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ข้ึนข้ึนข้ึนชมวิวชมวิวชมวิวเมืองจากเมืองจากเมืองจากตึกดไูบเฟรมตึกดไูบเฟรมตึกดไูบเฟรม(((DDDUUUBBBAAAIII   FFFRRRAAAMMMEEE)))   ---   นัง่รถนัง่รถนัง่รถจี๊บจี๊บจี๊บสู่สูสู่่แคมแคมแคมป์ป์ป์กลางทะเลทรายกลางทะเลทรายกลางทะเลทราย    
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 ชมสุเหร่าหลวง (GRAND MOSQUE)สเุหร่าทีใ่หญ่โตสวยงามโออ่าอลังการใหญ่เป็นอนัดับ 3 ของโลก 

 ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์ฟอรร์ารี ่(FERRARI WORLD)ให้ท่านเลือกซ้ือสนิค้าอลังการสแีดงโดดเด่นเป็น

สญัลักษณ์เฉพาะแบรนดเ์ฟอร์ราร่ี 

 ชอ้ปป้ิงดูไบมอล(์DUBAI MALL)ห้างใหญ่ทีส่ดุในโลก เต็มไปด้วยสนิค้าแบรนด์เนมทัว่โลก และมพิีพิธภัณฑ์สตัว์นํา้ในที ่

 ขึ้นตึก DUBAI FRAME ตึกกรอบรปูขนาดใหญ่ทีโ่ดดเด่นแปลกตา สามารถชมวิวอนัสวยงามทัง้ฝั่งเมอืงเก่าและใหม่ 

 ชมตึกเบิรจ์ คาลิฟา(BURJ KHALIFA)ตึกระฟ้าทีส่งูทีส่ดุในโลกและสถาปัตยกรรมงดงามทีส่ดุในโลกสร้างด้วยทุน

มหาศาล 

 ชมนํ้าพุแห่งดูไบ นํา้พุเต้นระบาํตามเสียงเพลงทีใ่หญ่และยาวทีสุ่ดในโลก มคีวามยาว 270 เมตร ใช้นํา้พุ่งขึ้นไปสงูเทยีบกบั

ตึก 50 ชั้นเลยทเีดียว 

 หาดจูไมร่าหพ์ร้อมชมตึกเบิรจ์อลัอาหรบั (BURJ AL ARUB)ซึ่งถอืว่าเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงดูไบ 

 นัง่รถไฟรางเดีย่ว (MONORAIL) ชมโครงการสดุหรเูกาะเดอะปาลม์  (THE PLAM JUMEIRAH) 

 นัง่รถจ๊ีบสู่แคมป์ทะเลทรายและทํากิจกรรมและ อาหารบารบ์ีคิวแบบพื้ นเมืองและชมระบําหนา้ทอ้งและโชวร์ะบําไฟ  

 เขา้ชมพพิิธภณัฑดู์ไบ (DUBAI MUSEUM)เป็นป้อมปราการเก่าที่สุดสร้างข้ึนมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1787 สมัยก่อนป้อม

ปราการแห่งนี้ ใช้เป็นที่พักของเจ้าของเมืองเป็นอาคารบ้านเรอืนที่เก่าแก่ 

 เดนิชมและชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้ นเมืองเพือ่เป็นของฝากทีต่ลาดเครื่องเทศและ ตลาดทอง 

 สวนดูไบมิราเคิลการเ์ดน้ ใหท่้านไดส้มัผสัดอดไมท้ี่ใหญ่ทีสุ่ดกลางเมืองแห่งทะเลทราย ถ่ายรูปกบัดอกไมน้านาพนัธุ์ 

 

 

กําหนดการเดินทาง  06 – 10 // 13 – 17 กุมภาพนัธ ์2563 

    05 – 09 // 19 – 23 // 26 – 30 มีนาคม 2563 

    02-06 เมษายน 2563 
 

Day Itinerary Meal HOTEL 

  ABF LUNCH DINNER  

1 
กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)  – สนามบินนานาชาติดูไบ สหรฐัอาหรบัเอ

มิเรตส ์
    

INTERCITY HOTEL 

DUBAI JADDAF 

WATERFRONT OR 

SML 

2 

ชมเมืองดูไบ– หาดจูไมร่าห์–เบิร์จอัลอาหรับ (BURJ AL ARUB) – ตลาด

พ้ืนเมือง SOUK MARINAT-โครงการเกาะต้นปาร์ม (THE PALM) –  

นั่งรถไคชแล้วต่อรถจ๊ีบซาฟารีสู่แคมป์กลางทะเลทราย 

   

INTERCITY HOTEL 

DUBAI JADDAF 

WATERFRONT OR 

SML 

3 

นครดูไบ – ชมเมืองอาบูดาบี – สุเหร่าหลวง GRAND MOSQUE – ผ่าน

ชม EMIRATE PALACE HOTEL - FERRARI WORLD – – ช้อปป้ิง

ดูไบมอลล์ – ตึกเบิร์จคาลิฟา – ชมนํา้พุแห่งดูไบ  

   

INTERCITY HOTEL 

DUBAI JADDAF 

WATERFRONT OR 

SML 

4 

ข้ึนตึกดูไบเฟรม (DUBAI  FRAME)-ช้อปป้ิง AL REEF HERITAGE – 

พิพิธภัณฑ์ดูไบ – นั่งเรือข้ามฝาก ABRA RIDE – ตลาดเคร่ืองเทศ 

(SPICE SOUK) และตลาดทอง (GOLD SOUK)- สวนดอกไม้มิราเคิล

การ์เด้น – สนามบินดูไบ 

    

