
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขในการเข้าดูไบ (อพัเดทวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2565) 

1.ตอ้งมี* ผลการตรวจโควิด เพ่ือยนืยนัผลวา่ ไม่มีเช้ือก่อนการเดินทาง มีอายไุม่เกิน 76 ชัว่ โมงก่อนเดินทางถึงดูไบ โดยวิธีการตรวจแบบ RT-PCR 

เท่านั้น !!! ในเอกสารจะตอ้งมี QR CODE ดว้ย ตอ้งระบุ ช่ือ-นามสกลุ วนั เดือนปีเกิด ท่ีตรงตามหนา้พาสปอร์ต (ห้ามผดิแม ้แต่1 ตวัอกัษรหรือ

ตวัเลข) และยนืยนัผลโดยระบุวา่ “NEGATIVE” หรือ “NOT DETECTED” เท่านั้น ถา้เอกสารระบุวา่ “INVALID” ไม่สามารถใชไ้ดโ้ดยผลการ

ตรวจจ าเป็นตอ้งออกเป็นภาษาองักฤษ หรือ ภาษาอารบิกเท่านั้น  

2.มีเอกสารยนืยนัการฉีดวคัซีนครบ 2 เขม็(ภาษาองักฤษ) สามารถดาวน์โหลดจาก Application หมอพร้อม 

3.พอไปถึงก็ตอ้งตรวจอีกรอบนึงบงัคบัตรวจภายใน96ชัว่โมงอีกรอบ 

3.การอนุมติัผลวีซ่าใชเ้วลาในการด าเนินการ 3 วนั – 3 อาทิตย ์(เน่ืองจากช่วงน้ีความหนาแน่นของผูเ้ดินทางเขา้ดูไบค่อนขา้งมาก) 

4.ในการเขา้สถานท่ีทุกสถานท่ี(ร้านอาหาร สถานท่ีเขา้ชม) ทุกคนจะตอ้งโชวห์ลกัฐาน ผลตรวจโควิดRT-PCR(ใบเดียวกบัท่ีโชวก่์อนข้ึนเคร่ือง) 

และ หลกัฐานการยนืยนัฉีดวคัซีน (โดยแสดงเป็นรูปภาพผา่นโทรศพัทมื์อถือ) 

 
 

 ชมมัสยิดหลวง (GRAND MOSQUE)มสัยิดที่ใหญ่โตสวยงามโออา่อลงัการใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก 
 ช้อปป้ิงสินค้าของเฟอรร์ารี่ (FERRARI WORLD)ใหท้่านเลือกซือ้สินคา้อลงัการสีแดงโดดเด่นเป็นสญัลกัษณเ์ฉพาะ 
แบรนดเ์ฟอรร์ารี่ 

 ช้อปป้ิงดูไบมอล(์DUBAI MALL)หา้งใหญ่ที่สดุในโลก เต็มไปดว้ยสินคา้แบรนดเ์นมทั่วโลก  
 ถ่ายรูปคูก่บัตกึDUBAI FRAME ตกึกรอบรูปขนาดใหญ่ที่โดดเดน่แปลกตา  
 ชมตกึเบริจ์ คาลิฟา(BURJ KHALIFA)ตกึระฟ้าที่สงูที่สดุในโลกและสถาปัตยกรรมงดงามที่สดุในโลกสรา้งดว้ยทนุมหาศาล 
 ชมน า้พุแหง่ดูไบ น า้พเุตน้ระบ าตามเสียงเพลงที่ใหญ่และยาวที่สดุในโลก มีความยาว 270 เมตร ใชน้ า้พุ่งขึน้ไปสงูเทียบกบั
ตกึ 50 ชัน้เลยทีเดียว 

 น่ังรถไฟรางเดีย่ว (MONORAIL) ชมโครงการสดุหรูเกาะเดอะปาลม์  (THE PLAM JUMEIRAH) 

 น่ังรถจี๊บสู่แคมป์ทะเลทรายท ากิจกรรมและรบัประทานอาหารบารบ์ีคิวแบบพืน้เมืองชมระบ าหนา้ทอ้งและโชวร์ะบ าไฟ  
 ขึน้ชมวิวโครงการเดอะปาลม์ ที ่ตกึ The view ตกึใหม่ทีดู่ไบ  
 รับเฉพาะลูกค้าทีฉี่ดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วเทา่น้ัน(พร้อมแนบเอกสาร) 
 



 

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
   01 – 06 / 14  – 19 พฤษภาคม 2565 
   10 – 05 / 27  – 29 มิถุนายน 2565 

 
 Day 

Itinerary Meal HOTEL 

  ABF LUNCH DINNER  
1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภมูิ)       

2 
ออกเดนิทางดใูบ - ล่องเรืออับบรา – ตลาดเครื่องเทศ 
– ตลาดทอง – ดูไบเฟรม 

   CARLTON AL 
BARSHA OR SML 

3 
ตลาดมาดนิาส – ชมวิวบนตกึเดอะวิวด–์ โมโนเรล – 
รถตะลุยเนินทราย – แคมป์ทะเลทราย (PT-PCR) 

   CARLTON AL 

BARSHA OR SML 

4 
ชมเมืองอะบูดาบ ี– พพิธิภัณฑลู์ฟ –ท าเนียบ
ประธานาธิบดี –มัสยิดหลวง – โรงแรมเอมิเรตพาเลส 
– เฟอรร์ารี่เวิลด ์ 

   
CARLTON AL 

BARSHA OR SML 

5 
ชมเมืองดูไบ – หาดจูไมร่า – ช๊อปป้ิงดูไบ – ตกึเบจิน์
คาลิฟาช้ัน 124 – สนามบนิดูไบ 

