
#12831 ทัวรดูไบ กรุงอาบูดาบี 5 วัน 3 คืน สุเหราหลวง นั่ง
รถตะลุยทะเลทราย บิน EK
ทัวรดูไบ กรุงอาบูดาบี Grand Mosque Ferrari World ดูไบเฟรม The Palm
Project ตึกเรือใบ ตลาด Medinat Jumeirah Souk นั่งรถ4WDตะลุยทะเลทราย
พิพิธภัณฑดูไบ นั่งเรือAbra Ride ตลาดเครื่องเทศ ตลาดทอง หางดูไบ ขึ้นเบิรจ
คาลิฟาBurj Khalifaชั้น124



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดูไบ - หางเอมิเรตสมอลล   

Holiday Inn
Express
Airport หรือ
เทียบเทา

2 อาบูดาบี - เฟอราร่ีเวิรด - มัสยิดหลวง - ดูไบเฟรม   

Holiday Inn
Express
Airport หรือ
เทียบเทา

3 เดอะปาลม - ตึกโรงแรมบุรจญ อัล อาหรับ - ตลาดในรมมาดินาท - พระราชวังทานชีค - สุ
เหราจูไมรา - น่ังรถตะลุยทะเลทราย - ระบําหนาทอง - ข่ีอูฐ   

Holiday Inn
Express
Airport หรือ
เทียบเทา

4 พิพิธภัณฑดูไบ - ดูไบครีก - Bastakiya - อาหรับ แท็กซ่ี - ตลาดทองและตลาดเคร่ืองเทศ
- ดูไบมอลล - ตึกบุรจญเคาะลีฟะฮ (เบิรจ คาลิฟา) - ดิวต้ีฟรี - ทาอากาศยานดูไบ    -

5 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

28 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 ฿59,900 ฿59,900 ฿59,900 ฿8,900

31 ธ.ค. 65 - 4 ม.ค. 66 ฿59,900 ฿59,900 ฿59,900 ฿8,900

25 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66 ฿51,900 ฿51,900 ฿51,900 ฿4,900

20 ก.พ. 66 - 24 ก.พ. 66 ฿51,900 ฿51,900 ฿51,900 ฿4,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดูไบ - หางเอมิเรตส
มอลล

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

06.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8 เคานเตอร T สายการบินเอมิ
เรตส โดยมีเจาหนาท่ีคอยตอนรับและอํานวยความสะดวก

09.30 น. ออกเดินทางสู ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเท่ียวบินท่ี EK 375
คณะเดินทางวันท่ี 03 เม.ย. 63 เป็นตนไป ออกเดินทาง เวลา 09.30 น. และถึงดูไบ เวลา 13.00 น.

บาย

13.00 น./13.15 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 3 ชั่วโมง)

หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานสู Mall of the Emirates เป็นหางขนาดใหญ มีโรงภาพยนตร ลาน
โบวล่ิง และรานคาอีกมากมาย รวมถึงรานตางๆ มีเวลาใหทานไดอิสระเลือกซ้ือสินคาแฟชั้นมากมาย หรือทานจะเขาเลนท่ี Ski
Dubai หน่ึงในสุดยอดแหลงทองเท่ียวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

ท่ีพัก Holiday Inn Express Airport หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานดูไบ

หางเอมิเรตสมอลล

 บาย

เป็นทาอากาศยานขนาดใหญมากท่ีตั้งอยูในเขตอัลการฮูดของนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นทาอากาศยานท่ีพลุกพลานท่ีสุดในโลกจากการเป็นศูนยกลางการ
เชื่อมตอของการบินพาณิชยและการขนสงขามภูมิภาคตางๆ ของโลก

หางเอมิเรตสมอลล (Mall of the Emirates) เป็นหางขนาดใหญ มีโรงภาพยนตร ลาน
โบวล่ิง และรานคาอีกมากมาย รวมถึงรานตางๆ มีเวลาใหทานไดอิสระเลือกซ้ือสินคาแฟ
ชั้นมากมาย หรือทานจะเขาเลนท่ี Ski Dubai หน่ึงในสุดยอดแหลงทองเท่ียวในสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส สามารถเลือกเลนระหวางสกี สโนวบอรด เล่ือนหิมะ หรือโยนบอลหิมะ
ในสวนหิมะ



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 เมืองอาบูดาบี - เฟอราร่ีเวิรด - มัสยิดหลวง - ดูไบเฟรม

เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 3 ชั่วโมง

คณะเดินทางวันท่ี 03 เม.ย. 63 เป็นตนไป ออกเดินทาง เวลา 09.30 น. และถึงดูไบ เวลา 13.00 น.

