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     รหัสโปรแกรม : 26997 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)   

 

Dubai Pai Finn  
                      5D3N By 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       ทอ่งเทีย่วประเทศดไูบ ไปฟนิน…์  

เมอืงทีร่วมความเปน็ทีส่ดุของโลกทีค่ณุควรไปสมัผัสสกัครั้งหนึง่ในชวีติมนตเ์สนห่์ความแตกตา่งทาง
วัฒนธรรมทีผ่สมผสานกนัอยา่งลงตวัระหวา่งอาหรบัดัง้เดมิและความทนัสมยัในแบบตะวนัตก ดนิแดน
มหศัจรรยท์ีผ่นัแปรจากผนืทะเลทรายสูค่วามมัง่คั่งรำ่รวยทางการคา้ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัทศันยีภาพ
ทะเลทรายทีส่วยงาม  
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**ทานอาหารค่ำพร้อมชมการแสดงบริเวณแคมปก์ลางทะเลทราย** 

***อิม่อรอ่ยกบัเมนอูาหารไทย, อาหารจีน *** 

ก ำหนดกำรเดินทำง  

12-16 เมษำยน 2566  

03-07 พฤษภำคม 2566 

**พิเศษ!! รบักระเป๋ำ Anello Pouch Bag มูลค่ำ 1,000-1,500 บำท*** 
*** จองด่วน...ของมีจ ำนวนจ ำกดั *** 

 
 
 

17.00 น.  ฟรี!! รถรบั-ส่งสนำมบินอู่ตะเภำ ****รบัคณะจดุนัดพบ (กรงุเทพ) เพื่อเดินทำงสู่
สนำมบินอู่ตะเภำ**** 

20.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนำมบินอู่ตะเภำ เจ้ำหน้ำท่ีคอยต้อนรบัและอ ำนวยควำม
สะดวกให้ท่ำนก่อนขึ้นเครื่อง (กรณุำมำให้ตรงเวลำ เน่ืองจำกกฎของสำยกำรบิน 
ท่ำนต้องมำแสดงตวัของท่ำนเอง) 
**กรณีท่ีบำงท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงประเทศหรือต่ำงจงัหวดักรณุำตรวจสอบ
เวลำกำรเดินทำงแต่ละก ำหนดกำรเดินทำงอีกครัง้ก่อนท ำกำรจองตัว๋โดยสำร
ส่วนตวัของท่ำน เน่ืองจำกรำยกำรทวัรเ์ป็นรำยกำรท่ีมีกำรด ำเนินกำรไว้ล่วงหน้ำ
หลำยเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูำล เวลำกำรเดินทำงอำจมีกำรเปล่ียนแปลง** 

 23.40 น.  ออกเดินทำงสู่มหำนครดไูบ โดยสำยกำรบิน Fly Dubai เท่ียวบินท่ี FZ-1446  
(มีบริกำรอำหำรร้อนและน ้ำด่ืมบนเคร่ืองบิน 1 มื้อ) **อำหำรและเครื่องด่ืมอ่ืนๆ 
ต้องช ำระเงินซ้ือเพ่ิมเติม** 

  

วนัแรก           กรงุเทพฯ- (สนำมบินอู่ตะเภำ)-ดไูบ 
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03.35 น. เดินทำงถึงสนำมบินนำนำชำติดไูบ (Dubai International Airport)  