    

6 กรุงเทพฯ (สุวรรณภมูิ)     
 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ(สุวรรณภมูิ)   

22.30 น.  คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ประตทูี่ 8 สายการบินเอมิเรตสแ์อร์
ไลน ์(EMIRATES AIRLINES) โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษิัท ฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกเรื่อง
เอกสารและสมัภาระ 

วันทีส่อง นครดูไบ– ล่องเรืออับรา – ตลาดทอง – ตลาดเครื่องเทศ – แวะดูไบเฟรม  

01.45 น.  ออกเดินทางสู่ ดไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ EK 385  
04.55 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์น าท่านผ่าน

พิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 3 
ชั่วโมง)  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร 
 เดินทางเขา้สู ่“นครดไูบ” (DUBAI) เป็นนครใหญ่สดุของสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสมี์พืน้ที่ประมาณ 4,000 ตาราง

กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอ่กบัอ่าวโอมานและอา่วเปอรเ์ซียถือไดว้า่มหานครดไูบเป็นเมืองท่าที่ส  าคญั แห่งหนึ่งบน
โลก อีกทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางการคา้และการสง่ออกที่ส  าคญัอีกดว้ย 
น าท่านน่ังเรือข้ามฝ่ังABRARIDEขา้มคลองดูไบพรอ้มชมวิวทิวทัศนท์ี่งดงาม
สองฝ่ังคลองที่มีตึกสมยัใหม่และตึกใหม่สไตลอ์ารบัที่เป็นโรงแรมต่างๆ เรือนีท้  า
ดว้ยไมท้ี่ชาวเมืองในสมัยก่อนใชม้าจนถึงปัจจุบันน าท่านขึน้ฝ่ัง DEIRAที่เป็น
ที่ตัง้ของตลาดเครื่องเทศ (SPICE SOUK) ที่มีการขายเครื่องเทศมายาวนาน 
และรา้นคา้ที่ขายผลไมอ้บแหง้ของตะวนัออกกลางมากไม่วา่จะเป็นอินทผาลมั



 

 

 

 

ลกูมะเดื่อ นอกจากนีย้งัมีรา้นขายของฝาก อาทิเช่น พวงกญุแจ ตุ๊กตาอฐู ชดุเครื่องแตง่กายต่างๆ อาทิเช่นผา้พนัคอ 
ชดุอะบายาส าหรบัสาวชาวอาหรบั เดินทางตอ่ไปยงัย่านตลาดทอง (GOLD SOUK)ท่านจะตระการตากบัรา้น
ขายทองประดบัเพชรที่เต็มไปดว้ยอญัมณีที่เหลืองอรา่มตลอดแนวใหท้่านไดช้มและซือ้ทองค าสไตลอ์าหรบัอนัมีคา่ 
ไม่วา่จะเป็นแหวน สรอ้ยคอ ก าไรขอ้มือ และเครื่องประดบัอื่นๆ มากมาย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
น าทกุท่านอิสระถ่ายรูปที่ตกึดูไบเฟรม (DUBAI FRAME)ตกึรอบรูปที่มีขนาด
ใหญ่ที่สดุในโลก ซึง่ใชเ้วลาในการสรา้งนานถึง 10 ปีดว้ยงบประมาณมหาศาล
ถึง 43.5 ลา้นเหรยีญสหรฐั โดยมีความสงู 150 เมตรและกวา้ง 93 เมตร ซึง่
สรา้งตกึนีข้ึน้มาโดยมีคอนเซ็ปที่สามารถมองเห็นทัง้ฝ่ังเมืองเก่าอย่าง DEIRA 
และฝ่ังเป็นเมืองใหม่ที่เต็มไปดว้ยตกึสงูระฟ้าและทนัสมยั  

 น าคณะเดินทางเขา้โรงแรมเพื่อพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

น าทา่นเข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม CARLTON AL BARSHA  หรือเทยีบเทา่ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
วันทีส่าม SOUK MARINAT – ชมวิวบนตกึTHE VIEW– น่ังโมโนเรลชมโครงการเกาะต้นปาลม์–  ตะลุยเนินทราย–

แคมป์กลางทะเลทราย 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านสู่ตลาดพืน้เมือง SOUK MADINATตลาดติดแอรท์ี่เดินสบายไม่ว่า
อากาศดา้นนอกจะรอ้นขนานไหนแต่ท่านก็สามารถเดินเลือกซือ้สินคา้อย่าง
สบายใจ อาคารตกแต่งสไตลอ์าหรบัที่ทนัสมยัผสมผสานกับวฒันธรรมแบบ
ตะวนัออกกลาง ดา้นขา้งจะมีคลองที่มีตน้ปาลม์และมีเรือใหน้กัท่องเที่ยวได้
เช่าและนั่งชมความงามของอ่าวและยังมองเห็นโรงแรม เบิรจ์อัลอาหรบัที่
สามารถถ่ายรูปไดส้วยงาม ท่านสามารถเลือกซือ้สินคา้เพื่อเป็นของฝากไดไ้ม่วา่จะเป็นโคมไฟแบบอาหรบัทรายเจ็ด
สี งานฝีมือของคนพืน้เมือง หรอืจะนั่งจิบชา กาแฟ ก็ไดต้ามสบายใจ 
 

   น าทกุท่านเดินทางขึน้ชมวิวของโครงการเดอะปาลม์ที่ THE VIEW ของตกึ 

   Palm Tower โดยตกึนีเ้ปิดไดเ้ม่ือไม่นานน าทกุท่านขึน้ลิฟตด์ว้ยความเรว็

   เพียง 45 วินาที เพื่อขึน้มาถึงชัน้ที่ 52 ดว้ยความสงู240 เมตรท่านจะไดช้ม 

ทศันียภาพแบบพาโนรามา 360องศาของโครงการเดอะปาลม์โดยจะเห็นเป็นวิวมีรูปรา่งเป็นตน้ปาลม์อนัสวยงาม 

