
 

 

 
 

 

 

 

โดยสายการบิน เอมเิรตส์แอร์ไลน์ สายการบินสุดหรู บริการเหนือระดับ 

ตะลยุทะเลทรายพร้อมด่ืมดํ่าบรรยากาศสุดโรแมนติก ในยามพระอาทติย์ตก 

ชมพพิธิภัณฑ์ดูไบ พพิธิภัณฑ์ทีร่วบรวมประวตัิศาสตร์และเร่ืองราวของชาวอาหรับโบราณ 

ชม GRAND MOSQUE สุเหร่าประจําเมืองอาบูดาบี ทีม่พีรมและโคมไฟทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก 

ชมและถ่ายรูปกบัตึกทีสู่งทีสุ่ดในโลก BURJ KHALIFA ช้ันที ่124 

พเิศษ!!ล่องเรืออาหรับ พร้อมดินเนอร์บนเรือ DHOWN CRUISE 

กาํหนดการเดนิทาง : พฤษภาคม 2559 

 



 
13.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์

แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวกเร่ืองกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง 

16.00 น. ออกเดินทางสู่ นครดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  EK377 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใช้เวลาเดินทาง 6 ช่ัวโมง 55 นาท)ี  

19.55น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ช่ัวโมง) นาํ

ท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง และพิธีการทางศุลกากร จากนั้นนาํท่านชม นครดูไบ ซ่ึงเป็นท่ีสอง

ในบรรดารัฐทั้งเจ็ดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รองจากกรุงอาบูดาบี ดูไบนบัเป็นหัวใจของธุรกิจการคา้

และการท่องเท่ียวแห่งดินแดนตะวนัออกกลาง และดูไบยงัเป็นมากกวา่เมืองสมยัใหม่ท่ีมากมายดว้ยตึกสูง

ระฟ้า แต่ดว้ยภูมิประเทศท่ีแตกต่าง ความเขียวขจีของ ผืนดิน สนามหญ้า ตน้ปาล์ม และตน้อินทผลมั

นานาพนัธ์ุท่ีเรียงรายอยูท่ ัว่ไป ฝ่ังนํ้ าอนัสดใสของทะเลอาหรับโดยเฉพาะทะเลทรายอนักวา้งใหญ่ท่ีสร้าง

ความหลากหลายใหแ้ก่เมืองน้ีอยา่งน่าท่ึง สัมผสักบัเสน่ห์ท่ีผสานกนัจากมรดกทางวฒันธรรมอนัมัง่คัง่ใน

แบบอาหรับดั้งเดิม และความสะดวกสบายของยคุใหม่ในแบบตะวนัตกอนัทนัสมยั 

คํ่า  อสิระอาหารคํ่า อสิระตามอธัยาศัย 

นําท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ GRANDEUR HOTEL, DUBAI หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ นาํท่านผา่นชม สุเหร่าจูไมร่า (JUMEIRAH MOSQUE) สุเหร่าคู่บา้นคู่เมืองดูไบ สร้าง

ด้วยหินอ่อนทั้ งหลัง ได้ช่ือว่าเป็นสุเหร่าท่ีสวยงามมากท่ีสุดในแถบน้ี ชม ชายหาด JUMEIRAH 

BEACH ซ่ึงเป็นชายหาดตากอากาศท่ีสวยงามยอดนิยมของดูไบ จากนั้นให้ท่าน แวะถ่ายรูปโรงแรม

BURJ AL ARABซ่ึงเป็นโรงแรมท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง ของและมีช่ือเสียงของตะวนัออกกลางท่ีทุกคน

ใฝ่ฝันท่ีจะมีโอกาสเขา้ไปสัมผสั ตั้งอยูริ่มอ่าวอาหรับ ซ่ึงเป็นท่ีพกัอาศยัของเศรษฐีชาวอาหรับ ตึกบุรจญ์

อลัอาหรับ BURJ AL ARAB โรงแรมสุดหรู ระดบั 7 ดาว ท่ีสวยและหรูหราท่ีสุด แห่งหน่ึงของโลก และ

