
  

 

 

 

 

 

 

 

เมืองอาบดูาบี | GRAND MOSQUE | นั่งรถ 4WD ตะลยุทะเลทราย   
 มือ้คํ่าสดุพิเศษแบบบารบ์ีคิวอาหรบั | ขึน้ “เบริจ์คาลิฟา” Burj Khalifa ชัน้ 124  

 
 

 

 

  

 

 

LET’S STAY IN DUBAI 

ดไูบ 5 วัน 3 คนื 

 เดนิทาง มกราคม – พฤษภาคม 2563 

ราคาแนะน าเพียง 30,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – ดไูบ – Mall of the Emirates 

วนัท่ี 2. ดไูบ – กรุงอาบูดาบี – Grand Mosque – Ferrari World – ดไูบ – ดไูบเฟรม 

วนัท่ี 3. The Palm Project – ตกึเรอืใบ – ตลาด Medinat Jumeirah Souk – นั่งรถ 4WD ตะลยุทะเลทราย   

วนัท่ี 4. พิพิธภณัฑด์ไูบ – นั่งเรอื Abra Ride – ตลาดเครื่องเทศ และ ตลาดทอง – หา้งดไูบ –  ขึน้ “เบิรจ์คาลฟิา” Burj Khalifa 
ชัน้ 124 – สนามบิน 
วนัท่ี 5. กรุงเทพฯ 



วันที ่1 กรุงเทพฯ   
06.30 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 8 เคานเ์ตอร ์T สายการบินเอ

มิเรตส ์โดยมีเจา้หนา้ที่คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 
09.30 น.  ออกเดินทางสูดู่ไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเที่ยวบินที่ EK 375 

คณะเดินทางวนัท่ี 03 เม.ย. 63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 09.30 น. และถึงดไูบ เวลา 13.00 น. 
13.15 น. 

 
เดินทางถึง สนามบินดูไบ (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 3 ชั่วโมง ) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศลุกากร นาํทา่นสู ่Mall of the Emirates เป็นหา้งขนาดใหญ่ มีโรงภาพยนตร ์ลานโบวล์ิ่ง และรา้นคา้อีกมากมาย 
รวมถึงรา้นตา่งๆ มีเวลาใหท้า่นไดอิ้สระเลอืกซือ้สนิคา้แฟ่ชัน้มากมาย หรอืทา่นจะเขา้เลน่ท่ี Ski Dubai หนึ่งในสดุ
ยอดแหลง่ทอ่งเท่ียวในสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม ADMIRAL PLAZA BUR DUBAI หรือเทียบเท่า     

 

วันที ่2 ดูไบ – กรุงอาบูดาบี – Grand Mosque – Ferrari World – ดูไบเฟรม 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นาํทา่นเดินทางสูก่รุงอาบูดาบี (Abu dhabi)  ท่ีมีความเขียวขจีทา่มกลางตวัเมืองท่ีทนัสมยั จึงเป็นเมืองท่ีไดร้บั
สมญานามวา่ Garden of Gulf และไดร้บัการยอ่งวา่เป็นสวรรคแ์หง่ทะเลทรายอีกดว้ย นาํทา่น ผา่นชมสถานท่ี
สาํคญั ๆ ของเมือง ตลอดจนการสรา้งบา้นเรอืนท่ีมีความสวยงาม และเห็นถึงความอุดมสมบูรณข์องเมือง แมจ้ะ
ตัง้อยูท่า่มกลางทะเลทรายอนัแหง้แลง้ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย นาํทา่นแวะถ่ายรูป Ferrari World และใหท้า่นเลอืกซือ้ของท่ีระลกึท่ีเป็นแบรนดเ์ฟอรร์ารี่ จากนัน้แวะถ่ายรูปเป็นท่ี

