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22.00 น. พร้อมกันท่ีสนามบินสุววรณภูมิ เคาท์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ เคาท์เตอร์ T ประตู 8 

Emirate Airline (EK) โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกทา่น 

 

 
01.05 น. ออกเดินทางสู่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นครดูไบ โดยเท่ียวบิน EK 385 

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

05.00 น. ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เวลาท้องถ่ินช้ากว่า

ประเทศไทย 3 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นประเทศหนึ่งใน

ตะวันออกกลางต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของคาบสมุทรอาหรับในภูมิภาคเอเชียตะวันตก

เฉียงใต้ริมอ่าวเปอร์เซียประกอบด้วยรัฐเจ้าผู้ครองนคร 7 รัฐได้แก่อาบูดาบีอัจมานดูไบฟูไจราห์

ราสอัลไคมาห์ชาร์จาห์และอุมม์อัลไกไวน์ น าท่านเดินทางสู่ นครดูไบเป็นนครใหญ่สุดของสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์มีประชากรประมาณ 2 ล้านคน เมืองดูไบถือได้ว่าเป็นเมืองท่าท่ีส าคัญแห่งหนึ่ง

บนโลก และมีอัตราการเจริญเติบโตของเมืองสูงมาก 

วันแรก  สุวรรณภูมิ       
 

วันที่สอง สุวรรณภูมิ  • ดูไบ • อาบูดาบ ี• Grand Mosque •  เอมิเรตส์ พาเลซ • ชายหาดคอรน์ิช •  

Yas Mall • ถ่ายรูปกับรถ Ferrari • Heritage Village  (บนเครื่อง/กลางวัน/เย็น) 

 

 
 
 Grand Mosque • ถ่ายรูปกับรถ Ferrari • ตึกเบิรจ์คารฟิา ชั้นที่ 124    ดูไบมอลล์     
                  (-/บนเครื่อง/เย็น) 
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เดินทางสู่ อาบูดาบี(Abu Dhabi) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุด

เป็นอันดับ 2 ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อาบูดาบีต้ังอยู่บนเกาะรูปตัวทีท่ีย่ืนเข้าไปในอ่าว

เปอร์เซียเมืองครอบคลุมพื้นท่ี 67,340 ตารางกิโลเมตร (26,000 ตารางไมล์)และมีประชากรราว 

860,000คนในปีค.ศ. 2007 อาบูดาบีถือเป็นเมืองท่ีค่าครองชีพแพงท่ีสุดอันดับ 3 ในภูมิภาคและ

อันดับ 26 ของโลก 

 

น าท่านชม มัสยิดSHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL NAHYAN GRAND MOSQUE มัสยิดที่สวยที่สุดใน

โลกเป็นสถานท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทุกคน ทันทีท่ีเดินเข้าสู่มัสยิด

ชิคชาเญด สิ่งท่ีสะดุดตาท่ีสุดเห็นจะเป็นสีขาวสะอาดตาของมัสยิดแห่งนี้ มัสยิดชิคชาเญด ใช้

เวลาก่อสร้างนานถึง 10 ปี โดยระดมช่างฝีมือมากกว่า 3,000 คนจากท่ัวโลก มาร่วมสรรสร้าง

สถาปัตยกรรมอันงดงามแห่งนี้ วัสดุท่ีใช้ในการสร้างมีต้ังแต่หินอ่อน เซรามิก คริสตัล และทองค า

ถือเป็นสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานความทันสมัยให้เข้ากับวัฒนธรรมของศาสนาอิสลามได้อย่าง

ลงตัว ความส าคัญของมัสยิดแห่งนี้นอกจากจะเป็นท่ีรองรับผู้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้

ถึง 40,000 คนแล้ว ยังเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเท่ียวท่ีมากท่ีสุดเป็นอันดับท่ี 25 ของโลกด้วย