มีช่ือเสียงของตะวนัออกกลาง ท่ีทุกคนใฝ่ฝันท่ีจะมีโอกาสเขา้ไปสัมผสั ตั้งอยู่ริมอ่าวอาหรับ เป็นท่ีพกั

อาศยัของเศรษฐีชาวอาหรับ นาํท่านเปล่ียนบรรยากาศนัง่เรือขา้มฟาก ชมความงดงามของ แม่นํ้าครีกส์  

วนัทีส่อง ดูไบ – สุเหร่าจูไมร่า – BURJ ALARAB – ล่องเรือ ABRA – พิพิธภัณฑ์ดูไบ – ตลาดทอง

และตลาดเคร่ืองเทศ – ตะลยุทวัร์ทะเลทราย 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์)   

 



DUBAI CREEK ท่ีแบ่งดูไบออกเป็น 2 ส่วนคือ DEIRA DUBAI และ BUR DUBAI เป็นทะเลท่ีขุดเขา้

มา มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีท่าจอดเรือ 8 ท่า ให้ท่านไดช้มและถ่ายรูปกบัทศันียภาพสองฝาก

ฝ่ังตามอัธยาศัย จากนั้ นนําชม พิพิธภัณฑ์ดูไบ (DUBAI MUSEUM) พิพิธภัณฑ์ท่ีทันสมัยท่ีสุดใน

ตะวนัออกกลาง สร้างเม่ือศตวรรณท่ี 19 บูรณะคร้ังล่าสุดปี 1970 เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีรวบรวมเร่ืองราว

ประวติัศาสตร์ท่ีสําคญั เช่น การค้นพบงานศิลป์ภายในหลุมฝังศพ A1 QUSAIS ท่ีมีอายุกว่า 4,000 ปี 

เร่ืองราวการคา้ขายมุกในประวติัศาสตร์ก่อนการคน้พบนํ้ ามนั ประทบัใจกบัการนาํเทคโนโลยีต่าง ๆ มา

ถ่ายทอดบอกเล่าเร่ืองราวประวติัศาสตร์ของชาวอาหรับโบราณ  นาํท่านช้อปป้ิงท่ี ตลาดทอง และตลาด

เคร่ืองเทศ (GOLD & SPICY SOUK) เป็นตลาดทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ขายทุกอยา่งท่ีเป็นจิวเวอร์ร่ี ให้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือหากวา่ร้อยลา้น ลวดลายสวยงามแปลกตาหลากหลายดีไซน์ 

 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

  นาํท่านเดินทางกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั 

15.00 น. คณะพร้อมกนั ณ LOBBY ของโรงแรม จากนั้นนาํท่าน ตะลุยทัวร์ทะเลทราย (DUNE SAFARI & BBQ 

DINNER)โดยรถ 4 W/D พร้อมคนขบัท่ีมีประสบการณ์ (รถขบัเคล่ือน 4 ล้อ) 1 คนั/ 6 ท่าน ท่านจะได้

สนุกสนานและต่ืนเตน้พร้อมสัมผสักบัประสบการณ์อนัแปลกใหม่กบัการนัง่รถตะลุยไปบนเนินทรายท่ีมี

ทั้งสูงและตํ่าสลบักนัไป ท่ีทา้ทายและหวาดเสียว แต่ปลอดภยั นาํท่านถ่ายรูป (DUBAI SUN SET) ชม

พระอาทิตยต์กดินอนังดงามบนเนินทรายสุดแสนโรแมนติก จากนั้น เชิญท่านอิสระพร้อมให้ท่านได้

สนุกสนานกบัการข่ีอูฐ หรือใหท้่านพกัผอ่นในแคม้ป์กระโจมแบบอาหรับ ซ่ึงมีกิจกรรมมากมาย 

ส่ิงทีค่วรนําติดตัวไปด้วย แจ็คเกต็, หมวก, ผ้าคลุมผม , แว่นตากนัแดดและกล้องถ่ายรูป 

