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วนัแรก กรุงเทพฯ-ดูไบ                 (ไทย-ยูเออี) 

13.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 
ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

16.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 
377 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

19.55 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและสมัภาระแลว้
  น าทา่นเดินทางเขา้สูเ่มืองดูไบ    
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ HOLIDAY INN EXPRESS DXB 
  AIRPORT หรือระดบัเดียวกนั 



 Dream Destinations Tour 

วนัท่ีสอง DUBAI FRAME-JUMERIAH  BEACH-ตลาดทอง-โครงการเดอะปาลม์-ชอ้ปป้ิงสินคา้

  พ้ืนเมือง-ทวัรท์ะเลทราย 4WD-กิจกรรมในแคมป์กระโจม        (ยูเออี) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นถา่ยรูป DUBAI FRAME คือ 
  สถาปัตยกรรมหนา้ตาคลา้ย ‘กรอบรูป’ ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เปิดใหเ้ขา้ชมเม่ือวนัท่ี 1 มกราคมท่ีผา่นมา 
  หลงัจากผา่นกระบวนการกอ่สรา้งมาถึง 10 ปีเต็ม ดว้ยเม็ดเงินกวา่ 43.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 
  1.39 พันลา้นบาท จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ชายหาด Jumeirah Beach ซ่ึงเป็นชายหาดตากอากาศท่ี
  สวยงามของดูไบ แวะถา่ยรูปกบัโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหรู ระดบั 7ดาว ท่ีสวยและหรูหราท่ีสุด
  แห่งหน่ึงของโลก และมีช่ือเสียงของตะวนัออกกลาง ท่ีทุกคนใฝ่ฝันท่ีจะมีโอกาสเขา้ไปสมัผสั ตัง้อยูริ่มอา่ว
  อาหรับ เป็นท่ีพกัอาศยัของเศรษฐีชาวอาหรับ น าทา่นเดินทางสู ่สถานีรถไฟฟ้า Monorail เพ่ือเดินทางเขา้
  สู่โครงการเดอะปาลม์ไอสแ์ลนด ์(The Palm Island) โครงการท่ีอลงัการสุดยอดโปรเจคส์ของ สหรัฐ
  อาหรับเอมิเรตส ์โดยการถมทะเล ใหเ้ป็นเกาะเทียม สรา้งเป็นรูปตน้ปาลม์ 3 เกาะ บนเกาะมีท่ีพกัโรงแรม รี
  สอร์ท รา้นคา้ ภตัตาคาร รวมทัง้ส านักงานตา่งๆ นับวา่เป็นส่ิงมหศัจรรยอ์นัดบัที่  8 ของโลก น าทา่นเดินทาง
  ไปชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดทอง (Gold & Spicy Souk) เป็นตลาดทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ขายทุกอย่างท่ีเป็น 
  Jewelry เชน่ มุก อญัมณี ตา่งๆ รา้นเล็กๆ จะอยูห่ลงัรา้นใหญ ่มีรา้นทองมากมายกวา่รอ้ยลา้น ใหท้า่นได ้
  เลือกซ้ือหาลวดลายอนัสวยงาม แปลกตาหลากหลายดีไซน์ 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองท่ีมีช่ือเสียงของสหรัฐ
  อาหรับเอมิเรตส ์อาทิเชน่ พรมและน ้าหอม ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินเหมาะสมกบัการเลือกเป็นของท่ีระลึก 
  ถึงเวลาอนัสมควรเตรียมตวั ท่องทะเลทราย (ทา่นท่ีเมารถควรรับประทานยาแกเ้มารถลว่งหนา้30นาที 
  ส าหรับทา่นท่ีไมส่ามารถไปร่วมทวัร์ทะเลทรายไดท้างบริษัทไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยใหไ้ด ้รวมถึงคา่อาหาร
  เย็นดว้ย ผูเ้ดินทางสามารถพกัผอ่นตามอธยาศยั ณ โรงแรมท่ีพกั ทา่นท่ีเดินทางไปทอ่งทะเลยทรายโปรดอยา่
  ลืม!! น าเอาเส้ือแจ็คเก็ตกนัลม, แวน่ตา และกลอ้งถา่ยรูปไปดว้ย) น าท่านข้ึนรถ 4WD (รถขบัเคล่ือน 4 
  ลอ้) ทา่นจะไดส้นุกและต่ืนเตน้พรอ้มกบัสมัผสักบัประสบการณ์อนัแปลกใหมก่บัการนั่งรถตะลุยไปบนดูน 
  (SAND DUNE) ท่ีมีทัง้สูงและต ่าสลบักนัไป ใหท้า่นไดเ้ลน่สกีทะเลทรายที่ ทา้ทายและหวาดเสียวแต ่
  ปลอดภยั พรอ้มชมพระอาทิตยต์กดินท่ีสวยงาม และโรแมนติค สมควรแกเ่วลาน าทา่นสมัผสัชีวิตแบบเบดูอิน
  พ้ืนเมืองพรอ้มใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัการขี่ อูฐ (ไมร่วมในคา่ทวัร์) จากนั้นน าทา่นพกัผอ่นในแคมป์กระโจม
  แบบอาหรับ ใหท้า่นไดส้วมชุดพ้ืนเมืองของชาวอาหรับเพ่ือถา่ยรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก  
ค า่  รบัประทานอาหารค า่แบบบารบี์คิว ณ  แคมป์กระโจมแบบอาหรบั จิบกาแฟหอมกรุ่นในบรรยากาศ
  ท่ีแสนสบาย ใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินกบักิจกรรมตา่งๆ ในแคมป์กระโจม อาทิ การสวมชุดพ้ืนเมืองชาวอาหรับ 
  ถา่ยรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก การเพน้ทมื์อแบบอาหรบั (Henna Tattoo) ลองสูบบารากู กล่ินผลไม ้(Shi Sha) 
  ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance) ซ่ึงเป็นศิลปะการร่ายร าท่ีเนน้การเคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือทอ้งและ
  สะโพก สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สู่ท่ีพกั  ณ HOLIDAY INN EXPRESS DXB AIRPORT หรือระดบั
  เดียวกนั 
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วนัท่ีสาม อาบูดาบี-สุเหร่า Sheikh  Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque-เฟอรร์าร่ีเวิลด-์