ไฮไลต์ส าคัญท่ีไม่ควรพลาด คือ การเข้าชม โคมไฟแชนเดอร์เลียร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มูลค่าราว 
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30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ท าจากทองค าและทองแดง น าเข้าจากประเทศเยอรมนีและพรมผืน

ใหญ่ท่ีสุดในโลก ท่ีทอเป็นผืนเดียวไม่มีรอยต่อ ขนาด 5,627 ตารางเมตร 

***การแต่งกาย*** ส าคัญมากและกรุณาปฏิบัติอย่างเครง่ครดั 
ผู้ชาย : ต้องแต่งตัวสุภาพเรยีบรอ้ย ใส่กางเกงขายาว เสื้อแขนยาว 

ผู้หญิง :ห้ามใส่เสื้อผ้ารดัรูป เสื้อและกางเกงห้ามแนบเน้ือเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว  
และต้องเตรยีมผ้าส าหรบัคลุมศรีษะด้วย 

 

ถ่ายรูปกับ โรงแรม เอมิเรตส์ พาเลซ (Emirates Palace) ในกรุงอาบูดาบี (Abu Dhabi) โดย

โรงแรมท่ีเปิดให้บริการเม่ือปี ค.ศ.2005 (พ.ศ.2548) แห่งนี้ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างถึง 

3,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 1.9 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 96,000 ล้านบาท จากการใช้ เงิน 

ทอง และหินอ่อน เป็นวัสดุในการก่อสร้าง ประติมากรรมหรือสถาปัตยกรรม สไตล์อาหรับ 

นอกจากนั้นโรงแรมแห่งนี้ยังติดต้ังโคมไฟระย้าท่ีท าข้ึนมาจากแก้วคริสตัลของ "สวารอฟสก้ี" เป็น

จ านวนถึง 1,002 ชิ้น  
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จากนั้น  น าท่านสู่ ชายหาดคอรน์ิช(Corniche) ต้ังอยู่บนชายฝ่ังอ่าวเปอร์เซีย เป็นชายหาดท่ีสวยงามอีก

แห่งหนึ่ง ให้ท่านเพลิดเพลินชมวิวทิวทัศน์ของทะเลอันไกลสุดลูกหูลูกตาและถ่ายรูปท่ีชายหาด

ตามอัธยาศัย  จากนั้น ให้ท่านเพลิดเพลินช้อปปิ้ งท่ี Yas Mall แหล่งรวมสินค้าชั้นน าขนาดใหญ่

เป็นอันดับ 2 ของดูไบ แบ่งเป็น 2 โซนใหญ่ๆท้ัง Indoor และ Outdoor มีสินค้าให้เลือกสรร

มากมายไม่ว่าจะเป็นของแบนเนม เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เคร่ืองส าอาง ฯลฯ 

เที่ยง     รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

ถ่ายรูปกับรถ Ferrari ณ บรเิวณด้านหน้า เฟอรร์ารีเ่วิลด์ Ferrari World theme park (ไม่รวม

ค่าเข้าชมประมาณ 70 USD/ท่าน) เป็นสวนสนุกในร่มแห่งแรกและใหญ่ท่ีสุดในโลกออกแบบมา

ได้อย่างโดดเด่นด้วยสัญลักษณ์เฟอร์ราร่ีขนาดใหญ่บนหลังคาสีแดงสดส่วนโค้งเว้าของหลังคาได้

แรงบันดาลใจจากFerrari GT body มีขนาดครอบคลุมพื้นท่ีท้ังหมด 200,000 ตารางเมตร มีพื้นท่ี

ในร่มให้ผู้ เ ข้าชมได้  86,000 ตารางเมตรขนาดใหญ่พอๆกับ7 สนามฟุตบอลเลยทีเดียว

จุดประสงค์ท่ีสร้างข้ึนก็เพื่อระลึกถึงผู้ผลิตรถยนต์เฟอร์ราร่ีขวัญใจคนท่ัวโลก 
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เดินทางสู่ Heritage Village จัดแสดงวิถีชีวิต