(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าเมอืงไทย 3 ชัว่โมง) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าท่าน
ออกเดนิทางจากมหานครดูไบสูเ่มืองอำบูดำบี (Abu Dhabi) (ระยะทาง 180 กโิลเมตร 
ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของสหรฐัอาหรบัเอมเิรตสซ์ึง่เป็น
ประเทศมุสลมิสายกลาง มชีาวต่างชาตอิาศยัและท างานอยู่มากถงึ 2 ใน 3 สว่น ทัง้จาก
ประเทศตะวนัตกและเอเชยี จงึเป็นสงัคมทีม่คีวามหลากหลาย แมจ้ะเป็นประเทศมุสลมิ 
แต่กเ็ปิดกวา้งในดา้นสงัคมและการด ารงชวีติ เมอืงอาบูดาบตีัง้อยู่รมิอ่าวเปอรเ์ซยี ที่
ไดร้บัสมญานาม “Garden of Gulf” เนื่องจากความสมบูรณ์ของธรรมชาตแิละความ
ทนัสมยัของเมอืงทีเ่ขา้กนัไดอ้ย่างน่าอศัจรรย์ น าท่านเดนิทางเขา้ชมมสัยดิหลวง Sheik 
Zayed Grand Mosque สญัลกัษณ์ส าคญัของกรุงอาบูดาบ ีสรา้งขึน้จากด ารขิองท่าน 
Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan อดตีประธานาธบิดคีนแรกของสหรฐัอาหรบัเอ
มเิรตส ์มสัยดิแห่งนี้สรา้งเสรจ็ในปีค.ศ. 2007 เป็นมสัยดิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในสหรฐัอาหรบัเอ
มเิรตสแ์ละใหญ่ตดิอนัดบัโลก ภายในมสัยดิแห่งนี้สามารถบรรจุคนได ้มากกว่า 40,000 
คน หากเดนิชมบรเิวณโดยรอบ ท่านจะไดพ้บกบัความสวยงามหลากหลายของ
สถาปัตยกรรมจากประเทศต่างๆ ทัง้อติาล ีเยอรมนั โมรอ็คโก อนิเดยี จนี อหิร่าน และ
กรซี เป็นการตกแต่งทีห่ลากหลายแต่ลงตวั ดว้ยวสัดุนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นหนิอ่อน หนิ 
ทอง อญัมณี ครสิตลั โคมระยา้(แชนเดอเลยี) ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก และพรมเปอรเ์ชยีทอมอื
ลายวจิติรงดงามผนืใหญ่ทีสุ่ดในโลก 
 ***การเขา้ชมภายในมสัยดินัน้ ท่านจะต้องแต่งตวัให้สุภาพเรยีบร้อย ท่านสุภาพสตรี
จะต้องใส่เสื้อแขนยาวคลุมจนถงึขอ้มอื ไม่เปิดบรเิวณไหล่ หลงั หน้าอก และคอ ส่วน
กางเกง(ไม่ควรเป็นกางเกงรดัรูป)หรอืกระโปรงจะต้องมคีวามยาวจนถึงข้อเท้า และ
จะต้องมีผ้าคลุมศีรษะ ท่านสุภาพบุรุษใส่กางเกงขายาว และการเข้ามัสยิดทุกครัง้
จ าเป็นตอ้งถอดรองเทา้***  
 
 
 
 
 
 

 

วนัท่ีสอง ดไูบ - อำบูดำบี - มสัยิดหลวง Sheik Zayed Grand Mosque พระรำชวงัเอ
มิเรตส ์& หอคอยเอทิฮดั (ชมภำยนอก) – แวะถ่ำยภำพชำยหำดคอรนิ์ช -
หมู่บ้ำนเฮอริเทจ - YAS Island - Ferrari World (ชมภำยนอก) - ดไูบ  
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จากนัน้น าท่านแวะถ่ายเกบ็ภาพความประทบัใจ(ภายนอก) คู่กบั EMIRATE PALACE 
เป็นโรงแรมของรฐับาลอาบูดาบี บรหิารโดยกลุ่ม Kempinski เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกเมื่อ
ปี 2548 โดยใช้งบประมาณก่อสร้างทัง้สิ้นประมาณ 3 พนัล้านเหรยีญสหรฐั ซึ่งสร้าง
สวยงามดุจดัง่พระราชวงัของเจ้าผู้ครองนคร โรงแรมนี้อยู่บนที่ของอดตีประธานาธบิดี 
Shieak Al Anyan ซึง่ท่านเคยด ารงต าแหน่งประธานาธบิด ีของ U.A.E 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจีน 
บ่ำย น าท่านชม HERITAGE VILLAGE ซึ่งเป็นหมู่บ้านพื้นเมืองจ าลองความเป็นอยู่ของ

