
 

 

 

 

 

 

 
 

 ชมมัสยิดหลวง (GRAND MOSQUE)มัสยิดที่ใหญ่โตสวยงามโออ่าอลงัการใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก 
 ช้อปป้ิงสินค้าของเฟอรร์าร่ี (FERRARI WORLD)ใหท้่านเลือกซือ้สินคา้อลงัการสีแดงโดดเด่นเป็นสญัลกัษณเ์ฉพาะ 
แบรนดเ์ฟอรร์าร่ี 

 ช้อปป้ิงดูไบมอล(์DUBAI MALL)หา้งใหญ่ที่สดุในโลก เต็มไปดว้ยสินคา้แบรนดเ์นมทั่วโลก  
 ถ่ายรูปคู่กับตึก DUBAI FRAME ตึกกรอบรูปขนาดใหญ่ที่โดดเด่นแปลกตา  
 ชมตึกเบิร์จ คาลิฟา(BURJ KHALIFA)ตึกระฟ้าที่สงูที่สดุในโลกและสถาปัตยกรรมงดงามที่สดุในโลกสรา้งดว้ยทุนมหาศาล 
 ชมน ้าพุแห่งดูไบ น า้พุเตน้ระบ าตามเสียงเพลงที่ใหญ่และยาวที่สุดในโลก มีความยาว 270 เมตร ใชน้ า้พุ่งขึน้ไปสงูเทียบกับ
ตึก 50 ชัน้เลยทีเดียว 

 น่ังรถไฟรางเดี่ยว (MONORAIL) ชมโครงการสุดหรูเกาะเดอะปาลม์  (THE PLAM JUMEIRAH) 

 น่ังรถจ๊ีบสู่แคมป์ทะเลทราย ท ากิจกรรมและรบัประทานอาหารบารบ์ีคิวแบบพืน้เมือง ชมระบ าหนา้ทอ้งและโชวร์ะบ าไฟ  
 เข้าชมพิพิธภัณฑด์ูไบ (DUBAI MUSEUM)เป็นป้อมปราการเก่าที่สดุสรา้งขึน้มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1787  
 รับเฉพาะลูกค้าท่ีฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วเท่าน้ัน(พร้อมแนบเอกสาร) 
 

ก าหนดการเดินทาง 2 – 8 /9 – 15 / 23 – 29 ธันวาคม 2564 

Day Itinerary 
Meal HOTEL 

ABF LUNCH DINNER  
1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)       

2 
พิพิธภัณฑด์ูไบ – ล่องเรืออับบรา – ตลาดเคร่ืองเทศ – ตลาดทอง – 
ดูไบเฟรม 

   HILTON GARDEN 
INN OR SML 

3 ตลาดพืน้เมือง– เดอะปาลม์ – รถตะลุยเนินทราย – แคมป์ทะเลทราย    HILTON GARDEN 
INN OR SML 

4 เข้าชมงาน WORLD EXPO    HILTON GARDEN 

INN OR SML 

5 
ชมเมืองอะบูดาบี – มัสยิดหลวง – โรงแรมเอมิเรตพาเลส – เฟอรร์าร่ี
เวิลด ์ 

   HILTON GARDEN 

INN OR SML 

6 
ชมเมืองดูไบ – หาดจูไมร่า – มัสยิดจูไมร่าห ์– ตึกเบิรด์คาลิฟาห ์–  
ช้อปป้ิงดูไบมอล – น ้าพุเต้นระบ า – สนามบินดูไบ 

    

7 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)     



 

 

 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)   

22.30 น.  คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ประตูที่ 8 สายการบินเอมิเรตส ์แอร์
ไลน ์(EMIRATES AIRLINES) โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัท ฯ คอยใหก้าร ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกเร่ือง
เอกสารและสมัภาระ 

วันท่ีสอง ชมพิพิธภัณฑด์ูไบ – ล่องเรืออับรา – ตลาดทอง – ตลาดเคร่ืองเทศ – ดูไบเฟรม  



 

 

01.45 น.  ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ EK 385  
04.55 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์น าท่านผ่าน

พิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 3 
ชั่วโมง)  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
 เดินทางเขา้สู่ “นครดูไบ” (DUBAI) เป็นนครใหญ่สุดของ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตสม์ีพืน้ที่ประมาณ 4,000 ตาราง

กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอ่าวโอมานและอ่าวเปอรเ์ซียถือไดว้่ามหานครดูไบเป็นเมืองท่าที่ส าคญั แห่งหนึ่งบน
โลก อีกทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางการคา้และการส่งออกที่ส าคัญอีกดว้ย  
เดินทางเขา้ชมพิพิธภัณฑด์ูไบDUBAI MUSEUMเป็นป้อมปราการเก่าที่สดุ
สรา้งขึน้มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1787 สมยัก่อนป้อมปราการแห่งนีใ้ชเ้ป็นที่พกัของ
เจา้ของเมืองเป็นอาคารบา้นเรือนที่เก่าแก่และเคยเป็นคุกขังโจรสลัดที่เขา้ปลน้
พ่อคา้ที่ขายของทางเรือ ต่อมาในปี 1971ปรบัเปล่ียนใหเ้ป็นพิพิธภณัฑดู์ไบได้
แบ่งเป็น 2 ส่วน ในส่วนกลางแจง้จะจดัแสดงรูปเรือโบราณและปืนใหญ่ และ
การจ าลองบา้นเรือน ส่วนดา้นในของพิพิธภณัฑจ์ัดแสดงเร่ืองราวชีวิตความ
เป็นอยู่ของคนในสมยัก่อนและขา้วของเคร่ืองใชต่้างๆ ที่แสดงถึงความร ่ารวย
ของผูค้นในดินแดนแห่งนี  ้
น าท่านน่ังเรือข้ามฝ่ังABRARIDEขา้มคลองดูไบพรอ้มชมวิวทิวทัศนท์ี่งดงาม
สองฝ่ังคลองที่มีตึกสมยัใหม่และตึกใหม่สไตลอ์ารบัที่เป็นโรงแรมต่างๆ เรือนี ้
ท าดว้ยไมท้ี่ชาวเมืองในสมยัก่อนใชม้าจนถึงปัจจุบนัน าท่านขึน้ฝ่ัง DEIRAที่เป็นที่ตัง้ของตลาดเคร่ืองเทศ (SPICE 

SOUK)ที่มีการขายเคร่ืองเทศมายาวนาน  
และรา้นคา้ที่ขายผลไมอ้บแหง้ของตะวนัออกกลางมากไม่ว่าจะเป็นอินทผาลมัลูกมะเด่ือ นอกจากนีย้งัมีรา้นขาย
ของฝาก อาทิเช่น พวงกุญแจ ตุ๊กตาอูฐ ชุดเคร่ืองแต่งกายต่างๆ อาทิเช่นผา้พนัคอ ชุดอะบายาส าหรบัสาวชาว
อาหรบั เดินทางต่อไปยังย่านตลาดทอง (GOLD SOUK) ท่านจะตระการตา
ดว้ยรา้นขายทองประดบัเพชรที่เต็มไปดว้ยอัญมณีที่เหลืองอร่ามตลอดแนวให้
ท่านไดช้มและซือ้ทองค าสไตลอ์าหรบัอนัมีค่า ไม่ว่าจะเป็นแหวน สรอ้ยคอ 
ก าไรขอ้มือ และเคร่ืองประดบัอื่นๆ มากมาย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าทุกท่านอิสระถ่ายรูปที่ตึกดูไบเฟรม (DUBAI FRAME) ตึกรอบรูปที่มี
ขนาดใหญ่ที่สดุในโลก ซึ่งใชเ้วลาในการสรา้งนานถึง 10 ปีดว้ยงบประมาณ
มหาศาลถึง 43.5 ลา้นเหรียญสหรฐั โดยมีความสงู 150 เมตรและกวา้ง 93 
เมตร ซึ่งสรา้งตึกนีข้ึน้มาโดยมีคอนเซ็ปที่สามารถมองเห็นทัง้ฝ่ังเมืองเก่าอย่าง 
DEIRA และฝ่ังเป็นเมืองใหม่ที่เต็มไปดว้ยตึกสงูระฟ้าและทนัสมัย  

 น าคณะเดินทางเขา้โรงแรมเพื่อพกัผ่อนตามอธัยาศยั 



 

 

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม HILTON GARDEN INN MURAQQABAT   หรือเทียบเท่า 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 
วันท่ีสาม ตลาดพืน้เมือง SOUK MARINAT- โครงการเกาะต้นปาลม์(THE PALM) –  ตะลุยเนินทรายด้วยรถจ๊ีบ