นบัเป็นสถานที่เที่ยวเปิดใหม่ที่ไม่ควรพลาด 

หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่โครงการหมู่เกาะเดอะปาลม์ (THE PALM 

JUMEIRAH)เป็นโครงการที่สรา้งดว้ยเงินมหาศาลโดยการถมเกาะใหใ้หญ่ขึน้
เป็นรูปตน้ปาลม์  



 

 

 

 

น าท่านน่ังรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (MONORAIL)เขา้ชมโครงการโดยชมช่วงล าตน้จะเป็นอาคารที่ทนัสมยัหรือคอนโด
สดุหรูใหช้าวต่างชาติไดเ้ขา้พกัหรือโรงแรมต่างๆพรอ้มรา้นคา้ที่ทนัสมยัมากมายส่วนดา้นที่เป็นรูปใบจะเป็นโรงแรม
หรูระดบั 5 ดาวจากทั่วโลกมาเปิดใหบ้รกิาร ถึงสถานีสดุทา้ยที่โรงแรมATLANDTIS THE PALMที่สงูตระหง่านอยู่
ส่วยยอดสดุของตน้ปาลม์เป็นโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว โดยมีรา้นคา้มากมาย
ใหท้่านไดช๊้อปปิ้งไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้แบรนดด์งัมากมาย นาฬิกา  หรือของที่
ระลึกส าหรับนักท่องเที่ ยว รวมถึงร้านอาหารอีกด้วย นอกจากนี้ยังมี
พิพิธภัณฑส์ตัวน์ า้ที่ใหญ่โตใหท้่านไดเ้ขา้ชมสตัวน์ า้ไม่ว่าจะเป็นฉลาม ปลา
กระเบน หรอืสตัวอ์ื่นๆมากกวา่ 65.000 ชนิด 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมให้ท่านได้เตรียมตัวและจัดเตรียมเสือ้ผ้าที่เหมาะสมกับการเดินทางตะลุย
ทะเลทรายในช่วงบ่ายจนถงึค ่า (ตรวจ RT-PCR ทีโ่รงแรมทีพั่ก) 
(การแต่งกายในการเที่ยวทะเลทรายควรใส่เสือ้ผา้ที่โปร่งไม่หนาและรองเทา้
หุม้ขอ้กนัทรายเขา้หรือจะเป็นรองเทา้แตะก็ได ้ส่วนคนที่เมารถควรทานยาให้
เรยีบรอ้ย) 
เดินทางจากสู่ทะเลทรายดว้ยรถโค๊ชปรบัอากาศผ่านชมตวัเมืองดไูบรอบนอก
ที่ท่านจะไดเ้ห็นวิวเต็มไปดว้ยตึกระฟ้า เดินทางสู่เสน้ทางนอกเมืองระหว่าง
ทางจะเริ่มเห็นต้นไม้น้อยลงและมีทรายมากขึน้สู่ทรายที่ เปลี่ยนสีขาว
กลายเป็นสีที่เขม้ขึน้จะสัมผัสไดถ้ึงบรรยากาศที่ถูกรอ้มลอบดว้ยทะเลทราย 
จากนัน้ใหท้่านไดเ้ปลี่ยนรถเป็นการน่ังรถจี๊บเขา้สูก่ลางทะเลทรายอนัสวยงาม
เพื่อท ากิจกรรมในแคมป์กลางทะเลทรายที่ท่านจะได้ประทับใจกับการขี่อูฐ
แต่งตัวด้วยชุดของชาวอาหรับ ทดลองเพนท์ลายบนมือแบบชาวอาหรับ 
(HENNA TATTO)และยังมีบริการเครื่องดื่มชาหรือกาแฟ ผลไม้แบบไม่อั้น
จากนัน้ท่านจะไดช้มการแสดงที่ตื่นเต้นอย่างการแสดงระบ าไฟ สวยงามด้วยการแสดงระบ าหน้าท้องเร้า
ใจของสาวสวยพร้อมรับประทานอาหารค ่าแบบทอ้งถิน่ 

  สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัสูโ่รงแรม 
 น าทา่นเข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม CARLTON AL BARSHAหรือเทยีบเทา่ 
 

ส่ิงทีต่้องเตรียมตดิตัวไปด้วยคือเสือ้เจ็คเก็ต, หมวก, ผา้คลมุหวั, แวน่กนัแดด, กลอ้งถ่ายรูป, ยาแกเ้มารถ (กรณีบางท่านเมารถ ควร
ทานยาอย่างนอ้ยครึง่ชั่วโมง) ฟรี! กิจกรรมภายใน CAMP 

- HENNA TATTOO ทดลองศิลปะการเพนทล์วดลายบน มือ ไหล่ในแบบฉบบัชาวอาหรบั 
- GALA BAYA ใหท้่านแตง่กายพืน้เมืองแบบชาวอาหรบั ถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นที่ระลกึ 
ฟรีไม่อ้ัน!!!ชิมชาอาหรบัชา, กาแฟ, น า้อดัลม, น า้เปล่า(ไม่รวมป๊อบคอรน์, และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ์ซึง่ท่านตอ้งจ่ายเพิ่มเอง) 
วันทีส่ี่ ชมเมืองอาบูดาบ ี–พิพธิภณัฑลู์ฟ – ท าเนียบประธานาธิบด ี–มัสยิดหลวง  – EMIRATE PALACE 