5 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)     
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วนัแรก  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)  – สนามบินนานาชาติดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์

13.30 น. คณะพร้อมกนัทีส่นามบินสุวรรณภมูิ ชั้น 4 ประตูทางเขา้ 2-4 แถว D เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย (TG) 

เจ้าหน้าที่คอนต้อนรบัและบรกิารเอกสารในการเดินทาง 

16.20 น. ออกเดินทางสู่นครดูไบประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยการบินไทย เที่ยวบินทีT่G517 (ใชเ้วลาบิน

ประมาณ 6 ชัว่โมง) 

19.45 น. ถึงสนามบินนานาชาติแห่งนครดูไบประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมือง 

คํา่ รบัประทารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 นาํทา่นเข้าสู่ที่พกั โรงแรม INTERCITY HOTEL DUBAI JADDAF WATERFRONT หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่อง ชมเมอืงดูไบ– หาดจูไมร่าห–์เบิรจ์อลัอาหรบั (BURJ AL ARUB) – ตลาดพื้ นเมือง SOUK 

MARINAT-โครงการเกาะตน้ปารม์(THE PALM) –  ตะลุยเนนิทรายดว้ยรถจ๊ีบซาฟารีสู่แคมป์กลาง

ทะเลทราย 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางพร้อมชมอาคารบ้านเรือนของคืนพื้นเมืองที่ฐานะดีริมถนนจูไม

ร่าห ์ไม่ว่าจะเป็นย่านร้านค้าแบบท้องถิ่นและบ้านที่สร้างด้วยหินทรายสีดูเป็น

ธรรมชาติรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบอาหรับ ถนนเส้นนี้ จะผ่านชมสุเหร่าจูไมร่าห์

(JUMEIRA MOSQUE)ที่แตกแต่ด้วยหินอ่อนสีขาวสวยงามออกแบบด้วย

สถาปัตยกรรมที่ทนัสมัย นาํท่านเดินทางสู่หาดจูไมร่าห์ที่เดิมไม่ได้มีหาดยาว

มากนักแต่ต่อมาทางรัฐบาลต้องการให้เป็นสถานที่ดึกดูดนักท่องเที่ยวจากทั่ง

โลกจึงได้ถมให้เป็นชายหาดที่ยาวออดไปอีก ให้ทานได้ถ่ายรูปที่หาดจูไมร่าห์

พร้อมชมเบิรจ์อลัอาหรบั (BURJ AL ARUB)ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของ

เมืองดูไบ ด้วยรูปทรงที่ออกแบบให้เป็นรูปเรือไบที่กาํลังแล่นเรือในทะเล 

ตึกเบิร์จ อับอาหรับนี้ ยังเป็นโรงแรมที่ลูกค้าที่ได้มาพักยกให้เป็นโรงแรมระดับ 

7 ดาว ด้วยการบริการที่ดีเย่ียม สร้างอยู่บนเกาะเลก็ๆ หางจากชายหาดจูไม

ร่าห์เพียง 280 เมตรโดยสร้างสะพานเช่ือมต่อเข้าสู่ตัวโรงแรม ด้านในตกแต่ง

ด้วยทอง สวยงามอร่ามตาและมพีนักงานมืออาชีพคอยต้อนรับแขกวีไอพีที่เขา

พัก 

นาํท่านสู่ตลาดพื้ นเมือง SOUK MARINATตลาดที่ติดแอร์ที่เดินสบายไม่ว่า

อากาศด้านนอกจะร้อนขนานไหนแต่ท่านกส็ามารถเดินเลือกซื้ อสินค้าอยาง

สบายใจ อาคารตกแต่งสไตล์อาหรับที่ทันสมัยผสมผสานกับวัฒนธรรมแบบ

ตะวันออกกลาง ด้านข้างจะมีคลองที่มต้ีนปาร์มและมเีรือให้นักทอ่งเที่ยวได้เช่า

และข้ึนชมความงามของอ่าวและยังมองเหน็เบิร์จอัลอาหรับที่สามารถถ่ายรูป

ได้สวยงาม ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าเพื่อเป็นของฝากได้ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟ

แบบอาหรับ ขาวทรายเจด็สี งานฝีมือของคนพื้นเมือง หรือจะนั่งจิบชา กาแฟ 

กไ็ด้ตามสบายใจ 

หลังจากนั้นนาํท่านเดินทางสู่โครงการหมู่เกาะเดอะปาลม์ (THE PALM 

JUMEIRAH)เป็นโครงการทีส่ร้างด้วยเงนิมหาศาลโดยการถมเกาะให้ใหญ่ข้ึน

เป็นรูปต้นปาล์ม  
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นาํท่านนัง่รถไฟฟ้ารางเดีย่ว (MONORAIL)เข้าชมโครงการโดยชมช่วงลาํต้นจะเป็นอาคารที่ทนัสมัยหรือ

อาพาร์ทเม้นทห์รูให้ชาวต่างชาติได้เข้าพักหรือโรงแรมต่างๆพร้อมร้านค้าที่ทนัสมัยมากมายส่วนด้านที่เป็น

รูปใบจะเป็นโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวจากทั่วโลกมาเปิดให้บริการ ถึงสถานีสุดท้ายที่โรงแรมATLANDTIS 

