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คร ัง้แรกของโลกอาหรบั “ดไูบ”  

เนรมติทะเลทรายเปิดนทิรรศการระดบัโลก EXPO 2020 สดุอลงัการ 
 

รายการทวัร ์

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิดไูบ                                                               (-/-/-) 

 

18.30 น. พรอ้มกันที่ สนามบนิสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T  สายการบนิเอมเิรตส ์

(Emirates) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

20.35 น. ออกเดนิทางสูน่ครดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดย เทีย่วบนิที่ ีEK373  

 

วนัทีส่อง ทวัรด์ไูบเต็มวนั                                                                                      (B/-/-) 

 

00.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตดิไูบ  น าท่านเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่กโดยรถยนตส์ว่นตัวพรอ้มพนักงาน

ขบัรถ   

 น าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั Holiday Inn Bur Dubai ระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ รอตอ้นรบั ณ โรงแรมทีพ่กั บรกิารทา่นดว้ยรถยนต ์พรอ้มคนขบั 

 น าท่านถ่ายรูปคู่กับ สุเหรา่จูไมรา่ (Jumeirah Mosque) สเุหร่าคู่บา้นคู่เมอืงของดูไบ สรา้งดว้ยหนิออ่นทัง้

หลังไดช้ือ่วา่เป็นสเุหรา่ทีส่วยงามมากทีส่ดุในแถบนี ้ 

 น าทา่นเทีย่วชม Dubai Creek ทีจ่ะแบง่ดูไบออกเป็น 2 สว่นคอื Deira Dubai และ Bur Dubai เป็นทะเลทีข่ดุ

เขา้มา มคีวามยาวประมาณ 14 กโิลเมตร  มทีา่จอดเรอื 8 ทา่ใหท้่านไดช้มและถ่ายรูปกับทัศนียภาพสองฟากฝ่ัง

ของ Creek ได ้ตามอธัยาศัยจากนัน้ 

 

 

 

 

 



 

 น าทา่นเทีย่วชม AI Bastakiya ยา่นเมอืงเกา่สมยัโบราณทีปั่จจบุนัไดก้ลายเป็นแหลง่รา้นรวงขายอาหาร สนิคา้

ทีร่ะลกึ ขายภาพแกลอรีไ่ปจนถงึเป็นทีพ่ักสไตลบ์ตูคิอกีมากมายเพือ่รองรับนักทอ่งเทีย่ว 

 น าทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑด์ไูบ (Dubai Museum) เป็นพพิธิภณัฑท์ีท่ันสมยัทีส่ดุในตะวันออกกลาง สรา้งเมือ่

ศตวรรษที ่19 บรูณะครัง้ล่าสดุปี 1970 เป็นพพิธิภัณฑท์ีร่วบรวมเรือ่งราวประวัตศิาสตรท์ีส่ าคัญ เชน่ การคน้พบ

งานศลิป์ ภายในหลมุฝังศพที ่Al Qusais ทีม่อีายมุากกวา่ 4,000 ปี เรือ่งราวการคา้ขายมกุ ในประวัตศิาสตร ์กอ่น

การคน้พบน ้ามนั ประทับใจกบัการน าเทคโนโลยตีา่งๆ มาถา่ยทอดบอกเลา่เรือ่งราวประวัตศิาสตรข์องชาวอาหรับ

โบราณ 

 

 

 

 

 

 

 น าท่าน น ัง่เรอื Abra ขา้มฟากที ่ Dubai Creek คอืเวิง้น ้าทะเลธรรมชาตจิากอ่าวเปอรเ์ซยีทีแ่บ่งเมอืง

ออกเป็นสองส่วน ทางดา้นตะวันออกเฉียงเหนือคอื Deira Dubai และทางดา้นตะวันตกเฉียงใตค้อื Bur 

Dubai ทางน ้าแห่งนี้มบีทบาทส าคัญในประวัตศิาสตรข์องดูไบ โดยเริม่แรกคอืชว่ยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่