ชาวเบดอูนิ ทีเ่คยเร่ร่อนอยู่ในทะเลทราย ใหท้่านอสิระกบัการถ่ายภาพและเลอืกซื้อของ
เป็นทีร่ะลกึไดจ้ากหมู่บา้น จากนัน้ใหท้่านเกบ็ภาพความประทบัใจที่ ชำยหำดคอรนิ์ช 
(Corniche) ทีต่ัง้อยู่บนชายฝัง่อ่าวเปอรเ์ซยี เป็นชายหาดทีส่วยงามอกีแห่งหนึ่ง ใหท้่าน
เพลิดเพลินชมวิวทิวทศัน์ของทะเลอันไกลสุดลูกหูลูกตาและถ่ายรูปที่ชายหาดตาม
อธัยาศยั น าท่านทางสู่ Yas Island เกาะที่สร้างขึ้นจากการถมทะเล อิสระให้ท่านได้
เลือกเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเดินเล่นช้อปป้ิงที่ Yas Mall ศูนย์การค้า
ขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของสหรฐัอาหรบั เอมเิรตส์ ที่มเีนื้อที่กว่า 502,000 ตาราง
เมตร มรีา้นคา้กว่า 400 แห่ง และสิง่อ านวยความสะดวกมากมาย หรอืท่านจะเลอืกเขา้
ชม Ferrari World (ไม่รวมค่าเข้าชม) สวนสนุกขนาดใหญ่ภายใต้แบรนด์ Ferrari 
ภายในมเีครื่องเล่นต่างๆ มากมาย รวมถงึโมเดลรถรุ่นต่างๆ และสนิคา้หลากชนิดของ
แบรนด์เฟอรร์ารี่ จากนัน้ออกเดนิทางกลบัสู่เมืองดไูบ เมอืงทีม่คีวามเจรญิสงูสุดรมิอ่าว
เปอร์เซีย มปีระชากรกว่าสองล้านคน ดูไบมอีากาศแห้งแล้งตลอดปี มสีนิค้าหลกัคอื
น ้ามนั ที่เป็นรายได้ส าคญัของประเทศ แต่ในช่วงปีค.ศ.1980 เป็นต้นมา ดูไบได้เริ่ม
ลงทุนก่อสรา้งสถานทีท่่องเทีย่วมากมายเพือ่ใหด้ไูบเป็นเมอืงท่องเทีย่วเชงิคุณภาพ และ
ปัจจุบนัแหล่งรายไดใ้หม่ของดไูบกม็าจากอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว  
**เพื่อควำมสะดวกในกำรเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้ำอิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่
ตำมอธัยำศยั**  
จำกนัน้น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบั 3 ดำว, DUBAI หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 
 

 

 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.30 น. น าท่านสมัผสัประสบการณ์การนัง่รถโมโนเรลสู่ The Palm เกาะทีส่รา้งขึน้ใหม่จากการ

ถมทะเล โดยออกแบบใหเ้หมอืนรูปต้นปาล์ม ภายในเกาะมสีิง่อ านวยความสะดวกครบ
ครนั  ไม่ว่าจะเป็นที่พกัอาศยั การคมนาคม อาคารส านักงาน ภตัตาคาร ร้านค้า ฯลฯ 
จากนัน้ออกเดนิทางสู่ ชำยหำด Jumeirah เพื่อเก็บภาพความประทบัในของโรงแรม 