อาหรับของUAE ถูกท าซ้าในสมัย

โบราณนี่เป็นรูปแบบด้ังเดิมของการ

ฟื้ นฟู บู รณะอ ดีตอาห รับส าห รับ

ประเทศอาหรับท่ีนี่แสดงให้เห็นชีวิต

ในสมัยโบราณไม่เพียงแต่ของเอมิ

เ ร ต ข อ ง อ า บู ด า บี แ ต่ ข อ ง เ ข ต

ภูมิอากาศท้ังหมดของประเทศท่ีนี่ใน

บางพื้นท่ีคุณสามารถมองเห็นวิถีชีวิตของชาวโอเอซิสชายฝ่ังทะเลผู้สร้างมรดกหมู่บ้านแห่งนี้ได้

แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตแบบเก่าแก่ของท้ังประเทศไม่ใช่แค่ภูมิภาคเดียวเท่านั้นแวะถ่ายรูปกับตึก 

เย็น     รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก MERCURE GRAND GARHOUD HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงแต่

โรงแรมท่ีเขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากนั โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทาง) 

 
เช้า      บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่าน นั่งเรอืAbraข้ามฟากที่Dubai Creek คือเว้ิงน้าทะเลธรรมชาติจากอ่าวเปอร์เซียท่ีแบ่ง

เมืองออกเป็นสองส่วน ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือคือ Deira Dubai และทางด้านตะวันตก

เฉียงใต้คือ Bur Dubai ทางน้าแห่งนี้มีบทบาทส าคัญในประวัติศาสตร์ของดูไบ โดยเร่ิมแรกคือ

ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่การค้ากับอินเดียและแอฟริกา และเป็นท่าเรือท่ีปลอดภัยส าหรับ

เรือค้าขายตลาดเครื่องเทศและตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก(Spice Souk and Gold Souk)

หนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียวดูไบท่ีต้องไปส ารวจ ตลาดท่ีนี่เขาเรียกกันว่าซุค (Souk) ต้ังอยู่บริเวณ

ท่าเรือในอดีตเป็นท่ีขนถ่ายสินค้าท่ีรวบรวมเคร่ืองเทศนานาชนิด ท่ีน าเข้ามาจากนานาประเทศ 

และทองค าท่ีต้ังอยู่สองข้างทางนั้นสุกอร่ามละลานตามาก หากคุณเป็นคนนิยมเคร่ืองเพชรทอง

สไตล์อาหรับ รับรองว่าเดินตลาดทองดูไบท่ีนี่ไม่มีผิดหวังชัวร์ 

วันที่สาม นั่งเรอื Arba • ตลาดเครื่องเทศและตลาดทอง • Dubai Eye • ดูไบ เฟรม • นั่งรถ 4 WD ตะลุย

ทะเลทราย       (เช้า/กลางวัน/เยน็) 
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จากนั้น น าท่านแวะชม “Dubai Eye” หรือ Ain Dubai ต้ังอยู่ท่ีเกาะบลูวอเตอร์ (Blue Water) มีความสูง

ถึง 250 เมตร ประกอบด้วยแคปซูลโดยสาร 48 แคปซูล รองรับผู้เข้าชมได้ถึง 1,750 คน ใช้เวลา

ในการนั่งประมาณ 38 นาที เป็นชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดในโลก แซง London Eye 

ของประเทศอังกฤษท่ีมีความสูงเพียง 135 เมตรเท่านั้น ให้ท่านเพลิดเพลินถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

 

เที่ยง                    บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้น เดินทางสู่ ‘ดูไบ เฟรม’คือสถาปัตยกรรมหน้าตาคล้าย ‘กรอบรูป’ ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก น าท่าน

ถ่ายรูปหน้าตึก (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ผ่านกระบวนการก่อสร้างมาถึง 10 ปีเต็ม ด้วยเม็ดเงินกว่า 43.5 
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ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.39 พันล้านบาท คอนเซปต์ง่ายๆ ของ ‘ดูไบ เฟรม’ คือการ