การคา้กับอนิเดยีและแอฟรกิา และเป็นท่าเรอืทีป่ลอดภัยส าหรับเรอืคา้ขาย 

 น าท่านเทีย่วชม ตลาดเครือ่งเทศและตลาดทองทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก(Spice Souk and Gold Souk)

หนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วดูไบทีต่อ้งไปส ารวจ ตลาดทีน่ี่เขาเรยีกกันว่าซคุ (Souk) ตัง้อยู่บรเิวณท่าเรอืในอดีต

เป็นทีข่นถ่ายสนิคา้ทีร่วบรวมเครือ่งเทศนานาชนดิ ทีน่ าเขา้มาจากนานาประเทศ และทองค าทีต่ัง้อยู่สองขา้ง

ทางนัน้สุกอร่ามละลานตามาก หากคุณเป็นคนนยิมเครือ่งเพชรทองสไตลอ์าหรับ รับรองว่าเดนิตลาดทอง

ดูไบทีน่ี่ไม่มผีดิหวัง 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ หา้งดไูบมอลล(์Dubai Mall) เป็นศนูยก์ารคา้แหง่ใหมล่า่สดุของเมอืงดไูบ โดยจ าลองอาทิ

เชน่ หา้ง Gallaria Lafayette หา้งชือ่ดังของฝร่ังเศส หา้ง Bloomingdales อันยิง่ใหญ่จากอเมรกิาเป็นศูนยร์วม

แบรนดเ์นมชัน้น าแนวหนา้จากทั่วทุกมมุโลก ท่านสามารถเลอืกชมเทคโนโลยลี ้าสมัยของน ้าพุเตน้ระบ าทีข่นาด

ใหญท่ีส่ดุในโลกโดยมกีารจัดแสดงทีบ่รเิวณหนา้หา้งดไูบมอลล ์เริม่ตัง้แต่ 17.30-24.00 น.โดยการแสดงจะเริม่

ทกุๆ30นาทจีากจดุนี ้ทา่นสามารถถา่ยรปูคูก่บัตกึบรุจญเ์คาะลฟีะฮ ์(BurjKhalifa) แบบเต็มตัวตกึอกีดว้ย 

 

 



 

 

 

 

 

 น าท่านเทีย่วชม ตกึบุรจญเ์คาะลฟีะฮ ์Burj Khalifa (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) (ไม่

รวมค่าขึน้ชม) หรอืเดมิชือ่ บรุจญด์ูไบหนึง่ในสัญลักษณ์อันส าคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์อกีทัง้ยัง

เป็นฉากเสีย่งตายส าคัญของพระเอก “ ทอมครูซ” จากภาพยนตรเ์รือ่ง Mission Impossible 4 ซึง่ตกึ มคีวามสงู

ถงึ 828 เมตร ปัจจบุนัมทีัง้หมด160 ชัน้เป็นตกึทีไ่ดช้ ือ่ว่าสงูทีส่ดุในโลกตัวตกึไดท้ าสถติกิลายมาเป็นตกึระฟ้าที่

สงูทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ546 เมตรแซงตกึไทเป101 เรยีบรอ้ย(สงูกวา่ตกึไทเป101 ประมาณ 97 เมตร และสงู

กว่าอาคารใบหยก2 ประมาณ 218 เมตร) ซึง่ไดม้กีารเปิดตัวอยา่งเป็นทางการ เมือ่วันที4่ มกราคม พ.ศ.2553 

และ เปลีย่นชือ่อาคารจาก "บรุจญด์ไูบ" เป็น "บรุจญเ์คาะลฟีะฮ"์ เพือ่ เป็นเกยีรตแิก ่ทา่นชคีคอ์ดตีประธานาธบิดี

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ตกึบรุจญเ์คาะลฟีะฮอ์อกแบบโดยเอสโอเอ็ม ผูอ้อกแบบเดยีวกนักบัเซยีรท์าวเวอร ์