ซาฟารีสู่แคมป์กลางทะเลทราย 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

น าท่านสู่ตลาดพื้นเมือง SOUK MADINATตลาดติดแอรท์ี่เดินสบายไม่ว่า
อากาศดา้นนอกจะรอ้นขนานไหนแต่ท่านก็สามารถเดินเลือกซือ้สินคา้อย่าง
สบายใจ อาคารตกแต่งสไตลอ์าหรับที่ทันสมัยผสมผสานกับวัฒนธรรมแบบ
ตะวันออกกลาง ดา้นข้างจะมีคลองที่มีตน้ปาลม์และมีเรือให้นักท่องเที่ยวได้
เช่าและนั่งชมความงามของอ่าวและยังมองเห็นโรงแรม เบิรจ์ อัล อาหรับที่
สามารถถ่ายรูปไดส้วยงาม ท่านสามารถเลือกซือ้สินคา้เพื่อเป็นของฝากไดไ้ม่
ว่าจะเป็นโคมไฟแบบอาหรบั ขาวทรายเจ็ดสี งานฝีมือของคนพืน้เมือง หรือจะนั่งจิบชา กาแฟ ก็ไดต้ามสบายใจ  
หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่โครงการหมู่เกาะเดอะปาลม์ (THE PALM JUMEIRAH) เป็นโครงการที่สรา้งดว้ย
เงินมหาศาลโดยการถมเกาะใหใ้หญ่ขึน้เป็นรูปตน้ปาลม์  
น าท่านน่ังรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (MONORAIL)เขา้ชมโครงการโดยชมช่วงล าตน้
จะเป็นอาคารที่ทันสมัยหรือคอนโดสดุหรูให้ชาวต่างชาติไดเ้ข้าพกัหรือโรงแรม
ต่างๆพร้อมรา้นค้าที่ทันสมัยมากมายส่วนด้านที่เป็นรูปใบจะเป็นโรงแรมหรู
ระดับ  5 ดาวจากทั่ วโลกมาเปิดให้บ ริการ ถึงสถานีสุดท้ายที่ โรงแรม
ATLANDTIS THE PALMที่สูงตระหง่านอยู่ส่วยยอดสุดของต้นปาล์มเป็น
โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว โดยมีรา้นคา้มากมายให้ท่านไดช้๊อปปิ้งไม่ว่าจะเป็น
เสื้อผ้าแบรนด์ดังมากมาย นาฬิกา  หรือของที่ระลึกส าหรับนักท่องเที่ยว 
รวมถึงรา้นอาหารอีกดว้ย นอกจากนีย้ังมีพิพิธภัณฑ์สัตวน์ า้ที่ใหญ่โตให้ท่าน
ได้เข้าชมสัตว์น ้าไม่ว่าจะเป็นฉลาม ปลากระเบน หรือสัตว์อื่นๆมากกว่า 
65.000 ชนิด 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมให้ท่านได้เตรียมตัวและจัดเตรียมเสื้อผ้าท่ีเหมาะสมกับการเดินทางตะลุย
ทะเลทรายในช่วงบ่ายจนถึงค ่า  
(การแต่งกายในการเที่ยวทะเลทรายควรใส่เสือ้ผ้าที่โปร่งไม่หนาและรองเท้า
หุม้ขอ้กันทรายเข้าหรือจะเป็นรองเท้าแตะก็ได ้ส่วนคนที่เมารถควรทานยาให้
เรียบรอ้ย) 



 

 

เดินทางจากสู่ทะเลทรายดว้ยรถโค๊ชปรับอากาศผ่านชมตัวเมืองดูไบรอบนอกที่ท่านจะไดเ้ห็นวิวเต็มไปดว้ยตึกระฟ้า 
เดินทางสู่เสน้ทางนอกเมืองระหว่างทางจะเร่ิมเห็นตน้ไมน้้อยลงและมีทรายมากขึน้สู่ทรายที่เปล่ียนสีขาวกลายเป็น
สีที่เข้มขึน้จะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่ถูกรอ้มลอบดว้ยทะเลทราย จากนั้นให้
ท่านไดเ้ปล่ียนรถเป็นการน่ังรถจ๊ีบเข้าสู่กลางทะเลทรายอันสวยงามเพื่อท า
กิจกรรมในแคมป์กลางทะเลทรายที่ท่านจะได้ประทับใจกับการข่ีอูฐแต่งตัว
ดว้ยชุดของชาวอาหรับ ทดลองเพนท์ลายบนมือแบบชาวอาหรับ (HENNA 

TATTO) และยังมีบริการเคร่ืองด่ืมชาหรือกาแฟ ผลไม้แบบไม่อั้นจากนั้นท่าน
จะได้ชมการแสดงท่ีตื่นเต้นอย่างการแสดงระบ าไฟ สวยงามด้วยการ
แสดงระบ าหน้าท้องเร้าใจของสาวสวยพร้อมรับประทานอาหารค ่าแบบท้องถ่ิน 

  สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัสู่โรงแรม 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม HILTON GARDEN INN MURAQQABAT   หรือเทียบเท่า 
 
 

สิ่งท่ีต้องเตรียมติดตัวไปด้วยคือเสือ้เจ็คเก็ต, หมวก, ผา้คลมุหัว, แว่นกันแดด, กลอ้งถ่ายรูป, ยาแกเ้มารถ (กรณีบางท่านเมารถ ควร
ทานยาอย่างนอ้ยครึ่งชั่วโมง) ฟรี! กิจกรรมภายใน CAMP 

- HENNA TATTOO ทดลองศิลปะการเพนทล์วดลายบน มือ ไหล่ในแบบฉบบัชาวอาหรบั 
- GALA BAYA ใหท้่านแต่งกายพืน้เมืองแบบชาวอาหรบั ถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นที่ระลึก 
ฟรีไม่อ้ัน!!!ชิมชาอาหรบัชา, กาแฟ, น า้อดัลม, น า้เปล่า (ไม่รวมป๊อบคอรน์, และเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล ์ซึ่งท่านตอ้งจ่ายเพิ่มเอง) 