วนัท่ีสำม นัง่โมโนเรลสู่ The Palm - Burj Al Arab Hotel - ย่ำนกำรค้ำ จไูมร่ำห์ ––  
                         Desert Safari 
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Burj Al Arab Hotel โรงแรมสุดหร ู7 ดาวทีม่รีปูทรงคลา้ยเรอืใบของชาวอาหรบัทีก่ลาย
มาเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัทีแ่สดงถงึความเป็นเมอืงทนัสมยัของดูไบ และยงัถูกโหวตจาก
ทัว่โลกใหเ้ป็นโรงแรมทีม่คีวามหรูหราทีสุ่ดในโลก โรงแรม Burj Al Arab Hotel ก่อสรา้ง
บนเกาะที่ถูกถมขึ้นมาใหม่ริมอ่าวเปอร์เซียรูปสามเหลี่ยมหรอืที่เรียกว่า Man-Made 
Island มคีวามสงู 321 เมตร และมโีถงลอ็บบีท้ีส่งูทีสุ่ดในโลกดว้ยเช่นกนั จากนัน้น าท่าน
เดนิทางสู่ Souk Madinat Jumeirah แหล่งช้อปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืงของตะวนัออกกลาง 
มทีัง้รถเขน็เล็กๆ ร้านค้าแผงลอย ไปจนถึงบ้านเรอืนที่ เปิดเป็นร้านค้า ตกแต่งสไตล์
อาหรบัขายสนิค้าจ าพวกของที่ระลกึ เสื้อผ้าหรอืเครื่องประดบั และอญัมณี อกีทัง้ยงัมี
รา้นอาหารกว่า 24 รา้นทีข่ายอาหารนานาชาต ิไม่ว่าจะเป็นอติาเลีย่น เอเชีย่น อนิเดยีน 
เปอร์เซียน อาหารพื้นเมืองของอารบิคและเลบานีส ฯลฯ นอกจากร้านขายของละ
รา้นอาหารแลว้ ยงัมโีชวต์่างๆ มากมายใหท้่านไดร้บัชม  

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย เดนิทางกลบัสูโ่รงแรมเพือ่เตรยีมตวัส าหรบัการออกท่องโลกทะเลทราย 
 ออกเดินทางเพื่อสมัผัสประสบการณ์พิเศษที่พลาดไม่ได้หากเดินทางมาเยือนดูไบ 

Desert Safari ออกตะลุยทะเลทรายดว้ย private jeep ใหท้่านไดส้นุกสนาน ตื่นเตน้กบั
การนัง่รถตลุยผนืทะเลทรายอนักวา้งใหญ่ทีม่เีนินทรายสงูต ่าสลบักนัตลอดทาง อสิระให้
ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางทะเลทราย หรือเลือกกิจกรรมต่างๆ ที่ท่านสนใจ อาทิเช่น 
Sand Ski, Dune Bashing (มคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ) และช่วงเยน็ใหท้่านไดช้ื่นชมกบัววิพระ
อาทิตย์ตกท่ามกลางทะเลทรายบรรยากาศสุดแสนโรแมนติค จากนัน้ออกเดินทางสู่
แคมป์พืน้เมอืงเพื่อสมัผสัถงึวถิชีวีติแบบคนพืน้เมอืง ภายในมรีา้นขายสนิคา้พืน้เมอืง มี
กจิกรรมต่างๆ อาทเิช่น การขีอู่ฐ, Henna Tattoo หรอืการเพ้นท์ลวดลายต่างๆ ลงบน
ผวิหนัง (ลบออกได)้, การสูบชชิา หรอืบารากุกลิน่ผลไมต้่างๆ มากมาย ใหทุ้กท่านร่วม
รบัประทานอาหารค ่าพรอ้มชมโชวพ์ืน้เมอืง “ระบ าหน้าทอ้ง” (Belly Dance)  