อาคารทีส่งูทีส่ดุในสหรัฐอเมรกิาในปัจจบุนัการตกแตง่ภายในจะตกแต่งโดยจอรโ์จอารม์านี Giorgio Armaniโดย

เป็นโรงแรมอารม์านสี าหรับ37 ชัน้ลา่งโดยชัน้45 ถงึ108 จะเป็นอพารต์เมนตโ์ดยทีเ่หลอืจะเป็นส านักงานและชัน้

ที1่23 และ 124 จะเป็นจุดชมววิของตกึทีส่ าคัญ ส่วนบนของตกึจะเป็นเสาอากาศสือ่สารนอกจากนี้ชัน้ 78 จะมี

สระว่ายน ้า กลางแจง้ขนาดใหญ่โดยตกึนี้จะตดิตัง้ลฟิตท์ีเ่ร็วทีสุ่ดในโลกทีค่วามเร็ว18 ม./วนิาท ี(65 ก.ม./ชม.

,40 ไมล/์ชม.)โดยลฟิตท์ีม่คีวามเร็วสงูสดุอนัดบัที ่2 ปัจจบุนัอยูท่ีต่กึไทเป101ทีม่คีวามความเร็ว 16.83 ม./วนิาท ี

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นชมชายหาด Jumeirah Beach ซึง่เป็นชายหาดตากอากาศทีส่วยงามยอดนยิมของดไูบ จากนัน้น าท่าน

ถ่ายรูปกับโรงแรม ตกึบุรจญอ์ลัอาหรบั Burj Al Arab โรงแรมสุดหรู ระดบั 7ดาว ทีส่วยและหรูหราทีส่ดุ 

แห่งหนึง่ของโลก และมชีชือ่เสยีงของตะวันออกกลาง ทีทุ่กคนใฝ่ฝันทีจ่ะมโีอกาสเขา้ไปสัมผัส ตัง้อยู่รมิอ่าว

อาหรับ เป็นทีพั่กอาศัยของเศรษฐชีาวอาหรับ บุรจญอ์ลั อาหรบั (Burj Al Arab)หนึง่ในสัญลักษณ์อันส าคัญ

ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตสต์กึบรุจญอ์ัล อาหรับ ปัจจุบันเป็นโรงแรมรูปทรงเรอืใบทีส่วยและหรูหราทีสุ่ด

ระดับโลกและมชีือ่เสยีงของตะวันออกกลางมคีวามสูง 321 เมตรตัง้อยู่บนเกาะเทยีมที่ถูกถมขึน้ห่างจากแถบ

ชายหาดจเูมรา่ห ์280 เมตรรมิอา่วเปอรเ์ซยีทีท่กุคนใฝ่ฝันทีจ่ะมโีอกาสเขา้ไปสมัผัสซึง่เป็นทีพั่กอาศัยของเศรษฐี

ชาวอาหรับ  

 น าท่านเดนิทางสูโ่ครงการเดอะปาลม์ The Palm ซึง่เป็นโครงการทีอ่ลังการ สดุยอดโปรเจคสโ์ดยการถม

ทะเล ใหเ้ป็นเกาะเทียมสรา้งเป็นรูปตน้ปาล์ม 3 เกาะ บนเกาะมีที่พักโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเมน้ รา้นคา้ 

ภัตตาคาร รวมทัง้ส านักงาน ต่างๆนับว่าเป็นสิง่มหัศจรรยอ์ันดับ 8 ของโลก น าท่านชืน่ชมความสวยงามของภูมิ

ประเทศ และบรรยากาศรอบๆโรงแรม  Palm Island เป็นโครงการมหัศจรรยท์ีค่ดิคน้ส าหรับรองรับการอยูอ่าศัยใน

อนาคต สรา้งโดยการน าทรายมาถมทะเลเป็นเกาะเล็กๆ รวม 301 เกาะ รูปร่างหากมองจากดา้นบนรูปตน้

อนิทผลัม (The Palm) และ โครงการ The World จะเห็นเป็นรปูแผนทีโ่ลก  



 น าทา่นเทีย่วชม ดไูบ มารนีา่ (Dubai Marina) เป็นเขต ๆ หนึง่ในดไูบ อยูใ่นคลองเทยีมทีส่รา้งขึน้ตามแนวฝ่ัง