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Holiday Inn Express Airport หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

จากนั้นนําทานชม The Palm Project

นําทานเดินทางสูกรุงอาบูดาบี (Abu dhabi) ท่ีมีความเขียวขจีทามกลางตัวเมืองท่ีทันสมัย จึงเป็นเมืองท่ีไดรับสมญานามวา
Garden of Gulf และไดรับการยองวาเป็นสวรรคแหงทะเลทรายอีกดวย นําทานผานชมสถานท่ีสําคัญ ๆ ของเมือง ตลอดจนการ
สรางบานเรือนท่ีมีความสวยงาม

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

นําทานแวะถายรูป Ferrari World และใหทานเลือกซ้ือของท่ีระลึกท่ีเป็นแบรนดเฟอรรารี่ จากนั้นแวะถายรูปเป็นท่ีระลึก
ณ จุดชมวิว ชิคาโกบีช กับชายทะเลสีเทอรควอยซ ท่ีทาน Sheikh Al Nayan สรางขึ้นมาเป็นของขวัญแกชาวเมือง

นําทานชม Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque สุเหราท่ีงดงามท่ีสุดของ U.A.E. มีความใหญโต
เป็นอันดับ 3 ของโลก และเป็นสุเหราประจําสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ท่ีทาน Sheikh สรางไวกอนทานจะสวรรคต ใชระยะเวลา
กอสรางรวมท้ังหมด 10 ปี ใหทานไดชมพรมลายดอกไมผืนใหญ และโคมไฟ (Chandelier) ท่ีใหญท่ีสุดในโลก ราคาราว 30 ลาน
เหรียญสหรัฐ นําเขาจากประเทศเยอรมัน ทําดวยทองคําและทองแดง

การเท่ียวชมมัสยิด ตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอย หามสวมกางเกงขาสั้นหรือเสื้อกลาม ท้ังผูชายและผูหญิง โดยเฉพาะผู
หญิงตองสวมใสเสื้อผาท่ีมีความยาวคลุมถึงระดับขอมือและขอเทา ปกปิดไหลและทรวงอกใหมิดชิด ผูหญิงจะตองมีผาคลุมผม
และตองถอดรองเทากอนเขามัสยิด ไดเวลาอันสมควรนําทานกลับนครดูไบ

นําทานถายรูปกับดูไบเฟรม(Dubai frame) สัญลักษณใหมของดูไบ ซ่ึงเป็นกรอบรูปฉาบทองคําความสูงขนาด 150 เมตร
กวาง 93 เมตรท่ีใหญท่ีสุดในโลก ใชเวลาในการกอสรางมาถึง 10 ปีเต็ม ดวยจํานวนเงินประมาณ 43.5 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 1.39 พันลานบาท

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บุฟเฟทนานาชาติ

ท่ีพัก Holiday Inn Express Airport หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 เดอะปาลม - โรงแรม BURJ AL ARAB - ตลาดในรมมาดินาท
- พระราชวังทานชีค - สุเหราจูไมรา - น่ังรถตะลุยทะเลทราย -
ระบําหนาทอง - ขี่อูฐ

การเท่ียวชมมัสยิด ตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอย หามสวมกางเกงขาสั้นหรือเสื้อกลาม ท้ังผูชายและผูหญิง โดยเฉพาะผู
หญิงตองสวมใสเสื้อผาท่ีมีความยาวคลุมถึงระดับขอมือและขอเทา ปกปิดไหลและทรวงอกใหมิดชิด ผูหญิงจะตองมีผาคลุมผม
และตองถอดรองเทากอนเขามัสยิด ไดเวลาอันสมควรนําทานกลับนครดูไบ