HOTEL - FERRARI WORLD 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองอาบูดาบีซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวั

เมืองใชเ้วลาประมาณ 2 ช.ม. โดยท่านจะไดผ้่านชมตกึระฟ้าอนัแปลกตาที่โดดเด่นของแต่ละตกึไม่ซ  า้กนัในย่านใจ



 

 

 

 

กลางอะบดูาบี และผ่านออกนอกเมืองจะเห็นภมูิทศันท์ี่แปลกตาออกไปเป็นทะเลทรายและตน้ไมพุ้่มเล็กที่เกิดตาม
ทะเลทรายอนัแหง้แลง้ ก่อนถึงเมืองอาบดูาบีที่จะมีตกึสงูระฟ้าแปลกตาสวยงามไม่แพก้นักบัเมืองดไูบ 

   ทกุท่านไดช้มศนูยก์ลางศิลปกรรมแห่งโลกอาหรบัที่พิพธิภัณฑลู์ฟ 

   (LOUVRE MUSEUM)ที่ไดมี้การก่อสรา้งตกแต่ในแบบ  
   สถาปัตยกรรม และศิลปกรรมรว่มสมยัไวด้ว้ยกนัอย่างงดงามอีก 
   ทัง้ตวัรูปแบบอาคารแปลกตา ใหท้่านไดเ้ดินชมศิลปะที่น่าทึ่งไม่วา่จะ
   เป็นภาพวาด Salvator Mundi งานศิลปะชิน้เอกของ Leonardo da  
   Vinciหรอื The Page บนัทกึบางสว่นจากคมัภีรอ์ลักรุอานซึง่ถือเป็น 
   บนัทกึอลักรุอานที่มีอายเุก่าแก่ที่สดุในโลก 

   ชมความหรูหราอลงัการของท าเนียบประธานาธิบดแีห่งสหรฐั 
   อาหรบัเอมิเรตสส์ถานที่ทางวฒันธรรมที่ส  าคญัแห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดให ้
   นกัท่องเที่ยวเขา้ ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวนัออกกลาง 
   เม่ือปี 2562 ที่ผ่านมา ชมความโออ่า่ของโถงกลางมีลกัษณะเป็นโดม 
   ทองขนาดใหญ่มีความสงูกวา่ 37 เมตร กลางอาคารผ่านทางเช่ือมเขา้
   สูห่อ้งตา่งๆ ภายในถกูประดบัประดาดว้ยกระเบือ้งโมเสกวิจิตร 
   สวยงามหรูหรา โดยทุกหอ้งลว้นมีความสวยงามเป็นเอกลกัษณแ์ตกต่าง
   กนัออกไป 

 ชมโรงแรมหรู EMIRATES PALACE ระดับ 5 ดาว ที่สวยงามตระการ
ตาใชด้า้นนอกเป็นสีน า้ตาลส่วนดา้นในประดบัด้วยทองค าหรูหรามีเสน่ห์
และครสิตลัและโคมระยา้โออ่่าสวยงามดดุราชวงัในเทพนิยายอาหรบั การ
ตกแต่งแบบชาวอาหรบัดั้งเดิม ดา้นนอกลอ้มรอบดว้ยตน้ปาลม์เรียงราย
สวยงาม และดา้นหนา้มีน า้พหุรูหรางดงามใหท้่านชอ้ปปิ้งหา้งสรรพสินคา้ที่ดา้นหนา้ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารหอ้งอาหารในโรงแรมEMIRATE PALACE 
 น าท่านชมสวนสนุกเฟอรร์ารี่ เวิลด ์(FERRARI WORLD)ใหท้่านไดช้อ้ปปิ้งสินคา้สวนสนกุแห่งนีเ้ป็นสวนสนกุ

ในรม่ที่ใหญ่ที่สดุในโลก ดว้ยหลงัคาสีแดงโดดเดน่เป็นสญัลกัษณข์องเฟอรร์ารี่ ถ่ายรูปกบัรถหรูและ 
ชอ้ปปิ้งของที่ระลกึตามอธัยาศยัสมควรแก่เวลาเดินทางกลบัเมืองดไูบ 
น าท่านเขา้ชมมัสยิดหลวง(GRAND MOSQUE)หรือSHEIKH ZAYED BIN SULTANAL NAHYAN 
ซึง่เป็นมสัยิดที่ใหญ่โตสวยงามโออ่า่อลงัการที่สดุในโลกอีกแห่งหนึ่ง โดยถกูออกแบบการก่อสรา้งจาก 
ช่างฝีมือของนกัออกแบบทั่วโลกโดยตัง้ใจใหมี้ความผสมกลมกลืนกนั
ของสถาปัตยกรรมอิสลามจากทั่ งโลก ด้วยงบประมาณการสรา้ง
มากกว่า 3000 พันลา้นเหรียญสหรฐั ไดมี้การก่อสรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ.
1900 และปรบัปรุงใชเ้วลาในการก่อนสรา้งกว่า 10 ปี โดยใชห้ินอ่อน
และเซรามิกจากหลายประเทศ มีเสาท าจากหินอ่อนมากกว่า 1,000 
ตน้ ชมโคมไฟระยา้ท าจากคริสตลัและทองค าที่สวยงามและใหญ่ที่สดุในโลก ยงัมีพรมผืนใหญ่ถึง 5.700 ตาราง
เมตรไรร้อยต่อถักทอจากมือของช่าง 1,200 คน มัสยิดแห่งนีย้ังเป็นสุสานหลวงฝังพระบรมศพของท่าน SHEIKH 



 

 

 

 