 **ไม่มีกำรแสดงโชว์ในแคมป์ช่วงต้นเดือนพฤษภำคมจนถึงต้นเดือนมิถนุำยน 
เน่ืองจำกเป็นช่วงเดือนรอมฎอน(ถือศีลอด)แต่ยังคงมีกิจกรรมให้เข้ำร่วม
เช่นเดิม** 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ แคมป์พื้นเมือง  
 จำกนัน้น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบั 3 ดำว, DUBAI หรือระดบัเทียบเท่ำ 
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เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.30 น. ออกเดนิทางสู่ ดูไบ เฟรม (Dubai Frame) (ชมภายนอก) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่

ของดูไบ ด้วยรูปทรงของอาคารที่ออกแบบมาให้เหมือนกับเป็นกรอบรูปที่สามารถ
มองเห็นดูไบได้ในสองแบบ คือหากท่านมองจากฝัง่เมืองเก่า ท่านก็จะพบกับภาพ
บรรยากาศของเมอืงใหม่ที่ทนัสมยั แต่หากท่านเปลี่ยนมาอกีด้าน ท่านจะพบกบัภาพ
ของเมอืงดไูบในสมยัก่อน ดูคลาสสคิ จากนัน้น าท่านชม Dubai Museum(ชมภายนอก)  
พพิธิภณัฑ์ขนาดใหญ่และทนัสมยัทีสุ่ดทีจ่ดัแสดงประวตัศิาสตร ์ความคดิและวฒันธรรม
ดัง้เดมิของชาวดูไบ รวมไปถงึพฒันาการการก้าวข้ามผ่านจากเมอืงทะเลทรายที่ไม่มี
อะไรเลยมาเป็นเมอืงศวิไิลซ์โดยใชเ้วลาเพยีงไม่นานหากเทยีบกบัประเทศอื่นๆ ท่านจะ
ไดเ้รยีนรูค้วามแตกต่างของสิง่แวดลอ้มระหว่างเมอืงและชนบทในดูไบ ไม่ว่าจะเป็นการ
เดินเรอื การท าเหมอืง ทะเลทราย ภูเขา หรอืเกษตรกรรม การค้นพบชิ้นงานศิลปะ 
การคา้มุก มกีารจดัแสดงเครื่องมอืเครื่องใชร้วมไปถงึอาวุธของดไูบในช่วงยุคต่างๆ  

 จากนัน้น าท่านอสิระชอ้ปป้ิง Mall of the Emiratesไดร้บัความนิยมสงูทนัททีีเ่ปิดบรกิาร 
Mall of the Emirates เป็นห้างขนาดใหญ่ มโีรงภาพยนตร์ Cinestar แบบคอมเพล็กซ์ 
มอีารเ์คดกวา้งใหญ่ ตดิตัง้ตู้เกมส์ ลานโบวล์ิง่ และรา้นคา้อกีมากมาย รวมถงึรา้นต่างๆ 
ทีไ่ดร้บัความนิยมในดไูบ และ Borders, Debenhams, Zara และแมแ้ต่ Harvey Nichols 
สนิค้าแบรนด์ดงัอย่าง H&M และ Phat Farm ส าหรบัลูกค้าทัว่ไป และ Via Rodeo ที่
เต็มไปด้วย Versace, D&G, Ferragamo และอื่นๆ ในห้างยงัมสี่วนของ Ski Dubai ใน 
Mall of the Emirates จุดทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดของ Mall of the Emirates กค็อื Ski Dubai ไม่
น่าแปลกใจที่ Mall of the Emirates เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีไ่ดร้บัความนิยมสูงสุดในดไูบ 
Ski Dubai หนึ่งในสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวในสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ สามารถเลอืกเล่น
ร ะ ห ว่ า ง ส กี  ส โ น ว์ บ อ ร์ ด  เ ลื่ อ น หิ ม ะ  ห รื อ โ ย น บ อ ล หิ ม ะ ใ น ส ว น หิ ม ะ  
(ไม่รวมค่ำเข้ำและค่ำอปุกรณ์ใน Ski)  

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรไทย 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ Dubai Mall ช้อปป้ิงมอลล์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก อิสระให้ท่าน

เลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้จากแบรนด์ชัน้น ามากมายจากทัว่ทุกมุมโลก รวมถงึรา้นขายทองค า 
อาหารและขนมหลายหลายชนิดจากทัว่ภูมภิาคเอเชยี หรอืเขา้ชมอควาเรยีมที่มแีทงค์
น ้าขนาดใหญ่ทีใ่ชแ้สดงพนัธุส์ตัวน์ ้าโดยใชแ้ผ่นอคลลิคิทีห่นาและใหญ่ทีสุ่ดในโลก ไดร้บั
การบนัทึกโดยกินเนส เวลิด์ เรคคอร์ด (ไม่รวมค่าเข้าชม) จากบรเิวณช้อปป้ิง มอลล์ 
ท่านสามารถถ่ายรูปตึก Burj Khalifa ตึกที่มคีวามเป็นที่สุดของโลกถึง 7 อย่าง อาทิ
เช่น ตกึทีสู่งทีสุ่ดในโลก โดยมคีวามสูงถงึ 828 เมตร, จ านวนชัน้ทีม่มีากทีสุ่ดในโลก มี

วนัท่ีส่ี Dubai Frame และ พิพิธภณัฑด์ไูบ (ชมภายนอก) - Mall of the Emirates - ดไูบ 
มอลล ์- ชมกำรแสดงน ้ำพ ุ- ดไูบ 
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ถงึ 160 ชัน้, ตกึทีม่กีารใชล้ฟิทใ์นระยะทางทีย่าวทีสุ่ดในโลก, มลีฟิทค์วามเรว็สงูทีสุ่ดใน
โลก 18เมตร/วนิาท ีเป็นต้น หากท่านต้องการขึ้นชมววิบนยอดตกึ Burj Khalifa ชัน้ท่ี 
124 จะมีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมท่ำนละ 60 USD โดยต้องท าการแจ้งล่วงหน้า 3 อาทติย์
ก่อนการเดนิทาง หากท าการจองแล้วไม่สามารถยกเลกิได้ หรอืยกเลกิแลว้ไม่สามารถ
คืนเงินได้(อัตรานี้ เป็นช่วงเวลายอดนิยมในการขึ้นชมวิวบนยอดตึก Burj Khalifa) 
จากนัน้ชมการแสดงน ้าพุเต้นระบ าหรอื Dubai Fountain อีกหนึ่งไฮไลท์ของการมา
ท่องเที่ยวดูไบ โดยการแสดงน ้าพุเต้นระบ านี้ ดงึดูดนักท่องเที่ยวได้วนัละกว่าหนึ่งพนั
คน การแสดงประกอบไปด้วยแสง ส ีเสยีงเพลง และน ้าพุ โดยใช้เทคโนโลยลี ้าสมยัใน
การจดัแสดง  
**เพื่อควำมสะดวกในกำรเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้ำอิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่
ตำมอธัยำศยั**  

             จำกนัน้น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบั 3 ดำว, DUBAI หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 
 

 

เช้ำตรู่  น ำท่ำนเชค็เอ้ำท์ออกจำกโรงแรมท่ีพกั เพื่อน ำท่ำนเดินทำงสู่ 
                       สนำมบินนำนำชำติดไูบ 
10.25 น.  ออกเดินทำงจำกสนำมบินบำทูมีสู่สนำมบินอู่ตะเภำ โดยสำยกำรบิน Fly Dubai                                 
                       เท่ียวบินท่ี FZ-1445  
  (มีบริกำรอำหำรร้อนและน ้ำด่ืมบนเคร่ืองบิน 1 มื้อ) **อำหำรและเครื่องด่ืมอ่ืนๆ      
                       ต้องช ำระเงินซ้ือเพ่ิมเติม** 
20.00 น.            เดินทำงถึงสนำมบินอู่ตะเภำ โดยสวสัดิภำพ..  
                        **กรณีท่ีบำงท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงประเทศหรือต่ำงจงัหวดักรณุำตรวจสอบ                                                   
                         เวลำกำรเดินทำงแต่ละก ำหนดกำรเดินทำงอีกครัง้ก่อนท ำกำรจองตัว๋โดยสำร                                       
                         ส่วนตวัของท่ำนเน่ืองจำกรำยกำรทวัรเ์ป็นรำยกำรท่ีมีกำรด ำเนินกำรไว้ 
                         ล่วงหน้ำหลำยเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูำล เวลำกำรเดินทำงอำจมีกำร 
                         เปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 
                         ฟร!ี! รถรบั- ส่งสนำมบินอู่ตะเภำ - (กรงุเทพ) 
 