ระลกึ ณ จุดชมวิว ชิคาโกบีช กบัชายทะเลสเีทอรค์วอยซ ์ท่ีทา่น Sheikh Al Nayan สรา้งขึน้มาเป็นของขวญัแก่
ชาวเมือง นาํทา่นชม Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque สเุหรา่ที่งดงามท่ีสดุของ  U.A.E. มี
ความใหญ่โตเป็นอนัดบั 3 ของโลก และเป็นสเุหรา่ประจาํสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ท่ีทา่น  Sheikh สรา้งไวก้่อนทา่น
จะสวรรคต ใชร้ะยะเวลาก่อสรา้งรวมทัง้หมด 10 ปี ใหท้า่นไดช้มพรมลายดอกไมผื้นใหญ่ และโคมไฟ  
(Chandelier) ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ราคาราว 30 ลา้นเหรยีญสหรฐั นาํเขา้จากประเทศเยอรมนั ทาํดว้ยทองคาํและ
ทองแดง ***การเท่ียวชมมสัยิด ตอ้งแตง่กายใหส้ภุาพเรยีบรอ้ย หา้มสวมกางเกงขาสัน้หรอืเสือ้กลา้ม ทัง้ผูช้ายและ
ผูห้ญิง โดยเฉพาะผูห้ญิงตอ้งสวมใสเ่สือ้ผา้ที่มีความยาวคลมุถึงระดบัขอ้มือและขอ้เทา้ ปกปิดไหลแ่ละทรวงอกให้
มิดชิด ผูห้ญิงจะตอ้งมีผา้คลมุผม และตอ้งถอดรองเทา้ก่อ นเขา้มสัยิด *** ไดเ้วลาอนัสมควรนาํทา่นกลบันครดไูบ  
นาํทา่นถ่ายรูปกบัดูไบเฟรม  (Dubai frame) สญัลกัษณใ์หม่ของดไูบ ซึ่งเป็นกรอบรูปฉาบทองคาํความสงูขนาด 
150 เมตร กวา้ง 93 เมตรท่ีใหญ่ท่ีสดุในโ ลก  ใชเ้วลาในการก่อสรา้งมาถึง 10 ปีเต็ม ดว้ยจาํนวนเงินประมาณ 
43.5 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 1.39 พนัลา้นบาท   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ตน์านาชาติ 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม ADMIRAL PLAZA BUR DUBAI หรือเทียบเท่า     

 

วันที ่3 
The Palm Project – ตกึเรือใบ – ตลาด Medinat Jumeirah Souk  
– น่ังรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย   

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นาํทา่นแวะถ่ายรูปดา้นนอกกบัโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสดุหรูระดบั 7 ดาว รูปทรงคลา้ยเรอืใบที่งดงามและ

หรูหราที่สดุแหง่หนึ่งของโลก ตัง้อยูร่มิอ่าวอาหรบั เป็นท่ีพกัอาศยัของเศรษฐีท่ีมีช่ือเสยีงชาวตะวนัออกกลาง ถือ
เป็นสถานท่ีท่ีทกุคนใฝ่ฝันจะมีโอกาสเขา้ไปสมัผสัสกัครัง้ในชีวิต จากนัน้ชม Medinat Jumeirah Souk หรือ

เรียกว่า เวนิสแห่งดู ไบ เป็นตลาดติดแอร ์ตัง้อยูใ่นสว่นเดียวกบัโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว Mina Al Salam ของ
ตระกลู Al Maktoum ออกแบบและตกแตง่เป็นศิลปะพืน้เมืองแบบอาหรบัคลาสสกิ ภายในมีสนิคา้ระดบั 
Premium มากมาย อาทิ ของท่ีระลกึ พวงกญุแจ ขวดทราย พรมอิหรา่น หวันํา้หอม โคมไฟ ของประดบัตกแต่ ง
บา้น ขนมหวาน และถั่วรสช็อกโกแลต เป็นตน้   จากนัน้นาํทา่นผา่นชมพระราชวังท่านชีค (Shiekh Palace) ต่ืน
ตาตื่นใจกบัพระราชวงัสดุอลงัการของครอบครวั Shiekh Al Maktoum อนัยิ่งใหญ่ ซึ่งมีความรม่รื่น เต็มไปดว้ย
ตน้ไมน้านาชนิดและบรรดาเหลา่นกยงู ผา่นชม New Palace ซึ่งเป็นพระราชวงัแหง่ใหม่ของครอบครวั  Shiekh Al 
Maktoum ท่ีก่อสรา้งยงัไม่แลว้เสรจ็ นาํทา่นผา่นชมสุเหร่าจูไมร่า (Jumeirah Mosque) สเุหรา่คูบ่า้นคูเ่มืองของ
ดไูบ สรา้งดว้ยหินอ่อนทัง้หลงั และไดช่ื้อวา่เป็นสเุหรา่ที่สวยงามมากท่ีสดุแหง่หนึ่งในนครดไูบ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย สมควรแก่เวลานาํทา่นเดินทางสูท่ี่พกั เพื่อเปลี่ยนเครื่องแตง่กายพรอ้มตะลยุทะเลทราย ระหวา่งทางแวะนาํทา่น

ชมโรงงานเครื่องประดบัเพชรพลอย 



 

 
 
หมายเหต ุทา่นท่ีเมารถ กรุณาทานยาแกเ้มาลว่งหนา้อยา่งนอ้ยครึง่ชั่วโมง หรอืควรแจง้หวัหนา้ทวัรใ์หท้ราบก่อน
ไปทวัรท์ะเลทราย ทางทวัรจ์ะไม่รบัผิดชอบ และไม่อนญุาตใหผู้ท่ี้เป็นโรคหวัใจขัน้รุนแรงนั่งรถไป Dune Safari 
โดยเด็ดขาด ** สาํหรบัทา่นท่ีไม่รว่มเดินทาง  Dune Safari ทา่นตอ้งรอคณะอยูท่ี่โรงแรม โดยทางบรษิัท ฯ ไม่
สามารถคืนคา่ทวัรใ์หไ้ด ้รวมทัง้อาหารมือ้คํ่า ** 