 
วันท่ีสี่ เข้าชมงาน WORLD EXPO 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่  “งานมหกรรมนิทรรศการระดับโลก” ณ Dubai 
Exhibition Centre ซึ่งเป็นงานที่ถูกยกให้ เป็น 1 ใน 3 งานที่ย่ิงใหญ่
ระดับโลกเช่นเดียวกับการแข่งขันโอลิมปิกและฟุตบอลโลก ซึ่งจัด
ต่อเนื่องและหมุนเวียนประเทศเจา้ภาพที่เป็นภาคีสมาชิก ภายใตก้าร
จัด งาน โด ยส านัก งาน มหกรรม โลก  (Bureau of International 
Exposition หรือ BIE) เป็นองคก์รระหว่างประเทศมีหน้าที่บริหารจัด
งาน ซึ่งจดังานในทุก 5 ปี  
โดยงานถูกจดัขึน้ครัง้แรกเมื่อค.ศ.1851 ณ กรุงลอนดอน และประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมงานมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2405 
 ซึ่งแต่เดิมถูกจัดขึน้เพื่อแลกเปล่ียนวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ในปี1988 แต่ละประเทศไดม้องงาน World Expo เป็น
เคร่ืองมือในการส่งเสริมภาพลักษณข์องประเทศในระดับสากล โดยแต่ละประเทศจะน าวฒันธรรมและส่ิงที่น่าสนใจ
ของในประเทศมาจดัแสดงในงานนีโ้ดยพืน้ที่จัดงานของครัง้นีม้ากถึง 4.3 ตารางกิโลเมตร  



 

 

โดยมีแนวคิดในการจัดงาน แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อย่อย ได้แก่โอกาส (Opportunity), การ ขับเคล่ือน (Mobility), 
และความยั่ งยืน (Sustainability) อยู่ภายใต้หัวข้อหลัก “CONNECTING MINDS, CREATING THE FUTURE 
หรือ เชื่อมความคิด สรา้งอนาคต” ซึ่งในการจัดงานในแต่ละครัง้ ไดส้รา้ง สถาปัตยกรรมที่ย่ิงใหญ่ใหผู้้คนไดร้ับชม
มากมาย อาทิ คริสตลั พาเลซ  , หอไอเฟล  , สเปซ นีดเดิล ,อะโต เมี่ยม , เฟอรรี์ส วีล ฯลฯ  

เท่ียง   อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  
บ่าย   งาน World Expo มีกว่า 190 ประเทศที่เข้าร่วมงาน จัดงานดว้ยแรงบันดาลใจเก่ียวกับนวัตกรรม, สถาปัตยกรรม 
  และวัฒนธรรม ท่านสามารถเที่ยวชมอาคารจัดการแสดงของแต่ละประเทศ, อาคารผู้จัดงานหลักหรืออาคาร
  พิเศษของงานไดอ้ิสระใหทุ้กท่านเที่ยวชมงานตามอธัยาศยัตลอดช่วงบ่าย   
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม HILTON GARDEN INN 

MURAQQABAT   หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
วันท่ีห้า นครดูไบ–ชมเมืองอาบูดาบี –มัสยิดหลวง GRAND MOSQUE – ผ่านชม EMIRATE PALACE HOTEL - 

FERRARI WORLD 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองอาบูดาบีซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัว

เมืองใชเ้วลาประมาณ 2 ช.ม. โดยท่านจะไดผ่้านชมตึกระฟ้าอนัแปลกตาที่โดดเด่นของแต่ละตึกไม่ซ า้กันในย่านใจ
กลางอะบูดาบี  และผ่านออกนอกเมืองจะเห็นภูมิทัศน์ที่แปลกตา
ออกไปเป็นทะเลทรายและตน้ไม้พุ่มเล็กที่เกิดตามทะเลทรายอันแห้ง
แลง้ ก่อนถึงเมืองอาบูดาบีที่จะมีตึกสูงระฟ้าแปลกตาสวยงามไม่แพกั้น
กับเมืองดูไบ 
น าท่ าน เข้าชม มัสยิ ด หลวง (GRAND MOSQUE)หรือ มั สยิ ด 
SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL NAHYAN 
ซึ่งเป็นมสัยิดที่ใหญ่โตสวยงามโอ่อ่าอลงัการที่สดุในโลกอีกแห่งหนึ่ง โดยถูกออกแบบการก่อสรา้งจาก 
ช่างฝีมือของนักออกแบบทั่วโลกโดยตั้งใจให้มีความผสมกลมกลืนกันของสถาปัตยกรรมอิสลามจากทั่งโลก ด้วย
งบประมาณการสรา้งมากกว่า 3000 พันลา้นเหรียญสหรฐั ไดม้ีการก่อสรา้งตั้งแต่ปี ค.ศ.1900 และปรับปรุงใช้เวลา
ในการก่อนสรา้งกว่า 10 ปี โดยใช้หินอ่อนและเซรามิกจากหลายประเทศ มีเสาท าจากหินอ่อนมากกว่า 1,000 ตน้ 
ชมโคมไฟระยา้ท าจากคริสตลัและทองค าที่สวยงามและใหญ่ที่สดุในโลก ยงัมีพรมผืนใหญ่ถึง 5.700 ตารางเมตรไร้
รอยต่อถักทอจากมือของช่าง 1,200 คน สุเหร่าแห่งนีย้ังเป็นสุสานหลวงฝังพระบรมศพของท่าน SHEIKH ZAYED 
BIN SULTAN AL NAHYANอดีตประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มัสยิดแห่งนี ้ยังใช้ในการ



 

 

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไดสู้งสดุถึง 40,000 คน ความสวยงามและอลงัการของสเุหร่าแห่งนีดึ้งดูดนกัท่องเที่ยว
จากทั่วโลก 
(การแต่งกายก่อนเข้าสุเหร่าต้องสุภาพเรียบร้อย ด้วยเสื้อผ้าแขนยาว ไม่บาง ไม่ใส่เสื้อผ้ารัดรูป ผู้หญิง
ต้องมีผ้าคลุมศีรษะให้มิดชิด) 