อาบูดาบี
เป็นเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ใหญเป็นอันดับ 2 รองจากเมืองดูไบ ดู
ไบใหญเป็นอันดับ 1 ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เมืองอาบูดาบีเป็นเมืองท่ีไดรับ
สมญานามวา Garden of Gulf หรือ อาวแหงความเขียวขจี และมีความอุดมสมบูรณไป
ดวยสวนสวยงาม ทามกลางทะเลทราย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

เฟอรารี่เวิรด

มัสยิดหลวง

ดูไบเฟรม

 บาย

สวนสนุกเฟอรรารี่ เวิลด มีหลังคาสีแดงสุดโดดเดน สวนสนุกเฟอรรารี่ เวิลดมีรถไฟเหาะท่ี
เร็วท่ีสุดแหงหน่ึงในโลก และยังมีเครื่องเลนหลากหลายท่ีเขากับความตองการของคนรัก
การผจญภัยและชอบความตื่นเตน สวนสนุกเฟอรรารี่ เวิลดยังเป็นสถานท่ีสําหรับทุก
คนในครอบครัวเด็กๆ และคนท่ีชอบอะไรแบบไมหวือหวาหรือตื่นเตนมากเกินไปสวน
สนุกเฟอรรารี่ เวิลดเป็นสวนสนุกในรมท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก ภายในมี
ความเย็นฉ่ําจากเครื่องปรับอากาศจึงเหมาะกับการใชเป็นสถานท่ีหลบรอนในอาบูดาบี

Sheikh Zayed Mosque ซ่ึงใหญเป็นอันดับ 3ของโลกและเป็นสุเหราประจําเมือง ของ
ทานเชคท่ีกอตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต ท่ีทาน สรางไวกอนทานจะสวรรคต การ
กอสรางรวมท้ังหมดเป็นเวลา 10 ปี สุเหราน้ีมีพรมผืนท่ีใหญท่ีสุดในโลกขนาด 5,627
ตารางเมตร และโคมไฟ Chandelier ใหญท่ีสุดในโลก นําเขาจากประเทศเยอรมันทําดวย
ทองคําและทองแดง (อยาลืมนําผาคลุมผมติดตัวไปดวยคะ) สามารถรองรับผูมาประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาไดสูงถึง 40,000 คน นอกจากน้ีมัสยิดแหงน้ีเป็นสุสานหลวงท่ีฝัง
พระบรมศพของ Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan อดีตประธานาธิบดีคนแรก
แหงสหรัฐอาหรับเอมิเรตสและเจาผูครองรัฐอาบูดาบี้ จากนั้นใหทานแวะถายรูปเป็นท่ี
ระลึก ณ จุดชมวิวชิคาโกบีช กับชายทะเลสีเทอรควอยซท่ีทาน Sheikh Al Nayan สราง
ขึ้นมาเป็นของ ขวัญแกชาวเมือง

ดูไบเฟรม (Dubai Frame) สัญลักษณใหมของดูไบ ซ่ึงเป็นกรอบรูปฉาบทองคําความสูง
ขนาด 150 เมตร กวาง 93 เมตรท่ีใหญท่ีสุดในโลก ใชเวลาในการกอสรางมาถึง 10 ปี
เต็ม ดวยจํานวนเงินประมาณ 43.5 ลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.39 พันลานบาท

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟทนานาชาติ

 Holiday Inn Express Airport หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานสู The Palm Project เป็นสุดยอดโครงการของ U.A.E. โดยการถมทะเลใหเป็นเกาะเทียม สรางเป็นรูปตนปาลม
จํานวน 3 เกาะ มีท้ังโรงแรม รีสอรท อพารตเมนต รานคา ภัตตาคาร รวมท้ังสํานักงานตาง ๆ นับวาเป็นสิ่งมหัศจรรยอันดับท่ี 8
ของโลก ใหทานตื่นตาตื่นใจกับความความย่ิงใหญของโรงแรม Atlantis อันหรูหราอลังการ

แวะถายรูปดานนอกกับโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว รูปทรงคลายเรือใบท่ีงดงามและหรูหราท่ีสุดแหง
หน่ึงของโลก ตั้งอยูริมอาวอาหรับ เป็นท่ีพักอาศัยของเศรษฐีท่ีมีชื่อเสียงชาวตะวันออกกลาง ถือเป็นสถานท่ีท่ีทุกคนใฝฝันจะมี
โอกาสเขาไปสัมผัสสักครั้งในชีวิต

จากนั้นชม Medinat Jumeirah Souk หรือเรียกวา เวนิสแหงดูไบ เป็นตลาดติดแอร ตั้งอยูในสวนเดียวกับโรงแรมหรู
ระดับ 5 ดาว Mina Al Salam ของตระกูล Al Maktoum ออกแบบและตกแตงเป็นศิลปะพ้ืนเมืองแบบอาหรับคลาสสิก ภายใน
มีสินคาระดับ Premium มากมาย

จากนั้นนําทานผานชมพระราชวังทานชีค (Shiekh Palace) ตื่นตาตื่นใจกับพระราชวังสุดอลังการของครอบครัว Shiekh
Al Maktoum อันย่ิงใหญ ซ่ึงมีความรมรื่น เต็มไปดวยตนไมนานาชนิดและบรรดาเหลานกยูง ผานชม New Palace ซ่ึงเป็น
พระราชวังแหงใหมของครอบครัว Shiekh Al Maktoum ท่ีกอสรางยังไมแลวเสร็จ

นําทานผานชมสุเหราจูไมรา (Jumeirah Mosque) สุเหราคูบานคูเมืองของดูไบ สรางดวยหินออนท้ังหลัง และไดชื่อวาเป็น
สุเหราท่ีสวยงามมากท่ีสุดแหงหน่ึงในนครดูไบ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูท่ีพัก เพ่ือเปล่ียนเครื่องแตงกายพรอมตะลุยทะเลทราย ระหวางทางแวะนําทานชมโรงงาน
เครื่องประดับเพชรพลอย

หมายเหตุ ทานท่ีเมารถ กรุณาทานยาแกเมาลวงหนาอยางนอยครึ่งชั่วโมง หรือควรแจงหัวหนาทัวรใหทราบกอนไปทัวรทะเล
ทราย ทางทัวรจะไมรับผิดชอบ และไมอนุญาตใหผูท่ีเป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรงน่ังรถไป Dune Safari โดยเด็ดขาด สําหรับทานท่ี
ไมรวมเดินทาง Dune Safari ทานตองรอคณะอยูท่ีโรงแรม โดยทางบริษัท ไมสามารถคืนคาทัวรใหได รวมท้ังอาหารมื้อค่ํา

ค่ํา

นําทานเดินทางไปทัวรทะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner) (อยาลืมเสื้อแจ็คเกต แวนตากันแดด รองเทาฟองน้ํา
ติดตัวไปดวย) นําทานขึ้นรถ 4WD (รถขับเคล่ือน 4 ลอ) ไปทัวรทะเลทราย ทานจะไดสนุกสนานและตื่นเตนไปกับประสบการณ
อันแปลกใหม น่ังรถตะลุยไปบนเนินทรายท้ังสูงและตํ่าสลับกันไป (Sand Dune)

จากนั้นใหทานไดเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ ในแคมปกระโจมแบบอาหรับ ด่ืมด่ําบรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตย
ตกดินท่ีแสนสวยงาม และสัมผัสชีวิตแบบชาวพ้ืนเมือง (เบดูอิน) อาทิ การสวมชุดพ้ืนเมืองชาวอาหรับ ถายรูปเก็บไวเป็นท่ีระลึก
การเพนทมือแบบอาหรับ (Henna Tattoo) ลองสูบ มารากู กล่ินผลไม (Shi Sha)

ชมโชวระบําหนาทอง (Belly Dance) ซ่ึงเป็นศิลปะการรายรําท่ีเนนการเคล่ือนไหวของกลามเน้ือทองและสะโพก