ของอ่าวเปอร์เซยี มคีวามยาวประมาณ 3 กโิลเมตร เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชาวดูไบ มปีระชากรประมาณ 

45,395 คน รอบดา้นของมารน่ีาแหง่นีเ้ต็มไปดว้ยตกึระฟ้าซึง่เป็นคอนโดมเีนียมทีอ่ยูอ่าศัยใจกลางกรุง นอกจาก

จะเป็นอา่วจอดเรอืแลว้บรเิวณนีย้งัเป็นจุดท่องเทีย่วยอดนยิมของดูไบ เพราะมวีวิทวิทัศน์ของตกึระฟ้าทีแ่สดงถงึ

ความรุง่เรอืงและบรรยากาศความรวยของเมอืงบอ่น ้ามนั  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั Holiday Inn Bur Dubai ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่าม  ดไูบ – ทวัรอ์าบ ูดาบ ี– ทวัรท์ะเลทราย – ดไูบ                                               (B/-/D) 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ รอตอ้นรบั ณ โรงแรมทีพ่กั บรกิารทา่นดว้ยรถยนต ์พรอ้มคนขบั 

 น าเดนิทางสู ่นครอาบดูาบ ี(Abu Dhabi) ซึง่หา่งจากตัวเมอืงดไูบ 180 กโิลเมตร (ประมาณ 2 ช ัว่โมง)   

เมอืงอาบดูาบไีดรั้บสมญานามวา่เป็น Garden Of Gulf เพราะความเขยีวขจขีอง ตน้ไมน้านาชนดิทีป่กคมุทั่วทัง้

บรเิวณเมอืง อาบดูาบ ีจนไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น สวรรคแ์หง่ทะเลทราย 

**** หมายเหต ุโปรดแตง่กายสภุาพออกจากโรงแรมเพือ่เขา้มสัยดิชคิซาเญด **** 

ผูห้ญงิ: กรุณาโพกผา้คลุมศรษีะดว้ยนะ่คะ่เสือ้แขนยาว กางเกงขายาว หา้มใสก่างเกงเลคกิง้

หรอืกางเกงรดัรปู   ผูช้าย: เสือ้แขนยาวขายาวแตง่กายสภุาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นชม Grand Mosque หรอื Sheikh Zayed Bin Sultan Al และเป็นสเุหรา่ประจ าเมอืง ของทา่นเชคที่

กอ่ตัง้ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตต ์ทีท่่าน สรา้งไวก้อ่นท่านจะสวรรคต การกอ่สรา้งรวมทัง้หมดเป็นเวลา 10 ปี 

สเุหร่านี้มพีรมผนืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟ Chandelier ใหญ่ทีสุ่ดในโลก 

น าเขา้จากประเทศเยอรมนัท าดว้ยทองค าและทองแดง สามารถรองรับผูม้าประกอบพธิกีรรมทางศาสนาไดส้งูถงึ 

https://travel.thaiza.com/travel-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97/178-1/


40,000 คน นอกจากนี้มัสยดิแห่งนี้เป็นสสุานหลวงทีฝั่งพระบรมศพของ Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan 

อดตีประธานาธบิดคีนแรกแหง่สหรัฐอาหรับเอมเิรตสแ์ละเจา้ผูค้รองรัฐอาบดูาบ ี

 น าท่านชม  Heritage Village ซึง่เป็นหมูบ่า้นพืน้เมอืงจ าลองความเป็นอยูข่องชาวเบดูอนิ ทีเ่คยเร่ร่อนอยูใ่น

ทะเลทราย ใหท้า่นอสิระกบัการถา่ยภาพและเลอืกซือ้ของเป็นทีร่ะลกึไดจ้ากหมูบ่า้น 

 น าท่านถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึที่โรงแรมเอมเิรตสพ์าเลซ (Emirates Palace Hotel) โรงแรมสดุหรูแห่งเมอืง