 น าท่านเดินทางผ่านชมโรงแรมหรู EMIRATES PALACE ระดับ 5 
ดาว ที่สวยงามตระการตาใช้ด้านนอกเป็นสีน า้ตาลส่วนดา้นในประดับ
ดว้ยทองค าหรูหรามีเสน่หแ์ละคริสตลัและโคมระยา้โอ่อ่าสวยงามดุดราช
วงัในเทพนิยายอาหรบั การตกแต่งแบบชาวอาหรับดั้งเดิม ดา้นนอกรอ้
มรอบดว้ยตน้ปาลม์เรียงรายสวยงาม และดา้นหน้ามีน า้พุหรูหรางดงาม
ใหท้่านชอ้ปปิ้งหา้งสรรพสินคา้ที่ดา้นหนา้ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านชมสวนสนุกเฟอร์ราร่ี เวิลด ์(FERRARI WORLD) ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า สวนสนุกแห่งนี ้เป็นสวน

สนุกในร่มที่ใหญ่ที่สดุในโลก ดว้ยหลงัคาสีแดงโดดเด่นเป็นสญัลกัษณโ์ดดเด่นของเฟอรร์าร่ี ถ่ายรูปกับรถหรูและ 
ชอ้ปปิ้งของที่ระลึกตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับเมืองดูไบ
  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม HILTON GARDEN INN 

MURAQQABAT   หรือเทียบเท่า 
 
 
วันท่ีหก ชมเมืองดูไบ – จูไมร่าหบี์ช – มัสยิดจูไมร่าห ์– ตึกเบิรด์คาลิฟาห ์– ดูไบมอล – น ้าพุเต้นระบ า – 

สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านเดินทางพรอ้มชมอาคารบา้นเรือนของคืนพืน้เมืองที่ฐานะดีริมถนนจูไมร่าห ์ไม่ว่าจะเป็นย่านรา้นคา้แบบ
ท้องถ่ินและบา้นที่สรา้งดว้ยหินทรายสีดูเป็นธรรมชาติรูปทรงส่ีเหล่ียมแบบ
อาหรับ ถนนเส้นนี ้จะผ่านชมสุเหร่าจูไมร่าห์(JUMEIRA MOSQUE)ที่แตก
แต่ดว้ยหินอ่อนสีขาวสวยงามออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมที่ทนัสมัย น าท่าน
เดินทางสู่หาดจูไมร่าห์ที่เดิมไม่ได้มีหาดยาวมากนักแต่ต่อมาทางรัฐบาล
ต้องการให้เป็นสถานที่ ดึกดูดนักท่องเที่ยวจากทั่ งโลกจึงได้ถมให้เป็น
ชายหาดที่ยาวออกไปอีก ใหท้่านไดถ่้ายรูปที่หาดจูไมร่าหพ์รอ้มชมเบิร์จอัล
อาหรับ (BURJ AL ARUB)ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบ ด้วย
รูปทรงที่ออกแบบให้เป็นรูปเรือใบที่ก าลังแล่นเรือในทะเล ตึกเบิร์จ อับ
อาหรบั นีย้งัเป็นโรงแรมที่ลกูคา้ที่ไดม้าพกัยกให้เป็นโรงแรมระดับ 7 ดาว ดว้ยการบริการที่ดีเย่ียม สรา้งอยู่บนเกาะ



 

 

เล็กๆ หางจากชายหาดจูไมร่าหเ์พียง 280 เมตรโดยสรา้งสะพานเชื่อมต่อเข้าสู่ตัวโรงแรม ดา้นในตกแต่งดว้ยทอง 
สวยงามอร่ามตาและมีพนกังานมืออาชีพคอยตอ้นรบัแขกวีไอพีที่เขา้พัก 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านชมตึกเบิร์จ คาลิฟา(BURJ KHALIFA)ที่เป็นหนึ่งในตึกระฟ้าสูงที่สุดในโลก เป็นความภาคภูมิใจของชาว

สหรัฐอาหรับเอมิเรตสท์ี่สรา้งดว้ยทุนมหาศาลทันสมัยและย่ิงใหญ่ที่สุดและเปิดให้ทุกคนทั่วโลกใหไ้ดช้มในปี ค.ศ.
2010 น าคณะขึน้ชมวิวในมุมสูงแบบ 360 องศา บนช้ัน 124  ซึ่งท่าน
จะไดเ้ห็นตึกระฟ้าที่แตกต่างกันและเป็นเมืองสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 
ทอ้งทะเลที่สวยงามและทะเลทรายที่มองไดสุ้ดลกูตา เดิมทีตึกแห่งนีจ้ะได้
ซื่อว่าเบิรจ์ดูไบ แต่ได้รับความช่วยเหลือจากท่านประธานาธิบดีเคาะ
ลีฟะฮ์ บิน ซายิด บิน สุลฏอนอัลนะฮ์ยาน (KHALIFA BIN ZAYED AL 
NAHYAN) จึงไดเ้ปล่ียนชื่อเป็น เบิรจ์ คาลิฟา เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่าน  บน
ตึกแห่งนี ้ยังมีรา้นอาหารมากมายให้ท่านไดร้ับประทานพรอ้มชมวิวอัน
งดงามจากมุมสูง คอนโดมิเนียม สระว่ายน า้ มัสยิดและหอคอยกลางแจ้ง
อีกดว้ย  

