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FANTASTIC DUBAI 
5 DAYS 3 NIGHTS BY TG 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่สหรฐัอำหรบัเอมิเรตส ์โดยสำยกำรบินไทย 
 

เมืองที่รวมควำมเป็นที่สุดของโลกที่คุณควรไปสมัผสัสกัครั้งหน่ึงในชีวิต 

มนตเ์สน่หค์วำมแตกตำ่งทำงวฒันธรรมทีผ่สมผสำนกนัอยำ่งลงตวัระหว่ำงอำหรบั

ดั้งเดิมและควำมทนัสมยัในแบบตะวนัตก ดินแดนมหศัจรรยท์ี่ผนัแปรจำก 

ผืนทะเลทรำยสูค่วำมมัง่คัง่ร  ำ่รวยทำงกำรคำ้  

ใหท้่ำนไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภำพทะเลทรำยที่สวยงำม และสนุกกบักิจกรรม

หลำกหลำย ทำนอำหำรค ำ่พรอ้มชมกำรแสดงบรเิวณแคมป์กลำงทะเลทรำย 
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ราคาพเิศษ 29,900.-เท่านัน้ 
พร้อมเสิรฟ์เมนูลอ็บสเตอร ์

 
ก ำหนดกำรเดินทำงปี 2562   
8-12 / 16-20 / 22-26 พฤษภำคม  5-9 / 12-16 / 19-23 / 26-30 มิถนุำยน 
3-7 / 12-16 / 17-21 / 25-29 กรกฎำคม  8-12 / 14-18 / 21-25 สิงหำคม 
4-8 / 11-15 / 18-22 / 25-29 กนัยำยน 

 
 
 

13.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 เคำน์เตอร ์D ประต ู2  
โดยเจ้ำหน้ำท่ีบริษทัฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวก 

16.40 น. ออกเดินทำงสู่มหำนครดไูบด้วยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG517 
20.30 น. เดินทำงถึงสนำมบินนำนำชำติดไูบ (Dubai International Airport)  

เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าเมอืงไทย 3 ชัว่โมง หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแล้ว น าท่าน
เขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม HILTON GARDEN INN JADDAF HOTEL หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
 

 

 

 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 หลงัรบัประทานอาหารเชา้ น าท่านออกเดนิทางจากมหานครดไูบสู่เมืองอำบูดำบี (Abu 

Dhabi) (ระยะทาง 180 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงหลวง
ของสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ซึ่งเป็นประเทศมุสลิมสายกลาง มชีาวต่างชาติอาศัยและ
ท างานอยู่มากถึง 2 ใน 3 ส่วน ทัง้จากประเทศตะวนัตกและเอเชยี จงึเป็นสงัคมที่มี
ความหลากหลาย แม้จะเป็นประเทศมุสลิม แต่ก็เปิดกว้างในด้านสังคมและการ
ด ารงชวีติ เมอืงอาบูดาบตีัง้อยู่รมิอ่าวเปอรเ์ซยี ที่ได้รบัสมญานาม “Garden of Gulf” 
เนื่องจากความสมบูรณ์ของธรรมชาติและความทนัสมยัของเมอืงที่เข้ากนัได้อย่างน่า
อศัจรรย ์น าท่านเดนิทางเขา้ชมมสัยดิหลวง Sheik Zayed Grand Mosque สญัลกัษณ์
ส าคญัของกรุงอาบูดาบ ีสรา้งขึน้จากด ารขิองท่าน Sheikh Zayed Bin Sultan Al 
Nahyan อดตีประธานาธบิดคีนแรกของสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์มสัยดิแห่งนี้สรา้งเสรจ็ใน
ปีค.ศ. 2007 เป็นมสัยิดที่ใหญ่ที่สุดในสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์และใหญ่ติดอันดับโลก 

