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มั่นใจทุกการเดินทาง ประสบการณ์มากกว่า 20  ปี 

(Dubai Super Promotion 5D3N EK) 
สุดคุม้เยอืน ดินแดนสวรรคแ์หง่ทะเลทราย เมอืงศวิไิลซ์ 5 วนั 3 คนื 

เทีย่วครบไฮไลท์ส าคญั เมอืงดไูบ อาบดูาบี ้ สาธรณรฐัอาหรบัเอมเิรต 

 โดยสายการบินเอมเิรต  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

บินตรงสู่ ดูไบ BKK –DXB-BKK   พักดูไบ 3 คืน   

พิเศษสุด!! ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา BURJ KHALIFA ตึกที่มีความสูงที่สุดในโลก  

นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Plam 

ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดิน ดินเนอร์ใต้แสงจันทร์    

ชมพรมผืนใหญ่ที่สุด ณ GRAND MOSQUE ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก 

ช้อปปิ้งจุใจทั้งสินค้าพื้นเมืองและแบร์นเนม Dubai Mall และ Emirates Mall 

เดินทางสะดวกสบาย อาหารอร่อยและบริการสุดประทับใจ...  

 

วนัเดนิทาง และ อตัราค่าบรกิาร 

วนัที ่19-23 ต.ค. 60      ราคา 29,900.- 

วนัที ่08-12 พ.ย. 60      ราคา 29,900.- 

วนัที ่02-06, 03-07 ธ.ค.60     ราคา 29,900.- 
วนัที ่29ธ.ค. – 2ม.ค., 30ธ.ค. – 3ม.ค.    ราคา 39,900.- 

บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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ก าหนดการเดินทาง 

วนัแรก  กรงุเทพฯ–ดไูบ                         

13.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคาร ผู้โดยสารขาออก ประตทูี ่ 8 เคาน์เตอร ์T สาย

การบนิ เอมเิรสต ์ EK สายการบินชั้นน าหรูหราระดับโลก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ

อ านวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ 

15.50 น. เหินฟ้าสู ่ดไูบ โดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบินที ่EK377 AIRBUS A380  

  (บนเครือ่งบนิมบีริการอาหาร และเครือ่งดืม่ตลอดเส้นทาง) 

19.00 น. เดินทางถึงสนามบนินานาชาตดิไูบเมือ่เสร็จพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองเรยีบร้อยน าทุกท่านเดินทางสู่เมืองดูไบ 

   น าทา่นเดนิทางสูท่ีพ่กั IBIS DEIRA CITY CENTER HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่อง  ดไูบ-อาบดูาบ-ี มสัยดิหลวงชคิซาเญด – เอมเิรตสพ์าเลส – หมู่บา้นจ าลองชาวเบดอูนิ HERRITAGE 

VILLGE- ถา่ยรูปดา้นหนา้ FERRARI WORLD – ดูไบมอลล ์– น้ าพทุีใ่หญท่ีส่ดุในโลก  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น  น าคณะเดินทางสู่ นครอาบูดาบี ซึ่งห่างจากตัวเมืองดูไบ 180 กิโลเมตร (ประมาณ 2 ชั่วโมง) เมือง อาบูดาบี

ได้รับสมญานามว่าเป็น “Garden Of Gulf“เพราะความเขียวขจีของ ต้นไม้นานาชนิดที่ปกคุมทั่วทั้งบริเวณเมือง 

อาบูดาบี จนได้รับการยกย่องให้เป็น “สวรรค์แห่งทะเลทราย”  

จากนั้น น าท่านชม GRAND MOSQUE หรือ SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL และเป็นสุเหร่าประจ าเมือง ของท่านเชคที่

ก่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ ที่ท่าน สร้างไว้ก่อนท่านจะสวรรคต การก่อสร้างรวมทั้งหมดเป็นเวลา 10 ปี 

สุเหร่านี้มีพรมผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟChandelier ใหญ่ที่สุดในโลก น าเข้าจาก

ประเทศเยอรมันท าด้วยทองค าและทองแดง สามารถรองรับผู้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้สูงถึง 40,000 