  

วนัท่ีห้ำ สนำมบินนำนำชำติดไูบ-สนำมบินอู่ตะเภำ-กรงุเทพฯ 

กรงุเทพฯ 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 
12-16 เมษำยน 2566 
 

 

 

 

 

**ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตัว๋เครือ่งบนิ** 
**ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่, คา่บรกิารท่านละ 5,000 บาท, คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, ทปิคนขับรถ, และทิปหวัหน้าทวัร์และ

คนขับรถจีป๊ (ซาฟาร)ี ทา่นละ 2,000 บาท โดยเรยีกเกบ็พรอ้มกบัคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลอื*** 
 

**บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บคา่ภาษีนำ้มัน 
ในกรณทีีส่ายการบินมกีารเรยีกเก็บเพิ่มเตมิภายหลงั** 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง  
03-07 พฤษภำคม 2566 
 

 

 

 

 

**ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตัว๋เครือ่งบนิ** 
**ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่, คา่บรกิารท่านละ 5,000 บาท, คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, ทปิคนขับรถ, และทิปหวัหน้าทวัร์และ

คนขับรถจีป๊ (ซาฟาร)ี ทา่นละ 2,000 บาท โดยเรยีกเกบ็พรอ้มกบัคา่ทวัร์ส่วนทีเ่หลอื*** 
 

**บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บคา่ภาษีนำ้มัน 
ในกรณทีีส่ายการบินมกีารเรยีกเก็บเพิ่มเตมิภายหลงั** 

  

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เครื่องบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 36,995.-บาท 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิม
ท่านละ 5,900.-บาท 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เครื่องบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 36,559.-บาท 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิม
ท่านละ 5,900.-บาท 
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หมายเหตุ 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีู้โดยสารจ านวน  25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

2. ไม่มรีาคาเดก็ เนื่องจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 
3. การผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง เป็นวจิารณญาณของเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงในแต่ละประเทศ หาก

ไม่ไดร้บัการอนุญาตใหเ้ขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัร์ ไม่ว่า
กรณีใดๆ  

 

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

ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 
*** เด็กอายุต ่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบตัิเหตุเพยีง
ครึ่งเดยีว *** 

6. ค่าภาษีน ้ามนั ที่สายการบินเรยีกเก็บ ณ วนัที่ 21 ธนัวาคม 2565 และท่านต้องช าระเพิม่เติม 
ในกรณีที่ทางสายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่ 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและค่าแจง้เขา้-แจง้ออก ส าหรบั

ท่านทีถ่อืต่างดา้ว 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (20กโิลกรมั/ท่าน) 
4. ค่ำทิปคนขบัรถ, ไกดท้์องถ่ิน, หวัหน้ำทวัรแ์ละคนขบัรถจ๊ีป(ซำฟำรี) 2,000บำท/ท่ำน ช ำระ

พร้อมค่ำทวัรร์อบสุดท้ำย 
5. ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์5,000 บำท/ท่ำน ช ำระพร้อมค่ำทวัรร์อบ

สุดท้ำย 
6. ค่าประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์และผูเ้ดนิทางตอ้งการท าเพิม่เตมิ อาท ิภยัธรรมชาติ