ZAYED BIN SULTAN AL NAHYANอดีตประธานาธิบดีคนแรกของสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์และใชใ้นการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาไดส้งูสดุถึง 40,000 คน (การแต่งกายก่อนเข้าสุเหร่าต้องสุภาพเรียบร้อย ด้วยเสือ้ผ้าแขน
ยาว ไม่บาง ไม่ใส่เสือ้ผ้ารัดรูป ผู้หญิงต้องมีผ้าคลุมศีรษะให้มิดชิด) 

 น าท่านเดินกลบัสูด่ไูบ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม CARLTON AL BARSHAหรือเทยีบเทา่ 
 
วันทีห่า้ ชมเมืองดูไบ – จูไมร่าหบ์ชี – มัสยิดจูไมร่าห ์– ตกึเบริด์คาลิฟาห ์– ดูไบมอลล ์– น า้พุเต้นระบ า – 

สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านเดินทางพรอ้มชมอาคารบา้นเรือนของคืนพืน้เมืองที่ฐานะดีริมถนนจูไมร่าห ์ไม่ว่าจะเป็นย่านรา้นคา้แบบ
ทอ้งถ่ินและบา้นที่สรา้งดว้ยหินทรายสีดูเป็นธรรมชาติรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบ
อาหรบั ถนนเสน้นีจ้ะผ่านชมสเุหรา่จไูมรา่ห(์JUMEIRA MOSQUE)ที่แตกแต่
ดว้ยหินอ่อนสีขาวสวยงามออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมที่ทันสมัย น าท่าน
เดินทางสู่หาดจูไมร่าหท์ี่ เดิมไม่ไดมี้หาดยาวมากนักแต่ต่อมาทางรฐับาล
ต้องการให้เป็นสถานที่ดึกดูดนักท่องเที่ยวจากทั่ งโลกจึงได้ถมให้เป็น
ชายหาดที่ยาวออกไปอีก ใหท้่านไดถ้่ายรูปที่หาดจไูมรา่หพ์รอ้มชมเบิรจ์อัล
อาหรับ (BURJ AL ARUB)ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบ ด้วย
รูปทรงที่ออกแบบให้เป็นรูปเรือใบที่ก าลังแล่นเรือในทะเล ตึกเบิรจ์ อับ
อาหรบัและยงัเป็นโรงแรมที่ลูกคา้ยกใหเ้ป็นโรงแรมระดบั 7 ดาว ดว้ยการบริการที่ดีเย่ียม สรา้งอยู่บนเกาะเล็กๆ 
หางจากชายหาดจูไมร่าหเ์พียง 280 เมตรโดยสรา้งสะพานเช่ือมต่อเขา้สู่
ตัวโรงแรม ดา้นในตกแต่งดว้ยทอง สวยงามอร่ามตาและมีพนักงานมือ
อาชีพคอยตอ้นรบัแขกวีไอพีที่เขา้พกั 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านชมตึกเบิรจ์คาลิฟา(BURJ KHALIFA)ที่เป็นหนึ่งในตึกระฟ้าสูง

ที่สดุในโลก เป็นความภาคภมูิใจของชาวสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสท์ี่สรา้งดว้ย
ทนุมหาศาลทนัสมยัและยิ่งใหญ่ที่สดุและเปิดใหท้กุคนทั่วโลกใหไ้ดช้มในปี ค.ศ.2010 น าคณะขึน้ชมวิวในมุมสูง

แบบ 360 องศา บนช้ัน 124  ซึ่งท่านจะไดเ้ห็นตึกระฟ้าที่แตกต่างกันและเป็นเมืองสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 
ทอ้งทะเลที่สวยงามและทะเลทรายที่มองไดส้ดุลกูตา เดิมทีตึกแห่งนีจ้ะไดซ้ื่อว่าเบิรจ์ดูไบ แต่ไดร้บัความช่วยเหลือ
จากท่านประธานาธิบดีเคาะลีฟะฮ ์บิน ซายิด บิน สลุฏอนอลันะฮย์าน (KHALIFA BIN ZAYED AL NAHYAN) จึง
ไดเ้ปลี่ยนช่ือเป็นเบิรจ์คาลิฟา เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่าน  บนตึกแห่งนีย้งัมีรา้นอาหารมากมายใหท้่านไดร้บัประทาน
พรอ้มชมวิวอันงดงามจากมุมสูง คอนโดมิเนียม สระว่ายน ้า มัสยิดและ
หอคอยกลางแจง้อีกดว้ย  

 อิสระใหท้่านไดช้อ้ปปิ้งที่ดูไบมอลล(์DUBAI MALL)ศูนยก์ารคา้ที่ใหญ่ที่สุด
ในโลกที่เต็มไปดว้ยรา้นคา้แบรนดเ์นมจากทั่งโลกที่ท่านจะไดช้อ้ปปิ้งอย่างจใุจ
และยงัมีรา้นอาหารนานาประเทศใหท้่านไดเ้ลือกทาน  หา้งสรรพสินคา้แห่งนี ้
ยังมีพิพิธภัณฑ์สัตวน์ ้าแห่งดูไบ(DUBAI AQUARIUM)ที่ใหญ่อยู่ใจกลาง



 

 

 

 

หา้งใหท้่านไดช้มฟรีจากดา้นหน้า มีตูก้ระจกขนาดใหญ่ใหท้่านไดม้องเห็นปลายหลากหลายสายพันธุ์มากกว่า 
33,000 ชนิดและยังมีการแสดงโชวก์ารป้อนอาหารจากมือของนักประดาน า้ให้ชมอีกดว้ย(ไม่รวมค่าเข้าชม
พพิธิภณัฑสั์ตวน์ า้ด้านใน) 