สนุกสนานกับการขี่อูฐ

พักท่ี Holiday Inn Express Airport หรือเทียบเทา

เดอะปาลม
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

THE PALM เป็นโครงการท่ีอลังการ สุดยอดโปรเจคสโดยการถมทะเล ใหเป็นเกาะเทียม
สรางเป็นรูปตนปาลม 3 เกาะ บนเกาะมีท่ีพักโรงแรม รีสอรท อพารตเมน รานคา
ภัตตาคาร รวมท้ังสํานักงาน ตางๆนับวาเป็นสิ่งมหัศจรรยอันดับ 8 ของโลก



ตึกโรงแรมบุรจญ อัล อาหรับ

ตลาดในรมมาดินาท

พระราชวังทานชีค

สุเหราจูไมรา

เป็นหน่ึงในสัญลักษณอันสําคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ตึกบุรจญ อัล อาหรับ
ปัจจุบันเป็นโรงแรมรูปทรงเรือใบท่ีสวยและหรูหราท่ีสุดระดับโลกท่ีมีชื่อเสียงของ
ตะวันออกกลาง มีความสูง 321 เมตร หรือ 1,050 ฟุต ตั้งอยูบนเกาะเทียมท่ีถูกถมขึ้น
หางจากแถบชายหาดจูเมราห 280 เมตร รูปทรงของตึกถูกสรางใหเหมือนกับใบเรือของ
เรือใบแบบชาวอาหรับ ซ่ึงตัวตึกมีเสา 2 เสาแยกออกมาเป็นรูปตัว V ในขณะท่ีชองวาง
ระหวางตัว สวนหน่ึงก็ปิดใหเป็นหองใหญๆ และแบงออกเป็นชั้นๆ สถาปนิกไดกลาววา
"สิ่งกอสรางน้ีจะเป็นสัญลักษณของเมืองดูไบ"

ตลาดในรมมาดินาท หรือเรียกวา เวนิสแหงดูไบ เป็นตลาดติดแอร ตั้งอยูในสวนเดียวกับ
โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Mina Al Salam ของตระกูล Al Maktoum ออกแบบและ
ตกแตงเป็นศิลปะพ้ืนเมืองแบบอาหรับคลาสสิก ภายในมีสินคาระดับ Premium มากมาย
เชน ของท่ีระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหราน หัวน้ําหอม โคมไฟ ของประดับตกแตง
บาน ขนมหวาน ถั่วรสช็อกโกแลต เป็นตน

เป็นพระราชวังท่ีงดงามสุดอลังการ ท้ังยังมีความย่ิงใหญ มีความรมรื่นเต็มไปดวยตนไม
นานาชนิด และมีบรรดาฝูงนกยูงหลายสิบตัวบริเวณโดยรอบ

เป็นสุเหราคูบานคูเมืองของดูไบ ท่ีไดชื่อวาเป็นสุเหราท่ีมีสถาปัตยกรรมอิสลามท่ีทันสมัย
สวยงามมากท่ีสุดในตะวันออกกลางสรางดวยหินออนท้ังหลัง มีความงดงามในรูปแบบฟา
ติมิดยุคกลาง มีหออาซานคูตั้งตระหงานสวยงาม แตไมอนุญาตใหผูท่ีไมใชมุสลิมเขาไปใน
มัสยิดได ยกเวนหากเป็นนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมากับกลุมทัวรเทานั้น

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

นั่งรถตะลุยทะเลทราย

ระบําหนาทอง

 คํ่า

สัมผัสประสบการณอันตื่นเตนกับการน่ังรถตะลุยทะเลทราย พรอมชมวิวอันงดงามของ
ทองทะเลทรายและเนินทรายอันสวยงาม

ระบําหนาทอง Belly Dance เป็นศิลปะการรายรําท่ีเนนการเคล่ือนไหวของกลามเน้ือ
ทองและสะโพก จากสาวสวยสุดเซ็กซ่ีชาวอาหรับกับจังหวพดนตรีท่ีเราใจ