THE PALMที่สูงตระหง่านอยู่ส่วยยอดสุดของต้นปาล์มเป็นโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว โดยมีร้านค้ามากมาย

ให้ท่านได้ช้อปป้ิงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์ดังมากมาย นาฬิกา  หรือของที่

ระลึกสําหรับนักท่องเที่ยว รวมถึงร้านอาหารอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมี

พิพิธภัณฑ์สัตว์นํา้ที่ใหญ่โตให้ท่านได้เข้าชมสัตว์นํา้ไม่ว่าจะเป็นฉลาม ปลา

กระเบน หรือสัตว์อื่นๆมากกว่า 65.000 ชนิด 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านเดินทางกลบัสู่โรงแรมใหท่้านไดเ้ตรียมตวัและจัดเตรียมเส้ือผา้ที่

เหมาะสมกบัการเดินทางตะลุยทะเลทรายในช่วงบ่ายจนถงึคํา่  

(การแต่งกายในการเที่ยวทะเลทรายควรใส่เสื้อผ้าที่โปรงไม่หนาและรองเท้า

หุ้มข้อกันทรายเข้าหรือจะเป็นรองเท้าแตะกไ็ด้ ส่วนคนที่เมารถควรทานยาให้

เรียบร้อย) 

เดินทางนาํท่านเดินทางสูทะเลทรายด้วยรถจี๊บ(Lan Cruiser )คันละ6-7 

ท่าน ผ่านชมตัวเมืองดูไบรอบนอกที่ท่านจะได้เห็นวิวเตม็ไปด้วยตึกระฟ้า 

เดินทางสู่เส้นทางนอกเมืองระหว่างทางจะเริ่มเหน็ต้นไม้น้อยลมและมีทราย

มากข้ึนสู่ทรายทีเ่ปลี่ยนสีขาวกลายเป็นสทีี่เข้มข้ึนจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่ถู

กร้อมลอบด้วยทะเลทราย จากนั้นให้ท่านได้เปลี่ยนจากรถโคชเป็นการนัง่

รถจ๊ีบเข้าสู่กลางทะเลทรายอันสวยงามเพื่อท ํากิจกรรมในแคมป์กลาง

ทะเลทรายที่ท่านจะได้ประทบัใจกบัการขี่อูฐแต่งตัวด้วยชุดของชาวอาหรับ 

ทดลองเพนท์ลายบนมือแบบชาวอาหรับ (HENNA TATTO)และยังมี

บริการเครื่องดื่มชาหรือกาแฟ ผลไม้แบบไม่อั้นจากนั้นท่านจะได้ชมการ

แสดงทีตื่่นเตน้อย่างการแสดงระบําไฟ สวยงามดว้ยการแสดงระบําหนา้ทอ้งเรา้ใจของสาวสวย 

 

สิง่ทีต่อ้งเตรียมติดตวัไปดว้ยคือเสื้อเจค็เกต็, หมวก, ผ้าคลมุหัว, แว่นกนัแดด, กล้องถ่ายรูป, ยาแก้เมารถ (กรณบีางท่าน

เมารถ ควรทานยาอย่างน้อยคร่ึงช่ัวโมง) ฟรี! กิจกรรมภายใน CAMP 

- HENNA TATTOO ทดลองศิลปะการเพนทล์วดลายบน มอื ไหล่ในแบบฉบับชาวอาหรับ 

- GALA BAYA ให้ท่านแต่งกายพื้นเมืองแบบชาวอาหรับ ถ่ายรูปเกบ็ไว้เป็นที่ระลกึ 

ฟรีไม่อั้น!!!ชิมชาอาหรับชา, กาแฟ, นํา้อดัลม, นํา้ดื่มเปล่า (ไม่รวมป๊อบคอรน์, และเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล ์ซึ่งท่านต้อ

จ่ายเพิ่มเอง) 

คํา่ รบัประทานอาหารสไตล ์ARAB BUFFET & BBQ ในแคมป์กลางทะเลทราย (BUFFET บริการ

ตวัเอง) 

นาํทา่นเข้าสู่ที่พกั โรงแรม INTERCITY HOTEL DUBAI JADDAF WATERFRONT หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัสาม นครดูไบ–ชมเมอืงอาบูดาบี –สุเหร่าหลวง GRAND MOSQUE – ผ่านชม EMIRATE PALACE 

HOTEL - FERRARI WORLD – ชอ้ปป้ิงดูไบมอลล–์ชมตึกเบิรจ์คาลฟิา–ชมนํ้าพุแห่งดูไบ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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 นาํท่านเดินทางสู่เมืองอาบูดาบีซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสน์าํท่านเดินทางเขา้

สู่ตวัเมืองใชเ้วลาประมาณ 2 ช.ม. โดยท่านจะได้ผ่านชมตึกระฟ้าอันแปลกตาที่โดดเด่นของแต่ละตึกไม่

ซํา้กันในย่านใจกลางเมืองดูไบ และผ่านออกนอกเมือจะเหน็ภมูิทศัน์ที่แปลกตาออกไปเป็นทะเลทรายและ