หมายเหตุ   

- ท่านท่ีเมารถ กรุณาทานยาแกเ้มาล่วงหนา้อยา่งนอ้ยคร่ึงชัว่โมง และควรแจง้หวัหนา้ทวัร์ดว้ย 

- ผูท่ี้เป็นโรคหวัใจขั้นรุนแรง ไม่อนุญาตใหน้ัง่รถไป DUNE SAFARI โดยเด็ดขาด  

ฟรี! กจิกรรมภายใน CAMP BY ARABIAN WORLD GROUP 

- HENNA TATTOO (ทดลองศิลปะการเพนทล์วดลายบน มือ ไหล่ในแบบฉบบั ชาวอาหรับ) 

- SHI SHA (เคร่ืองสูบบารากู่ แบบฉบบัของชาวอาหรับกล่ินผลไม)้ 

- GALA BAYA (ใหท้่านแต่งกายพื้นเมืองแบบชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก 

ฟรีไม่อั้น!  ชิมชาอาหรับ, อินทผาลัม, ชา, กาแฟ, นํ้ าอัดลม, นํ้ าด่ืมอนามัย (ไม่รวมป๊อบคอร์น, และ

เคร่ืองด่ืม แอลกอฮอล ์ซ่ึงท่านตอ้จ่ายเพิ่มเอง) 

 



 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่าสไตล์ ARAB BUFFET & BBQ ณ ภัตตาคารกลางทะเลทราย (BUFFET บริการ

ตัวเอง)ทดลองชิมอาหารแบบอาหรับแบบบาร์บีคิว (ไก่, เน้ือแกะ, เน้ือววั), สลดัผกั, ผกัดอง, ฮามุส, มนั

ฝร่ังอบ, ถัว่ตม้ , สปาร์เกตต้ีขา้วผดัสไตล์อาหรับ, ขา้วขาวและของหวาน อาทิ อุมส์อาลี หรือ พุดด้ิง,นม 

เป็นตน้ หรือจิบชาและกาแฟหอมกรุ่นสไตลอ์าหรับในบรรยากาศท่ีแสนสบายกบัเบาะท่ีนัง่บนพื้น พรหม 

กลางทะเลทรายใกลเ้วทีการแสดง ต่ืนตาต่ืนใจไปกบัโชวก์ารแสดงแบบอาหรับ อาทิ ชมระบําหน้าท้อง 

(BELLY DANCE) ศิลปะจากสาวชาวอาหรับ ระบํากระโปรง ประดับไฟสวยงาม (TANORA) ศิลปะ

แห่งการร่ายรําของชายหนุ่ม ซ่ึงโชว์ลลีา ศิลปะการควงพรมแบบอาหรับ ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาฝึกฝนอยา่งนอ้ย 3 

ปี ระบําอาหรับ (ARABIAN DANCE SHOW) ซ่ึงหาดูไดย้ากมีเฉพาะแถบอาหรับเท่านั้น 

นําท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ GRANDEUR HOTEL, DUBAI หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองอาบูดาบี (ABUDABI) เมืองท่ีได้รับสมญานามว่าเป็น GARDEN OF GULF 

เพราะความเขียวขจีของตวัเมืองและได้รับการ ยกย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเล ทราย ผ่านชมสถานท่ี

สาํคญัๆ ของรัฐ ตลอดจนการสร้างบา้นเรือนท่ีเอาชนะธรรมชาติท่ามกลางทะเลทรายอนัแห้งแลง้ นาํท่าน

ชม SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL NAHYAN GRAND MOSQUE ซ่ึงใหญ่เป็นอันดับ 3ของ

โลกและเป็นสุเหร่าประจาํเมือง ของท่านเชคท่ีก่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต ์ท่ีท่าน สร้างไวก่้อน

ท่านจะสวรรคต การก่อสร้างรวมทั้งหมดเป็นเวลา 10 ปี สุเหร่าน้ีมีพรมผนืท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกขนาด 5,627 

ตารางเมตร และโคมไฟ CHANDELIER ใหญ่ท่ีสุดในโลก นาํเขา้จากประเทศเยอรมนัทาํด้วยทองคาํ