แสดงภาพให้ผู้เข้าชมได้เห็นถึงสภาพแวดล้อมของดูไบ ท้ังในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพราะ

ท่ีต้ังของดูไบ เฟรม นั้นต้ังอยู่บริเวณเขตแบ่งระหว่างเมืองเก่าและเมืองใหม่อย่างพอดิบพอดี 

  
 

** น าคณะเข้ารับการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR TEST  เพื่อใช้ออกเอกสารในการเดินทางกลับสูป่ระเทศไทย** 

ค่าตรวจ RT-PCR ของดูไบ รวมอยู่ในราคาค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศยัเตรยีมตัวแต่งกายไปทะเลทราย 

15.00 น.  น าท่านตะลุยทะเลทรายด้วยรถ4WD ขับเคลื่อน 4 ล้อ (1 คัน/6 ท่าน) โดยรับท่านจากโรงแรมสู่

ทะเลทรายอาหรบั(Arabian Desert) แห่งนี้เป็นทะเลทรายท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกเป็นอันดับ4 (รองจาก

1. Antarctic Desert / 2. Arctic Desert / 3. Sahara Desert) ต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีของหลายประเทศ

ในกลุ่มคาบสมุทรอาหรับเช่นจอร์แดนอิรักคูเวตกาตาร์โอมานเยเมนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และ

มีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ2,300,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งถ้าเทียบกับประเทศไทยท่ีมีพื้นท่ีประมาณ

500,000 ตารางกิโลเมตรสนุกสนานกับการนั่งรถตะลุยทะเลทราย SAND DUNE พร้อมชมพระ
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อาทิตย์ตกท่ีงดงาม   ท่านจะได้สนุกสนานและต่ืนเต้นไปกับประสบการณ์อันแปลกใหม่ นั่งรถตะลุย

ไปบนเนินทรายทั้งสูงและต่าสลับกันไป (Sand Dune)  น าท่านเดินทางไปทัวร์ทะเลทราย (Dune 

Safari & BBQ Dinner)  
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เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ แคมป์กลางทะเลทรายกับเมนูบารบ์คิีว(ไก่,เนื้อแพะ,เนื้อวัว)ให้ท่านได้ผ่อนคลาย

กับบรรยากาศท่ีแสนโรแมนติกในแบบฉบับชาวพื้นเมือง พรอ้มชมการแสดงโชว์ต่างๆอาทิ เช่น 

 ระบ าหน้าท้อง Belly Dance ฟร!ี! Henna Tattoo การเพ้นท์ลวดลายแบบฉบับชาวอาหรบั 

 ทดลองสูบบารากู่พื้นเมืองของชาวอาหรบั ชิม ชา กาแฟ สไตล์อาหรบั ผลไม้ตามฤดูกาล/กิจกรรมขีอู่ฐ 

22.00 น. น าท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก 

ท่ีพัก MERCURE GRAND GARHOUD HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรม

ท่ีเข้าพกัจะเปน็โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทาง) 

 
เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น แวะถ่ายรูปกับ พระราชวังชีค(Shiekh Palace)พระราชวังสุดอลังการของท่านชีคแห่งนครดูไบ

ตกแต่งด้วยสิ่งของล้าค่า ประดับสวนปลูกต้นไม้อย่างร่มร่ืนถ่ายรูปกับสุเหร่าจูไมร่าห์(Jumeirah 

Mosqe)สถานท่ีแสดงความศรัทธาและศึกษาศาสนาอิสลามสุเหร่าหินอ่อนสีขาวนวลสะอาดตามี

งานสถาปัตยกรรมท่ีท้ังสวยงามและทันสมัยและได้รับการกล่าวขานว่าเป็นมัสยิดท่ีสวยงามท่ีสุด

ของเมืองเลยก็ว่าได้ 

วันที่สี ่ เบิรจ์อัลอาหรบั • ชายหาดจไูมรา่ห์ • สุเหรา่จูไมรา่ห์ • หมู่เกาะต้นปาลม์ • แอตแลนทิสเดอะปาล์ม • 