ต้นไม้พุ่มเลก็ที่เกิดตามทะเลทรายอันแห้งแล้ง ก่อนถึงเมืองอาบูดาบีที่จะมี

ตึกสูงระฟ้าแปลกตาสวยงามไม่แพ้กันกับเมืองดูไบ 

นาํท่านเข้าชมสุเหร่าหลวง(GRAND MOSQUE)หรือสุเหร่า SHEIKH 

ZAYED BIN SULTAN AL NAHYAN 

ซึ่งเป็นสุเหร่าที่ใหญ่โตสวยงามโอ่อ่าอลงัการทีสุ่ดในโลกอกีแห่งหนึ่ง โดย

ถูกออกแบบการก่อสร้างจาก 

ช่างฝีมือของนักออกแบบทั่วโลกโดยตั้งใจให้มีความผสมกลมกลืนกันของ

สถาปัตยกรรมอิสรามจากทั่งโลก ด้วยงบประมาณการสร้างมากกว่า 3000 

พันล้านเหรียญสหรฐั ได้มีการก่อสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ .1900 และปรับปรุงใช้

เวลาในการก่อนสร้างกว่า 10 ปี โดยใช้หินอ่อนและเซรามิกจากหลาย

ประเทศ มีเสาทาํจากหินอ่อนมากกว่า 1,000 ต้น ชมโคมไฟระย้าทาํจาก

คริสตัลและทองคําที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในโลก ยังมีพรมผืนใหญ่ถึง 

5.700 ตารางเมตรไร้รอยต่อถกัทอจากมือของช่าง 1,200 คน สุเหร่าแห่ง

นี้ ยังเป็นสุสานหลวงฝังพระบรมศพของท่าน SHEIKH ZAYED BIN 

SULTAN AL NAHYANอดีตประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอาหรับเอ

มิเรตส์ สุเหร่าแห่งนี้ ยังใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้สูงสุดถึง 

40,000 คน ความสวยงามและอลังการของสุ เห ร่าแห่งนี้ ดึงดูด

นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก 

(การแต่งกายก่อนเขา้สุเหร่าตอ้งสุภาพเรียบร้อย ดว้ยเสื้ อผา้แขนยาว 

ไม่บาง ไม่ใส่เสื้ อผา้รัดรูป ผูห้ญิงตอ้งมผีา้คลุมศีรษะใหม้ดิชิด) 

 นาํท่านเดินทางผ่านชมโรงแรมหรู EMIRATES PALACE ระดับ 5 ดาว 

ที่สวยงามตระการตาใช้ด้านนอกเป็นสีนํ้าตาลส่วนด้านในประดับด้วย

ทองคาํหรูหรามีเสน่ห์และคริสตัสและโคมระย้าโอ่อ่าสวยงามดุดราชวังใน

เทพนิยายอาหรับ การตกแต่งแบบชาวอาหรับดั้งเดิม ด้านนอกร้อมรอบ

ด้วยต้นปาร์มเรียงรายสวยงาม และด้านหน้ามีนํา้พุหรูหลางดงามให้ท่านช้

อปป้ิงห้างสรรพสินค้าที่ด้านหน้าสวนสนุกเฟอรร์ารี่ เวิลด ์(FERRARI 

WORLD)ให้ท่านได้ช้อป้ิงสินค้าแบนด์เฟอร์รารี่สวนสนุกแห่งนี้ เป็นสวน

สนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยลหังคาสีแดงโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ฉะ

เพราะแบนด์เฟอร์รารี่  ถ่ายรูปกับรถหรูและช้อปป้ิงของที่ระลึกตาม

อัธยาศัย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนั้นเดินทางโดยรถโค้ชไปที่ดูไบมอลล(์DUBAI MALL)ศูนย์การค้าที่

ใหญ่ที่สุดในโลกทีเ่ตม็ไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมจากทั่งโลกที่ทา่นจะได้ช้อปป้ิงอย่างจุใจและยังมีร้านอาหาร

นานาประเทศให้ท่านได้เลือกทาน  ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ ยังมีพิพิธภณัฑส์ตัวน์ํ้ าแห่งดูไบ(DUBAI 

AQUARIUM)ที่ใหญ่อยู่ใจกลางห้างให้ท่านได้ชมฟรี มีตู้ กระจกขนาดใหญ่ให้ท่านได้มองเห็นปลาย
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หลากหลายสายพันธุม์ากกว่า 33,000 ชนิดและยังมีการแสดงโชว์การป้อนอาหารจากมือของนักประดานํา้

ให้ชมอีกด้วย  

 ให้ท่านชมตึกเบริจ์คาลิฟา(BURJ KHALIFA)ที่เป็นตึกระฟ้าสูงที่สุดในโลก เป็นความภาคภมูิใจของชาว

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่สร้างด้วยทุนมหาศาลและทันสมัยและย่ิงใหญ่

ที่สุดและเปิดให้ทุกคนทั่วโลกให้ได้ชมในปี ค.ศ.2010 และยังไม่มีใครจะ

สร้างให้สูงกว่าตึกนี้ ได้ช่วงนี้  ตึกแห่งนี้ ยังมีปิดให้นักท่องเที่ยวได้ข้ึนชมวิว

ในมุมสูงแบบ 360 องศา บนช้ัน 124 และ 125 ซึ่งท่านจะได้เห็นตึก

ระฟ้าที่แตกต่างกันและเป็นเมืองสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ท้องทะเลที่