 น าทกุท่านชมน ้าพุแห่งดูไบDUBAI FOUNTAIN) เป็นน า้พเุตน้ระบ าตามเสียงเพลงที่ใหญ่และยาวที่สดุในโลก มี
ความยาว 270 เมตร ใชน้ า้พุ่งขึน้ไปสงูเทียบกบัตึก 50 ชัน้เลยทีเดียว ใชง้บประมาณในการสรา้ง 220 ลา้นเหรียญ
สหรฐั น า้พุแห่งนีอ้ยู่ติดกับหา้งดูไบมอลล์(DUBAI MALL)ที่สามารถเดินออกมาชมการแสดงไดอ้ย่างง่ายดายและ
กลบัเขา้ไปชอ้ปปิ้งไดต้่ออย่างสะดวก น า้พแุห่งดไูบนีจ้ะเปิดแสดงทกุวนัเริ่ม
เวลา 6 โมงเย็นเป็นเวลา 5 นาที ทุกๆครึง่ชั่วโมง ในการแสดงของน า้พุจะมี
เสียงดนตรีอนัเรา้ใจและใชไ้ฟประดบัทัง้หมด 6,600 ดวงระยิบระยบัโดยมี
หา้งดไูบมอลลแ์ละตกึเบิรจ์คาลิฟาเป็นฉากหลงัอนัสวยงามตระการตา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางสูส่นามบินนานาชาติเมืองดไูบ 
02.50 น. น าท่านเดินทางสูส่นามบนินานาชาติเมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่EK 384 
วันทีห่ก  กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) 

12.30 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิพรอ้มความประทบัใจ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ
**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมะสม เนื่องจากสภาพอากาศ,การล่าชา้อนัเน่ืองมาจาก มาตรการดา้น
สาธารณะสขุเนื่องดว้ยโรคระบาดCOVID-19, สายการบิน และสถานการณใ์นต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนัน้เพื่อความ
ปลอดภยัในการเดินทางโดย บรษิัทฯ ไดม้อบหมายใหห้วัหนา้ทวัรผ์ูน้  าทวัรมี์อ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนัน้โดยการตดัสินใจ จะค านงึถึง
ผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส าคญั 
**ก่อนจองทวัรท์กุครัง้ กรุณาอา่นโปรแกรมอย่างละเอียดทกุหนา้ และทกุบรรทดั เน่ืองจากทางบรษิัทฯจะอิงตามรายละเอียดของ
โปรแกรมที่ขายเป็นหลกั 
** หากลกูคา้ท าการจองแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือวา่ลกูคา้ไดอ้า่นรายละเอียดไดค้รบถว้น ตกลงตามเง่ือนไขของบรษิัทฯ แลว้ 

 



 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง  01 – 06 / 14  – 19 พฤษภาคม 2565 
    10 – 05 / 27  – 29 มิถุนายน 2565 
   

ราคาต่อทา่น 
 

ราคารวมต๋ัวราคาเร่ิมต้น
ต่อท่าน 

เดนิทาง 10 ทา่นขึน้ไป 

ผู้ใหญ่ พัก 2 ทา่น/หอ้ง 59,900 บาท 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่  
(มีเตยีง) 

59,900 บาท 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ  7,900 บาท 
 
***ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยูก่ับจ านวนทีน่ั่งว่างของสายการบนิหรือSURCHRGEของโรงแรม*** 

 
***การเดนิทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จ านวน 10 ทา่นขึน้ไป หากผู้โดยสารทีเ่ป็นผู้ใหญ่ต ่ากว่า 10 ทา่น  
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ หรือ ยกเลิกการเดนิทาง 
*** กรณีทีนอน 3 ท่าน/หอ้ง บางโรงแรมที่ดไูบอาจจะไม่มี ลกูคา้จ าเป็นตอ้งจ่ายหอ้งพกัเดี่ยวเพิ่ม (Single)  
*** กรณีหอ้งพกัต่างประเภทกนั เช่น หอ้งคู่ 2 ท่าน/หอ้ง (Twin/Double) หรือ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หรือ หอ้งพกั
เดี่ยว (Single) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั หรอื คนละชัน้ เนื่องจากโรงแรมอาจจะแยกประเภทหอ้งแตล่ะชัน้กนัไป แตกตา่งกนั 
*** หากทา่นตอ้งการอาหารพเิศษ หรือต้องการระบุทีน่ั่งบนเครื่อง รวมถงึการสะสมไมล ์ของสายการบนิ กรุณาแจ้งพร้อม

ตอนจองทวัร ์หรือก่อนเดนิทางอย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกตั๋ว เพือ่บริษัทฯ จะได้ด าเนินการแจ้งใหท้างสายการบนิทราบ 

แต่ได้ตามทีท่า่นขอหรือไม่ขึน้อยู่กับสายการบนิจะพจิารณา*** 

อัตรานีร้วม 

* คา่พาหนะและน าเที่ยวตามรายการ  * คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ 
* คา่อาหารตามรายการ   * คา่ภาษีสนามบินทกุแห่ง 
* คา่เขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการ  * คา่หอ้งพกัโรงแรม 2 ท่านตอ่หอ้ง 
* น า้หนกักระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กก. * คา่ธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศ 
* คา่ประกนัอบุตัิเหตหุรอืเสียชีวิตดว้ยอบุตัิเหตเุท่านัน้ คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (แบบกรุ๊ปทวัร)์ เง่ือนไขเป็นไป
ตามกรมธรรมท์ี่ทางบรษิัทฯ จดัท าซึง่ผู้โดยสารต้องเดนิทางไป-กลับพร้อมคณะเทา่น้ัน และระบตุามที่เที่ยวในรายการและค่า
รักษาพยาบาล(กรณีตดิเชือ้โควิด)โดยเป็นการรักษาตัวในโรงพยาบาลเทา่น้ัน 
* แจกน า้เปล่าวนัละ 1 ขวด 
* ค่า RT-PCR ก่อนเดนิทางกลับประเทศไทย  
 



 

 

 

 

อัตรานีไ้ม่รวม!!! 

