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 ชมมัสยดิหลวง (GRAND MOSQUE)มสัยิดที่ใหญ่โตสวยงามโออา่อลงัการใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก 
 ช้อปป้ิงสนิค้าของเฟอรร์าร่ี (FERRARI WORLD)ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้อลงัการสแีดงโดดเดน่เป็นสญัลกัษณเ์ฉพาะ 

แบรนดเ์ฟอรร์ารี ่
 ช้อปป้ิงดูไบมอล(์DUBAI MALL)หา้งใหญ่ที่สดุในโลก เตม็ไปดว้ยสนิคา้แบรนดเ์นมทั่วโลก  
 ถ่ายรูปคูก่บัตกึ DUBAI FRAME ตกึกรอบรูปขนาดใหญ่ที่โดดเดน่แปลกตา  
 ชมตึกเบิรจ์ คาลิฟา(BURJ KHALIFA)ตกึระฟา้ที่สงูที่สดุในโลกและสถาปัตยกรรมงดงามที่สดุในโลกสรา้งดว้ยทนุมหาศาล 
 ชมนํ้าพุแหง่ดไูบ นํา้พเุตน้ระบาํตามเสยีงเพลงที่ใหญ่และยาวที่สดุในโลก มีความยาว 270 เมตร ใชน้ํา้พุง่ขึน้ไปสงูเทียบกบั

ตกึ 50 ชัน้เลยทีเดียว 
 น่ังรถไฟรางเดี่ยว (MONORAIL) ชมโครงการสดุหรูเกาะเดอะปาลม์  (THE PLAM JUMEIRAH) 

 น่ังรถจ๊ีบสูแ่คมป์ทะเลทราย ทาํกิจกรรมและรบัประทานอาหารบารบ์ีคิวแบบพืน้เมือง ชมระบาํหนา้ทอ้งและโชวร์ะบาํไฟ  
 เข้าชมพพิิธภณัฑด์ูไบ (DUBAI MUSEUM)เป็นปอ้มปราการเกา่ที่สดุสรา้งขึน้มาตัง้แตปี่ ค.ศ.1787  
 รับเฉพาะลูกค้าที่ฉีดวคัซีนครบ 2 เข็มแล้วเท่าน้ัน(พร้อมแนบเอกสาร) 
 

กาํหนดการเดนิทาง 
2 – 8 /9 – 15 / 23 – 29 ธันวาคม 2564 
 

Day Itinerary Meal HOTEL 
  ABF LUNCH DINNER  
1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)       

2 
พิพิธภัณฑด์ูไบ – ล่องเรืออับบรา – ตลาดเคร่ืองเทศ – ตลาดทอง – 
ดูไบเฟรม 

   HILTON GARDEN 
INN OR SML 

3 ตลาดพืน้เมือง– เดอะปาลม์ – รถตะลุยเนินทราย – แคมป์ทะเลทราย    HILTON GARDEN 
INN OR SML 

4 เข้าชมงาน WORLD EXPO    HILTON GARDEN 

INN OR SML 

5 
ชมเมืองอะบูดาบี – มัสยิดหลวง – โรงแรมเอมิเรตพาเลส – เฟอรร์าร่ี
เวิลด ์ 

   
HILTON GARDEN 

INN OR SML 

6 
ชมเมืองดูไบ – หาดจูไมร่า – มัสยิดจูไมร่าห ์– ตึกเบิรด์คาลิฟาห ์–  
ช้อปป้ิงดูไบมอล – นํา้พุเต้นระบาํ – สนามบินดูไบ 

    

7 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)     
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วันแรก  กรุงเทพฯ(สุวรรณภมิู)   

22.30 น.  คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ประตทูี่ 8 สายการบินเอมิเรตส ์แอร์
ไลน ์(EMIRATES AIRLINES) โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษัิท ฯ คอยใหก้าร ตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกเรือ่ง
เอกสารและสมัภาระ 

วันที่สอง ชมพิพิธภณัฑด์ูไบ – ล่องเรืออับรา – ตลาดทอง – ตลาดเคร่ืองเทศ – ดูไบเฟรม  

01.45 น.  ออกเดินทางสู ่ดไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ EK 385  
04.55 น.  เดินทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิไูบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์นาํทา่นผา่น

พิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 3 
ชั่วโมง)  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร 
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 เดินทางเขา้สู ่“นครดไูบ” (DUBAI) เป็นนครใหญ่สดุของ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตสม์ีพืน้ท่ีประมาณ 4,000 ตาราง
กิโลเมตร มีอาณาเขตตดิตอ่กบัอา่วโอมานและอา่วเปอรเ์ซียถือไดว้่ามหานครดไูบเป็นเมืองทา่ที่สาํคญั แหง่หนึง่บน
โลก อีกทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางการคา้และการสง่ออกที่สาํคญัอีกดว้ย  
เดินทางเขา้ชมพิพิธภณัฑด์ูไบDUBAI MUSEUMเป็นปอ้มปราการเกา่ที่สดุ
สรา้งขึน้มาตัง้แตปี่ ค.ศ.1787 สมยัก่อนปอ้มปราการแหง่นีใ้ชเ้ป็นที่พกัของ
เจา้ของเมืองเป็นอาคารบา้นเรอืนท่ีเก่าแก่และเคยเป็นคกุขงัโจรสลดัที่เขา้ปลน้
พอ่คา้ที่ขายของทางเรอื ตอ่มาในปี 1971ปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นพิพิธภณัฑด์ไูบได้
แบง่เป็น 2 สว่น ในสว่นกลางแจง้จะจดัแสดงรูปเรอืโบราณและปืนใหญ่ และ
การจาํลองบา้นเรอืน สว่นดา้นในของพิพิธภณัฑจ์ดัแสดงเรือ่งราวชีวิตความ
เป็นอยูข่องคนในสมยัก่อนและขา้วของเครือ่งใชต้า่งๆ ท่ีแสดงถงึความรํา่รวย
ของผูค้นในดินแดนแหง่นี ้
นาํทา่นน่ังเรือข้ามฝ่ังABRARIDEขา้มคลองดไูบพรอ้มชมวิวทวิทศันท์ี่งดงาม
สองฝ่ังคลองที่มตีกึสมยัใหมแ่ละตกึใหมส่ไตลอ์ารบัท่ีเป็นโรงแรมตา่งๆ เรอืนี ้
ทาํดว้ยไมท้ี่ชาวเมืองในสมยัก่อนใชม้าจนถึงปัจจบุนันาํทา่นขึน้ฝ่ัง DEIRAที่เป็นท่ีตัง้ของตลาดเคร่ืองเทศ (SPICE 