อาบดูาบ ี

 น าท่านถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึที ่Ferrari World สวนสนุกในร่มแห่งแรกทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ภายใตแ้บรนดข์อง 

Ferrari แบรนดท์ีโ่ดง่ดังไปทั่วโลก ตัง้อยูบ่นเกาะ Yas Island ทีเ่มอืงอาบดูาบ ีของสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ภายใน

สวนสนุกมขีนาดทีใ่หญพ่อๆ กบั 7 สนามฟตุบอล สามารถรองรับนักท่องเทีย่วไดม้ากถงึรอบละ 10,000 คน โดย

มเีครือ่งเลน่กวา่ 20 ชนดิ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่“ ทวัรท์ะเลทราย” ท่านจะสนุกกับการน่ังรถตะลุยไปเนนิทราย ตืน่เตน้ พรอ้มชมพระ

อาทติยต์ก หลังจากนัน้น าท่านเขา้สู ่แคมป้ิงกลางทะเลทราย โดยภายในมกีจิกรรมต่างๆใหทุ้กท่านร่วมสนุก 

อาทเิชน่ 

Henna Tattoo (ทดลองศลิปะการเพน้ทล์วดลายแบบฉบบัชาวอาหรบั) 

SHI SHA (เครือ่งสบูบารากู ่แบบฉบบัของชาวอาหรบักลิน่ผลไม) 

 GALA BAYA ใหท้า่นแตง่กายพืน้เมอืงแบบชาวอาหรบั ถา่ยรปูเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

 ฟร ีไมอ่ ัน้ชมิชาอาหรบั, ผลไมต้ามฤดกูาล, กาแฟ, น า้อดัลม, น า้ดืม่   

 การขีอ่ฐู 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า แบบบารบ์คีวิ ในทา่มกลางบรรยากาศทะเลทรายสบาย พรอ้มโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง

(Belly Dance) จากสาวสวยชาวอาหรบักลางทะเลทราย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั Holiday Inn Bur Dubai ระดบั 4 ดาว  

วนัทีส่ ี ่ ดไูบ – EXPO 2020                               (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูง่านนทิรรศการ  DUBAI WORLD EXPO 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานมหกรรมนิทรรศการระดับโลก เป็นนิทรรศการระดับโลกที่ทุกประเทศน าเอาความล ้าหนา้ทาง

วทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ีนวัตกรรมเชงิสถาปัตยกรรม วศิวกรรม และอตุสาหกรรมมาใหช้าวโลกไดย้ล

โฉม ภายใตธ้มี (Theme) หรอืคอนเซ็ปต ์ การจัดงานทีเ่ปลีย่นไปเรือ่ย ๆ รวมไปถงึเป็นเวทใีหป้ระเทศ

ตา่ง ๆ  ไดป้ระชาสมัพันธด์า้นศลิปวัฒนธรรม ประเพณี  และสง่เสรมิดา้นอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

ไดเ้วลาพอสมควร 

 น าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั Holiday Inn Bur Dubai ระดบั 4 ดาว 

 

วนัทีห่า้  โรงแรมทีพ่กั – สนามบนิดไูบ                                                                (B/-/-) 
 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ไดเ้วลาพอสมควรทา่นเดนิทางสูส่นามบนิดไูบโดยรถยนตส์ว่นตัวพรอ้มพนักงานขบัรถจากโรงแรมทีพ่ัก   

 ทา่นสามารถเลอืกเทีย่วบนิขากลับประเทศไทยได ้2 เทีย่วบนิ 

1. เทีย่วบนิที ่EK372  ออกเดนิทางจากดไูบเวลา 09.30 น. ถงึประเทศไทย เวลา 18.20 น. 

2. เทีย่วบนิที ่EK384 ออกเดนิทางจากดไูบเวลา 03.30 น. ถงึประเทศไทย เวลา 12.05 น. 