 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ดูไบมอลล์(DUBAI MALL) ศูนย์การค้าที่ใหญ่
ที่สุดในโลกที่เต็มไปดว้ยรา้นคา้แบรนดเ์นมจากทั่งโลกที่ท่านจะไดช้้อปปิ้ง
อย่างจุใจและยังมี ร้านอาหารนานาประเทศให้ท่ าน ได้เลือกทาน  
ห้างสรรพ สินค้าแห่ งนี ้ยั งมี พิ พิธภัณฑ์สั ตว์น ้ าแห่ งดู ไบ (DUBAI 

AQUARIUM)ที่ใหญ่อยู่ใจกลางห้างให้ท่านไดช้มฟรีจากดา้นหน้า มีตูก้ระจกขนาดใหญ่ให้ท่านไดม้องเห็นปลาย
หลากหลายสายพนัธุม์ากกว่า 33,000 ชนิดและยังมีการแสดงโชวก์ารป้อนอาหารจากมือของนกัประดาน า้ให้ชมอีก
ดว้ย(ไม่รวมค่าเข้าชมพิพิธภัณฑส์ัตวน์ ้าด้านใน) 

 น าทุกท่านชมน ้าพุแห่งดูไบDUBAI FOUNTAIN) เป็นน า้พุเตน้ระบ าตามเสียงเพลงที่ใหญ่และยาวที่สดุในโลก มี
ความยาว 270 เมตร ใช้น า้พุ่งขึน้ไปสูงเทียบกับตึก 50 ชั้นเลยทีเดียว ใชง้บประมาณในการสรา้ง 220 ลา้นเหรียญ
สหรฐั น า้พุแห่งนีอ้ยู่ติดกับห้างดูไบมอลล(์DUBAI MALL) ที่สามารถเดินออกมาชมการแสดงไดอ้ย่างง่ายดายและ
กลบัเข้าไปช้อปปิ้งไดต่้ออย่างสะดวก น า้พุแห่งดูไบนีจ้ะเปิดแสดงทุกวนัเร่ิม
เวลา 6 โมงเย็นเป็นเวลา 5 นาที ทุกๆครึ่งชั่วโมง ในการแสดงของน า้พุจะมี
เสียงดนตรีอันเรา้ใจและใช้ไฟประดับทั้งหมด 6,600 ดวงระยิบระยับโดยมี
หา้งดูไบมอลลแ์ละตึกเบิรจ์คาลิฟาเป็นฉากหลังอนัสวยงามตระการตา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเมืองดูไบ 
02.50 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ EK 384 
วันท่ีเจ็ด  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

 12.30 น. คณะดินทางถึงสนามบินสวุรรณภูมิพรอ้มความประทบัใจ. 



 

 

หมายเหตุ 
**โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมะสม เนื่องจากสภาพอากาศ, การล่าชา้อนัเนื่องมาจาก มาตรการดา้น
สาธารณะสขุเนื่องดว้ยโรคระบาดCOVID -19  , สายการบิน และสถานการณใ์นต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนัน้เพื่อความ
ปลอดภยัในการเดินทาง โดย บริษัทฯ ไดม้อบหมายใหห้วัหนา้ทัวรผู์น้  าทวัรม์ีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนัน้โดยการตดัสินใจ จะค านึงถึง 
ผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส าคญั 
**ก่อนจองทวัรท์ุกครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทดั เนื่องจากทางบริษัทฯจะอิงตามรายละเอียดของ
โปรแกรมที่ขายเป็นหลกั 
** หากลกูคา้ท าการจองแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าลกูคา้ไดอ้่านรายละเอียดไดค้รบถว้น ตกลงตามเงื่อนไขของบริษัทฯ แลว้  

 
อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง  2 – 8 /9 – 15 / 23 – 29 ธันวาคม 2564 
  

ราคาต่อท่าน ราคารวมต๋ัวราคาต่อท่าน 
เดินทาง 10 ท่านขึน้ไป 

ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน/ห้อง 63,900 บาท 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่  
(มีเตียง) 

63,900 บาท 

พักเด่ียวเพ่ิมท่านละ  6,900 บาท 
 

อัตรานีร้วม: ภาษีน ้ามันของสายการบิน,ภาษีสนามบินไทย ณ วันท่ี 20 ก.ย.64 
**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรบัเปลีย่นหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน ้ามนัและภาษีสนามบินเพิ่มเติม** 