ค ่า นาํทา่นเดินทางไป ทัวรท์ะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner) (อย่าลืมเสือ้แจ็คเกต แว่นตากันแดด 

รองเท้าฟองน ้า ติดตัวไปด้วย ) นาํทา่นขึน้ รถ 4WD (รถขับเคล่ือน 4 ล้อ) ไปทวัรท์ะเลทราย ทา่นจะได้
สนกุสนานและต่ืนเตน้ไปกบัประสบการณอ์นัแปลกใหม่ น่ังรถตะลุยไปบนเนินทรายทั้งสูงและต ่าสลับกันไป  
(Sand Dune) 
จากนัน้ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบักิจกรรมตา่งๆ ในแคมป์กระโจมแบบอาหรบั ด่ืมดํ่าบรรยากาศสดุโรแมนติกของ
พระอาทิตยต์กดินท่ีแสนสวยงาม และสมัผสัชีวิตแบบชาวพืน้เมือง (เบดอิูน) อาทิ การสวมชุดพืน้เมืองชาวอาหรบั 
ถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลกึ การเพน้ทมื์อแบบอาหรบั (Henna Tattoo) ลองสบู มาราก ูกลิ่นผลไม ้(Shi Sha)  
** ชมโชวร์ะบาํหนา้ทอ้ง (Belly Dance) ซึ่งเป็นศิลปะการรา่ยราํที่เนน้การเคลื่อนไหวของกล้ ามเนือ้ทอ้งและ
สะโพก รวมถึงสนกุสนานกบัการขี่อูฐ ** 

ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม ADMIRAL PLAZA BUR DUBAI หรือเทียบเท่า     
 
 



วันที ่4 
พพิธิภัณฑดู์ไบ – น่ังเรือ Abra Ride – ตลาดเครื่องเทศ และ ตลาดทอง – 
ห้างดูไบ – ขึน้ “เบิรจ์คาลิฟา” Burj Khalifa ชั้น 124 – สนามบิน 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นาํทา่นเข้าชมพิพิธภณัฑด์ูไบ  (Dubai Museum) เป็นพิพิธภณัฑท่ี์ทนัสมยัท่ีสดุในตะวนัออกกลาง สรา้งเม่ือ

ศตวรรษท่ี 19 บูรณะครัง้ลา่สดุปี 1970 เป็นพิพิธภณัฑท่ี์รวบรวมเรื่องราวประวติัศาสตรท่ี์สาํคญั เช่น การคน้พบ
งานศิลปะภายในหลมุฝังศพท่ี Al Qusais ซึ่งมีอายมุากกวา่ 4,000 ปี ประทบัใจกบัการบอกเลา่เรื่องราว
ประวติัศาสตรข์องชาวอาหรบัโบราณผา่นเทคโนโลยีสมยัใหม่ จากนัน้นาํทา่นเดินทางไปยงั Dubai Creek เป็น
ทะเลท่ีสรา้งขึน้โดยการขดุเขา้มาในชายฝ่ัง ซึ่งแบง่นครดไูบออกเป็น 2 สว่น คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มี
ความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีทา่จอดเรอื 8 ทา่ ใหท้า่นไดช้มและถ่ายรูปกบัทศันียภาพสองฟากฝ่ังของแม่นํา้ 
Creek ตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดถ้่ายรูปในยา่น Bastakiya และนาํทา่นน่ังเรือ Abra Ride สมัผสัมนตเ์สนห่ท์าง
วฒันธรรมผา่นวิถีชีวิตสองฝ่ังนํา้ของแม่น ํา้ Creek จากนัน้เดินสู่ตลาดเคร่ืองเทศ (Gold & Spicy Souk)และ