 
****** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

เดนิทาง 2 ทา่น 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ  2 ทา่น 

5 วนั 4 คนื 53,500 บาท/ทา่น 



***หมายเหต*ุ** ทกุสถานทีท่อ่งเทีย่วในโปรแกรมอาจจะมคีวามสวยงามไมเ่หมอืนดงัภาพ อนัเนือ่งมาจาก

ฤดกูาลและสภาพอากาศในแตล่ะวนั  ทางบรษิทัฯ จงึขออนญุาตด าเนนิรายการทวัรต์ามรายละเอยีดเบือ้งตน้  

เพือ่ใหร้ายการทวัรส์ามารถด าเนนิตอ่ไปได ้โดยไมม่เีงือ่นไขใดๆ 

 
เอกสารทีใ่ชป้ระกอบในการยืน่วซีา่ 

 ในการท าวซีา่ประเทศดไูบ 10 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง 

 รปูถา่ยพืน้หลังสขีาว ขนาด 2 นิว้ 1 รปู หนา้ตรง ไมย่ิม้ ไมเ่ห็นฟัน  

 สแกนหนา้พาสปอรต์ กลางเต็ม 2 หนา้ (ตอ้งเป็นสแกนสเีทา่น ัน้ ไม่

สามารถใชก้ารถา่ยเอกสารได)้ พาสปอรต์ตอ้งมอีายนุานกวา่ 6 เดอืน 

และมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้  

 กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์ และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา/มารดา คนใด

คนหนึง่ ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ จากบดิา/มารดา 

ซึง่จดหมายตอ้งออกโดยทีว่า่การอ าเภอ โดยระบปุระเทศและวันเดนิทาง 

(ตวัจรงิ) 

 เอกสารรับรองการท างานจากบรษัิทฯ หรอืเอกสารจดทะเบยีนการคา้กรณีเป็นเจา้ของธรุกจิ  

 ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ  

 ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ  

 ส าเนาสตูบิตัร 1 ชดุ (กรณีอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

 ส าเนาทะเบยีนสมรส หรอืส าเนาทะเบยีนหยา่ 1 ชดุ (กรณีแตง่งานถกูตอ้งตามกฎหมาย) 

  

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสั รถน าเทีย่วในตา่งประเทศ 

ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวนัละ 8-10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั 

 คา่รถโดยสารปรับอากาศ   

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ หรอืเทยีบเทา่ (พัก 2 ทา่น/หอ้ง) เทา่นัน้   

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ (อาหารเชา้ 4 มือ้ / อาหารค ่า 1 มือ้) 

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทางวงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท มรีายละเอยีดความคุม้ครองตามเงือ่นไข

กรมธรรม ์ 

-คุม้ครองวงเงนิ 2,000,000 บาท ส าหรับ ผูเ้ดนิทางอาย ุ1-75 ปี 

-คุม้ครองวงเงนิ 1,000,000 บาท ส าหรับผูเ้ดนิทางอาย ุ76 ปีขึน้ไป 

-เด็กทารกอายตุ ่ากวา่ 1 ปี ไมส่ามารถท าประกนัการเดนิทางได ้

-กรมธรรมน์ี ้ไมคุ่ม้ครองผูท้ีเ่ดนิทางไป หรอืผา่น 3 จังหวัดชายแดนใต ้ปัตตาน ียะลา นราธวิาส 

 มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ English Speaking (วันทีม่ทีัวรด์ไูบ และ ทัวรอ์าบดูาบ)ี 

 คา่บรกิารน ้าดืม่ทา่นละ 1 ขวดตอ่วัน  (วันทีม่ทีัวรด์ไูบ และ ทัวรอ์าบดูาบ)ี 

 Welcome gift  

 

 

 

 



→อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่วซีา่ออนไลน์ UAE ราคา 90 USD (Single Entry) / ลูกคา้ไมต่อ้งแสดงตัวในการยืน่วซีา่เมือ่เดนิทางดว้ยบัตร