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 พิพิธภัณฑดูไบ - ดูไบครีก - Bastakiya - อาหรับ แท็กซ่ี -
ตลาดทอง และ ตลาดเคร่ืองเทศ - ดูไบมอลล - บุรจญเคาะลีฟะฮ
(เบิรจ คาลิฟา) - ดิวตี้ฟรี - ทาอากาศยานดูไบ

หมายเหตุ ทานท่ีเมารถ กรุณาทานยาแกเมาลวงหนาอยางนอยครึ่งชั่วโมง หรือควรแจงหัวหนาทัวรใหทราบกอนไปทัวรทะเล
ทราย ทางทัวรจะไมรับผิดชอบ และไมอนุญาตใหผูท่ีเป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรงน่ังรถไป Dune Safari โดยเด็ดขาด สําหรับทานท่ี
ไมรวมเดินทาง Dune Safari ทานตองรอคณะอยูท่ีโรงแรม โดยทางบริษัท ไมสามารถคืนคาทัวรใหได รวมท้ังอาหารมื้อค่ํา

อยาลืมเสื้อแจ็คเกต แวนตากันแดด รองเทาฟองน้ํา ติดตัวไปดวย

ขี่อูฐ

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร ในแคมปกระโจมแบบอาหรับ

 Holiday Inn Express Airport หรือเทียบเทา

ขี่อูฐ สูเนินทรายอันกวางใหญสุดตาเพ่ือรอชม พระอาทิตยทอแสงยามเชา แสงทองยามเชา
สาดสูทะเลทราย เป็นบรรยากาศยามเชาท่ีคุณจะประทับใจมิรูลืม

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเขาชมพิพิธภัณฑดูไบ (Dubai Museum) เป็นพิพิธภัณฑท่ีทันสมัยท่ีสุดในตะวันออกกลาง สรางเมื่อศตวรรษท่ี 19
บูรณะครั้งลาสุดปี 1970 เป็นพิพิธภัณฑท่ีรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตรท่ีสําคัญ เชน การคนพบงานศิลปะภายในหลุมฝังศพท่ี
Al Qusais ซ่ึงมีอายุมากกวา 4,000 ปี

จากนั้นนําทานเดินทางไปยัง Dubai Creek เป็นทะเลท่ีสรางขึ้นโดยการขุดเขามาในชายฝ่ัง ซ่ึงแบงนครดูไบออกเป็น 2
สวน คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีทาจอดเรือ 8 ทา ใหทานไดชมและถายรูปกับ
ทัศนียภาพสองฟากฝ่ังของแมน้ํา Creek ตามอัธยาศัย

ใหทานไดถายรูปในยาน Bastakiya และนําทานน่ังเรือ Abra Ride สัมผัสมนตเสนหทางวัฒนธรรมผานวิถีชีวิตสองฝ่ัง
น้ําของแมน้ํา Creek

จากนั้นเดินสูตลาดเครื่องเทศ (Gold & Spicy Souk)และตลาดทอง (Gold Souk) เป็นตลาดทองท่ีใหญท่ีสุดในโลก
จําหนายผลิตภัณฑ Jewelry ทุกประเภท เชน มุก อัญมณีตาง

นําทานชมโรงงานเครื่องหนังชั้นดีของดูไบ

จากนั้นนําทานสูหางดูไบ (Dubai Mall) หางท่ีใหญท่ีสุดในโลก และมีพิพิธภัณฑสัตวน้ําท่ีใหญท่ีสุดในโลกอยูภายใน ใหทาน
ไดถายรูปหนาตูปลา ท่ีมีขนาดใหญกวาคนสิบคนยืนเรียงกัน อิสระในหางใหทานไดเลือกซ้ือของฝาก สินคาแบรนดเนมชื่อดัง
มากมายจากยุโรป ไมวาจะเป็นเสื้อผาสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี กระเปาถือ เครื่องใชไฟฟา เครื่องกีฬา เป็นตน