SOUK)ที่มีการขายเครือ่งเทศมายาวนาน  
และรา้นคา้ที่ขายผลไมอ้บแหง้ของตะวนัออกกลางมากไมว่า่จะเป็นอินทผาลมัลกูมะเดื่อ นอกจากนีย้งัมีรา้นขาย
ของฝาก อาทิเช่น พวงกญุแจ ตุ๊กตาอฐู ชดุเครือ่งแตง่กายตา่งๆ อาทิเช่นผา้พนัคอ ชดุอะบายาสาํหรบัสาวชาว
อาหรบั เดินทางตอ่ไปยงัยา่นตลาดทอง (GOLD SOUK) ทา่นจะตระการตา
ดว้ยรา้นขายทองประดบัเพชรที่เต็มไปดว้ยอญัมณีที่เหลอืงอรา่มตลอดแนวให้
ทา่นไดช้มและซือ้ทองคาํสไตลอ์าหรบัอนัมีคา่ ไมว่า่จะเป็นแหวน สรอ้ยคอ 
กาํไรขอ้มือ และเครือ่งประดบัอื่นๆ มากมาย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
นาํทกุทา่นอิสระถา่ยรูปท่ีตกึดูไบเฟรม (DUBAI FRAME) ตกึรอบรูปท่ีมี
ขนาดใหญ่ที่สดุในโลก ซึง่ใชเ้วลาในการสรา้งนานถึง 10 ปีดว้ยงบประมาณ
มหาศาลถึง 43.5 ลา้นเหรยีญสหรฐั โดยมีความสงู 150 เมตรและกวา้ง 93 
เมตร ซึง่สรา้งตกึนีข้ึน้มาโดยมีคอนเซ็ปท่ีสามารถมองเห็นทัง้ฝ่ังเมอืงเกา่อยา่ง 
DEIRA และฝ่ังเป็นเมืองใหมท่ีเ่ตม็ไปดว้ยตกึสงูระฟา้และทนัสมยั  

 นาํคณะเดินทางเขา้โรงแรมเพื่อพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
    
 

นําท่านเข้าสูท่ี่พัก โรงแรม HILTON GARDEN INN MURAQQABAT   หรือเทียบเท่า 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
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วันที่สาม ตลาดพืน้เมือง SOUK MARINAT- โครงการเกาะตน้ปาลม์(THE PALM) –  ตะลุยเนินทรายด้วยรถจ๊ีบ
ซาฟารีสู่แคมป์กลางทะเลทราย 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

นาํท่านสูต่ลาดพืน้เมือง SOUK MADINATตลาดติดแอรท์ี่เดินสบายไม่ว่า
อากาศดา้นนอกจะรอ้นขนานไหนแต่ท่านก็สามารถเดินเลือกซือ้สินคา้อย่าง
สบายใจ อาคารตกแต่งสไตลอ์าหรบัที่ทนัสมยัผสมผสานกับวฒันธรรมแบบ
ตะวนัออกกลาง ดา้นขา้งจะมีคลองที่มีตน้ปาลม์และมีเรือใหน้กัท่องเที่ยวได้
เช่าและนั่งชมความงามของอ่าวและยังมองเห็นโรงแรม เบิรจ์ อลั อาหรบัที่
สามารถถ่ายรูปไดส้วยงาม ทา่นสามารถเลือกซือ้สินคา้เพื่อเป็นของฝากได้ไม่
วา่จะเป็นโคมไฟแบบอาหรบั ขาวทรายเจ็ดส ีงานฝีมือของคนพืน้เมือง หรอืจะนั่งจิบชา กาแฟ ก็ไดต้ามสบายใจ  
หลงัจากนัน้นาํทา่นเดินทางสูโ่ครงการหมู่เกาะเดอะปาลม์ (THE PALM JUMEIRAH) เป็นโครงการที่สรา้งดว้ย
เงินมหาศาลโดยการถมเกาะใหใ้หญ่ขึน้เป็นรูปตน้ปาลม์  
นาํทา่นน่ังรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (MONORAIL)เขา้ชมโครงการโดยชมช่วงลาํตน้
จะเป็นอาคารท่ีทนัสมยัหรอืคอนโดสดุหรูใหช้าวต่างชาติไดเ้ขา้พกัหรือโรงแรม
ต่างๆพรอ้มรา้นคา้ที่ทันสมยัมากมายส่วนดา้นที่เป็นรูปใบจะเป็นโรงแรมหรู
ระดับ 5 ดาวจากทั่ วโลกมาเปิดให้บริการ ถึงสถานีสุดท้ายที่ โรงแรม