โดยสารของสายการบนิเอมเิรตส ์ 

× คา่ตรวจ RT PCR Test ราคา 60 USD ตามกฎระเบยีบของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ซึง่ผลการตรวจตอ้งไม่

มากกว่า 72 ชัว่โมงกอ่นเดนิทางเขา้ปะเทศไทย คา่ตรวจ RT PCR ขาออกจากประเทศไทย และ RT PCR 

ขาเขา้ประเทศไทย  

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ ค่าท าหนังสือเดนิทาง                  

คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ นอกเหนอืจากรายการ  

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ตามประกาศของสายการบนิภายหลังจากวันทีจ่อง 

× คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

× คา่ทปิคนขบัรถและไกดต์ามอธัยาศัย   

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

× คา่โรงแรมกกัตวัตอนมาถงึประเทศไทย (ถา้ม)ี 

 

 

***เพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก*์** 

บรษัิทฯ จงึก าหนดวันการจา่ยคา่ทัวร ์/ การยกเลกิการจอง พรอ้มการหักเงนิ ดังนี้ 

 

→เง ือ่นไขการจอง และ วธิกีารช าระเงนิ: 

บรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์หบ้รกิารแกผู่ท้ ีฉ่ดีวคัซนีครบ 2 เข็ม  และมวีคัซนีพาสปอรต์แลว้เทา่น ัน้ 

ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ไมร่บัรองการฉดีวคัซนีทกุยีห่อ้  

พาสปอรต์ : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ หากไม่

มัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

 มดัจ าทา่นละ 25,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมง หลังการยนืยนัการจอง 

สว่นทีเ่หลอือกีจ านวน 28,500 บาท ช าระภายใน 15 วนัหลงัจากวนัทีจ่า่ยมดัจ า  

 กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 

 หากไมช่ าระคา่มดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากไม่ช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ภายใน 15 วนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการจองของท่านและคนืเงนิ

จ านวน 13,000 บาท โดยสว่นทีเ่หลอืหักเป็นคา่  

- คา่มดัจ าบตัรโดยสารเครือ่งบนิ  

- คา่มดัจ าโรงแรมทีพ่ัก 

- คา่บรกิารและการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ซ ึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็น 

- คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ (ถา้ม)ี  

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆที่

ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทางอเีมล  

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // หากไมส่ง่ส าเนา

หนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจาก

ความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 



→เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ, เลือ่น หรอืขอคนืเงนิ 

ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบั

คณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้ง

คา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 2 ทา่น 
ตามทีก่ าหนด   

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้และมคีา่ใชจ้า่ยโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

11. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้
เวลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขบัรถในการบรหิาร
เวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วในยโุรป ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวันละ 8 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้

โดยมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

14. Tax Refund ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิทฯ และขัน้ตอนการแลกภาษีเป็นความรับผดิชอบของผูเ้ดนิทาง ซึง่ตอ้ง

ไมท่ าใหผู้ร้ว่มเดนิทางท่านอืน่เดอืนรอ้น 

15. การน าสิง่ของมคี่าที่ซือ้จากต่างประเทศเขา้สู่ราชอาณาจักรไทย มีกฎขอ้บังคับที่ละเอยีด และนอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดของศลุกากรไทยโดยละเอยีด 

16. บรษัิทเอ็กซค์ลซูฟี เจอรน์ีย่ ์จ ากดั เป็นตัวแทนในการตดิตอ่ทีพั่ก รา้นอาหาร ตลอดจนการเดนิทางจากประเทศไทย

สูจ่ดุหมายปลายทางตามรายการทัวรเ์ทา่นัน้ ไมไ่ดเ้ป็นผูรั้บผดิชอบต่อการยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรอืขอ้จ ากัดในการ

ใหบ้รกิารของสายการบนิ ทีพ่ัก รา้นอาหาร บรษัิทรถทีใ่หบ้รกิารระหวา่งเดนิทาง บรษัิทรถไฟ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ

ตามรายการ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากใครสนใจจอง... 

      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 

      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรือโทร 02-234-5936 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