คน นอกจากนี้มัสยิดแห่งนี้เป็นสุสานหลวงที่ฝังพระบรมศพของ Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan อดีต

ประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบ้ี 

 

 

 

 

 

 

 

**** หมายเหตุ โปรดแต่งกายสุภาพออกจากโรงแรมเพื่อเข้ามัสยิดชิคซาเญด **** 

ผู้หญิง: กรุณาโพกผา้คลมุศรษีะด้วยน่ะค่ะเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ห้ามใส่กางเกงเลคกิ้งหรือกางเกงรัดรูป   

ผู้ชาย: เสื้อแขนยาวขายาวแต่งกายสุภาพ  

จากนั้น น าท่านเก็บภาพความประทับใจคู่กับเอมิเรตส์พาเลส EMIRATE PALACE เป็นโรงแรมของรัฐบาลอาบูดาบี 

บริหารโดยกลุ่ม Kempinski เปิ ดให้บริการครั้งแรกเมื่อปี 2548 โดยใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 3 

พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสร้างสวยงามดุจดั่งพระราชวังของเจ้าผู้ครองนคร โรงแรมนี้อยู่บนที่ของอดีต

ประธานาธิบดี Shieak Al Anyan ซึ่งท่านเคยด ารงต าแหน่งประธานาธิบดี ของ U.A.E  
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จากนั้น น าท่านชม HERRITAGE VILLGE ซึ่งเป็นหมู่บ้านพื้นเมืองจ าลองความเป็นอยู่ของชาวเบดูอิน ที่เคยเร่ร่อนอยู่ใน

ทะเลทราย ให้ท่านอิสระกับการถ่ายภาพและเลือกซื้อของเป็นที่ระลึกได้จากหมู่บ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านแวะถ่ายรูป Ferrari World และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อของที่

ระลึกที่เป็นแบรนด์เฟอร์รารี่ จากนั้นแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ จุดชมวิว 

ชิคาโกบีช กับชายทะเลสีเทอร์ควอยซ์ ที่ท่าน Sheikh Al Nayan สร้าง

ขึ้นมาเป็นของขวัญแก่ชาวเมือง 

จากนั้น  น าท่านเดินทางกลับสู่ ดูไบ ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 

จากนั้น น าท่านช้อปป้ิงห้างดูไบมอลล์(Dubai Mall)เป็นศูนย์การค้าแห่งใหม่ล่าสุดของเมืองดูไบ โดยจ าลองอาทิเช่น ห้าง 

Gallaria Lafayette ห้างชื่อดังของฝรั่งเศส ห้าง Bloomingdales อันยิ่งใหญ่จากอเมริกาเป็นศูนย์รวมแบรนด์เนม

ชั้นน าแนวหน้าจากทั่วทุกมุมโลก ท่านสามารถเลือกชมเทคโนโลยีล้ าสมัยของน้ าพุเต้นระบ าที่ขนาดใหญ่ที่สุดใน

โลกโดยมีการจัดแสดงที่บริเวณหน้าห้างดไูบมอลล์ เริ่มตั้งแต่ 17.30-24.00น.โดยการแสดงจะเริ่มทุกๆ30นาทีจาก

จุดน้ี ถ่ายสามารถถ่ายรูปคู่กับตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ (BurjKhalifa) แบบเต็มตัวตึกอีกด้วย 

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถถ่ายรูปอควาเรี่ยมขนาดยักษ์ ดูไบอควาเรียม แอนด์ ดิสคัฟเวอรี เซ็นเตอร์ (Dubai Aquarium & 

Discovery Centre) ในดูไบ มอลล์ (Dubai Mall) เปิดตัวในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551ได้ท าลายสถิติโลกของ

กินเนสบุ๊ค ส าหรับ “กระจกอะคริลิคขนาดใหญ่ที่สุดในโลก”ด้วยความกว้าง 32.88 เมตร สูง 8.3 เมตร หนา 750 

มิลลิเมตร และหนัก 245,614 กิโลกรัม กระจกอะคริลิคดังกล่าวจึงสามารถทนต่อแรงดันของน้ ากว่า 10 ล้านลิตร