ATLANDTIS THE PALMที่สงูตระหง่านอยู่ส่วยยอดสดุของตน้ปาลม์เป็น
โรงแรมหรูระดบั 5 ดาว โดยมีรา้นคา้มากมายใหท้่านไดช๊้อปป้ิงไม่ว่าจะเป็น
เสือ้ผ้าแบรนด์ดังมากมาย นาฬิกา  หรือของท่ีระลึกสาํหรับนักท่องเท่ียว 
รวมถึงรา้นอาหารอีกดว้ย นอกจากนีย้งัมีพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ํา้ที่ใหญ่โตใหท้่าน
ได้เข้าชมสัตว์นํา้ไม่ว่าจะเป็นฉลาม ปลากระเบน หรือสัตว์อื่นๆมากกว่า 
65.000 ชนิด 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมให้ท่านได้เตรียมตัวและจัดเตรียมเสือ้ผ้าที่เหมาะสมกับการเดินทางตะลุย
ทะเลทรายในช่วงบ่ายจนถงึคํ่า  
(การแต่งกายในการเที่ยวทะเลทรายควรใส่เสือ้ผา้ที่โปร่งไม่หนาและรองเทา้
หุม้ขอ้กนัทรายเขา้หรอืจะเป็นรองเทา้แตะก็ได ้สว่นคนที่เมารถควรทานยาให้
เรยีบรอ้ย) 
เดินทางจากสูท่ะเลทรายดว้ยรถโค๊ชปรบัอากาศผ่านชมตวัเมืองดไูบรอบนอก
ที่ท่านจะไดเ้ห็นวิวเต็มไปดว้ยตึกระฟ้า เดินทางสู่เสน้ทางนอกเมืองระหว่าง
ทางจะเริ่มเห็นต้นไม้น้อยลงและมีทรายมากขึน้สู่ทรายที่เปลี่ยนสีขาว
กลายเป็นสีที่เขม้ขึน้จะสมัผสัไดถ้ึงบรรยากาศที่ถูกรอ้มลอบดว้ยทะเลทราย 
จากนัน้ใหท้า่นไดเ้ปลีย่นรถเป็นการน่ังรถจ๊ีบเขา้สูก่ลางทะเลทรายอนัสวยงาม
เพื่อทาํกิจกรรมในแคมป์กลางทะเลทรายที่ท่านจะไดป้ระทับใจกับการขี่อูฐ

แต่งตัวด้วยชุดของชาวอาหรับ ทดลองเพนท์ลายบนมือแบบชาวอาหรับ 
(HENNA TATTO) และยงัมีบริการเครื่องดื่มชาหรือกาแฟ ผลไมแ้บบไม่อัน้
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จากนัน้ท่านจะไดช้มการแสดงที่ตื่นเต้นอย่างการแสดงระบาํไฟ สวยงามด้วยการแสดงระบาํหน้าท้องเร้า
ใจของสาวสวยพร้อมรับประทานอาหารคํ่าแบบท้องถิน่ 

  สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัสูโ่รงแรม 
 นําท่านเข้าสูท่ี่พัก โรงแรม HILTON GARDEN INN MURAQQABAT   หรือเทียบเท่า 
 

สิ่งทีต่้องเตรียมติดตัวไปดว้ยคอืเสือ้เจ็คเก็ต, หมวก, ผา้คลมุหวั, แวน่กนัแดด, กลอ้งถ่ายรูป, ยาแกเ้มารถ (กรณีบางทา่นเมารถ ควร
ทานยาอยา่งนอ้ยครึง่ชั่วโมง) ฟรี! กิจกรรมภายใน CAMP 

- HENNA TATTOO ทดลองศิลปะการเพนทล์วดลายบน มือ ไหลใ่นแบบฉบบัชาวอาหรบั 
- GALA BAYA ใหท้า่นแตง่กายพืน้เมืองแบบชาวอาหรบั ถา่ยรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลกึ 
ฟรีไม่อั้น!!!ชิมชาอาหรบัชา, กาแฟ, นํา้อดัลม, นํา้เปลา่ (ไมร่วมป๊อบคอรน์, และเครือ่งดืม่ที่มีแอลกอฮอล ์ซึง่ทา่นตอ้งจ่ายเพิ่มเอง) 

 
วันที่สี ่ เข้าชมงาน WORLD EXPO 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ “งานมหกรรมนิทรรศการระดับโลก” ณ Dubai 
Exhibition Centre ซึ่งเป็นงานที่ถกูยกให ้เป็น 1 ใน 3 งานที่ยิ่งใหญ่
ระดับโลกเช่นเดียวกับการแข่งขันโอลิมปิกและฟุตบอลโลก ซึ่งจัด
ตอ่เนื่องและหมนุเวียนประเทศเจา้ภาพที่เป็นภาคีสมาชิก ภายใตก้าร
จัดงานโดยสาํนักงานมหกรรมโลก (Bureau of International 
Exposition หรือ BIE) เป็นองคก์รระหว่างประเทศมีหนา้ที่บริหารจดั
งาน ซึง่จดังานในทกุ 5 ปี  
โดยงานถกูจดัขึน้ครัง้แรกเมื่อค.ศ.1851 ณ กรุงลอนดอน และประเทศไทยไดเ้ขา้รว่มงานมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2405 
 ซึ่งแต่เดิมถกูจดัขึน้เพื่อแลกเปลี่ยนวฒันธรรมเท่านัน้ แต่ในปี1988 แต่ละประเทศไดม้องงาน World Expo เป็น
เครือ่งมือในการสง่เสรมิภาพลกัษณข์องประเทศในระดบัสากล โดยแตล่ะประเทศจะนาํวฒันธรรมและสิง่ที่นา่สนใจ
ของในประเทศมาจดัแสดงในงานนีโ้ดยพืน้ท่ีจดังานของครัง้นีม้ากถึง 4.3 ตารางกิโลเมตร  
โดยมีแนวคิดในการจดังาน แบ่งออกเป็น 3 หวัขอ้ย่อย ไดแ้ก่โอกาส (Opportunity), การ ขบัเคลื่อน (Mobility), 
และความยั่งยืน (Sustainability) อยู่ภายใตห้วัขอ้หลกั “CONNECTING MINDS, CREATING THE FUTURE 
หรอื เช่ือมความคิด สรา้งอนาคต” ซึ่งในการจดังานในแต่ละครัง้ ไดส้รา้ง สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ใหผู้ค้นไดร้บัชม
มากมาย อาทิ ครสิตลั พาเลซ  , หอไอเฟล  , สเปซ นีดเดิล ,อะโต เมี่ยม , เฟอรร์สี วีล ฯลฯ  