รุนแรง ทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้ หรอืทรพัยส์นิสญูหาย 
7. ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 
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เง่ือนไขการช าระเงิน: กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท และช าระส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง 
40 วนัท าการ เน่ืองจากต้องท าการช าระค่าตัว๋ให้ทางสายการบินก่อนการเดินทาง 
 

กำรยกเลิก กรุณาแจง้ล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดั
จ าทัง้หมด เนื่องจากมคี่าใชจ้่ายในการด าเนินการ ไม่สามารถคนืเงนิไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆ กต็าม 

**กรณีเหมำกรุป๊ ไม่สำมำรถใช้เง่ือนไขกำรจองกรุป๊ตำมท่ีระบุด้ำนบนได้ กรณุำติดต่อเจ้ำหน้ำท่ี
ส ำหรบัข้อมูลเพ่ิมเติม** 

 
หมำยเหตุ :   

1.  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาวะ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และ สายการบนิฯลฯ  โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัทีสุ่ด ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้
ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์/ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกตอ้ง และความ
ประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไม่
อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมด หรอืบางสว่น  นอกจากนี้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม  
2.  ในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตติ่างๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ า หรอืค่าทวัร ์ไดก้ต็่อเมื่อทาง
สายการบนิ และโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิสว่นนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 
3.  หากผูเ้ดนิทางไม่ไดร้บัอนุมตัวิซี่า ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า 10,000บาท และค่าวซี่า
ตามทีท่างสถานทตูเรยีกเกบ็ 
4.  หากผูเ้ดนิทางจ าเป็นตอ้งเดนิทางมาสนามบนิสุวรรณภูมโิดยไฟลทภ์ายในหรอืระหว่างประเทศในวนั 
เดนิทาง โปรดเชค็เวลาเดนิทางของสายการบนิทีท่่านโดยสารมาสนามบนิสุวรรณภูมกิบัเวลาเดนิทางของ
กรุ๊ปทวัรก์บัทางบรษิทัฯ ก่อนทีท่่านจะท าการจองตัว๋โดยสาร หากเกดิขอ้ผดิพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการรบัผดิชอบค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้ทุกกรณี 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง โรคระบาด และสาย
การบนิ ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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เอกสำรประกอบกำรยื่นวีซ่ำสหรฐัอำหรบัเอมิเรตส ์ (ใชเ้วลาพจิารณาวซี่าประมาณ 14 วนัท าการ) 
1. หนงัสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านเหลอืมากกว่า 6 เดอืน เมื่อนบัจากวนัทีเ่ดนิทาง และมหีน้าว่าง 
ส าหรบัวซี่าและตราประทบัเขา้-ออกประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์อย่างน้อย 2 หน้า  
2. ส าเนาหน้าพาสปอรต์ส ี1 ฉบบั (สแกนหน้าพาสปอรต์สองหน้าแรก หน้าขอ้มลู(2)และหน้าบนัทกึ(3)) 
    (ไมส่ำมำรถใช้รปูท่ีถ่ำยจำกโทรศพัท์มือถือได้) 
3. รปูถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ พืน้หลงัสขีาวหน้าตรง ใบหน้าชดัเจน ไม่ยิม้ ไม่ใสแ่ว่น ไม่มผีมปิดหน้า  
   หา้มมเีครื่องประดบั สแกนสมีาในหน้าเดยีวกนักบัหน้าพาสปอรต์ 
4. กรณผีูเ้ดนิทางอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์จ าเป็นตอ้งยื่นเอกสารส าเนาสตูบิตัร และเอกสารแปลสตูบิตัร        
   เพิม่เตมิเพือ่ยนืยนัความสมัพนัธ์ของผูเ้ดนิทางและผูป้กครอง 
5. กรณีผูเ้ดนิทางอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา/มารดา ท่านใดท่านหน่ึง มคีวาม  
   จ าเป็นตอ้งยื่นเอกสาร 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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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

➢ 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