สวยงามและทะเลทรายที่มองได้สุดลูกตา เดิมทีตึกแห่งนี้ จะได้ซื่อว่าเบิร์

จดูไบ แต่ได้รับความช่วยเหลือจากท่านประธานาธิบดีเคาะลีฟะฮ์ บิน 

ซายิด บิน สุลฏอนอัลนะฮ์ยาน (KHALIFA BIN ZAYED AL 

NAHYAN) จึงได้เปลี่ยนชือเป็นเบิร์จคาลิฟา เพื่อเป็นเกียรติแก่ทา่น  บนตึกแห่งนี้ ยังมร้ีานอาหารมากมาย

ให้ท่านได้รับประทานพร้อมชมวิวอันงดงามจากมุมสูง คอนโดมิเนียม สระว่ายนํา้ สุเหร่าและหอคอย

กลางแจ้งอีกด้วย (ไม่รวมค่าข้ึนตึกเบิรจ์ คาลิฟา) อิสระในการช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมให้ทุกท่านได้

ชมนํ้าพุแห่งดูไบDUBAI FOUNTAIN) เป็นนํา้พุเต้นระบาํตามเสียงเพลงที่ใหญ่และยาวที่สุดในโลก มี

ความยาว 270 เมตร ใช้นํา้พุ่งข้ึนไปสูงเทยีบกับตึก 50 ช้ันเลยทเีดียว ใช้งบประมาณในการสร้าง 220 ล้าน

เหรียญสหรัฐ นํา้พุแห่งนี้อยู่ติดกบัหา้งดูไบมอลล(์DUBAI MALL) ที่สามารถเดินออกมาชมการแสดงได้

อย่างง่ายดายและกลับเข้าไปช้อปป้ิงได้ต่ออย่างสะดวก นํา้พุแห่งดูไบนี้จะ

เปิดแสดงทุกวันเริ่มเวลา 6 โมงเยน็เป็นเวลา 5 นาท ีทุกๆครึ่งช่ัวโมง ใน

การแสดงของนํ้าพุจะมีเสียงดนตรีอันเร้าใจและใช้ไฟประดับทั้งหมด 

6,600 ดวงระยิบระยับโดยมีห้างดูไบมอลล์และตึกเบิร์จคาลิฟาเป็นฉาก

หลังอันสวยงามตระการตา  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ รา้นอาหารจีน 

 นาํทา่นเข้าสู่ที่พกั โรงแรม  INTERCITY HOTEL DUBAI JADDAF WATERFRONT หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัทีสี่ ่ ข้ึนตึกดูไบเฟรม (DUBAI  FRAME) - พิพิธภณัฑดู์ไบ (DUBAI MUSEUM)– น ัง่เรือขา้มฝาก 

ABRA RIDE – ตลาดเครื่องเทศ (SPICE SOUK) และตลาดทอง (GOLD SOUK) สวนดอกไมม้ิรา

เคิลการเ์ดน้– สนามบินดูไบ 

เชา้  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นาํทา่นเดินทางข้ึนชมตึกดูไบเฟรม (DUBAI FRAME)ตึกรอบรูปทีม่ี

ขนาดใหญ่ที่สดุในโลก ซึ่งใช้เวลาในการสร้างนานถึง 10 ปีด้วย

งบประมาณมหาศาลถึง 43.5 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีความสงู 150 

เมตรและกว้าง 93 เมตร ซึ่งสร้างตกึนี้ ข้ึนมาโดยมีคอนเซป็ทีส่ามารถ

มองเหน็ทั้งฝั่งเมอืงเก่าอย่าง DEIRA และฝั่งเป็นเมืองใหม่ที่เตม็ไปด้วย

ตึกสงูระฟ้าและทนัสมัย หลงัจากเดนิทางเข้าไปก่อนข้ึนลิฟต์แก้วไปยังช้ัน 

48 ที่สงูที่สุดท่านจะได้ชมนทิศัการเรื่องราวความเป็นมาของผู้คนทีอ่าศัย

อยู่เมอืงแห่งนี้ตั้งแต่อดตีและการเจริญเติบโตของเมืองดไูบผ่านเทคนิค

สื่อต่างๆ ผสมผสานและโปรเจกเตอร์ เมื่อข้ึนถึงช้ันสูงสุดทา่นจะได้ประทบัใจกับวิวผ่านกระจกแก้วตรง

กลางตกึสาํหรับให้ผู้ที่ชอบความสงูได้เดินพิสูจนค์วามเสียว และชมวิวอนัสองฝั่งของเมอืงดูไบในมุมสงูที่



199/36 Soi Amorn, Nanglinchi Rd, Chongnonsi,Yannawa, Bangkok 10120 
Tel. 081-139-7227 , Fax. 02-286-1265 

E-mail:gttintertour@gmail.com 
 

  PAGE 7 

งดงามหลงัจากลงลิปตท์่านกจ็ะได้ประทบัใจกับนิทศัการที่บอกถงึเรื่องรวมในอนาคตโดยใช้ภาพสามมติิ

โดยการคาดว่าอีก 50 ปีข้างหน้ามนุษย์เราจะใช้เทคโนโลยีต่างๆมาสร้างความสะดวกสบายให้เราได้อย่างไร 

จากนั้นเดินทางสู่ AL REEF HERITAGE  ช้องป้ิงแห่งใหม่รมิคลองดไูบ 

ตลาดแห่งนี้ เดมิทเีป็นบ้านเรอืนของคนสมัยเก่าแต่ได้ถูกตัดแปลงให้เป็น

ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมอืงและร้านอาหาร ร้านกาแฟและโรงแรมเลก็ๆ ทาํ