เที่ยง   อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  
บ่าย   งาน World Expo มีกว่า 190 ประเทศที่เขา้รว่มงาน จัดงานดว้ยแรงบนัดาลใจเก่ียวกบันวตักรรม, สถาปัตยกรรม 
  และวัฒนธรรม ท่านสามารถเที่ยวชมอาคารจัดการแสดงของแต่ละประเทศ, อาคารผูจ้ัดงานหลกัหรืออาคาร
  พิเศษของงานไดอ้ิสระใหท้กุทา่นเที่ยวชมงานตามอธัยาศยัตลอดช่วงบา่ย   
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านเข้าสูท่ี่พัก โรงแรม HILTON GARDEN INN 

MURAQQABAT   หรือเทียบเท่า 
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วันที่ห้า นครดูไบ–ชมเมืองอาบูดาบี –มัสยดิหลวง GRAND MOSQUE – ผ่านชม EMIRATE PALACE HOTEL - 

FERRARI WORLD 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่เมืองอาบูดาบีซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสน์าํท่านเดินทางเขา้สูต่วั

เมืองใชเ้วลาประมาณ 2 ช.ม. โดยทา่นจะไดผ้า่นชมตกึระฟา้อนัแปลกตาที่โดดเด่นของแต่ละตึกไม่ซ ํา้กนัในย่านใจ
กลางอะบูดาบี และผ่านออกนอกเมืองจะเห็นภูมิทัศน์ที่แปลกตา
ออกไปเป็นทะเลทรายและตน้ไมพุ้่มเล็กที่เกิดตามทะเลทรายอนัแหง้
แลง้ ก่อนถึงเมืองอาบดูาบีท่ีจะมีตกึสงูระฟา้แปลกตาสวยงามไม่แพก้นั
กบัเมืองดไูบ 
นําท่านเข้าชมมัสยิดหลวง(GRAND MOSQUE)หรือมัสยิด 
SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL NAHYAN 
ซึง่เป็นมสัยิดทีใ่หญ่โตสวยงามโออ่า่อลงัการท่ีสดุในโลกอีกแหง่หนึง่ โดยถกูออกแบบการก่อสรา้งจาก 
ช่างฝีมือของนกัออกแบบทั่วโลกโดยตัง้ใจใหม้ีความผสมกลมกลืนกนัของสถาปัตยกรรมอิสลามจากทั่งโลก ดว้ย
งบประมาณการสรา้งมากกวา่ 3000 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั ไดม้ีการก่อสรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ.1900 และปรบัปรุงใชเ้วลา
ในการก่อนสรา้งกวา่ 10 ปี โดยใชห้ินออ่นและเซรามิกจากหลายประเทศ มีเสาทาํจากหินอ่อนมากกว่า 1,000 ตน้ 
ชมโคมไฟระยา้ทาํจากครสิตลัและทองคาํที่สวยงามและใหญ่ที่สดุในโลก ยงัมีพรมผืนใหญ่ถึง 5.700 ตารางเมตรไร้
รอยตอ่ถกัทอจากมือของช่าง 1,200 คน สเุหรา่แห่งนีย้งัเป็นสสุานหลวงฝังพระบรมศพของท่าน SHEIKH ZAYED 
BIN SULTAN AL NAHYANอดีตประธานาธิบดีคนแรกของสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์มสัยิดแห่งนีย้งัใช้ในการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไดส้งูสดุถงึ 40,000 คน ความสวยงามและอลงัการของสเุหรา่แหง่นีด้งึดดูนกัทอ่งเที่ยว
จากทั่วโลก 
(การแต่งกายก่อนเข้าสุเหร่าต้องสุภาพเรียบร้อย ด้วยเสือ้ผ้าแขนยาว ไม่บาง ไม่ใส่เสือ้ผ้ารัดรูป ผู้หญิง
ต้องมีผ้าคลุมศีรษะให้มิดชิด) 

 นาํท่านเดินทางผ่านชมโรงแรมหรู EMIRATES PALACE ระดบั 5 
ดาว ที่สวยงามตระการตาใชด้า้นนอกเป็นสีนํา้ตาลสว่นดา้นในประดบั
ดว้ยทองคาํหรูหรามีเสนห่แ์ละครสิตลัและโคมระยา้โออ่า่สวยงามดดุราช
วงัในเทพนิยายอาหรบั การตกแต่งแบบชาวอาหรบัดั้งเดิม ดา้นนอกรอ้
มรอบดว้ยตน้ปาลม์เรยีงรายสวยงาม และดา้นหนา้มีนํา้พหุรูหรางดงาม
ใหท้า่นชอ้ปป้ิงหา้งสรรพสนิคา้ที่ดา้นหนา้ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านชมสวนสนุกเฟอรร์าร่ี เวิลด ์(FERRARI WORLD) ใหท้่าน