 
***การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสาร จ านวน 10 ท่านขึน้ไป หากผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่ต ่ากว่า 10 ท่าน  
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ หรือ ยกเลิกการเดินทาง 
*** กรณีทีนอน 3 ท่าน/หอ้ง บางโรงแรมที่ดูไบอาจจะไม่มี ลกูคา้จ าเป็นตอ้งจ่ายหอ้งพกัเด่ียวเพิ่ม (Single)  
*** กรณีหอ้งพกัต่างประเภทกัน เช่น ห้องคู่ 2 ท่าน/หอ้ง (Twin/Double) หรือ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หรือ หอ้งพัก
เด่ียว (Single) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกัน หรือ คนละชัน้ เนื่องจากโรงแรมอาจจะแยกประเภทหอ้งแต่ละชัน้กันไป แตกต่างกัน 
*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษ หรือต้องการระบุท่ีน่ังบนเคร่ือง รวมถึงการสะสมไมล ์ของสายการบิน กรุณาแจ้งพร้อม

ตอนจองทัวร ์หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกตั๋ว เพ่ือบริษัทฯ จะได้ด าเนินการแจ้งให้ทางสายการบินทราบ 

แต่ได้ตามท่ีท่านขอหรือไม่ขึน้อยู่กับสายการบินจะพิจารณา*** 



 

 

อัตราน้ีรวม 

* ค่าพาหนะและน าเที่ยวตามรายการ  * ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินตามรายการ 
* ค่าอาหารตามรายการ   * ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
* ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  * ค่าหอ้งพกัโรงแรม 2 ท่านต่อหอ้ง 
* น า้หนกักระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กก. * ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศ 
* ค่าประกันอุบติัเหตุหรือเสียชีวิตดว้ยอุบัติเหตุเท่านัน้ คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (แบบกรุ๊ปทวัร)์ เงื่อนไขเป็นไป
ตามกรมธรรมท์ี่ทางบริษัทฯ จดัท า ซึ่งผู้โดยสารต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่าน้ัน และระบุตามที่เที่ยวในรายการ และค่า
รักษาพยาบาล(กรณีติดเชือ้โควิด)โดยเป็นการรักษาตัวในโรงพยาบาลเท่าน้ัน 
* แจกน า้เปล่าวนัละ 1 ขวด 
* ค่าตรวจRT-PCR เม่ือเดินทางถึงดูไบ / ค่าตรวจก่อนเดินทางไปอะบูดาบี / และค่า RT-PCR ก่อนเดินทางกลับประเทศ
ไทย  
อัตราน้ีไม่รวม!!! 

* ค่าท าหนงัสือเดินทาง  
* ค่าท าวคัซีนพาสสปอรต์ 
* ผลการตรวจโควิด เพ่ือยืนยันผลว่า ไม่มีเชื้อก่อนการเดินทาง มีอายุไม่เกิน 76 ช่ัว โมงก่อนเดินทางถึงดูไบ โดยวิธีการ
ตรวจแบบ RT-PCR เท่าน้ัน !!! ในเอกสารจะต้องมี QR CODE ด้วย ต้องระบุ ช่ือ-นามสกุล วัน เดือนปีเกิด ท่ีตรงตามหน้า
พาสปอรต์ (ห้ามผิดแม้ แต1่ ตัวอักษรหรือตัวเลข) และยืนยันผลโดยระบุว่า “NEGATIVE” หรือ “NOT DETECTED” เท่าน้ัน 
ถ้าเอกสารระบุว่า “INVALID” ไม่สามารถใช้ได้โดยผลการตรวจจ าเป็นต้องออกเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอารบิกเท่าน้ัน  
* ค่าใช้จ่ายเม่ือเดินทางกลับถึงประเทศไทย ค่าตรวจRT- PCR  และ ค่าส ารองท่ีพัก 1 คืน ระหว่างรอผลตรวจโควิดโดย
ต้องเป็นโรงแรมท่ีได้รับ SHA PLUS เท่าน้ัน ระยะเวลาในการกักตัวขึน้อยู่กับสถานการณซ่ึ์งรัฐบาลจะเป็นผู้ก าหนด 
(อัพเดท 1 พฤศจิกายน 2564)  
* ถา้หากจะใหท้ าการส ารองโรงแรม 1 คืน ตามแพคเก็จ TEST and GO มีค่าใชจ้่ายเพิ่มท่านละ 5,000 – 7,000 บาท 
* ไม่รวมแผนประกันภัยการเดินทางขาเข้าประเทศไทย 
* ค่าใชจ้่ายส่วนตวัที่ไม่ระบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ซกัรีด , น า้หนกักระเป๋าสมัภาระเกิน  
* ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
** ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร/์ไกด/์คนขับรถท้องถ่ิน  (โดยประมาณ 35USD/PAX)  
** ไม่มีแจกกระเป๋า  
* * ค่าภาษีน า้มนัที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมหลงัจากวนัออกราคาทวัรแ์ลว้โดยมิไดแ้จง้เราล่วงหนา้ 
 
 

เอกสารท่ีใช้ประกอบในการยื่นวีซ่า (ส่งพร้อมการจองหรือล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 15วัน) / เอกสารส าหรับขาเข้า
ประเทศไทย (THAILAND PASS) 



 

 

1. พาสปอรต์มีอายุนานกว่า 6 เดือน และมีหนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 หนา้–(ตอ้งเป็นสแกนสีเท่านัน้ ใช้ส าเนาไม่ได ้หา้มขีดฆ่าหรือขีด
ค่อม)  
2. หลักฐานการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มจาก application หมอพร้อม(ท่ีมี QR CODE ชัดเจน) 
3. รูปถ่ายพืน้หลังสีขาว ขนาด 1 น้ิวคร่ึง หรือ 2น้ิวจ านวน 3 รูป - หนา้ตรง ไม่ยิม้ ไม่เห็นฟัน 