และทองแดง (อย่าลืมนําผ้าคลุมผมติดตัวไปด้วยค่ะ) สามารถรองรับผูม้าประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้

สูงถึง 40,000 คน นอกจากน้ีมสัยิดแห่งน้ีเป็นสุสานหลวงท่ีฝังพระบรมศพของ SHEIKH ZAYED BIN 

วนัทีส่าม ดู ไ บ  – อ า บู ด า บี  – SHEIKH ZAYED GRAND MOSQUE – โ ร ง แ ร ม  EMIRATE 

PALACE – ดูไบ – MALL OF EMIRATE – DHOWN CRUISE    

 



SULTAN AL NAHYAN อดีตประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเจา้ผูค้รองรัฐอาบูดา

บี นาํท่านผ่านชม พระราชวงัท่ีประทบัประมุขของประเทศ นาํท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก บริเวณ โรงแรม 

EMIRATE PALACE ซ่ึงเป็นโรงแรมระดบั 7 ดาว เทียบไดก้บัโรงแรม BURJ AL ARAB หรือโรงแรม

เรือใบของดูไบ EMIRATES PALACE เป็นโรงแรมของรัฐบาลอาบูดาบี บริหารโดยกลุ่มKEMPINSKI 

เปิดใหบ้ริการคร้ังแรกเม่ือปี 2548 โดยใชง้บประมาณก่อสร้างทั้งส้ินประมาณ 3 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึง

สร้างสวยงามดุจดั่งพระราชวงัของเจ้าผู ้ครองนคร โรงแรมแห่งน้ีอยู่บนท่ีของอดีตประธานาธิบดี 

SHEIKH AL NAYAN ท่านเคยดาํรงตาํแหน่งประธานาธิบดีของ U.A.E และเป็นเจา้ผูค้รองนครอาบูดาบี   

 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 นําท่านเดินทางกลับสู่ ดูไบ จากนั้ นนําท่านสู่ MALL OF THE EMIRATES ห้างสรรพสินค้าชั้ นนํา

ขนาดยกัษท่ี์ประกอบไปดว้ยแหล่งบนัเทิง และชอ้ปป้ิงคอมเพลก็ซ์ เชิญท่านอิสระเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์

เนมยี่ห้อดังมากมาย อาทิ เช่น LOUIS VUITTON, GUCCI, FENDI, CHIRSTIAN DIOR และเลือกชม

แฟชั่นเคร่ืองแต่งกาย และเส้ือผา้แบรนด์เนมยี่ห้อดงั คุณภาพเยี่ยมจาก LACOS,MNG, SARA, RIVER 

ISLAND, H&M, THAME ฯลฯ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์เล่นสกี)  

 
คํ่า นาํท่าน ล่องเรืออาหรับ พร้อมรับประทานอาหารคํ่าบนเรือ (DHOW CRUISE)  

พร้อมชมการแสดงระบาํ อาหรับ มากมาย เชิญท่าน...ชมความงาม 2 ฟากฝ่ัง THE CRECK และชมการ

ประดบัไฟ สองฟากฝ่ังของ “เดอะครีก” สัมผสัวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอาหรับยามคํ่าคืน ผ่านชม

สนามกอล์ฟ “ดูไบ ครีก กอล์ฟคลบั” ซ่ึงเป็นสนามกอล์ฟ 1 ใน 3 ของสนามท่ีมีอยูใ่นอ่าวเปอร์เซีย, ผ่าน

ชมสุเหร่าซ่ึงประดบั ประดาดว้ยแสงไฟอนังดงาม อีกทั้งท่านยงัมีโอกาสไดเ้ห็นศิลปะอนัวจิิตรงดงามใน

แบบฉบบัของชาวยุโรป โดยการผ่านชมทศันียภาพของ พระราชวงัเก่า แห่งสาธารณรัฐเชค และสถาน

สาํคญั ๆ ท่ีต่าง ๆ อีกมากมาย 

 

 

 

 



นําท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ GRANDEUR HOTEL, DUBAI หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านชม ตึกที่สูงที่สุดในโลก BURJ KHALIFA (รวมค่าเข้าชมตึกด้านบน ช้ันที่ 124 ) เร่ิมสร้างตั้งแต่