ไดช้้อปป้ิงสินคา้ สวนสนุกแห่งนีเ้ป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
ดว้ยหลงัคาสแีดงโดดเดน่เป็นสญัลกัษณโ์ดดเดน่ของเฟอรร์ารี ่ถ่ายรูปกบั
รถหรูและ 
ชอ้ปป้ิงของที่ระลกึตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัเมืองดไูบ 
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คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านเข้าสูท่ี่พัก โรงแรม HILTON GARDEN INN MURAQQABAT   หรือเทียบเท่า 
 
วันที่หก ชมเมืองดไูบ – จูไมร่าหบ์ีช – มัสยดิจูไมร่าห ์– ตึกเบิรด์คาลฟิาห ์– ดูไบมอล – นํ้าพุเตน้ระบาํ – 

สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นาํทา่นเดินทางพรอ้มชมอาคารบา้นเรือนของคืนพืน้เมืองที่ฐานะดีริมถนนจูไมร่าห ์ไม่ว่าจะเป็นย่านรา้นคา้แบบ
ทอ้งถ่ินและบา้นที่สรา้งดว้ยหินทรายสีดูเป็นธรรมชาติรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบ
อาหรบั ถนนเสน้นีจ้ะผ่านชมสเุหรา่จูไมร่าห์(JUMEIRA MOSQUE)ที่แตก
แตด่ว้ยหินออ่นสขีาวสวยงามออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมที่ทนัสมยั นาํท่าน
เดินทางสู่หาดจูไมร่าหท์ี่เดิมไม่ได้มีหาดยาวมากนกัแต่ต่อมาทางรฐับาล
ต้องการให้เป็นสถานที่ดึกดูดนักท่องเที่ยวจากทั่งโลกจึงได้ถมให้เป็น
ชายหาดที่ยาวออกไปอีก ใหท้า่นไดถ้่ายรูปท่ีหาดจไูมรา่หพ์รอ้มชมเบิรจ์อัล

อาหรับ (BURJ AL ARUB)ซึ่งถือว่าเป็นสญัลกัษณข์องเมืองดไูบ ดว้ย
รูปทรงที่ออกแบบให้เป็นรูปเรือใบที่กําลังแล่นเรือในทะเล ตึกเบิรจ์ อับ
อาหรบั นีย้งัเป็นโรงแรมที่ลกูคา้ที่ไดม้าพกัยกใหเ้ป็นโรงแรมระดบั 7 ดาว ดว้ยการบริการที่ดีเยี่ยม สรา้งอยู่บนเกาะ
เลก็ๆ หางจากชายหาดจูไมรา่หเ์พียง 280 เมตรโดยสรา้งสะพานเช่ือมต่อเขา้สูต่วัโรงแรม ดา้นในตกแต่งดว้ยทอง 
สวยงามอรา่มตาและมีพนกังานมืออาชีพคอยตอ้นรบัแขกวีไอพีท่ีเขา้พกั 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 นาํทา่นชมตึกเบิรจ์ คาลิฟา(BURJ KHALIFA)ที่เป็นหนึ่งในตึกระฟ้าสงูที่สดุในโลก เป็นความภาคภมูิใจของชาว

สหรฐัอาหรบัเอมิเรตสท์ี่สรา้งดว้ยทนุมหาศาลทนัสมยัและยิ่งใหญ่ที่สดุและเปิดใหท้กุคนทั่วโลกใหไ้ดช้มในปี ค.ศ.
2010 นําคณะขึน้ชมวิวในมุมสูงแบบ 360 องศา บนชั้น 124  ซึง่ทา่น
จะไดเ้ห็นตึกระฟ้าที่แตกต่างกนัและเป็นเมืองสมยัที่สดุแห่งหนึ่งของโลก 
ทอ้งทะเลที่สวยงามและทะเลทรายที่มองไดส้ดุลกูตา เดิมทีตกึแหง่นีจ้ะได้
ซื่อว่าเบิรจ์ดูไบ แต่ได้รบัความช่วยเหลือจากท่านประธานาธิบดีเคาะ
ลีฟะฮ ์บิน ซายิด บิน สลุฏอนอลันะฮย์าน (KHALIFA BIN ZAYED AL 
NAHYAN) จึงไดเ้ปลีย่นช่ือเป็น เบิรจ์ คาลฟิา เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่าน  บน
ตึกแห่งนีย้ังมีรา้นอาหารมากมายใหท้่านไดร้บัประทานพรอ้มชมวิวอัน
งดงามจากมมุสงู คอนโดมิเนียม สระว่ายนํา้ มสัยิดและหอคอยกลางแจง้
อีกดว้ย  

 อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงที่ดูไบมอลล(์DUBAI MALL) ศนูยก์ารคา้ที่ใหญ่
ที่สดุในโลกที่เต็มไปดว้ยรา้นคา้แบรนดเ์นมจากทั่งโลกที่ท่านจะไดช้อ้ปป้ิง
อย่างจุใจและยังมีร ้านอาหารนานาประเทศให้ท่านได้เลือกทาน  
ห้า งสรรพสินค้าแห่ งนี ้ยังมี พิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้ าแห่ งดู ไบ (DUBAI 
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AQUARIUM)ที่ใหญ่อยู่ใจกลางหา้งใหท้่านไดช้มฟรีจากดา้นหนา้ มีตูก้ระจกขนาดใหญ่ใหท้่านไดม้องเห็นปลาย
หลากหลายสายพนัธุม์ากกวา่ 33,000 ชนิดและยงัมีการแสดงโชวก์ารปอ้นอาหารจากมือของนกัประดานํา้ใหช้มอีก
ดว้ย(ไม่รวมค่าเข้าชมพิพิธภณัฑส์ัตวน์ํ้าด้านใน) 