ให้ทา่นได้สามารถเดินเล่น ถ่ายรูป จิบกาแฟตามอัธยาศัย 

นาํทา่นสู่สวนดไูบ มิราเคลิการ์เด้น(DUBAI MIRACLE GARDEN)แทบ

ไม่น่าเช่ือว่าเมืองทีเ่ตม็ไปด้วยทะเลทรายจะสามารถเนรมิตสวนดอดไม้ที่

งดงามและใหญ่ที่สุดในโลกจึงถอืว่าเป็นสงิมหัศจรรย์ของเมอืงนี้  สวนแห่ง

นี้จะเปิดให้บรกิารในช่วงฤดูหนาวที่อากาศเยน็สบายเริ่มต้นเดอืน

พฤศจิกายนจนถงึพฤษภาคมโดยประมาณในแต่ละปี และจะมกีารปรับเปลี่ยนรูปทรงของดอกไม้ทุกๆปี

และมีพื้นทีอ่ันกว้างใหญ่ถงึ 72,000 ตารางกิโลเมตร มดีอกไม้มากว่า 45 ล้านสายพนัธุท์ั้งไม้ดอก ไม้

ประดับ แตกแต่งเป็นรูปทรงสวยงามแปลกตาให้ท่านได้ถ่ายรปูสวยงามและประทบัใจ  

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางเข้าชมพิพิธภณัฑดู์ไบDUBAI MUSEUMเป็นป้อมปราการเก่า

ที่สุดสร้างข้ึนมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1787 สมัยก่อนป้อมปราการแห่งนี้ ใช้เป็นที่

พักของเจ้าของเมืองเป็นอาคารบ้านเรือนทีเ่ก่าแก่และเคยเป็นคุกขังโจร

สลัดที่เข้าปล้นพ่อค้าที่ขายของทางเรอื ต่อมาในปี 1971เป็นปรับเปลี่ยน

ให้เป็นพิพิธภัณฑด์ูไบได้แบ่งเป็น 2 ส่วน ในส่วนกลางแจ้งจะจัดแสดงรูป

เรือโบราณและปืนใหญ่ และการจาํลองบ้านเรอืน ส่วนด้านในของ

พิพิธภัณฑ์จัดแสดงเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสมัยก่อนและข้าว

ของเคร่ืองใช้ต่างๆ ที่แสดงถงึความรํ่ารวยของผู้คนในดนิแดนแห่งนี้  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นาํทา่นนัง่เรือขา้มฝัง่ ABRA RIDEข้ามคลองดูใบพร้อมชมวิวทวิทศันท์ี่

งดงามสองฝั่งคลองที่มตีึกสมัยใหม่และตกึใหม่สไตล์อารับทีเ่ป็นโรงแรม

ต่างๆ เรือนี้ทาํด้วยไม้ทีช่าวเมอืงในสมัยก่อนใช้มาจนถงึปัจจุบันนาํท่าน

ข้ึนฝั่ง DEIRAที่เป็นที่ตั้งของตลาดเครื่องเทศ (SPICE SOUK)ที่มกีาร

ขายเคร่ืองเทศมายาวนาน มีร้านค้าที่ขายผลไม้อบแห้งของตะวันออกกลางมากไม่ว่าจะเป็นอินทผาลัมลูก

มะเดื่อ นอกจากนี้ ยังมีร้านขายของฝาก อาทเิช่น พวงกุญแจ ตุก๊ตาอูฐ ชุด

เคร่ืองแต่งกายต่างๆ อาทเิช่นผ้าพันคอ ชุดอะบายาสาํหรับสาวชาว

อาหรับ เดินต่อต่อไปยังย่านตลาดทอง (GOLD SOUK)ที่ทา่นจะ

ตระการตาด้วยร้านขายทองประดับเพชรทีเ่ตม็ไปด้วยอัญมณทีี่เหลอืง

อร่ามตลอดแนวให้ทา่นได้ชมและซื้อทองคาํสไตล์อาหรับอันมค่ีาที่แปล

รูปเป็นแหวน สร้อยคอ กาํไรข้อมือ และเคร่ืองประดับอื่นๆ มากมาย 
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17.30 น. นาํทา่นเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเมืองดูไบ 

20.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติดูไบ สายการบินไทย เที่ยวบินที ่TG518 

 

วนัทีสี่ ่  ดูไบ–กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

06.30 น. คณะดินทางถงึสนามบินสูวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ... 

 

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

 

 

**รายการทอ่งเทีย่วอาจเปลี่ยนแปลงได้ทัง้นี้ โดยคํานึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาํคัญ** 

**ก่อนจองทวัร์ทุกคร้ัง กรณุาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เนื่องจากทางบริษัทฯ 

จะองิตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก 

** หากลูกค้าทาํการจองแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าลูกค้าได้อ่านรายละเอียดได้ครบถ้วน ตกลงตามเงื่อนไขของบริษัทฯ แล้ว 
 

อตัราค่าบริการ 

 

กําหนดการเดินทาง  06 – 10 // 13 – 17 กุมภาพนัธ ์2563 

    05 – 09 // 19– 23 // 26– 30 มีนาคม 2563 

    02-06 เมษายน 2563 

ราคาต่อท่าน ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง 33,900 บาท 19,900 บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ (มีเตียง) 31,900 บาท 18,900 บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ (ไมม่ีเตียง) 29,900 บาท 17,900 บาท 