 
4.เอกสารยืนยันว่าลูกค้าได้ขอ THAILAND PASS เรียบร้อยแล้ว(สามารถส่งให้บริษัทฯก่อนเดินทาง7วัน) 
5. กรณีเด็ก อายุต ่ากว่า 20 ปีหากไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มบิดา หรือมารดาคนใดคนหนึ่ง ตอ้งมีหนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ 
ออกโดยส านกังานเขตเท่านัน้ โดยระบุประเทศและวนัเดินทาง (ตวัจริง) 
(เอกสารเพ่ิมเติมส าหรับผู้เดินทางอายุต ่ากว่า 20 ปี ส าเนาสติูบตัร 1 ชุด/ ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด และส าเนาบัตรประชาชน
บิดา-มารดา 1 ชุด / ส าเนาทะเบียนสมรส หรือส าเนาใบหย่า (บิดา-มารดา) 
 
การช าระเงินและการยกเลิก 

* บริษัทฯ ขอรับเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาทหากท่านยินดีมัดจ าการเดินทางแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนมดัจ า
ทัง้หมด (เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาล ทางสายการบินและโรงแรม คิดค่าบริการ 100%) ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 20 วนั หากมีการ
ยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้หมดไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 
 
เง่ือนไขการยกเลิก 

 ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรมล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถ
เดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตามเงื่อนไขตามนี ้ 



 

 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
 
การยกเลิก 

 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันท าการคืนค่ามัดจ า 15,000.- บาท. 
 แจ้งยกเลิกระหว่าง 30-50 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจ าท้ังหมด 10,000.-บาท 

- กรณีออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการท่ีไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตั๋ว (Non Refund) 
เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบิน 

 แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1-29 วัน ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวรท้ั์งหมด  
 แจ้งยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเข้าประเทศ บริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินท้ังหมด  

 
กระเป๋าเดินทางและสัมภาระ 

* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีลอ้ลาก/เข็นได)้ ที่จะบรรทุกใส่ใตท้อ้งเคร่ืองบิน น า้หนกัไม่เกินท่านละ 30   กิโลกรมั (หากน า้หนักเกิน ทางสาย
การบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพิ่มได)้ ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น 
(สาหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดัหรือ Economy Class Passenger) 
* กระเป๋าส าหรบัหิว้ขึน้เคร่ือง สายการบินอนุญาตใหไ้ดไ้ม่เกิน 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 อนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองได ้แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่านัน้ และ หิว้ขึน้เคร่ืองได ้1 ใบ/ท่านเช่นกัน  
 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีลูกค้าเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ เนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน การเมือง การประทว้ง การนัดหยุดงานการก่อการ
จลาจล ภยัธรรมชาติ การจราจรติดขดั และการประกาศฉุกเฉินจากรฐับาลกรณีโรคระบาด COVID-19 
5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากว่ามีการน าส่ิงของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็
ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ หรือโดนปฎิเสธการเขา้เมืองทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบ
ของบริษัทฯ 
6. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหกั้บชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว
ที่พ านกัอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณท์ี่เหนือการณค์วบคุม 
7. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 
8. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามัดจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หม 



 

 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยให้ครบถ้วน  

(ข้อมูลตรงน้ีทางบริษัทฯ จะน าลงกรอกในเอกสารเข้า-ออก นอกประเทศ ส าคัญมาก  

ข้อให้ทุกท่านข้อมูลตอบความจริง แล้วส่งกลับให้เจ้าหน้าท่ี) 

1. ยืนยันการเดินทาง จองรายการทัวร.์.......................................................................................... ......................  

2. คณะช่ือ / นามสกุล ผู้จองทัวร.์....................................................................................................................... 

3. จ านวน ผู้เดินทาง ........................... ท่าน ผู้ใหญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน 

4. เบอรต์ิดต่อ ...................................................................................... 

พร้อมท้ังได้อ่านรายละเอียดเง่ือนการเดินทางท้ังหมด โดยครบถ้วน 

5. ประเภทห้องพัก 

 3.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN) ............ห้อง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง)/ หรือ(DBL) ............ห้อง 

 3.2  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่…….....ห้อง 

 3.3  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 

 3.4  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 

 3.5 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง   

 3.6 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง 

6. อาหาร          ไม่ทานเน้ือวัว  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตวปี์ก  ทานมังสาวิรัส 

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

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

8. ต้องการเลือกท่ีน่ัง       ริมทางเดิน  ริมหน้าต่าง  อื่นๆ.................................................  
(ทางบริษัทฯ จะด าเนินการแจง้ไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการนัตีไดเ้ลย) 
 

ลงช่ือ ผู้จอง..................................................................................................... 

*** กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์และใบรับรองการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ของผู้เดินทางภายใน 7 วัน หลังจากท าการจอง 

และเก็บพาสปอรต์ตัวจริงก่อนเดินทาง 7 วนั*** 