 นาํทกุทา่นชมนํ้าพุแห่งดูไบDUBAI FOUNTAIN) เป็นนํา้พเุตน้ระบาํตามเสียงเพลงที่ใหญ่และยาวที่สดุในโลก มี
ความยาว 270 เมตร ใชน้ํา้พุง่ขึน้ไปสงูเทียบกบัตึก 50 ชัน้เลยทีเดียว ใชง้บประมาณในการสรา้ง 220 ลา้นเหรียญ
สหรฐั นํา้พแุหง่นีอ้ยูต่ิดกบัหา้งดไูบมอลล(์DUBAI MALL) ที่สามารถเดินออกมาชมการแสดงไดอ้ย่างง่ายดายและ
กลบัเขา้ไปชอ้ปป้ิงไดต้อ่อยา่งสะดวก นํา้พแุห่งดไูบนีจ้ะเปิดแสดงทกุวนัเริ่ม
เวลา 6 โมงเย็นเป็นเวลา 5 นาที ทกุๆครึง่ชั่วโมง ในการแสดงของนํา้พจุะมี
เสียงดนตรีอนัเรา้ใจและใชไ้ฟประดบัทัง้หมด 6,600 ดวงระยิบระยบัโดยมี
หา้งดไูบมอลลแ์ละตกึเบิรจ์คาลฟิาเป็นฉากหลงัอนัสวยงามตระการตา 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
 สมควรแกเ่วลานาํคณะเดินทางสูส่นามบินนานาชาติเมืองดไูบ 
02.50 น. นาํทา่นเดินทางสูส่นามบนินานาชาติเมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ EK 384 
วันที่เจ็ด  กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมิู) 

 12.30 น. คณะดินทางถงึสนามบินสวุรรณภมูิพรอ้มความประทบัใจ. 
**************************************** 

หมายเหตุ 
**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมะสม เนือ่งจากสภาพอากาศ, การลา่ชา้อนัเนื่องมาจาก มาตรการดา้น
สาธารณะสขุเนื่องดว้ยโรคระบาดCOVID -19  , สายการบิน และสถานการณใ์นตา่งประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนัน้เพื่อความ
ปลอดภยัในการเดินทาง โดย บรษัิทฯ ไดม้อบหมายใหห้วัหนา้ทวัรผ์ูน้าํทวัรม์ีอาํนาจตดัสนิใจ ณ ขณะนัน้โดยการตดัสนิใจ จะคาํนงึถึง 
ผลประโยชนข์องหมูค่ณะเป็นสาํคญั 
**ก่อนจองทวัรท์กุครัง้ กรุณาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอียดทกุหนา้ และทกุบรรทดั เนื่องจากทางบรษัิทฯจะอิงตามรายละเอยีดของ
โปรแกรมที่ขายเป็นหลกั 
** หากลกูคา้ทาํการจองแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ลกูคา้ไดอ้า่นรายละเอียดไดค้รบถว้น ตกลงตามเง่ือนไขของบรษัิทฯ แลว้ 
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อัตราค่าบริการ 

กาํหนดการเดนิทาง   
2 – 8 /9 – 15 / 23 – 29 ธันวาคม 2564 

  

ราคาต่อทา่น ราคารวมตั๋วราคาต่อทา่น 
เดนิทาง 10 ทา่นขึน้ไป 

ผู้ใหญ่ พัก 2 ทา่น/หอ้ง 63,900 บาท 
เดก็อายุตํ่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่  
(มีเตยีง) 

63,900 บาท 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ  6,900 บาท 
 

อัตรานีร้วม: ภาษีน ้ามันของสายการบิน,ภาษีสนามบนิไทย ณ วันที ่20 ก.ย.64 
 

**ราคาดงักล่าวอาจมีการปรบัเปลีย่นหากสายการบนิมกีารเรยีกเก็บภาษีน า้มนัและภาษีสนามบนิเพิ่มเตมิ** 
 

***การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสาร จาํนวน 10 ท่านขึน้ไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ตํ่ากว่า 10 ท่าน  
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ หรือ ยกเลิกการเดินทาง 
*** กรณีทีนอน 3 ทา่น/หอ้ง บางโรงแรมที่ดไูบอาจจะไมม่ี ลกูคา้จาํเป็นตอ้งจ่ายหอ้งพกัเดี่ยวเพิ่ม (Single)  
*** กรณีหอ้งพกัตา่งประเภทกนั เช่น หอ้งคู ่2 ทา่น/หอ้ง (Twin/Double) หรอื หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) หรือ หอ้งพกั
เดี่ยว (Single) หอ้งพกัอาจจะไมต่ิดกนั หรอื คนละชัน้ เนื่องจากโรงแรมอาจจะแยกประเภทหอ้งแตล่ะชัน้กนัไป แตกตา่งกนั 
*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษ หรือตอ้งการระบุทีน่ั่งบนเคร่ือง รวมถงึการสะสมไมล ์ของสายการบนิ กรุณาแจ้งพร้อม

ตอนจองทัวร ์หรือกอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 20 วัน ก่อนออกตั๋ว เพื่อบริษัทฯ จะไดด้าํเนินการแจ้งให้ทางสายการบินทราบ 

แต่ไดต้ามทีท่่านขอหรือไม่ขึน้อยูก่ับสายการบินจะพิจารณา*** 

อัตรานี้รวม 

* คา่พาหนะและนาํเทีย่วตามรายการ  * คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบินตามรายการ 
* คา่อาหารตามรายการ   * คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ 
* คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  * คา่หอ้งพกัโรงแรม 2 ทา่นตอ่หอ้ง 
* นํา้หนกักระเป๋าเดินทางทา่นละไมเ่กิน 30 กก. * คา่ธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศ 
* คา่ประกนัอบุตัเิหตหุรอืเสยีชีวิตดว้ยอบุตัิเหตเุทา่นัน้ คุม้ครองในวงเงินทา่นละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (แบบกรุป๊ทวัร)์ เง่ือนไขเป็นไป
ตามกรมธรรมท์ี่ทางบรษัิทฯ จดัทาํ ซึง่ผู้โดยสารต้องเดนิทางไป-กลับพร้อมคณะเท่าน้ัน และระบตุามทีเ่ที่ยวในรายการ และค่า
รักษาพยาบาล(กรณีติดเชือ้โควิด)โดยเป็นการรักษาตัวในโรงพยาบาลเท่าน้ัน 
* แจกนํา้เปลา่วนัละ 1 ขวด 
* ค่าตรวจRT-PCR เม่ือเดินทางถงึดูไบ / ค่าตรวจกอ่นเดนิทางไปอะบูดาบี / และค่า RT-PCR ก่อนเดินทางกลับประเทศ
ไทย  
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อัตรานี้ไม่รวม!!! 

