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กําหนดการเดินทาง 
ผู ้ใหญ่ 

ท่านละ 

เด็กพัก  

กับผู้ใหญ่  ท่าน 

เด็กมีเตียงเสริม 

ท่านละ 

พักเดียว 

เพิมท่านละ 

-  พฤษภาคม 2560 ,900.- ,900.- ,900- ,900.- 

-  พฤษภาคม 2560 ,900.- ,900.- ,900- ,900.- 

-  พฤษภาคม 2560 ,900.- ,900.- ,900- ,900.- 

-  พฤษภาคม 2560 ,900.- ,900.- ,900- ,900.- 

-  มิถุนายน 2560 ,900.- ,900.- ,900- ,900.- 

-  มิถุนายน 2560 ,900.- ,900.- ,900- ,900.- 

-  มิถุนายน 2560 ,900.- ,900.- ,900- ,900.- 

-  มิถุนายน 2560 ,900.- ,900.- ,900- ,900.- 

 มิถุนายน-  กรกฎาคม 2560 ,900.- ,900.- ,900- ,900.- 

-  กรกฎาคม 2560 ,900.- ,900.- ,900- ,900.- 

-  กรกฎาคม 2560 ,900.- ,900.- ,900- ,900.- 

-  กรกฎาคม 2560 ,900.- ,900.- ,900- ,900.- 

-  สิงหาคม 2560 ,900.- ,900.- ,900- ,900.- 

-  สิงหาคม  ,900.- ,900.- ,900- ,900.- 

-  สิงหาคม  ,900.- ,900.- ,900- ,900.- 

กําหนดเดินทาง : เดือนพฤษภาคม – กันยายน  

PACKAGE DUBAI  5 วัน  คืน  
ออกเดินทางตังแต่  ท่านขึนไป  

พักโรงแรมหรู  ดาว   

ฟรี รถรับส่ง และ ทัวร์เมือง Dubai  
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วันแรก กรุงเทพฯ – ดูไบ (อาหรับเอมิเรตส์)  

13.30 น. เช็คอินท์ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการ

บินไทย (TG)  

16.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ (อาหรับเอมิเรตส์) โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG517 

(ใช้เวลาเดินทาง 6 ชวัโมง 45 นาที)  

19.40 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  (เวลาท้องถินช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั วโมง)         

ผ่านขั นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากร เดินทางสู่โรงแรม โดย Airport Transfer 

 พักที โรงแรม HOTEL IS NASSIMA ROYAL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันทีสอง ดูไบ – DUBAI MUSEUM-GOLD SOUK-THE PLAM-ทัวร์ทะเลทราย( WD) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 City Tour with English Speaking Guide 

- พิพิธภัณฑ์ ดูไบ (DUBAI MUSEUM)  

- ตลาดทอง (GOLD SOUK)  

- Passing by Burj Khalifa 

- Burj Al Arab โรงแรมสุดหรู ระดับ 7 ดาว  

- Passing by เดอะปาล์มไอซ์แลนด์ (The Palm Islands)  

เทียง  ***อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย** 

บ่าย เดินทางกลับสู่ โรงแรมทีพัก 

หลังอาหารนําท่านกลับเข้าสู่โรงแรมทีพักเพือเตรียมตัวตลุยทะเลทรายในช่วงบ่าย 

สิงทีควรนําติดตัวไปด้วย แจ็คเก็ต, หมวก, ผ้าคลุมผม , แว่นตากันแดดและกล้องถ่ายรูป 

หมายเหตุ   

- ท่านทีเมารถ กรุณาทานยาแก้เมาล่วงหน้าอย่างน้อยครึงชั วโมง และควรแจ้งหัวหน้าทัวร์ด้วย 

- ผู ้ทีเป็นโรคหัวใจขั นรุนแรง ไม่อนุญาตให้นั งรถไป Dune Safari โดยเด็ดขาด  

-  สิงหาคม  ,900.- ,900.- ,900- ,900.- 

-  สิงหาคม  ,900.- ,900.- ,900- ,900.- 

-  กันยายน  ,900.- ,900.- ,900- ,900.- 

-  กันยายน  ,900.- ,900.- ,900- ,900.- 

-  กันยายน  ,900.- ,900.- ,900- ,900.- 

-  กันยายน  ,900.- ,900.- ,900- ,900.- 
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.  น.- .  น.พร้อมกันทีล๊อบบี จะมีเจ ้าหน้าทีมาคอยรับท่านไปแคมป์ /ตะลุยทะเลทราย โดยบริการนี  จะ

อํานวยความสะดวกโดยการรับ-ส่งถึงโรงแรม ทัวร์ทะเลทราย ท่านจะสนุกกับการนั งรถตะลุยไปเนินทราย 

ตืนเต้น พร้อมชมพระอาทิตย์ตก หลังจากนั นนําท่านเข้าสู่ แค้มปิงกลางทะเลทราย โดยภายในมีกิจกรรมต่างๆ