บาย

อิสระอาหรกลางวันตามอัธยาศัย

นําทานขึ้น “เบิรจคาลิฟา” Burj Khalifa ชั้น 124 ตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลก มีความสูงถึง 828 เมตร มีท้ังหมด 160 ชั้น
ออกแบบโดยนายเอเดรียน สมิธ สถาปนิกจากชิคาโก ซ่ึงคณะจะไดมีโอกาสขึ้นลิฟทท่ีมีความเร็วท่ีสุดในโลกคือ 18 เมตร ตอ
วินาที หรือ 65 กิโลเมตร ตอชั่วโมง ไปถึงชั้น 124 เพ่ือชมวิวจากของนครดูไบไดท่ัวทุกทิศท่ีสวยงาม

ค่ํา

19.00 น. เดินทางสู สนามบินดูไบ อิสระใหทานชอปป้ิงใน Duty Free เพลิดเพลินกับสินคาแบรนดเนม และน้ําหอมย่ีหอ
ดังมากมาย

22.35 น./22.30 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK 374

้



คณะเดินทางตั้งแต 31 ต.ค. 62 เป็นตนไป ออกเดินทางเวลา 22.30 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 07.35 น.

พิพิธภัณฑดูไบ

ดูไบครีก

Bastakiya

อาหรับ แท็กซี่

ตลาดทองและตลาดเครื่องเทศ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พิพิธภัณฑ ดูไบ (DUBAI MUSEUM) เป็นพิพิธภัณฑท่ีทันสมัยท่ีสุดในตะวันออกกลาง
สรางขึ้นเมื่อศตวรรษท่ี 19 บูรณะครั้งลาสุดปี ค.ศ.1970 เป็นพิพิธภัณฑท่ีรวบรวมเรื่อง
ราวสําคัญทางประวัติศาสตร เชน การคนพบ งานศิลป ในหลุมฝังศพท่ี AL QUSAIS ท่ี
มีอายุถึง 4,000 ปีและเรื่องราวการคาขายมุก ในประวัติศาสตรกอนการคนพบน้ํามัน และ
ทานจะประทับใจกับการนําเทคโนโลยีตาง ๆ มาถายทอดเพ่ือบอกเลาเรื่องราว
ประวัติศาสตรของอาหรับโบราณ

Dubai Creek เป็นทะเลท่ีสรางขึ้นโดยการขุดเขามาในชายฝ่ัง เพ่ือแบงนครดูไบออกเป็น
2 สวน คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร

ยาน Bastakiya เป็นยานท่ีเรียกไดวาเป็นยานเมืองเกาถือไดวาเป็นศูนยกลางของ
วัฒนธรรม และ แกลอรี่ศิลปะ ของท่ีน่ีเลยทีเดียว บริเวณดังกลาวน้ีเป็นเพียงทางแคบๆ
โดยมีหอกังหันลมตั้งตระหงานเป็นฉากหลัง ทําใหนึกยอนไปในอดีตท่ีบริเวณ
Bastakiya น้ีมักจะเต็มไปดวยหอกังหันลม ตั้งเรียงรายอยูบริเวณท่ีเรียกวา The Creek
ซ่ึงหอกังหันลมเหลาน้ีไมเพียงแตชวยประดับประดาตกแตงยาน Bastakiya ใหสวยงาม
นาชมแลว ยังชวยใหบรรเทาความรอนใหกับบานเรือนท่ีตั้งอยูแถวนั้น กอนท่ีจะมีไฟฟาใช
อีกดวย

อับรา (ABRA) เรือทองถิ่น ซ่ึงเป็นพาหนะท่ีชาวดูไบใชกันมาแตโบราณและยังคงอนุรักษ
ไวในปัจจุบัน

ตลาดทอง (GOLD SOUK) เป็นท่ี 1 ของตลาดทองท่ีใหญท่ีสุดในโลก โดยขายทุกอยางท่ี
เป็น JEWELRY เชน มุก อัญมณี ตางๆรานเล็กๆมากมายกวารอยรานคา และทานยัง
สามารถเลือกซ้ือของท่ีตลาดเครื่องเทศ (SPICE SOUK) ซึงเป็นตลาดเครื่องเทศท้ัง
ตลาดตลบอบอวนไปดวยกล่ินเครื่องเทศหลากหลายชนิดจากท่ัวทุกมุมโลก โดยสินคา
เดนๆ ก็มีจําพวกไมหอม อบเชย ถั่ว กระวาน กานหลู และถั่วรอยแปดชนิดจากทุกท่ีใน
ตะวันออก



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

อิสระอาหรกลางวันตามอัธยาศัย

คณะเดินทางตั้งแต 31 ต.ค. 62 เป็นตนไป ออกเดินทางเวลา 22.30 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 07.35 น.