วนัแรก  สนำมบินสุวรรณภมิู – ดไูบ 

วนัท่ีสอง ดไูบ - อำบดูำบี - มสัยิดหลวง Sheik Zayed Grand Mosque - YAS Island - 
Ferrari World (ชมภำยนอก) - ดไูบ มอลล ์- ชมกำรแสดงน ้ำพ ุ
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ภายในมสัยดิแห่งนี้สามารถบรรจคุนได ้มากกว่า 40,000 คน หากเดนิชมบรเิวณโดยรอบ 
ท่านจะไดพ้บกบัความสวยงามหลากหลายของสถาปัตยกรรมจากประเทศต่างๆ ทัง้อติาล ี
เยอรมนั โมรอ็คโก อนิเดยี จนี อหิร่าน และกรซี เป็นการตกแต่งที่หลากหลายแต่ลงตวั 
ด้วยวสัดุนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นหนิอ่อน หนิ ทอง อญัมณี ครสิตลั โคมระย้า(แชนเดอ
เลยี) ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก และพรมเปอรเ์ชยีทอมอืลายวจิติรงดงามผนืใหญ่ทีสุ่ดในโลก 
 ***การเขา้ชมภายในมสัยดินัน้ ท่านจะต้องแต่งตวัให้สุภาพเรยีบรอ้ย ท่านสุภาพสตรี
จะต้องใส่เสื้อแขนยาวคลุมจนถงึข้อมอื ไม่เปิดบรเิวณไหล่ หลงั หน้าอก และคอ ส่วน
กางเกง(ไม่ควรเป็นกางเกงรดัรูป)หรอืกระโปรงจะต้องมคีวามยาวจนถึงข้อเท้า และ
จะต้องมีผ้าคลุมศีรษะ ท่านสุภาพบุรุษใส่กางเกงขายาว และการเข้ามสัยิดทุกครัง้
จ าเป็นตอ้งถอดรองเทา้***  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจีน 
บ่ำย ออกเดนิทางสู่ Yas Island เกาะที่สรา้งขึน้จากการถมทะเล อิสระให้ท่านได้เลอืก

เพลดิเพลนิกบักจิกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเดนิเล่นช้อปป้ิงที ่Yas Mall ศูนยก์ารคา้ขนาด
ใหญ่เป็นอนัดบัสองของสหรฐัอาหรบั เอมเิรตส์ ที่มเีนื้อที่กว่า 502,000 ตารางเมตร มี
ร้านค้ากว่า 400 แห่ง และสิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย หรอืท่านจะเลือกเข้าชม 
Ferrari World (ไม่รวมค่าเขา้ชม) สวนสนุกขนาดใหญ่ภายใต้แบรนด ์Ferrari ภายในมี
เครื่องเล่นต่างๆ มากมาย รวมถงึโมเดลรถรุ่นต่างๆ และสนิค้าหลากชนิดของแบรนด์
เฟอร์รารี่ จากนัน้ออกเดินทางกลับสู่เมืองดูไบ เมืองที่มีความเจริญสูงสุดริมอ่าว
เปอร์เซยี มปีระชากรกว่าสองล้านคน ดูไบมอีากาศแห้งแล้งตลอดปี มสีนิค้าหลกัคือ
น ้ามนั ที่เป็นรายได้ส าคญัของประเทศ แต่ในช่วงปีค.ศ.1980 เป็นต้นมา ดูไบได้เริม่
ลงทุนก่อสรา้งสถานทีท่่องเทีย่วมากมายเพื่อใหด้ไูบเป็นเมอืงท่องเทีย่วเชงิคุณภาพ และ
ปัจจุบนัแหล่งรายได้ใหม่ของดูไบก็มาจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  น าท่านเดินทางสู่ 
Dubai Mall ช้อปป้ิงมอลล์ที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในโลก อสิระให้ท่านเลอืกช้อปป้ิงสนิค้า
จากแบรนด์ชัน้น ามากมายจากทัว่ทุกมุมโลก รวมถงึรา้นขายทองค า อาหารและขนม
หลายหลายชนิดจากทัว่ภมูภิาคเอเชยี หรอืเขา้ชมอควาเรยีมทีม่แีทงคน์ ้าขนาดใหญ่ทีใ่ช้