ให้ทุกท่านร่วมสนุก  

คํา  BBQ Dinner at Safari Camp 

 พักที โรงแรม HOTEL IS NASSIMA ROYAL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันทีสาม อิสระเดินทางท่องเทียวด้วยตนเอง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 อิสระเดินทางท่องเทียวด้วยตนเองห้างดูไบมอลล์(Dubai Mall)เป็นศูนย์การค้าแห่งใหม่ลา่สุดของเมืองดูไบ โดย

จําลองอาทิเช่น ห้าง Gallaria Lafayette ห้างชือดังของฝรังเศส ห้าง Bloomingdales อันยิ งใหญ่จากอเมริกาเป็น

ศูนย์รวมแบรนด์เนมชั นนําแนวหน้าจากทัวทุกมุมโลกภายในห้างจะมีส่วนของ พิพิธภัณฑ์สัตว์นํ า สร้างโดยการใช้

แผ่น อะคริลิค ในการประกอบตูป้ลาขึ  นทีใหญ่ทีสุดในโลกได้ถูกบันทึกลงในกิสเนสส์เวิลล์เรคคอร์ดสเรียบร้อยแล ้ว 

ท่านสามารถชมสัตว์นํ านานาชนิดได้อย่างตระการตา หรือท่านสามารถเลือกชมเทคโนโลยีลํ าสมัยของนํ าพุเต ้นระบําที

ขนาดใหญ่ทีสุดในโลกโดยมีการจัดแสดงที บริเวณหน้าห้างดูไบมอลล์ เริมตั งแต่ 17.30-24.00น.โดยการแสดงจะ

เริมทุกๆ30นาทีจากจุดนี  ถ่าย สามารถถ่ายรูปคู่ก ับตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์(BurjKhalifa)แบบเต็มตัวตึกอีกด้วย   

เทียง-คํา ***อิสระอาหารกลางวันและอาหารคําตามอัธยาศัย 

 พักท ีโรงแรม HOTEL IS NASSIMA ROYAL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันทีสี  ดูไบ – Mall of Emirate – สนามบินดูไบ – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  ***อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย** 

.  น. เดินทางสู่ สนามบินดูไบ โดย Airport Transfer  

20.55 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทียวบินทีTG518 

 (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชัวโมง 45 นาที) 

วันทีห้า เดินทางถึงกรุงเทพฯ  

06.40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

********************** ขอบคุณทุกท่านทีใช้บริการ ********************** 

ข้อควรทราบ 

 สําหรับท่านทีต้องออกตัวภายในประเทศ (เครืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีฝ่ายขายก่อนทําการออกตัว 

เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

อัตรานีรวม  

 ค่าตั วเครืองบินไป–กลับ ชั นประหยัด เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการรวม ค่าภาษีสนามบิน และภาษีนํ ามัน 

 ค่ารถปรับอากาศนําเทียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน) 

 ค่านํ าหนักกระเป๋าสัมภาระทีโหลดลงใต้ท้องเครือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ นํ าหนักไม่เกิน  กก.  
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 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-  ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ / ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ  

 ค่าประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท  

อัตรานีไม่รวม  

 ค่าด ําเนินการทําหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยืนใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสําหรับคนต่างด้าว 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าเครืองดืมและอาหารนอกเหนือจากทีระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานทีต่าง ๆ ตามทีระบุไว้ในรายการ / ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม  

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ ประมาณ ,  บาท 

 ค่าทิปพนักงานขับรถ  

 ค่าทิปไกด์ท้องถิน  

 ค่านํ าหนักกระเป๋าสัมภาระทีเกินกว่าสายการบินกําหนด / ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7%  

เงือนไขการเดินทาง 

 บริษัทฯ สามารถเดินทางไดต้ั งแต่  ท่านขนึไป โดยขึ นอยู่กับ ระดับราคาทีได้แจ้งไว ้ข้างต้น (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการปรับเปลียนโปรแกรมเพือความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนืองมาจากการ

ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค ํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผู ้ เดินทางเป็นสําคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนืองจากการกระทําทีส่อไปในทางผิด 

กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทีชําระมาแล้ว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 

อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ นตามจริง

เท่านั น เช่น ค่ามัดจําตัวเครืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีทียืนวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจ ํ าห้องพัก ฯลฯ 

การสํารองทีนังและชําระเงิน 

 ยืนยันการสํารองทีนังกับเจ้าหน้าทีฝ่ายขาย พร้อมส่งสําเนาหนังสือเดินทาง  

 ชําระเงินยอดเต็มภายใน  วันนับจากวนัทีจอง  

 หลังจากสํารองทีนั งเรียบร้อยแล้ว เตรียมเอกสารยืนวีซ่าประกอบด้วย 

- แสกนหน้าพาสปอร์ตชัดเจน 

- แสกนรูปถ่ายสี x2 นิ ว 

 