* คา่ทาํหนงัสอืเดินทาง  
* คา่ทาํวคัซีนพาสสปอรต์ 
* ผลการตรวจโควดิ เพื่อยนืยนัผลว่า ไม่มีเชือ้กอ่นการเดนิทาง มีอายุไม่เกิน 76 ชั่ว โมงกอ่นเดินทางถงึดูไบ โดยวิธีการ
ตรวจแบบ RT-PCR เท่าน้ัน !!! ในเอกสารจะต้องมี QR CODE ด้วย ตอ้งระบุ ชื่อ-นามสกุล วัน เดือนปีเกิด ที่ตรงตามหน้า
พาสปอรต์ (ห้ามผิดแม้ แต1่ ตัวอกัษรหรือตวัเลข) และยนืยนัผลโดยระบุว่า “NEGATIVE” หรือ “NOT DETECTED” เทา่น้ัน 
ถา้เอกสารระบุว่า “INVALID” ไม่สามารถใช้ได้โดยผลการตรวจจาํเป็นตอ้งออกเป็นภาษาองักฤษ หรือ ภาษาอารบกิเท่าน้ัน  
* ค่าใช้จ่ายเม่ือเดนิทางกลับถงึประเทศไทย ค่าตรวจRT- PCR  และ ค่าสาํรองทีพ่ัก 1 คนื ระหว่างรอผลตรวจโควิดโดย
ต้องเป็นโรงแรมที่ได้รับ SHA PLUS เท่าน้ัน ระยะเวลาในการกักตวัขึน้อยูก่ับสถานการณซ่ึ์งรัฐบาลจะเป็นผู้กาํหนด 
(อัพเดท 1 พฤศจิกายน 2564)  
* ถา้หากจะใหท้าํการสาํรองโรงแรม 1 คืน ตามแพคเก็จ TEST and GO มีคา่ใชจ้่ายเพิ่มทา่นละ 5,000 – 7,000 บาท 
* ไม่รวมแผนประกันภยัการเดนิทางขาเข้าประเทศไทย 
* คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัที่ไมร่ะบไุวใ้นรายการ เช่น คา่โทรศพัท,์ ซกัรดี , นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระเกิน  
* คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
** ไม่รวมทิปหัวหน้าทวัร/์ไกด/์คนขับรถท้องถิน่  (โดยประมาณ 35USD/PAX)  
** ไมม่ีแจกกระเป๋า  
* * คา่ภาษีนํา้มนัท่ีทางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิหลงัจากวนัออกราคาทวัรแ์ลว้โดยมิไดแ้จง้เราลว่งหนา้ 
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เอกสารที่ใช้ประกอบในการยืน่วีซ่า (ส่งพร้อมการจองหรือลว่งหน้าก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 15วัน) / เอกสารสาํหรับขาเขา้
ประเทศไทย (THAILAND PASS) 

1. พาสปอรต์มอีายุนานกว่า 6 เดือน และมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้–(ตอ้งเป็นสแกนสเีทา่นัน้ ใชส้าํเนาไมไ่ด ้หา้มขีดฆา่หรอืขีด
คอ่ม)  
2. หลักฐานการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มจาก application หมอพร้อม(ที่มี QR CODE ชัดเจน) 
3. รูปถา่ยพืน้หลงัสีขาว ขนาด 1 นิ้วคร่ึง หรือ 2นิ้วจาํนวน 3 รูป - หนา้ตรง ไมย่ิม้ ไมเ่ห็นฟัน 

 
4.เอกสารยนืยนัว่าลูกค้าได้ขอ THAILAND PASS เรียบร้อยแล้ว(สามารถส่งใหบ้ริษัทฯกอ่นเดนิทาง7วัน) 
5. กรณีเด็ก อายตุ ํ่ากวา่ 20 ปีหากไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มบดิา หรอืมารดาคนใดคนหนึง่ ตอ้งมีหนงัสอืยินยอมใหเ้ดินทางไปตา่งประเทศ 
ออกโดยสาํนกังานเขตเทา่นัน้ โดยระบปุระเทศและวนัเดินทาง (ตวัจรงิ) 
(เอกสารเพิ่มเติมสาํหรับผู้เดินทางอายุตํ่ากว่า 20 ปี สาํเนาสตูบิตัร 1 ชดุ/ สาํเนาทะเบียนบา้น 1 ชดุ และสาํเนาบตัรประชาชน
บิดา-มารดา 1 ชดุ / สาํเนาทะเบยีนสมรส หรอืสาํเนาใบหยา่ (บดิา-มารดา) 
 
การชาํระเงนิและการยกเลิก 

* บริษัทฯ ขอรับเงนิมดัจาํท่านละ 15,000 บาทหากทา่นยินดมีดัจาํการเดินทางแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนมดัจาํ
ทัง้หมด (เนื่องจากเป็นชว่งเทศกาล ทางสายการบินและโรงแรม คิดคา่บรกิาร 100%) สว่นท่ีเหลอืชาํระก่อนเดินทาง 20 วนั หากมกีาร
ยกเลกิภายหลงั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม 
 