ค .ศ . 2005 ออกแบบโดย เอสโอเอ็ม ผู ้ออกแบบเดียวกันกับ เซียร์ทาวเวอร์ อาคารท่ี สูงท่ี สุดใน

สหรัฐอเมริกาในปัจจุบันโดยสถาปัตยกรรมในส่วนหน่ึงเป็นการผสมผสานกับ รูปแบบของ

สถาปัตยกรรมอิสลาม และในอีกส่วนหน่ึงมีความใกลเ้คียงกบังานออกแบบของตึก ดิอิลลินอยส์ ของ 

แฟรงก์ ลอยด์ ไรต์ สถาปนิกชาวอเมริกนัการตกแต่งภายในจะตกแต่งโดย จอร์โจ อาร์มานี โดยเป็น

โรงแรมอาร์มานีสําหรับ 37 ชั้นล่าง โดยชั้น 45 ถึง 108 จะเป็น อพาร์ตเมนต ์โดยท่ีเหลือจะเป็นสาํนกังาน 

และชั้นท่ี 123 และ 124 จะเป็นจุดชมววิของตึก ส่วนบนของตึกจะเป็นเสาอากาศส่ือสาร นอกจากน้ีชั้น 78 

จะมีสระวา่ยนํ้ ากลางแจง้ขนาดใหญ่ตึกเบิร์จ คาลิฟา มีความสูงเหยยีบ 800 เมตร 160 ชั้น (เฉล่ียสูงชั้นละ 5 

เมตร) บุดว้ยผนงักระจกกวา่ 26,000 แผง มีพื้นท่ีรวมกวา่ 500,000 ตารางเมตร พร้อมสําหรับออฟฟิศและ

อพาร์ทเมนตแ์ลว้ จากการก่อสร้างท่ีไดเ้ร่ิมในปี 2004 ในช่วงเศรษฐกิจขาข้ึนสูงสุด แต่พิธีเปิดกลบัตอ้งมา

เร่ิมในช่วงวิกฤตทางการเงิน ซ่ึงดูไบตอ้งร้องขอความช่วยเหลือทางการเงินฉุกเฉิน (BAILED OUT) จาก

อาบูดาบี จากนั้นนาํท่านอิสระช้อปป้ิง ณ ห้างดูไบมอลล์ (DUBAI MALL) ซ่ึงได้ช่ือว่าเป็นห้างท่ีใหญ่

ท่ีสุดในโลก และมีพิพิธภณัฑ์สัตวน์ํ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก (ไม่รวมค่าเขา้ชม) ใหท้่านไดถ่้ายรูปหนา้ตูป้ลาท่ี

มีขนาดมากกวา่สิบคนยืนเรียงกนั ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือของฝาก สินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัมากมาย ไม่วา่จะ

เป็นเส้ือผา้สุภาพบุรุษ และ สตรี จากยุโรป กระเป๋าถือสตรี เคร่ืองไฟฟ้า เคร่ืองกีฬา เป็นตน้และในเวลา 

18.00-24.00 น. ของทุกวนั 

 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบินดูไบ เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียม

ตัวเดินทางกลับ มี เวลาให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้า NEW ARRIVAL INTREND ราคาพิ เศษที่  ABU 

วนัทีส่ี่ ดูไบ – ตึก BURJ KHALIFA – ห้างดูไบมอลล์ – สนามบินดูไบ – กรุงเทพฯ 

 



DHABI DUTY FREE เพลิดเพลินกับสินค้านํ้าหอมยี่ห้อดังมากมาย อาทิ BVGARI, DKNY, JLO, 

CHANEL, DAVIDOFF, ETUDE, AMANI, GUCCI, POLO, CK ฯลฯ ตามอธัยาศัย 

15.20 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK370 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใช้เวลาเดินทาง 6 ช่ัวโมง35 นาท)ี 

 
09.05 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

*** หมายเหตุ:  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม *** 

 