พกัเดีย่วเพิม่ท่านละ  4,900 บาท 4,900 บาท 

 

อัตราน้ีรวม: ภาษีน ้ามันของสายการบิน,ภาษีสนามบินไทย ณ วันที ่9 ต.ค.62 

**ราคาดงักล่าวอาจมีการปรบัเปลีย่นหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษีน า้มนัและภาษีสนามบินเพ่ิมเติม** 

***การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสาร จํานวน 20 ท่านข้ึนไป หากผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่ตํา่กว่า 20 ท่าน  

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ หรือ ยกเลิกการเดินทาง 

*** กรณีทนีอน 3 ท่าน/ห้อง บางโรงแรมทีดู่ไบอาจจะไม่มี ลูกค้าจาํเป็นต้องจ่ายห้องพักเดีย่วเพิ่ม (Single)  

*** กรณีห้องพักต่างประเภทกนั เช่น ห้องคู่ 2 ท่าน/ห้อง (Twin/Double) หรือ ห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หรือ ห้องพัก

เดีย่ว (Single) ห้องพักอาจจะไม่ตดิกนั หรือ คนละช้ัน เนื่องจากโรงแรมอาจจะแยกประเภทห้องแต่ละช้ันกนัไป แตกต่างกนั 

*** หากท่านตอ้งการอาหารพิเศษ หรือตอ้งการระบุท่ีน ัง่บนเครื่อง รวมถึงการสะสมไมล ์ของสายการบิน กรุณาแจ้งพรอ้มตอนจองทวัร ์

หรือก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 20 วนั ก่อนออกตัว๋ เพื่อบริษทัฯ จะไดด้ําเนินการแจ้งใหท้างสายการบินทราบ แต่ไดต้ามท่ีท่านขอหรือไม่

ข้ึนอยู่กบัสายการบินจะพิจารณา*** 

 



199/36 Soi Amorn, Nanglinchi Rd, Chongnonsi,Yannawa, Bangkok 10120 
Tel. 081-139-7227 , Fax. 02-286-1265 

E-mail:gttintertour@gmail.com 
 

  PAGE 9 

อตัรานี้ รวม 

* ค่าพาหนะและนาํเที่ยวตามรายการ  * ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินตามรายการ 

* ค่าอาหารตามรายการ    * ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  * ค่าห้องพกัโรงแรม 2 ทา่นต่อห้อง 

* นํา้หนักกระเป๋าเดินทางทา่นละไม่เกนิ 30 กก. * ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ 

* ค่าประกนัอุบัติเหตหุรือเสียชีวิตด้วยอุบัตเิหตุเทา่นั้น คุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (แบบกรุป๊ทวัร์) 

เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรมท์ี่ทางบริษัทฯ จัดทาํ 

* แจกนํา้เปล่าวันละ 1 ขวด 

อตัรานี้ ไม่รวม!!! 

* ค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง  

* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบไุว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท,์ ซกัรีด  

* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

** ไม่รวมทิปหวัหนา้ทวัร/์ไกด/์คนขบัรถทอ้งถิน่  (โดยประมาณ 35USD/PAX)  

** ไม่มีแจกกระเป๋า  

* * ค่าภาษีนํา้มันทีท่างสายการบินอาจมกีารเรียกเกบ็เพิ่มเตมิหลงัจากวันออกราคาทวัร์แล้วโดยมไิด้แจ้งเราล่วงหน้า 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบในการยืน่วีซ่า (ส่งพรอ้มการจองหรือล่วงหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 15วนั) 

1. พาสปอรต์มอีายุนานกว่า 6 เดือน และมหีน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า–(ต้องเป็นสแกนสีเทา่นั้น ใช้สาํเนาไม่ได้ ห้ามขีดฆ่า

หรือขีดค่อม) 

2. รูปถ่ายพื้ นหลงัสีขาว ขนาด 1 นิ้ วครึ่ง หรือ 2นิ้ วจาํนวน 1 รูป - หน้าตรง ไม่ย้ิม ไม่เหน็ฟัน 

 
3. กรณีเด็ก อายุตํา่กว่า 20 ปีหากไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มบิดา หรือมารดาคนใดคนหนึง่ ตอ้งมีหนงัสือยินยอมใหเ้ดินทาง

ไปต่างประเทศ ออกโดยสํานกังานเขตเท่าน ั้น โดยระบุประเทศและวนัเดินทาง (ตวัจริง) 

เอกสารเพิม่เติม สาํเนาสตูิบัตร 1 ชุด/ สาํเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด และสาํเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา 1 ชุด / สาํเนา

ทะเบียนสมรส หรอืสาํเนาใบหย่า (บิดา-มารดา) 
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การชําระเงินและการยกเลกิ 

* บริษทัฯ ขอรบัเงินมดัจําท่านละ 15,000 บาทหากท่านยินดีมดัจาํการเดินทางแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทธิในการ

คืนมัดจาํทั้งหมด (เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาล ทางสายการบินและโรงแรม คิดค่าบริการ 100%) ส่วนที่เหลอืชาํระก่อน

เดินทาง 20 วนั หากมกีารยกเลกิภายหลัง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ กต็าม 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

ค่ามัดจาํทวัร์จะถูกนาํไปจ่ายค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรมล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงนิคืนได้ หากผู้เดินทางยกเลิกหรอืไม่

สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดกต็ามจะเป็นไปตามเงื่อนไขตามนี้  

 

การยกเลิก 

 แจ้งยกเลกิก่อนการเดินทาง 60 วนัทําการคืนค่ามดัจํา 15,000.- บาท. 