รหัสทัวร์ : THV3-TG-AE-8MAY-25SEP19 

แสดงพนัธุส์ตัวน์ ้าโดยใชแ้ผ่นอคลลิคิทีห่นาและใหญ่ทีสุ่ดในโลก ไดร้บัการบนัทกึโดยกนิ
เนส เวลิด ์เรคคอรด์ (ไม่รวมค่าเขา้ชม) จากบรเิวณชอ้ปป้ิง มอลล ์ท่านสามารถถ่ายรปู
ตกึ Burj Khalifa ตกึทีม่คีวามเป็นทีสุ่ดของโลกถงึ 7 อยา่ง อาทเิช่น ตกึทีส่งูทีสุ่ดในโลก 
โดยมคีวามสงูถงึ 828 เมตร, จ านวนชัน้ทีม่มีากทีสุ่ดในโลก มถีงึ 160 ชัน้, ตกึทีม่กีารใช้
ลฟิท์ในระยะทางทีย่าวที่สุดในโลก, มลีฟิทค์วามเรว็สูงทีสุ่ดในโลก 18เมตร/วนิาท ีเป็น
ต้น หากท่านต้องการขึ้นชมววิบนยอดตึก Burj Khalifa ชัน้ท่ี 124 จะมีค่ำใช้จ่ำย
เพ่ิมเติมท่ำนละ 75 USD โดยตอ้งท าการแจง้ล่วงหน้า 3 อาทติยก่์อนการเดนิทาง และ
จะต้องช าระค่าบตัรขึน้ชมภายใน 3 วนั หากท าการจองแล้วไม่สามารถยกเลกิได้  หรอื
ยกเลกิแล้วไม่สามารถคนืเงนิได้(อตัรานี้เป็นช่วงเวลายอดนิยมในการขึน้ชมววิบนยอด
ตกึ Burj Khalifa) จากนัน้ชมการแสดงน ้าพุเต้นระบ าหรอื Dubai Fountain อกีหนึ่ง
ไฮไลทข์องการมาท่องเทีย่วดไูบ โดยการแสดงน ้าพุเตน้ระบ านี้ ดงึดดูนกัท่องเทีย่วไดว้นั
ละกว่าหนึ่งพันคน การแสดงประกอบไปด้วยแสง สี เสียงเพลง และน ้ าพุ โดยใช้
เทคโนโลยลี ้าสมยัในการจดัแสดง 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร พิเศษ!! บริกำรท่ำนด้วยเมนูลอ็บสเตอร ์เซท็ 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรม HILTON GARDEN INN JADDAF HOTEL หรอืระดบั

เทยีบเท่า 
 

 

 

 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.30น. ออกเดนิทางสู่ชำยหำดJumeirah เพื่อเกบ็ภาพโรงแรม Burj Al Arab Hotel โรงแรม