เงือ่นไขการยกเลิก 

 คา่มดัจาํทวัรจ์ะถกูนาํไปจ่ายคา่ตั๋วเครือ่งบิน คา่โรงแรมลว่งหนา้ซึง่ไมส่ามารถเรยีกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทางยกเลกิหรอืไมส่ามารถ
เดินทางไดด้ว้ยเหตผุลไดก็ตามจะเป็นไปตามเง่ือนไขตามนี ้

 กรณีท่ีทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจง้สถานทตูยกเลกิวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการ
ขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถิตใินนามของบรษัิทฯ 
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การยกเลกิ 
 แจ้งยกเลิกก่อนการเดนิทาง 60 วันทาํการคืนค่ามัดจาํ 15,000.- บาท. 
 แจ้งยกเลิกระหว่าง 30-50 วัน ก่อนเดนิทาง ยดึคา่มัดจาํทั้งหมด 15,000.-บาท 

- กรณีออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการที่ไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการคนืค่าตั๋ว (Non Refund) 
เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบิน 

 แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1-29 วัน ก่อนเดนิทาง ไม่สามารถคืนเงนิค่าทัวรท์ั้งหมด  
 แจ้งยกเลิกในวนัเดินทาง หรือถกูปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเข้าประเทศ บริษัทฯจะไม่มีการคืนเงนิทั้งหมด  

 
กระเป๋าเดนิทางและสัมภาระ 

* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีลอ้ลาก/เข็นได)้ ท่ีจะบรรทกุใสใ่ตท้อ้งเครือ่งบิน นํา้หนกัไมเ่กินทา่นละ 30   กิโลกรมั (หากนํา้หนกัเกิน ทางสาย
การบินอาจจะเรยีกเก็บคา่ระวางเพิ่มได)้ ควรใสก่ญุแจอยา่งหนาแนน่ 
(สาหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดัหรอื Economy Class Passenger) 
* กระเป๋าสาํหรบัหิว้ขึน้เครือ่ง สายการบินอนญุาตใหไ้ดไ้มเ่กิน 7 กิโลกรมั และความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรอื 25 
เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 
* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนญุาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งได ้แคท่า่นละ 1 ใบ/ทา่นเทา่นัน้ และ หิว้ขึน้เครือ่งได ้1 ใบ/ทา่นเช่นกนั  
 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดนิทางในกรณีที่ลกูค้าเดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่นํา้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ เน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน การเมือง การประทว้ง การนดัหยดุงานการก่อการ
จลาจล ภยัธรรมชาติ การจราจรติดขดั และการประกาศฉกุเฉินจากรฐับาลกรณีโรคระบาด COVID-19 
5. บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากวา่มีการนาํสิง่ของผิดกฎหมาย หรอืความประพฤติสอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็
ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ หรอืโดนปฎิเสธการเขา้เมืองทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบ
ของบรษัิทฯ 
6. บรษัิทฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวตา่งชาติ หรอื คนตา่งดา้ว
ที่พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย หรอืเหตกุารณท์ีเ่หนือการณค์วบคมุ 
7. บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 
8. เมื่อทา่นตกลงชาํระคา่มดัจาํหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หม 
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยใหค้รบถว้น  

(ข้อมูลตรงนี้ทางบริษัทฯ จะนาํลงกรอกในเอกสารเข้า-ออก นอกประเทศ สาํคัญมาก  

ข้อใหทุ้กท่านขอ้มูลตอบความจริง แล้วส่งกลับให้เจ้าหน้าที)่ 

1. ยนืยนัการเดนิทาง จองรายการทัวร.์................................................................................................................  

2. คณะชื่อ / นามสกุล ผู้จองทวัร.์....................................................................................................................... 

3. จาํนวน ผู้เดนิทาง ........................... ท่าน ผู้ใหญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน 

4. เบอรต์ดิตอ่ ...................................................................................... 

พร้อมทั้งได้อ่านรายละเอียดเงือ่นการเดนิทางทั้งหมด โดยครบถว้น 

5. ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN) ............ห้อง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง)/ หรอื(DBL) ............ห้อง 

 3.2  ห้องพัก 1 เดก็พกักบั 1 ผู้ใหญ่…….....ห้อง 

 3.3  ห้องพัก 1 เดก็พกักบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 

 3.4  ห้องพัก 1 เดก็พกักบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 

 3.5 หอ้งพกัผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง   

 3.6 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง 

6. อาหาร          ไม่ทานเนื้อววั  ไม่ทานเนือ้หมู  ไม่ทานสัตวปี์ก  ทานมังสาวิรัส 

      อื่นๆเช่น แพอ้าหาร ............................................................ 

7.  หมายเลขสมาชิก รอยลัออรค์ิด พลสั (RoyalOrchidPlus) ROP สะสมได้ 50% (ถา้มี) ............................... 

8. ต้องการเลือกทีน่ั่ง       ริมทางเดนิ  ริมหน้าตา่ง  อื่นๆ.................................................  
(ทางบรษัิทฯ จะดาํเนินการแจง้ไปทางสายการบิน แตย่งัไมส่ามารถการนัตีไดเ้ลย) 
 
ลงชื่อ ผู้จอง..................................................................................................... 

*** กรุณาส่งสาํเนาหน้าพาสปอรต์และใบรับรองการฉีดวัคซนีครบ 2 เข็ม ของผู้เดนิทางภายใน 7 วนั หลงัจากทาํการจอง 

และเก็บพาสปอรต์ตวัจริงกอ่นเดนิทาง 7 วนั*** 
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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