ตลาดMadinat • นั่งรถลิมซูนี Limousine car ชมเมืองดูไบ • ตึกเบิรจ์คาลิฟา • Dubai Mall 

         (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

 



 
  
 BT-UAE01_EK 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

เดินทางสู่  ชายหาดจูเมราห์(Jumeirah Beach) ถ่ายรูปกับตึก บุรจญ์อัลอาหรบั(Burj al-Arab)เป็นโรงแรมท่ี

หรูหราในนครรัฐดูไบเรียกได้ว่าเป็นโรแรมระดับ 7 ดาว สุดหรู มีความสูง 321 เมตรหรือ 1 ,050 ฟุต

และเป็นโรงแรมท่ีสูงท่ีสุดอันดับท่ี 4 ของโลกและมีความสูงเป็นอันดับท่ี 57 ของโลกตึกบุรจญ์อัล

อาหรับต้ังอยู่บนเกาะเทียมท่ีถูกถมข้ึนห่างจากชายฝ่ังจูไมราบีช 280 เมตรและเชื่อมต่อด้วยสะพาน

ท่ีมีลักษณะโค้งตึกบุรจญ์อัลอาหรับมีลักษณะโครงสร้างการออกแบบเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเมือง

ดูไบและตัวอาคารเลียนแบบมาจากใบของเรือใบ 
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จากนั้น ข้ึนรถไฟMonorailจากปลายต้นปาล์ม

ถึงยอดของต้นปาล์มสู่  หมู่ เกาะต้น

ปาล์มเป็นโครงการก่อสร้างเกาะจ าลอง

บริเวณอ่าวเปอร์เซียในดูไบในสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์โดยแต่ละเกาะจะมี

ลักษณะรูปร่างเหมือนต้นปาล์มและ

ล้อมรอบด้วยเสี้ยววงกลมโดยพื้นท่ีจะมี

การจัดเป็นท่ีอยู่อาศัยและรีสอร์ทการ

พัฒนานี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาการท่องเท่ียวของประเทศแวะชมโรงแรม แอตแลนทิส

เดอะปาล์ม(Atlantis The Palm)คือนิยามใหม่ของรีสอร์ทท่ีเป็นจุดหมายปลายทาง ด้วยสถานท่ีต้ัง

บนเกาะปาล์มท่ีเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว ท่ีพักแห่งนี้จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของดูไบอย่างรวดเร็ว 

และเป็นหนึ่งในจุดสังเกตท่ี ‘ต้องชม’ ของเมือง 
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เที่ยง                บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้น ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งท่ีตลาดMadinat แหล่งช้อปปิ้ งท่ีสวยงามอีกแห่งหนึ่งของดูไบ ตกแต่งสไตล์

อาหรับผสมตะวันออกกลาง จนได้รับการขนานนามว่า เวนิชแห่งดูไบ เป็นแหล่งรวมสินค้ามากมาย 

อาทิเช่น เสื้อผ้า อาหาร ร้านบูติก ร้านขายของท่ีระลึก ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย 

ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์สุด Exclusive น าท่านนั่งรถลิมูซนี Limousine car ชมเมืองดูไบ ที่พรอ้มด้วย

อุปกรณ์อ านวยความสะดวกที่หรูหราเป็นรถส าหรบัขับในเมืองอันดีเลิศและภูมิฐานหากคุณต้องการเดินทาง

แบบมสีไตล์และหรูหราอย่างแท้จรงินีคื่อสิ่งที่สามารถตอบโจทย์คุณได้ 
 

 

จากนั้น สุดพิเศษ!!น าท่านเดินทางสู่ชั้นที่ 124 ของตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ BurjKhalifa ตึกที่สูงที่สุดใน 

โลก (รวมค่า บัตรข้ึนตึกชั้นที่ 124) หรือเดิมชื่อบุรจญ์ดูไบ Burj Dubai ก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือวันท่ี2