สุดหรู 7 ดาวที่มรีูปทรงคล้ายเรอืใบของชาวอาหรบัที่กลายมาเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัที่
แสดงถงึความเป็นเมอืงทนัสมยัของดูไบ และยงัถูกโหวตจากทัว่โลกให้เป็นโรงแรมที่มี
ความหรหูราทีสุ่ดในโลก โรงแรม Burj Al Arab Hotel ก่อสรา้งบนเกาะทีถู่กถมขึน้มา
ใหม่รมิอ่าวเปอรเ์ซยีรูปสามเหลี่ยมหรอืที่เรยีกว่า Man-Made Island มคีวามสูง 321 
เมตร และมีโถงล็อบบี้ที่สูงที่สุดในโลกด้วยเช่นกัน จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ Souk 
Madinat Jumeirah แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงของตะวนัออกกลาง มทีัง้รถเขน็เลก็ๆ 
ร้านค้าแผงลอย ไปจนถึงบ้านเรอืนที่เปิดเป็นร้านค้า ตกแต่งสไตล์อาหรบัขายสนิค้า
จ าพวกของทีร่ะลกึ เสื้อผา้หรอืเครื่องประดบั และอญัมณี อกีทัง้ยงัมรีา้นอาหารกว่า 24 
รา้นทีข่ายอาหารนานาชาต ิไมว่่าจะเป็นอติาเลีย่น เอเชีย่น อนิเดยีน เปอรเ์ซยีน อาหาร
พืน้เมอืงของอารบคิและเลบานีส ฯลฯ นอกจากรา้นขายของละรา้นอาหารแลว้ ยงัมโีชว์
ต่างๆ มากมายใหท้่านไดร้บัชม จากนัน้น าท่านสมัผสัประสบการณ์การนัง่รถโมโนเรล
สู่ The Palm เกาะทีส่รา้งขึน้ใหม่จากการถมทะเล โดยออกแบบใหเ้หมอืนรปูต้นปาลม์ 
ภายในเกาะมสีิง่อ านวยความสะดวกครบครนั  ไม่ว่าจะเป็นที่พกัอาศยั การคมนาคม 
อาคารส านกังาน ภตัตาคาร รา้นคา้ ฯลฯ  

วนัท่ีสำม Burj Al Arab Hotel - ย่ำนกำรค้ำ จไูมร่ำห์ – นัง่โมโนเรลสู่ The Palm –  
                         Desert Safari 
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เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรไทย 
บ่ำย เดนิทางกลบัสู่โรงแรมเพื่อเตรยีมตวัส าหรบัการออกท่องโลกทะเลทราย 
 ออกเดินทางเพื่อสมัผัสประสบการณ์พิเศษที่พลาดไม่ได้หากเดินทางมาเยือนดูไบ 

Desert Safari ออกตะลุยทะเลทรายดว้ย private jeep ใหท้่านไดส้นุกสนาน ตื่นเต้นกบั
การนัง่รถตลุยผนืทะเลทรายอนักวา้งใหญ่ทีม่เีนินทรายสูงต ่าสลบักนัตลอดทาง อสิระให้
ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางทะเลทราย หรอืเลือกกิจกรรมต่างๆ ที่ท่านสนใจ อาทิเช่น 
Sand Ski, Dune Bashing (มคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ) และช่วงเยน็ให้ท่านไดช้ื่นชมกบัววิ
พระอาทติยต์กท่ามกลางทะเลทรายบรรยากาศสุดแสนโรแมนตคิ จากนัน้ออกเดนิทางสู่
แคมป์พืน้เมอืงเพื่อสมัผสัถงึวถิชีวีติแบบคนพืน้เมอืง ภายในมรีา้นขายสนิคา้พืน้เมอืง มี
กจิกรรมต่างๆ อาทเิช่น การขีอู่ฐ, Henna Tattoo หรอืการเพน้ทล์วดลายต่างๆ ลงบน
ผวิหนงั (ลบออกได)้, การสูบชชิา หรอืบารากุกลิน่ผลไมต่้างๆ มากมาย ใหทุ้กท่านร่วม
รบัประทานอาหารค ่าพรอ้มชมโชวพ์ืน้เมอืง “ระบ าหน้าทอ้ง” (Belly Dance)  

 **ไม่มีกำรแสดงโชว์ในแคมป์ช่วงต้นเดือนพฤษภำคมจนถึงต้นเดือนมิถนุำยน 
เน่ืองจำกเป็นช่วงเดือนรอมฎอน(ถือศีลอด)แต่ยังคงมีกิจกรรมให้เข้ำร่วม
เช่นเดิม** 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ แคมป์พื้นเมือง (บำรบี์คิวบฟุเฟต)์ 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรม HILTON GARDEN INN JADDAF HOTEL หรอืระดบั