* คา่ท าหนงัสือเดินทาง  
* คา่ท าวคัซีนพาสสปอรต์ 
* ผลการตรวจโควิด เพือ่ยนืยันผลว่า ไม่มีเชือ้ก่อนการเดนิทาง มีอายุไม่เกิน 76ช่ัว โมงก่อนเดนิทางถงึดูไบ โดยวิธีการ
ตรวจแบบ RT-PCR เทา่น้ัน !!! ในเอกสารจะต้องมี QR CODE ด้วยต้องระบุ ช่ือ-นามสกุล วัน เดอืนปีเกิด ทีต่รงตามหน้า
พาสปอรต์ (หา้มผิดแม้แต1่ ตัวอักษรหรือตัวเลข) และยนืยันผลโดยระบุว่า “NEGATIVE” หรือ “NOT DETECTED” เทา่น้ัน 
ถ้าเอกสารระบุว่า “INVALID” ไม่สามารถใช้ได้โดยผลการตรวจจ าเป็นต้องออกเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอารบกิเทา่น้ัน 
* ค่าใช้จ่ายเมื่อเดนิทางกลับถงึประเทศไทย ค่าตรวจRT-PCR  และ ค่าส ารองทีพั่ก 2 คืน (วันที ่1 และวันที ่5) ระหว่างรอ
ผลตรวจโควิดโดยต้องเป็นโรงแรมทีไ่ดรั้บ SHA EXTRA PLUSเทา่น้ันระยะเวลาในการกักตัวขึน้อยู่กับสถานการณซ์ึ่ง
รัฐบาลจะเป็นผู้ก าหนด (อัพเดท 1 กุมภาพันธ ์2565) 
* ถา้หากจะใหท้ าการส ารองโรงแรม  2 คืน ตามแพคเก็จ TEST and GO มีคา่ใชจ้่ายเพิ่มท่านละ 5,000 – 7,000 บาทตอ่คืน 
* ไม่รวมแผนประกันภยัการเดนิทางขาเข้าประเทศไทย 
* คา่ใชจ้่ายส่วนตวัที่ไม่ระบไุวใ้นรายการ เช่น คา่โทรศพัท,์ ซกัรีด , น า้หนกักระเป๋าสมัภาระเกิน  
* คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
** ไม่รวมทปิหัวหน้าทวัร/์ไกด/์คนขับรถทอ้งถิน่  (โดยประมาณ 35USD/PAX)  
** ไม่มีแจกกระเป๋า  
* * คา่ภาษีน า้มนัที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมหลงัจากวนัออกราคาทวัรแ์ลว้โดยมิไดแ้จง้เราล่วงหนา้ 
 
 

เอกสารทีใ่ช้ประกอบในการยืน่วีซ่า (ส่งพร้อมการจองหรือล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 15วัน) / เอกสารส าหรับขาเข้า
ประเทศไทย (THAILAND PASS)ใช้เวลาในการพจิรณาวีซ่า 3 วัน – 3 อาทติย ์

1. พาสปอรต์มีอายุนานกว่า 6 เดอืน และมีหนา้วา่งอย่างนอ้ย 2 หนา้–(ตอ้งเป็นสแกนสีเท่านัน้ ใชส้  าเนาไม่ได ้หา้มขีดฆ่าหรอืขีด
คอ่ม) 
2. หลักฐานการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มจาก application หมอพร้อม(ทีม่ี QR CODE ชัดเจน) 
3. รูปถ่ายพืน้หลังสีขาว ขนาด 1 นิว้ครึ่ง หรือ 2นิว้จ านวน 3รูป - หนา้ตรง ไม่ยิม้ ไม่เห็นฟัน 



 

 

 

 

 
4.เอกสารยนืยันว่าลูกค้าได้ขอ THAILAND PASS เรียบร้อยแล้ว(สามารถส่งใหบ้ริษัทฯก่อนเดนิทาง7วนั) 
5.กรณีเด็ก อายตุ ่ากวา่ 20 ปีหากไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มบิดา หรอืมารดาคนใดคนหนึ่ง ตอ้งมีหนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางไปตา่งประเทศ 
ออกโดยส านกังานเขตเท่านัน้ โดยระบปุระเทศและวนัเดินทาง (ตวัจรงิ) 
(เอกสารเพิม่เตมิส าหรับผู้เดนิทางอายุต ่ากว่า 20 ปี ส  าเนาสตูิบตัร 1 ชดุ/ ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชดุ และส าเนาบตัรประชาชน
บิดา-มารดา 1 ชดุ / ส าเนาทะเบียนสมรส หรอืส าเนาใบหย่า (บิดา-มารดา) 
 
การช าระเงนิและการยกเลิก 

* บริษัทฯ ขอรับเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาทหากท่านยินดีมดัจ าการเดินทางแลว้ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนมดัจ า
ทัง้หมด (เน่ืองจากเป็นช่วงเทศกาล ทางสายการบินและโรงแรม คิดคา่บรกิาร 100%) สว่นที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 20 วนั หากมีการ
ยกเลิกภายหลงั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดไม่วา่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม 
 