อตัราค่าบริการ / ท่าน ( สําหรับโรงแรม 3 ดาว) 

กาํหนดการดินทาง 

ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 

ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่าน

ละ 

พกักบั 1 

ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 

ผู้ใหญ่ มี

เตียง 

พกักบั 2 

ผู้ใหญ่ไม่มี

เตียง 

13 – 17 พฤษภาคม 2559 29,900.- 29,900.- 29,900.- 28,900.- 4,000.- 

27 – 31 พฤษภาคม 2559 29,900.- 29,900.- 29,900.- 28,900.- 4,000.- 

 

อตัราค่าบริการ / ท่าน ( สําหรับโรงแรม 4 ดาว) 

กาํหนดการดนิทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 
พกักบั 2 ผู้ใหญ่ 

มเีตยีง 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่

ไม่มเีตยีง 

13 – 17 พฤษภาคม 2559 30,900.- 30,900.- 30,900.- 29,900.- 5,500.- 

27 – 31 พฤษภาคม 2559 30,900.- 30,900.- 30,900.- 29,900.- 5,500.- 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบินตามระบุในรายการ 

 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ้ามนัตามรายการทวัร์  

 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ 

วนัทีห้่า เดินทางถึงกรุงเทพฯ 

 



 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศ 

 ค่านํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ นํ้าหนกัไม่เกิน 20 กก.  

 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจาํนวน 1 ท่าน 

 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  

 ค่าดาํเนินการทาํหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองสาํหรับคนต่างดา้ว 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 

 ค่านํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด  

 ค่าทปิพนักงานขับรถ มาตรฐานวนัละ 2 USD X 4 วนั = 8 USD    

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวนัละ 2 USD X 4 วนั = 8 USD  

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ มาตรฐานวนัละ 2 USD X 5 วนั = 10 USD 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

เง่ือนไขการเดินทาง 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางตํ่ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้

ก่อนเดินทาง 21 วนั 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า สาเหตุอนัเน่ืองมาจาก

การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะ

คาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

• บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิ 

กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีชาํระมาแลว้ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ

ระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่

เกดิขึน้ตามจริงเท่าน้ัน เช่น ค่ามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน, ค่าวซ่ีาในกรณทีีย่ื่นวซ่ีาแล้ว และค่าวางมัดจําห้องพกั ฯลฯ 
 

เง่ือนไขการสํารองทีน่ั่ง 

• กรุณามัดจํา 10,000 บาท / ท่านหลงัจากการจองภายใน 3 วัน โดยโอนเงินเขา้บญัชี 

ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 

ช่ือบัญชี  บริษัท แกรนด์ ฮอลเิดย์ จํากดั 

เลขทีบ่ัญชี 175-231417-5 (ออมทรัพย์) 

• แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 

• ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชําระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งาน

เหลือไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน หลงัจากสํารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและ

เอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้นโปรแกรม เพื่อดาํเนินการยืน่ขอวซ่ีา (สาํหรับประเทศท่ีตอ้งทาํวซ่ีา) 

 



• หากท่านไม่ชาํระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามกาํหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี

เง่ือนไข และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํ 

 

เง่ือนไขในการยกเลกิ 

• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 31 วนั คืนเงินมดัจาํทั้งหมด 

• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 15 วนั หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั หกัเงินค่าทวัร์ 75% 

• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 – วนัเดินทาง หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

• กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถทาํ REFUND ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 

REFUND ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

• หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยืน่ขอวซ่ีาได้

ทนัตามกาํหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพิ่ม คือค่าวซ่ีา และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่

ในเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตให้เปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตให้คืนบตัรโดยสาร 

• หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่ดว้ย

เหตุผลใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้

ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 

• ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายท่ี

สายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินกําหนด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไป

แทรกแซงได ้ 

• ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีนํ้ามันเช้ือเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ 

วันที่ออกราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึน้ราคาในภายหลัง ถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่ม ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการเรียกเกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัทีอ่อกตั๋ว 
 