เทยีบเท่า 
 
 

 
 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
10.00น. ออกเดนิทางสู่ดไูบ เฟรม (Dubai Frame) (ชมภายนอก) สถานทีท่่องเที่ยวแห่งใหม่

ของดูไบ ด้วยรูปทรงของอาคารที่ออกแบบมาให้เหมอืนกับเป็นกรอบรูปที่สามารถ
มองเห็นดูไบได้ในสองแบบ คือหากท่านมองจากฝัง่เมืองเก่า ท่านก็จะพบกับภาพ
บรรยากาศของเมอืงใหม่ที่ทนัสมยั แต่หากท่านเปลี่ยนมาอีกด้าน ท่านจะพบกบัภาพ
ของเมอืงดูไบในสมยัก่อน ดูคลาสสคิ จากนัน้น าท่านชมDubai Museum พพิธิภณัฑ์
ขนาดใหญ่และทนัสมยัทีสุ่ดทีจ่ดัแสดงประวตัศิาสตร ์ความคดิและวฒันธรรมดัง้เดมิของ
ชาวดูไบ รวมไปถงึพฒันาการการก้าวข้ามผ่านจากเมอืงทะเลทรายที่ไม่มอีะไรเลยมา
เป็นเมอืงศวิไิลซ์โดยใชเ้วลาเพยีงไม่นานหากเทยีบกบัประเทศอื่นๆ ท่านจะได้เรยีนรู้
ความแตกต่างของสิง่แวดล้อมระหว่างเมอืงและชนบทในดูไบ ไม่ว่าจะเป็นการเดนิเรอื 
การท าเหมอืง ทะเลทราย ภเูขา หรอืเกษตรกรรม การคน้พบชิน้งานศลิปะ การคา้มุก มี
การจดัแสดงเครือ่งมอืเครือ่งใชร้วมไปถงึอาวุธของดไูบในช่วงยคุต่างๆ  

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

วนัท่ีส่ี Dubai Frame - พิพิธภณัฑด์ไูบ - Abra Taxi - ตลำดทองและตลำดเครื่องเทศ - 
สนำมบินนำนำชำติดไูบ 
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บ่ำย น าท่านล่องเรอืขา้มฟาก Abra Taxi เนื่องจากดูไบมกีารขุดพืน้ดนิจากชายฝัง่เขา้มาใน
ตวัเมอืง เรยีกว่า Dubai Creek โดยแบ่งเมอืงออกเป็นสองฝัง่คอื Bur Dubai และ Deira 
Dubai โดยเรอืขา้มฟากนี้เป็นอกีหนึ่งสิง่ที่คนดูไบอนุรกัษ์ไว ้แม้ว่าปัจจุบนัเมอืงดูไบจะ
น าสมยัไปมากแลว้กต็าม จากนัน้น าท่านเดนิเล่นชอ้ปป้ิงย่าน Gold Souk หรือตลำด
ทอง ซึ่งเป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ท่านจะได้พบกบัทองค ารูปพรรณมากมาย
หลากหลายรูปแบบ มตีัง้แต่แหวนวงเลก็ๆ ไปจนถงึสรอ้ยทองเส้นใหญ่ประดบัอญัมณี
สวยงามมากมาย ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ เลอืกชมตามอธัยาศยั จากนัน้เดนิท่องเทีย่วต่อกบั
ยา่น Spice Soak หรือตลำดเครื่องเทศ แหล่งรวบรวมเครื่องเทศ, สมุนไพร, ก ายาน, 
ธญัพชืต่างๆ หรอืแมก้ระทัง่สมนุไพรรกัษาโรคนานาชนิด กลิน่ของเครื่องเทศและเครื่อง
หอมฟุ้งกระจายอยูร่อบๆ บรเิวณตลาด  