  หา้งดูไบมอลล-์ตึก BURJ KHALIFA                       (ยเูออี) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  น าทา่นเดินทางสู ่เมืองอาบูดาบี เมืองท่ีไดร้ับสมญา
นามวา่เป็น Garden of Gulf เพราะความเขียวขจีของตวัเมืองและไดร้ับการยกยอ่งวา่เป็นสวรรคแ์ห่งทะเล 
ทราย ผา่นชมสถานท่ีส าคญัๆ ตลอดจนการสรา้งบา้นเรือนท่ีเอาชนะธรรมชาติทา่มกลางทะเลทรายอนัแหง้
แลง้ น าท่านเขา้ชมสุเหร่า Sheikh  Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque ซ่ึงใหญเ่ป็น อนัดบั 
3 ของโลก และเป็นสุเหร่าประจ าเมืองของทา่นเชคท่ีกอ่ตัง้ ประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตต ์ท่ีทา่นสรา้งไวก้อ่นทา่นจะสวรรคต การกอ่สรา้ง
รวมทัง้หมดเป็นเวลา10ปี สุเหร่าน้ีมีพรมผืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ขนาด 
5,627 ตารางเมตร และโคมไฟ Chandelier ใหญ่ท่ีสุดในโลก ราคา
ราว 30 ลา้นดอลลา่ร์ น าเขา้จากประเทศเยอรมนัท าดว้ยทองค าและ 
ทองแดง ****หมายเหตุ โปรดแตง่กายสุภาพออกจากโรงแรมเพ่ือเขา้
มสัยิดชิคซาเญด  **** ผูห้ญิง: กรุณาโพกผา้คลุมศรีษะ เส้ือแขนยาว 
กางเกงขายาว หา้มใสก่างเกงเลคก้ิงหรือกางเกงรัดรูป ผูช้าย: เส้ือแขนยาวขายาวแตง่กายสุภาพ  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นแวะถา่ยรูป FERRARI WORLD และมีเวลาให ้
ทา่นเลือกซ้ือของท่ีระลึกท่ีเป็นแบรนดข์องรถยนตสุ์ดหรูเฟอร์ราร่ี หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางกลบัสู่ ดูไบ 
ระหว่างทางใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือ อินทผลัม ผลไมน้านาประโยชน์ซ่ึงมีสรรพคุณมากมายเกินคาดในราคา
ยอ่มเยา จากนั้นน าทา่นถา่ยรูป ตึก BURJ KHALIFA ซ่ึงเป็นตึกท่ีไดช่ื้อวา่สูงท่ีสุดในโลกท่ีมีความสูง 828 
เมตร และใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตา่งๆมากมายท่ี หา้งดูไบมอลล ์(DUBAI MALL) ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นหา้งท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลก นอกจากนั้นทา่นสามารถชมตูป้ลาท่ีมีขนาดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย ซ่ึงภายในยงัมี
พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้าท่ีใหญท่ี่ใหญท่ี่สุดในโลกใหท้า่นไดเ้ลือกเขา้ชมตามอธัยาศยั (ไมร่ววมคา่เขา้) หรือชมความ
ล า้สมยัของน ้าพุเตน้ระบ าสุดอลงัการซ่ึงจดัแสดงในชว่งเย็นของทุกวนับริเวณดา้นหน้าหา้งดูไบมอลล ์โดย
การแสงดระเร่ิมทุกๆ 30 นาที อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยัเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียวและชอ้ป
ป้ิง 