เงือ่นไขการยกเลิก 

 คา่มดัจ าทวัรจ์ะถกูน าไปจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรมลว่งหนา้ซึง่ไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทางยกเลิกหรอืไม่สามารถ
เดินทางไดด้ว้ยเหตผุลไดก็ตามจะเป็นไปตามเงื่อนไขตามนี ้

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทตูยกเลิกวีซา่ของท่าน เน่ืองจากการ
ขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถิติในนามของบรษิัทฯ 
 
การยกเลิก 

 แจ้งยกเลิกก่อนการเดนิทาง 60 วันท าการคนืค่ามัดจ า 20,000.- บาท. 
 แจ้งยกเลิกระหว่าง 30-50 วัน ก่อนเดนิทาง ยดึค่ามัดจ าทัง้หมด 20,000.-บาท 

- กรณีออกตั๋วแล้ว หากทา่นมีเหตุบางประการทีไ่ม่สามารถเดนิทางได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนค่าตั๋ว (Non Refund) 
เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบนิ 



 

 

 

 

 แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1-29 วัน ก่อนเดนิทาง ไม่สามารถคืนเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด  
 แจ้งยกเลิกในวันเดนิทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเข้าประเทศ บริษัทฯจะไม่มีการคืนเงนิทัง้หมด  

 

กระเป๋าเดนิทางและสัมภาระ 

* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีลอ้ลาก/เข็นได)้ ที่จะบรรทกุใส่ใตท้อ้งเครื่องบิน น า้หนกัไม่เกินท่านละ 30   กิโลกรมั (หากน า้หนกัเกิน ทางสาย
การบินอาจจะเรียกเก็บคา่ระวางเพิ่มได)้ ควรใส่กญุแจอย่างหนาแน่น 
(สาหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดัหรือ Economy Class Passenger) 
* กระเป๋าส าหรบัหิว้ขึน้เครื่อง สายการบินอนญุาตใหไ้ดไ้ม่เกิน 7 กิโลกรมั และความกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 
เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 
* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนญุาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องได ้แคท่่านละ 1 ใบ/ท่านเท่านัน้ และ หิว้ขึน้เครื่องได ้1 ใบ/ท่านเช่นกนั  
 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเล่ือนการเดนิทางในกรณีทีลู่กค้าเดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่น 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ลว่งหนา้ เนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน การเมือง การประทว้ง การนดัหยดุงานการก่อการ
จลาจล ภยัธรรมชาติ การจราจรติดขดั และการประกาศฉกุเฉินจากรฐับาลกรณีโรคระบาด COVID-19 
5. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากวา่มีการน าสิ่งของผิดกฎหมาย หรอืความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียดว้ยเหตผุลใดๆ ก็
ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ หรือโดนปฎิเสธการเขา้เมืองทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบ
ของบรษิัทฯ 
6. บรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวตา่งชาติ หรือ คนต่างดา้ว
ที่พ  านกัอยู่ในประเทศไทย หรอืเหตกุารณท์ี่เหนือการณค์วบคมุ 
7. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 
8. เม่ือท่านตกลงช าระคา่มดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยใหค้รบถ้วน  

(ข้อมูลตรงนีท้างบริษัทฯ จะน าลงกรอกในเอกสารเข้า-ออก นอกประเทศ ส าคัญมาก  

ข้อใหทุ้กทา่นขอ้มูลตอบความจริง แล้วส่งกลับใหเ้จ้าหน้าที)่ 

1. ยนืยันการเดนิทาง จองรายการทวัร.์................................................................................................................  

2. คณะช่ือ / นามสกุล ผู้จองทวัร.์....................................................................................................................... 

3. จ านวน ผู้เดนิทาง ........................... ทา่น ผู้ใหญ่ ..............ทา่น เดก็...............ทา่น 

4. เบอรต์ดิต่อ ...................................................................................... 

พร้อมทัง้ได้อ่านรายละเอียดเงือ่นการเดนิทางทัง้หมด โดยครบถ้วน 

5. ประเภทหอ้งพัก 

 3.1 หอ้งพักผู้ใหญ่ 2 ทา่น (TWN) ............ห้อง(ปกตจิะเป็นแบบ 2 เตยีง)/ หรอื(DBL) ............หอ้ง 

 3.2  หอ้งพัก 1 เดก็พักกับ 1 ผู้ใหญ่…….....หอ้ง 

 3.3  หอ้งพัก 1 เดก็พักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....หอ้ง (มีเตยีง) 

 3.4  หอ้งพัก 1 เดก็พักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตยีง) 

 3.5 หอ้งพักผู้ใหญ่ 3 ทา่น (TRP)  เตยีงเสริม ………..หอ้ง   

 3.6 หอ้งพัก 1 ทา่น (SGL) ………หอ้ง 

6. อาหาร          ไม่ทานเนือ้วัว  ไม่ทานเนือ้หม ู  ไม่ทานสัตวปี์ก  ทานมังสาวิรัส 

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

7.  หมายเลขสมาชิก รอยัลออรค์ิด พลัส (RoyalOrchidPlus) ROP สะสมได้ 50% (ถ้ามี) ............................... 

8. ต้องการเลือกทีน่ั่ง       ริมทางเดนิ  ริมหน้าต่าง  อื่นๆ.................................................  
(ทางบรษิัทฯ จะด าเนินการแจง้ไปทางสายการบิน แตย่งัไม่สามารถการนัตีไดเ้ลย) 
 
ลงช่ือ ผู้จอง..................................................................................................... 

*** กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์และใบรับรองการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มของผู้เดนิทางภายใน 7 วัน หลังจากท าการจอง 

และเก็บพาสปอรต์ตัวจริงก่อนเดนิทาง 7 วนั*** 