ค ำ่  อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 
  ได้เวลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินนำนำชำติดไูบเพ่ือท ำกำรเชค็อิน 
21.40น. ออกเดินทำงกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบินไทยเท่ียวบินท่ี TG518 
 
    

 

06.50น. เดินทำงถึงสนำมบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจ 
  

 
ก ำหนดกำรเดินทำงปี 2562   
8-12 / 16-20 / 22-26 พฤษภำคม  5-9 / 12-16 / 19-23 / 26-30 มิถนุำยน 
3-7 / 12-16 / 17-21 / 25-29 กรกฎำคม  8-12 / 14-18 / 21-25 สิงหำคม 
4-8 / 11-15 / 18-22 / 25-29 กนัยำยน 
 

 

 

 

 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน** 

***ราคาทวัรไ์ม่รวม ค่าทิปไกดท้์องถิน่, ทิปคนขบัรถ, และทิปหวัหน้าทวัรแ์ละคนขบัรถจีป๊ 
(ซาฟารี) ท่านละ 1,500 บาท โดยเรียกเกบ็พร้อมกบัค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ*** 

 

 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เครื่องบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 29,900.-บาท 

ส าหรบัท่านท่่ต้องการักัเี่่ววเเั่ิม
ท่านละ 3,500.-บาท 

วนัท่ีห้ำ กรงุเทพฯ 
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**บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเกบ็ค่ำภำษีน ้ำมนั 
ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภำยหลงั** 

หมาวเหตุ 
1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีูโ้ดยสารจ านวน 25 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลี่ยนแปลงราคา 
2. ไมม่รีาคาเดก็ เนื่องจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 
3. การผา่นด่านตรวจคนเขา้เมอืง เป็นวจิารณญาณของเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงในแต่ละประเทศ หาก

ไมไ่ดร้บัการอนุญาตใหเ้ขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัร ์ไมว่่า
กรณีใดๆ  

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า  
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ 
4. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละ 1,000,000.- บาท 

ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 
*** เด็กอายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุ 75 ปีขึน้ไป จะได้รบัความคุม้ครองประกนัอุบตัเิหตุเพยีง
ครึง่เดยีว *** 

6. ค่าภาษีน ้ามนั ที่สายการบนิเรยีกเก็บ ณ วนัที่ 21 ธนัวาคม 2561และท่านต้องช าระเพิม่เติม 
ในกรณีที่ทางสายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่ 

7.  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซี่าสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ 
8.   ภำษีมลูค่ำเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 
1. คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและคา่แจง้เขา้-แจง้ออก ส าหรบั

ทา่นทีถ่อืต่างดา้ว 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (20กโิลกรมั/ทา่น) 
4. ค่ำทิปคนขบัรถ, ไกดท้์องถ่ิน, หวัหน้ำทวัรแ์ละคนขบัรถจ๊ีป(ซำฟำรี) 1,500บำท/ท่ำน ช ำระ

พร้อมค่ำทวัรร์อบสดุท้ำย 
5. คา่ประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์และผูเ้ดนิทางตอ้งการท าเพิม่เตมิ อาท ิภยัธรรมชาติ

รนุแรง ทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้ หรอืทรพัยส์นิสญูหาย 
 

เง่ือนไขการช าระเงิน: กรณุาช าระมัี จ าเท่านละเ10,000เบาทเและช าระส่วนท่่เหลือก่อนการเีินทางเ
40เวนัท าการเเน่ืองจากต้องท าการช าระค่าตัว๋ให้ทางสาวการบินก่อนการเีินทาง 
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กำรยกเลิก กรณุาแจง้ล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดั
จ าทัง้หมด เน่ืองจากมคีา่ใชจ้่ายในการด าเนินการ ไมส่ามารถคนืเงนิไดไ้มว่า่กรณีใดๆ กต็าม 