ดูไบมอลล
เป็นศูนยการคาขนาดมหึมาท่ีมีรานคากวา 1,200 แหงรานอาหารและคาเฟกวา 200 แหง
และซูการทองคําในรมท่ีใหญท่ีสุดในโลก สถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจ ไดแก พิพิธภัณฑ
สัตวน้ําลานสเก็ตน้ําแข็งขนาดโอลิมปิกสวนสนุกในรมและโรงภาพยนตร และอ่ืนๆอีก
มากมาย

ตึกบุรจญเคาะลีฟะฮ (เบิรจ คาลิฟา) บาย

หน่ึงในสัญลักษณอันสําคัญของนครดูไบ และประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส อีกท้ังยัง
เป็นฉากเสี่ยงตายสําคัญของพระเอกทอม ครูซ จากภาพยนตรเรื่อง Mission
Impossible 4 ตัวตึกมีความสูงถึง 828 เมตร ปัจจุบันมีท้ังหมด 160 ชั้น เป็นตึกท่ีไดชื่อ
วาสูงท่ีสุดในโลก ปัจจุบันการตกแตงภายในจะตกแตงโดย จอรโจ อารมานี Giorgio
Armani โดยเป็นโรงแรมอารมานี สําหรับ 37 ชั้นลาง โดยชั้น 45 ถึง 108 จะเป็น
อพารตเมนต โดยท่ีเหลือจะเป็นสํานักงาน และ ชั้นท่ี 123 และ 124 จะเป็นจุดชมวิวของ
ตึกท่ีสําคัญ สวนบนของตึกจะเป็นเสาอากาศสื่อสาร นอกจากน้ีชั้น 78 จะมีสระวายน้ํา
กลางแจงขนาดใหญ โดยตึกน้ีจะติดตั้งลิฟตท่ีเร็วท่ีสุดในโลก ท่ีความเร็ว 65 ก.ม./ชม.

ดิวต้ีฟรี

ทาอากาศยานดูไบ

 คํ่า

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

เป็นทาอากาศยานขนาดใหญมากท่ีตั้งอยูในเขตอัลการฮูดของนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นทาอากาศยานท่ีพลุกพลานท่ีสุดในโลกจากการเป็นศูนยกลางการ
เชื่อมตอของการบินพาณิชยและการขนสงขามภูมิภาคตางๆ ของโลก

 กิจกรรม เชา

07.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 เชา



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี

บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของ
ทาน  ไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ 

กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว)
คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน 

กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรท้ังหมด

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด

การชําระเงิน
ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 30 วันกอนการเดินทาง

สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวัน
จอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด
 

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไม

เกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ 

คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)

คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ

คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ

คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท 

คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

ลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได 

เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] 

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ปี ** 

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก) 

คาธรรมเนียมวีซา UAE

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 



อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทาง
สายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทาง
หรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เป็นตน

คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา

คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (20 ดอลลาสหรัฐ)

คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (15 ดอลลาสหรัฐ)
 

วีซา
หนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง อายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง 

กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว)
คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน 

กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรท้ังหมด
 

หมายเหตุ
อัตราคาบริการไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (20 ดอลลาสหรัฐ) คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (15 ดอลลาสหรัฐ)

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน

1. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง  

2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยางนอย

3. น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน
ตองเป็นผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได (น้ํา
หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเป็น 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา
ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

การยกเลิก
แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด

แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 



แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท

แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


