากทุกที่ในตะวันออกกลาง 

 

 

 

 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองดูไบเพื่อขึ้นชมตึก บุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ (BURJ KHALIFA)(THE 

TALLEST TOWER IN THE WORLD) หรือเดิมชื่อ บุรจญ์ ดูไบ หนึ่งในสัญลักษณ์อันส่าคัญของ

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อีกทั้งยังเคยเป็นฉากเสี่ยงตายส าคัญของพระเอก “ทอม ครูซ” 

จากภาพยนตร์เรื่อง Mission Impossible 4 มีความสูงถึง 828 เมตร ปัจจุบันมีทั้งหมด 160 ชั้น

เป็นตึกที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลก ท าสถิติกลายมาเป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 546 

เมตร แซงตึกไทเป 101 เรียบร้อย (สูงกว่าตึกไทเป 101 ประมาณ 97 เมตร และสูงกว่าอาคาร

ใบหยก 2 ประมาณ 218 เมตร) ซึ่งได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่4 มกราคม พ.ศ.

2553 และ เปลี่ยนชื่ออาคารจาก "บุรจญ์ ดูไบ" เป็น "บุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์"  เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่าน

ชีคค์อดีตประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ออกแบบโดยเอสโอ

เอ็ม ผู้ออกแบบเดียวกันกับเซียร์ทาวเวอร์ อาคารที่สูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันการตกแต่ง

ภายในจะตกแต่งโดยจอร์โจ อาร์มานี Giorgio Armani โดยเป็นโรงแรมอาร์มานีส าหรับ 37 ชั้นล่าง 

และชั้น 45 ถึง 108 จะเป็นอพาร์ตเมนต์ โดยที่เหลือจะเป็นส านักงาน และชั้นที่ 123 และ 124 

จะเป็นจุดชมวิวของตึกที่ส าคัญ ส่วนบนของตึกจะเป็นเสาอากาศสื่อสาร นอกจากนี้ชั้น 78 จะมี

สระว่ายน้ ากลางแจ้งขนาดใหญ่ ตึกนี้ติดตั้งลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลกที่ความเร็ว 18 ม./วินาที (65 

ก.ม./ชม. หรือ 40 ไมล์/ชม.) โดยลิฟต์ที่มีความเร็วสูงสุดอันดับที่ 2 ปัจจุบันอยู่ที่ตึกไทเป 101ที่

มีความความเร็ว 16.83 ม./วินาที 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านช้อปปิ้งห้างดูไบมอลล์(Dubai Mall)เป็นศูนย์การค้าแห่งใหม่ล่าสุดของเมืองดูไบ โดย

จ าลองอาทิเช่น ห้าง Gallaria Lafayette ห้างชื่อดังของฝรั่งเศส ห้าง Bloomingdales อันยิ่งใหญ่

จากอเมริกาเป็นศูนย์รวมแบรนด์เนมชั้นน าแนวหน้าจากทั่วทุกมุมโลก ท่านสามารถเลือกชม

เทคโนโลยีล้ าสมัยของน้ าพุเต้นระบ าที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีการจัดแสดงที่บริเวณหน้าห้าง

ดูไบมอลล์ เริ่มตั้งแต่ 17.30-24.00น.โดยการแสดงจะเริ่มทุกๆ30นาทีจากจุดนี้ ถ่ายสามารถ

ถ่ า ย รู ป คู่ กั บ ตึ ก บุ ร จ ญ์ เ ค า ะ ลี ฟ ะ ฮ์  ( BurjKhalifa) แ บ บ เ ต็ ม ตั ว ตึ ก อี ก ด้ ว ย 

 

 

 

 

 
 

ค่่า  อิสระอาหารค่่าเพื่อสะดวกในการเลือกซือ้ของภายในห้าง 

20.00 น. ได้เวลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู ่สนามบินดูไบ เพื่อเดินทางกลับสู่  กรุงเทพฯ 



22.30 น. เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบนิ EK374  

วันที่ห้า  กรุงเทพฯ          (-/-/-) 

08.00 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ ด้วยความประทับใจ  
 

**รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้โดยค่านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส่าคัญ** 
**ก่อนท่าการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้าและทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทจะอิง

ตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก** 
 

อัตราค่าบริการ 

ก่าหนดการเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่  

(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง  

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริม

เตียง  

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

07-11มิ.ย. 29,999 บาท 29,999 บาท 29,999 บาท 7,500 บาท 

26-30 ก.ค. 

27-31 ก.ค. 

11-15 ส.ค. 

31,999 บาท 31,999 บาท 31,999 บาท 7,500 บาท 

13-17 ก.ย. 