**กรณีเหมำกรุป๊ ไม่สำมำรถใช้เง่ือนไขกำรจองกรุป๊ตำมท่ีระบดุ้ำนบนได้ กรณุำติดต่อเจ้ำหน้ำท่ี
ส ำหรบัข้อมลูเพ่ิมเติม** 

 
หมำยเหต ุ:   

1.  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัสภาวะ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และ สายการบนิฯลฯ  โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัทีสุ่ด ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้
ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์/ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไมถู่กตอ้ง และความ
ประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไม่
อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมด หรอืบางส่วน  นอกจากน้ีทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม  
2.  ในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตติ่างๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัร ์ไดก้ต็่อเมือ่ทาง
สายการบนิ และโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิสว่นนัน้ใหแ้ลว้เทา่นัน้ 
3.  หากผูเ้ดนิทางไมไ่ดร้บัอนุมตัวิซ่ีา ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ า 10,000บาท และคา่วซ่ีา
ตามทีท่างสถานทตูเรยีกเกบ็ 
4.  หากผูเ้ดนิทางจ าเป็นตอ้งเดนิทางมาสนามบนิสวุรรณภูมโิดยไฟลทภ์ายในหรอืระหวา่งประเทศในวนั 
เดนิทาง โปรดเชค็เวลาเดนิทางของสายการบนิทีท่า่นโดยสารมาสนามบนิสวุรรณภูมกิบัเวลาเดนิทางของ
กรุป๊ทวัรก์บัทางบรษิทัฯ ก่อนทีท่า่นจะท าการจองตัว๋โดยสาร หากเกดิขอ้ผดิพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการรบัผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้ทกุกรณี 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง โรคระบาด และสาย
การบนิ ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

เอกสำรประกอบกำรย่ืนวีซ่ำสหรฐัอำหรบัเอมิเรตส ์(ใชเ้วลาพจิารณาวซี่าประมาณ 14 วนัท าการ) 
1. หนงัสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านเหลอืมากกว่า 6 เดอืน เมือ่นบัจากวนัทีเ่ดนิทาง และมหีน้าว่าง 
ส าหรบัวซี่าและตราประทบัเขา้-ออกประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์อยา่งน้อย 2 หน้า  
2. ส าเนาหน้าพาสปอรต์ส ี1 ฉบบั (สแกนหน้าพาสปอรต์สองหน้าแรก หน้าขอ้มลู(2)และหน้าบนัทกึ(3)) 
    (ไม่สำมำรถใช้รปูท่ีถ่ำยจำกโทรศพัทม์ือถือได้) 
3. รปูถ่ายขนาด 2นิ้ว 2ใบ พืน้หลงัสขีาวหน้าตรง ใบหน้าชดัเจน ไมย่ิม้ ไมใ่ส่แว่น ไมม่ผีมปิดหน้า หา้มม ี 
   เครือ่งประดบั สแกนสมีาในหน้าเดยีวกนักบัหน้าพาสปอรต์ 
4. กรณผีูเ้ดนิทางอายตุ ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์จ าเป็นตอ้งยื่นเอกสารส าเนาสตูบิตัร และเอกสารแปลสตูบิตัร        
   เพิม่เตมิเพื่อยนืยนัความสมัพนัธข์องผูเ้ดนิทางและผูป้กครอง 
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5. กรณผีูเ้ดนิทางอายตุ ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา/มารดา ท่านใดท่านหน่ึง มคีวาม  
   จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสาร เพิม่เตมิจากขอ้ 4 คอื  
 -ส าเนาบตัรประชาชนของบดิา/มารดา 

-จดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศ จากบดิา/มารดา ซึง่จดหมายตอ้งออกโดย 
 ทีว่่าการอ าเภอ/ส านกังานเขต โดยระบุประเทศและวนัเดนิทางทีช่ดัเจน 
-ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ฉบบั 
-ส าเนาทะเบยีนสมรสหรอืส าเนาใบหย่าของผูป้กครอง 1 ฉบบั 
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