 แจ้งยกเลกิระหว่าง 30-50 วนั ก่อนเดินทาง ยึดค่ามดัจําทั้งหมด 15,000.-บาท 

- กรณีออกตัว๋แลว้ หากท่านมีเหตุบางประการทีไ่ม่สามารถเดินทางได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋ (Non 

Refund) เนือ่งจากเป็นนโยบายของสายการบิน 

 แจ้งยกเลกิล่วงหนา้ 1-29 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ ั้งหมด  

 แจ้งยกเลกิในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขา้ประเทศ บริษทัฯจะไม่มกีารคืนเงิน

ทั้งหมด  

 

การสะสมไมลข์องสายการบิน 

* การเดินทางเป็นหมู่คณะของสารการบินไทย สามารถสะสมไมล์ได้ 50 % จากไมล์ปกต ิและสามารถสะสมไมลไ์ด้ในเครือ 

StarAlliance ได้ 50% เช่นกนั 

 

กระเป๋าเดินทางและสมัภาระ 

* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีล้อลาก/เขน็ได้) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ท้องเคร่ืองบิน นํา้หนักไม่เกนิทา่นละ 30   กิโลกรมั (หากนํา้หนัก

เกนิ ทางสายการบินอาจจะเรียกเกบ็ค่าระวางเพิ่มได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น 

(สาหรับผู้โดยสารช้ันประหยัดหรอื Economy Class Passenger) 

* กระเป๋าสาํหรับห้ิวข้ึนเคร่ือง สายการบินอนุญาตให้ได้ไม่เกนิ 7 กิโลกรมั และความกว้าง+ยาว+สงู ไม่เกนิ 115 เซนติเมตร 

หรือ 25 เซน็ติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนตเมตร (18 นิ้ว) 

* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองได้ แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเทา่นั้น และ ห้ิวข้ึนเคร่ืองได้ 1 ใบ/

ท่านเช่นกนั  

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณทีี่ลกูค้าเดินทางไม่ถงึ 20 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเกบ็ค่านํา้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง 

3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า เนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิกรณคีวามล่าช้าจากสายการบิน การเมอืง การประท้วง การนัดหยุดงานการ

ก่อการจลาจล ภัยธรรมชาติ การจราจรตดิขัด  
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5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากว่ามกีารนาํสิ่งของผิดกฎหมาย หรอืความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วย

เหตุผลใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมอืงพิจารณาแล้ว หรอืโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอยู่

นอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรอื 

คนต่างด้าวที่พาํนักอยู่ในประเทศไทย หรอืเหตกุารณท์ี่เหนอืการณค์วบคุม 

7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

8. เมื่อท่านตกลงชาํระค่ามัดจาํหรอืค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

9. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่หนังสอืเดินทางของทา่นชาํรุดหรอือายุไม่ถงึ 6 เดอืน ณ วันเดินทาง รวมถงึได้มกีาร

ประทบัโลโก้อื่นๆที่นอกเหนอืจากการประทบัตราสาํนกังานตรวจคนเข้าเมอืง เพราะสายการบินอาจจะไม่ออกใบเคร่ืองให้

ท่าน 
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทยใหค้รบถว้น  

(ขอ้มูลตรงนี้ ทางบรษิทัฯ จะนําลงกรอกในเอกสารเขา้-ออก นอกประเทศ สําคญัมาก  

ขอ้ใหทุ้กท่านขอ้มูลตอบความจริง แลว้ส่งกลบัใหเ้จา้หนา้ท่ี) 

 

1. ยนืยนัการเดนิทาง จองรายการทวัร.์.......................................................................................... ......................  

2. คณะชือ่ / นามสกุล ผูจ้องทวัร.์....................................................................................................................... 

3. จํานวน ผูเ้ดนิทาง ........................... ท่าน ผูใ้หญ่ ..............ท่าน เดก็...............ท่าน  

4. เบอรติ์ดต่อ ......................................................................................  

พรอ้มทั้งไดอ่้านรายละเอียดเงือ่นการเดนิทางทั้งหมด โดยครบถว้น 

5. ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (TWN) ............หอ้ง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง)/ หรือ(DBL) ............หอ้ง 

 3.2  หอ้งพกั 1 เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 

 3.3  หอ้งพกั 1 เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 

 3.4  หอ้งพกั 1 เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 

 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง   

 3.6 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง 

6. อาหาร          ไม่ทานเนื้ อววั  ไม่ทานเนื้ อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 

      อืน่ๆเช่น แพ้อาหาร ............................................................ 

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

8. ตอ้งการเลือกทีน่ ัง่       ริมทางเดนิ  ริมหนา้ต่าง  อืน่ๆ.................................................  

(ทางบริษัทฯ จะดาํเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยงัไม่สามารถการันตีได้เลย) 

 

 

ลงชือ่ ผูจ้อง.....................................................................................................  

*** กรุณาส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ ผูเ้ดนิทางภายใน 7 วนั หลงัจากทําการจอง และเก็บพาสปอรต์ตวัจริงก่อนเดนิทาง 7 วนั*** 