ธันวาคมพ.ศ. 2552และเปิดให้ใช้ได้อย่างเป็นทางการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาขนาดยักษ์มี

ท่ีต้ังณ "ชุมทางเชื่อมต่างระดับท่ี1" ของถนนชิคซาเยดและถนนโดฮาเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดใน

โลกโดยมีความสูงประมาณ828เมตร ตัวตึกได้ท าสถิติกลายมาเป็นตึกระฟ้าท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความ
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สูงถึง546เมตรแซงตึกไทเป101เรียบร้อย (สูงกว่าตึกไทเป 101ประมาณ 97เมตรและสูงกว่าอาคาร

ใบหยก2  218เมตร) 

 

เดินทางสู่ ดูไบมอลล์(Dubai Mall) 

ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่

ที่ สุ ด ใ น โ ล ก  ต้ั ง อ ยู่ ท่ี

ด้านล่างของ Burj Khalifa 

ณ ใจกลางของตัวเมือง

ดูไบคือศูนย์การค้าขนาด

ใหญ่มหึมาซึ่งเป็นท่ีรวม

ของร้านค้ามากกว่า1,200 

ร้านร้านอาหารและร้าน

กาแฟมากกว่า200 แห่งและตลาดขายทองในร่มท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกสิ่งท่ีน่าสนใจด้านสันทนาการ
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ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์สัตว์น้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ไม่รวมค่าเข้าชมราคาประมาณ 1,500 

บาท ) ลานสเก็ตน้าแข็งขนาดกีฬาโอลิมปิกสวนสนุกในร่มและโรงภาพยนตร์22 จอสถานท่ีอัน

ดึงดูดใจเหล่านี้ต้ังอยู่บนเนื้อท่ีมากกว่า5.9 ล้านตารางฟุต (550,000 ตารางเมตร) บนอาคารสี่ชั้น 

 

จากนั้น น าท่านชมน้าพุแห่งดูไบ(Dubai Fountain) หรือ น้าพุเต้นระบ า ต้ังอยู่ในทะเลสาบเบิร์จคาลิฟา 

ทะเลสาบท่ีเป็นศูนย์กลางของเมืองดูไบ ถูกรายล้อมไปด้วยตึกท่ีมีชื่อเสียง ได้แก่ ดูไบมอลล์เบิร์จคา

ลิฟา หรือ หอคอยคาลิฟา เดิมชื่อ เบิร์จดูไบ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาขนาดยักษ์ มีท่ีต้ัง ณ 

“ชุมทางเชื่อมต่างระดับท่ี 1” ของถนนชิค ซาเยด และถนนโดฮา นอกจากนี้ยังเป็นท่ีต้ังของโรงแรม

ชื่อดังอ่ืนๆ อีกเป็นจ านวนมาก น้าพุแห่ง ดูไบ นั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ท่ีมีความส าคัญมากแห่ง

หนึ่ง ของโครงการพัฒนาขนาดยักษ์ของ ดูไบ โดยน้าพุนั้น ใหญ่กว่าสนามฟุตบอล 2 สนาม สามารถ

พ่นน้าได้คร้ังละ 22,000 แกลลอน (83,000 ลิตร) และความสูงของการพ่นน้าในแต่ละคร้ังนั้นสูง 

ประมาณ 240 ฟุต หรือเทียบเท่ากับตึกสูงประมาณ 50 ชั้นสิ่งพิเศษของ น้าพุแห่ง ดูไบ จะใช้ไฟ

ท้ังสิ้น 6,600 ดวง โปรเจคเตอร์สี 50 ตัว ควบคุมการท างานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะแสดง
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ประกอบดนตรีคร้ังละ ประมาณ 5 นาที โดยน้าพุแห่ง ดูไบ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างท้ังสิ้นกว่า 

7.2 พันล้านบาท  

 

ค่า  รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร 

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินดูไบ 

 
   03.00 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเท่ียวบิน EK 372 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