ตลาดทอง (Gold Souk) เป็นตลาดทองท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก จาํหนา่ยผลติภณัฑ ์Jewelry ทกุประเภท เช่น มกุ อญั
มณีตา่ง  นาํทา่นชมโรงงานเครื่องหนงัชัน้ดีของดไูบ  จากนัน้นาํทา่นสู่ ห้างดูไบ (Dubai Mall) หา้งที่ใหญ่ท่ีสดุใน
โลก และมีพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ํา้ที่ใหญ่ท่ีสดุในโลกอยูภ่ายใน ใหท้า่นไดถ้่ายรูปหนา้ตูป้ลา ท่ีมีขนาดใหญ่กวา่คนสบิ
คนยืนเรยีงกนั อิสระในหา้งใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก สนิคา้แบรนด์ เนมช่ือดงัมากมายจากยโุรป ไม่วา่จะเป็น
เสือ้ผา้สภุาพบุรุษและสภุาพสตร ีกระเป๋าถือ เครื่องใชไ้ฟฟา้ เครื่องกี ฬา เป็นตน้ และในเวลา 18.00 – 24.00 น. 
ของทกุวนั ทา่นจะไดช้มการแสดง “นํา้พแุหง่ดไูบ ” เป็นนํา้พเุตน้ระบาํอนัสวยงามวิจิตร อยูใ่นทะเลสาบเบิรจ์คา
ลฟิา ท่ีเป็นศนูยก์ลางของนครดไูบ ถือเป็นนํา้พท่ีุใหญ่ท่ีสดุในโลก ณ ปัจจุบนันี ้โดยรอบถกูรายลอ้มไปดว้ยตกึท่ีมี
ช่ือเสยีงมากมาย สิ่งพิเศษของนํา้พแุ หง่ดไูบนี ้คือ จะใชไ้ฟทัง้สิน้ 6,600 ดวง โปรเจคเตอรส์ ี 50 ตวั ควบคมุการ
ทาํงานดว้ยระบบคอมพิวเตอร ์โดยจะแสดงประกอบดนตร ีครั้ งละประมาณ 5 นาที โดยใชง้บประ มาณในการ
ก่อสรา้งทัง้สิน้กวา่ 7.2 พนัลา้นบาท 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย นาํทา่นขึน้ “เบิรจ์คาลิฟา” Burj Khalifa ช้ัน 124 ตกึท่ีสงูท่ีสดุในโลก มีความสงูถึง 828 เมตร มีทัง้หมด 160 ชัน้ 

ออกแบบโดยนายเอเดรยีน สมิธ สถาปนิกจากชิคาโก ซึ่งคณะจะไดมี้โอกาสขึน้ลฟิ ทท่ี์มีความเรว็ที่สดุในโลกคือ 
18 เมตร ตอ่วินาที หรอื 65 กิโลเมตร ตอ่ชั่วโมง ไปถึงชัน้ 124 เพื่อชมวิวจากของนครดไูบไดท้ั่วทกุทิศท่ีสวยงาม 
โดยตกึนีอ้อกแบบตบแตง่ภายในโดย Giorgio Armani 



 
19.00 น. 

 
เดินทางสู ่สนามบินดไูบ อิสระใหท้า่นชอ้ปป้ิงใน Duty Free เพลดิเพลนิกบัสนิคา้แบรนดเ์นม และนํา้หอมยี่หอ้ดงั
มากมาย 

22.35 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 374 

คณะเดินทางวนัท่ี 03 เม.ย. 63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 22.30 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 07.35 น. 
 

วันที ่5 กรุงเทพฯ 
07.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ราคาแนะน าเพยีง 
 LET’S STAY IN DUBAI ดูไบ 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตยีง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

25 – 29 ม.ค. 63 31,900.- 31,900.- 31,900.- 18,200.- 4,900.- 

20 – 24 ก.พ. 63  31,900.- 31,900.- 31,900.- 18,200.- 4,900.- 

05 – 09 มี.ค. 63 32,900.- 32,900.- 32,900.- 19,200.- 4,900.- 

19 – 23 มี.ค. 63 32,900.- 32,900.- 32,900.- 19,200.- 4,900.- 

03 – 07 เม.ย. 63 34,900.- 34,900.- 34,900.- 18,200.- 4,900.- 

11 – 15 เม.ย. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 18,700.- 4,900.- 

30 เม.ย. – 04 พ.ค. 63 31,900.- 31,900.- 31,900.- 18,200.- 4,900.- 

06 – 10 พ.ค. 63 30,900.- 30,900.- 30,900.- 17,200.- 4,900.- 

15 – 19 พ.ค. 63 30,900.- 30,900.- 30,900.- 17,200.- 4,900.- 
 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้ 
2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทาํการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั ) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํ เป็นตอ้งดแูลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

 
 
 



อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจาํนวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ  ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ธรรมเนียมวีซ่า UAE 
10. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษ , คา่โทรศพัท์ , คา่ซกัรีด , คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง , คา่

นํา้หนกัเกินจากทางสายการบนิกาํหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (20 ดอลลารส์หรฐั) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (15 ดอลลารส์หรฐั) 
 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 



 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํคา่ตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจาํตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเครื่ องบนิทาํการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บคา่ใชจ้่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสม บตัติรงตามท่ีสายการบนิ
กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบนิมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อาํนาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. กรณียกเลกิการเดนิทางไมค่ืนเงินมดัจาํทกุกรณี 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ํ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเตม็  บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอ่างอาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 
 