ค า่  น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ HOLIDAY INN EXPRESS DXB AIRPORT หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีส่ี ดูไบ-สนามบินสุวรรณภูมิ        (ยูเออี-ไทย) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือ
  เตรียมตวัเดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
11.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 370 (บริการ
  อาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

20.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

ศาสนสถานจะปิดท าการในวนัศุกร์รวมถึงเทศกาลทางศาสนา 

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ที่ ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้  
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อตัราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ 2,000  บาท 
  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ 6,000  บาท 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 
อตัราน้ีรวม 
✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

✓ คา่ท่ีพกั 3 คืน (หอ้งละ 2ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ   

✓ คา่วีซา่เขา้ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต ์(ส าหรับผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเที่ ยวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ  

✓ คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

✓ คา่น ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด/ทา่น 

✓ หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ ยว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 
อตัราน้ีไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถ่ิน วนัละ 5 USD x 4 วนั = 20 USD   
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 4 วนั = 400 บาท 

ช่ือธนาคาร สาขา ประเภท เลขท่ีบญัชี ช่ือบญัชี 

       ธนาคารกรุงเทพ เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 877-7-31971-9 นายราเมศร ์เสือยงค ์
       ธนาคารไทยพาณิชย ์ เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 407-989482-0 นายราเมศร ์เสือยงค ์
       ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 670-1-23301-0 นายราเมศร ์เสือยงค ์
       ธนาคารกสิกรไทย เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 026-8-69526-5 นายราเมศร ์เสือยงค ์
       ธนาคารกรุงไทย เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 986-0-65322-4 นายราเมศร ์เสือยงค ์

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

  มีนาคม 15-18 / 29 มี.ค. – 1 เม.ย. 2562 19,900 

   เมษายน 5-8 เม.ย. 2562 19,900 
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เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท พร้อมสแกนสีส าเนาหนังสือเดินทาง

พรอ้มรูปถา่ย 2 น้ิวพ้ืนหลงัขาว (หลงัจองภายใน 3 วนั)  
2. ช าระยอดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั   
3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพ่ือมาย่ืนวีซา่หรือวนัเดินทาง 

ใหท้า่นติดตอ่เจา้หนา้ท่ี กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีทราบทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 
1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทัง้หมด 
2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-29 วนั เก็บเงินมดัจ าทัง้หมด 
4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-24 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ทัง้หมด 
5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ทัง้หมด 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

เชน่ คา่วีซา่และคา่บริการย่ืนวีซา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้  
เอกสารท่ีใชป้ระกอบในการย่ืนวีซ่า 
1. หนังสือเดินทางไทยที่ มีอายุในวนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือน และมีหนา้วา่งมากกวา่ 2 หนา้  
2. ไฟลส์แกนสีของหนังสือเดินทาง โดยเห็น 2 หนา้แรกของหนังสือเดินทางชดัเจนเทา่นั้น 
3. รูปถา่ยพ้ืนหลงัสีขาวขนาด 2 น้ิว จ านวน 1 รูป  
4. ใชเ้วลาประมาณ 10 วนัในการย่ืนขอวีซ ่
หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงิน

โดยหกัเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบ

ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์ เชน่ภยั
ธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการ
เขา้ประเทศไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทาง
บริษัท จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. ส าหรับท่ีนั่ง LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสาย
การบินก าหนด เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้น
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ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการใหท่ี้นั่ง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสาย
การบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่นั้น 

6. ส าหรับหอ้งพกั 3 ทา่น (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทา่นั้น  
 

 
 

 
 