   12.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

************************************* 

 

วันที่ห้า สนามบินดูไบ  • กรุงเทพฯ          (บนเครื่อง/-/-) 
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อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 
 
 

วันเดินทางราคา มหศัจรรย์...ดูไบ สายการบินเอมิเรตส์ (EK) 5 วัน 2 คืน 

วันเดินทาง จ านวน ไฟท์บิน ผู้ใหญ ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พักเด่ียว 

23 – 27 ม.ีค. 65 16+1 EK385/EK384 42,900 42,500 41,900 7,000 

11 – 15 เม.ย. 65 16+1 EK385/EK384 45,900 45,500 44,900 7,000 

12  – 16 เม.ย 65 16+1 EK385/EK384 45,900 45,500 44,900 7,000 

 
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท  

อัตรานี้รวมรายการทัวร์และต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว** 
 

อัตราค่าบรกิารรวม 

✓ ต๋ัวเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ดูไบ-กรุงเทพฯ สายการบิน Emirate Airline (EK)  

เป็นต๋ัวหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

✓ ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง

เด่ียว) 

✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ 

✓ ค่าวีซ่าท่องเท่ียวประเทศดูไบ 

✓ ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ น้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวคนไทย 

✓ ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

✓ ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง) 
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✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว

ของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

- ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

- ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ี

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน

ท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ดูไบมีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเก่ียวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ 

ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

- ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 

- ค่าโรงแรม AQ 1 คืน + ค่าใช้จ่ายการตรวจ RT-PCR เม่ือเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 

- ค่าโรงแรมกักตัวท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ 

- ค่าประกันสุขภาพ ในกรณีติดโควิด-19 ในระหว่างการท่องเท่ียว 

- ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 50 USD/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรม

เนียมของประเทศ) 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิป

ค่ะ) 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์
 

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 20,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระ

ก่อนเดินทาง 45 วัน) 
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กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด  

• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าท้ังหมดไม่ว่ากรณี

ใด ๆ ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท ากอ่นการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท้ังสิน้ 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  
 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง 

ไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (10 ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิ

เล่ือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ

เดินทาง 

• กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้
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ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

• เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าประเทศดูไบ 10 วันล่วงหน้าก่อนเดินทาง 

➢ สแกนหนา้พาสปอร์ตสีท่ีชดัเจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือ

มากกว่า 6 เดือน 

➢ รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2*2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น 1 รูป หน้าตรง ไม่ย้ิมเห็นฟัน ไม่เบลอ ไม่ใส่เคร่ืองประดับ

เก็บผมให้เรียบร้อย  

➢ กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  เด็กไม่ได้เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตร

เดินทาง ไปต่างประเทศจากเขตหรืออ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ 

มารดา + หนังสือรับรองค่าใช่จา่ย 

➢ กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมส าเนาสูติบัตร ภาษาไทย 1 ฉบับ และ ใบสูติบัตรตัวจริง 

ภาษาอังกฤษ 1 ฉบบั 

➢ กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ เปล่ียนชื่อ-นามสกุล ต้องเตรียมเอกสารเปล่ียนชื่อ-นามสกุล 

ภาษาอังกฤษตัวจริง 1 ฉบับ 
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*สแกนส ีและ เป็นไฟล์ PDF เท่าน้ัน* 

** ในกรณวีซี่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากประเทศดูไบ 

ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผิดชอบคืนเงินค่าทัวรใ์ห้ทุกกรณ*ี* 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเทา่นั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ี

ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิด

เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่ง

ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 
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➢ ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน  ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงิน

แลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัวดังกล่าว 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ท้ังหมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระท่ังตราปั๊ มลาย

การ์ตูน ท่ีไม่ใชก่ารประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ

เดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์

ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนอืการควบคุม

ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ท้ังสิ้น 

➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ

ของบรษัิทฯที่ได้ระบุในรายการทัวรทืั้งหมด** 

 

 

 

 