โรงแรมและห้องพกั 

• ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (TWIN / DOUBLE ROOM) ประเภทห้องพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบ

ของแต่ละโรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอ่ืนๆ อาจทาํให้ไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามท่ี

ตอ้งการ  

• โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 

• โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE ROOM) หรือมีจาํนวนจาํกดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ 

และเพิ่มเตียงเสริมให ้(EXTRA BED)  

• หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE ROOM) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจาํเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเด่ียว 

และตอ้งชาํระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่มดว้ย 

 



• โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใช้เคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยูใ่นแถบอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศจะ

เปิดใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

• ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว

จากราคาต้นทุนทีค่ิดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพ่ือความเหมาะสมของ

โปรแกรม 
 

กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง 

• นํ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใต้ท้องเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ นํ้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม 

(สําหรับผูโ้ดยสารชั้น ECONOMY CLASS) หากสัมภาระมีนํ้ าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางนํ้ าหนกั

เพิ่มได ้

• กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตให้นาํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง 

ไม่เกิน 19 เซนติเมตร (7.5 น้ิว) X 34 เซนติเมตร (13.5 น้ิว) X 54.5 เซนติเมตร (21.5 น้ิว)   

• ในบางรายการทัวร์ ท่ีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดให้ตํ่ากว่า

มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายเอง 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเทีย่วประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมเิรตส์ 

ใช้เวลาดําเนินการ 7-10 วนั 

• หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหนา้วา่งสาํหรับติดหนา้วซ่ีาเป็นอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

หากมี หนังสือเดินทางเล่มเก่า โปรดแนบมาดว้ยเพื่อประโยชน์ในการอนุมติัวซ่ีาจากสถานทูตฯ 

• รูปถ่ายสี ขนาด 2X2 นิ้ว จํานวน 2 รูป พื้นหลงัสีขาว หนา้ตรงไม่ใส่แวน่ ไม่ยิม้ ไม่มีรอยขดูขีด รอยแม๊ก เยบ็กระดาษ 

หรือเป้ือนนํ้าหมึกปากกา (ถ่ายไม่เกนิ 6 เดือน) เป็นรูปท่ีถ่ายจากร้านเท่านั้น  

• หลกัฐานส่วนตัว – สําเนาทะเบียนบา้น, สําเนาบตัรประชาชน, สาํเนาทะเบียนสมรส, ใบหยา่หรือใบมรณะบตัร (กรณี

คู่สมรสเสียชีวติ), สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) กรณีเป็นเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 15 ปีใชส้าํเนาใบสูติบตัร  

• หลักฐานการทาํงาน – หนงัสือรับรองจากจากหน่วยงานหรือบริษทั (เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน), กรณีเป็นเจา้ของธุรกิจ 

ใบทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองการจดทะเบียน (คดัลอกเป็นเดือนปัจจุบนั), กรณีเป็นนกัศึกษาให้ใช้หนงัสือ

รับรองจากทางสถาบนั (เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 

• หลกัฐานการเงิน – STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน ท่ีปร้ินทโ์ดยธนาคารพร้อมประทบัตรา แสดงยอดล่าสุดก่อนยืน่วี

ซ่า ภายใน 15 วนั (ควรมียอดเงินในบญัชีขั้นตํ่า 80,000 บาท), หนังสือรับรองการเงินจากธนาคารพร้อมระบุช่ือ

เจา้ของบญัชี (BANK GUARANTEE) สถานทูตไม่รับพจิารณาเงินฝากบัญชีกระแสรายวนั 

• กรณีเจา้ของบญัชีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลอ่ืน ตอ้งออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย (เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) และ

หนงัสือรับรองการเงินจากธนาคาร (BANK GUARANTEE) พร้อมระบุช่ือเจา้ของบญัชี และช่ือผูถู้กรับรองค่าใชจ่้าย  

• กรณีที่เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปีไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง ต้องทําหนังสือยินยอมให้เดินทางไป

ต่างประเทศ จากอาํเภอหรือเขตทีท่่านอยู่ 

 