14-18 ก.ย. 

27 ก.ย.-01ต.ค.  

29,999 บาท 29,999 บาท 29,999 บาท 7,500 บาท 

12-16 ต.ค. 

13-17 ต.ค. 

20-24 ต.ค. 

31,999 บาท 31,999 บาท 31,999 บาท 7,500 บาท 

 

**ราคานี้ สงวนการเดินทาง จ่านวน 20 ท่านขึ้นไป** 
 

หมายเหต ุ

1. ราคานี้ส่าหรับผู้โดยสาร 25 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารไม่ครบจ่านวนดังกล่าวบริษัทขอเก็บค่าทัวร์เพิ่ม

ท่านละ 2,500 บาท 

2. ไม่มีราคาเด็กเนื่องจากเป็นราคาพิเศษแล้ว 

เงื่อนไขในการจองทัวร์ 

งวดที่ 1 : ส่ารองที่นั่งจ่าย 15,000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้อมส่งส่าเนาหนังสือ

เดินทาง 

งวดที่ 2 : ช่าระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน  

หากไม่ช่าระค่าใช้จ่ายภายในก่าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 

 

 

 

 



กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ่า บริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ 

(ตัวอย่างเช่น ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่ามัดจ่าห้องพัก เป็นต้น)  

ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจ่านวน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะท าเรื่องยื่น

เอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆ การให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้

ระยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าสามารถคืนเงินได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะ

ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ บริการอื่นๆ เป็นส าคัญ  

เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นวีซ่า 
 ในการท าวีซ่าประเทศดูไบ 10วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง 
 พาสปอร์ตมีอายุนานกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
 รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป หน้าตรง ไม่ย้ิม ไม่เห็นฟัน  
 สแกนหน้าพาสปอร์ต กางเต็ม 2 หน้า (ต้องเป็นสแกนสีไม่สามารถใช้ส่าเนาได)้ 
 กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ และไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดา คนใดคนหนึ่ง ต้องมีจดหมายยินยอมให้

เดินทางไปต่างประเทศ จากบิดา/มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศและวัน

เดินทาง (ตัวจริง) 
 ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด ของบิดามารดา   (กรณีที่มีเด็กอายุต่่ากว่า 20 ปีเดินทางไปด้วย) 
 ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต่่ากว่า 20 ปี) 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (กรณีอายุต่่ากว่า 20 ปี) 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือส าเนาทะเบียนหย่า 1 ชุด (กรณีเด็กอายุต่่ากว่า 20 ปีเดินทาง) 
 

 
 
 
 

ตัวอย่างเอกสารยื่นวีซ่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

 



ข้อแนะน่าและแจ้งเพื่อทราบ 
 ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะน า
ให้ท่านเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า 
กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 
กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดให้ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry)  
  น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 ก.ก. 1 ใบ  
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเคร่ืองบนิไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินเอมิเรสต์ ( EK ) 
 ค่ารถโค้ชท่องเที่ยวตามรายการ      
 ค่าทีพ่ักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คืน (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทกุมื้อตามระบุในรายการ    
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรสต ์
 ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าเข้าชมตามสถานที่ทกุแห่ง  
 ค่าประกนัอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  
  วงเงินคุ้มครองอาหารเปน็พิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพษิเท่านั้น”) 

 (หมายเหต:ุ ค่าประกันอบุิติเหตุส าหรับเด็กที่มีอายตุ่ ากว่า 6 เดอืน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปี 
ทางบริษัทประกันจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงครึง่หนึ่งของสญัญา) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าหนังสือหนังสือเดินทาง 
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ  เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารสั่งพิเศษ ค่ามินิบาร์ในห้องพัก  
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรทิปแก่มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ

โดยประมาณ  37 USD ต่อทริป 

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

 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 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) 

***หมายเหตุ*** 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน  
ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 



 ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ ากว่า 20 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลง
ขนาดของพาหนะที่ใช้ในการน าเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ ากว่า 20 ท่าน หรือต่ ากว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผู้จัดรายการ 
ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ

แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

หัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
บริษัทไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัท หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย 

การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ 
ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่า

น้ ามัน หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกล่าว 
เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูก

ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
หากลูกค้าท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องช่าระค่ามัดจ่าที่ 15,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่

สถานทูตเรียกเก็บ 
 

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไมน่้อยกว่า 6 เดือน นบัจากวันเดินทาง 

และมีหน้าที่เหลือไวป้ระทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ** 

**ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเกี่ยวข้องกับวันเดินทาง

ที่ทา่นได้ท่าการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการช่าระเงินค่าตั๋ว

ดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี** 

 

 