ได้เป็นอย่างด ีในขณะเดียวกันก็มีความโปร่งใสจนผู้ชมสามารถชมความสวยงามของสัตว์น้ ากว่า 33,000 ชนิดได้

อย่างชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมในค่าใช้จ่าย) 

   น าทา่นเดนิทางสูท่ีพ่กั IBIS DEIRA CITY CENTER HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม  ดไูบ- ตกึบรุจญเ์คาะลฟีะฮ ์BURJ KHALIFA – หาดจไูมรา่ Jumeirah Beach - บรุจญอ์ลัอาหรบั BURJ AL 

ARAB – เวนสิแหง่ดไูบ Madinat Jumeirah Souk - นัง่รถ Monorail-THE PLAM- โรงแรมแอตแลนตสิ - 

ทวัรท์ะเลทราย (4WD)  
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เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านขึ้นชม ตึกบุรจญเ์คาะลฟีะฮ ์BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) หรือเดิมชื่อ บุรจญ์

ดูไบหนึ่งในสญัลกัษณอ์นัส าคญัของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อีกทั้งยังเป็นฉากเสี่ยงตายส าคญัของพระเอก “ 

ทอมครูซ” จากภาพยนตร์เรื่อง Mission Impossible 4 ซึ่งตึก มีความสูงถึง 828 เมตร ปัจจุบันมีทั้งหมด160 ชั้น

เป็นตึกที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลกตัวตึกได้ท าสถิติกลายมาเป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง546 เมตรแซง

ตึกไทเป101 เรียบร้อย(สูงกว่าตึกไทเป101 ประมาณ 97 เมตร และสูงกว่าอาคารใบหยก2 ประมาณ 218 เมตร) 

ซึ่งได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่4 มกราคม พ.ศ.2553 และ เปลี่ยนชื่ออาคารจาก "บุรจญ์ดูไบ" เป็น 

"บรุจญ์เคาะลีฟะฮ์" เพื่อ เป็นเกียรติแก่ ท่านชีคค์อดีตประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตึกบุรจญ์เคาะ

ลีฟะฮ์ออกแบบโดยเอสโอเอ็ม ผู้ออกแบบเดียวกันกับเซียร์ทาวเวอร์ อาคารที่สูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน

การตกแต่งภายในจะตกแต่งโดยจอร์โจอาร์มานี Giorgio Armaniโดยเป็นโรงแรมอาร์มานีส าหรับ37 ชั้นล่างโดย

ชั้น45 ถึง108 จะเป็นอพาร์ตเมนต์โดยที่เหลือจะเป็นส านักงานและชั้นที่123 และ 124 จะเป็นจุดชมวิวของตึกที่

ส าคัญ ส่วนบนของตึกจะเป็นเสาอากาศสื่อสารนอกจากนี้ชั้น 78 จะมีสระว่ายน้ า กลางแจ้งขนาดใหญ่โดยตึกนี้จะ

ติดตั้งลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลกที่ความเร็ว18 ม./วินาที (65 ก.ม./ชม.,40 ไมล์/ชม.)โดยลิฟต์ที่มีความเร็วสูงสุดอันดับที่ 2 

ปจัจุบนัอยู่ที่ตึกไทเป101ที่มีความความเร็ว 16.83 ม./วินาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น น าท่านชมชายหาด JUMEIRAH BEACH ซึ่งเป็นชายหาดตากอากาศที่สวยงามยอดนิยมของดูไบ จากนั้นน าท่าน

ถ่ายภาพความสวยงามของ โรงแรม ตึกบุรจญอ์ลัอาหรบั BURJ AL ARAB โรงแรมสุดหรู ระดับ 7ดาว ที่สวยและ

หรูหราที่สุด แห่งหน่ึงของโลก และมีชชื่อเสียงของตะวันออกกลาง ที่ทุกคนใฝ่ฝันที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัส ตั้งอยู่

ริมอ่าวอาหรับ เป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ บุรจญอ์ลั อาหรบั (Burj Al Arab)หนึ่งในสัญลักษณ์อันส าคัญ

ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตึกบุรจญ์อัล อาหรับ ปัจจุบันเป็นโรงแรมรูปทรงเรือใบที่สวยและหรูหราที่สุด

ระดับโลกและมีชื่อเสียงของตะวันออกกลาง สถาปนิกได้กล่าวว่า "สิ่งก่อสร้างน้ีจะเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองดูไบซึ่งก็

เหมือนกับ โอเปร่าเฮาส์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์ หรือหอไอเฟลที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองปารีสและตึก

บุรจญ์อัล อาหรับก็ต้องการกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เช่นกัน" 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น น าท่านสู่ เมดิแนท จูไมร่า ซุค (Madinat Jumeirah Souk) ศูนย์การค้ารูปทรงอาหรับโบราณตั้งอยู่ติดริมทะเล 

หรือเรียกว่า เวนิสแห่งดูไบ เป็นตลาดติดแอร์ ตั้งอยู่ในส่วนเดียวกับโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Mina Al Salam ของ

ตระกูล Al Maktoum ออกแบบและตกแต่งเป็นศิลปะพื้นเมืองแบบอาหรับคลาสสิก ภายในมีสินค้าระดับ Premium 

มากมาย อาทิ ของที่ระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหร่าน หัวน้ าหอม โคมไฟ ของประดับตกแต่งบ้าน ขนม

หวาน และถั่วรสช็อกโกแลต เป็นต้น 
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จากนั้น น าท่าน นั่งรถ Monorail > เดินทางสู่โครงการเดอะปาล์ม THE PALM ซึ่งเป็นโครงการที่อลังการ สุดยอดโปร

เจคส์โดยการถมทะเล ให้เป็นเกาะเทียมสร้างเป็นรูปต้นปาล์ม 3 เกาะ บนเกาะมีที่พักโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้น 

ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทั้งส านักงาน ต่างๆนับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก น าท่านชื่นชมความสวยงาม

ของภูมิประเทศ และบรรยากาศรอบๆ โรงแรมนี้   Palm Island เป็นโครงการมหัศจรรย์ที่คิดค้นส าหรับรองรับ

การอยู่อาศัยในอนาคต สร้างโดยการน าทรายมาถมทะเลเป็นเกาะเล็กๆ รวม 301 เกาะ รูปร่างหากมองจาก

ด้านบนรูปต้นอินทผลัม (The Palm) และ โครงการ The World จะเห็นเป็นรูปแผนที่โลก น าท่านแวะเก็บภาพ 

บัลลังก์แห่ง Atlantis  โรงแรม The Atlantis The Palm  เพื่อเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก.. 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางกลับสู่ โรงแรมที่พัก  

หลังอาหารน าท่านกลับเข้าสู่โรงแรมที่พักเพื่อเตรียมตัวตลุยทะเลทรายในช่วงบ่าย  

15.00 น.  พร้อมกันที่ล๊อบบ๊ี  จะมีเจ้าหน้าที่มาคอยรับท่าน ไปแคมป์ /ตะลุยทะเลทราย โดยบริการนี้จะอ านวยความสะดวก

โดยการรับ-ส่งถึงโรงแรม “ ทัวร์ทะเลทราย””ท่านจะสนุกกับการนั่งรถตะลุยไปเนินทราย ตื่นเต้น พร้อมชมพระ

อาทิตย์ตก หลงัจากนั้นน าท่านเข้าสู่ แค้มปิ้งกลางทะเลทราย โดยภายในมีกิจกรรมต่างๆให้ทุกท่านร่วมสนกุ อาทิ

เช่น Henna Tattoo (ทดลองศิลปะการเพนท์ลวดลายแบบฉบับชาวอาหรับ) 

SHI SHA. (เครื่องสูบบารากู่ แบบฉบับของชาวอาหรับกลิ่นผลไม) 

 GALA BAYA... ให้ท่านแต่งกายพื้นเมืองแบบชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไว้ป็นที่ระลึก 

 ฟรี ไม่อั้นชิมชาอาหรับ, ผลไม้ตามฤดูกาล, กาแฟ, น้ าอัดลม, น้ าดื่ม   การขี่อูฐ 

 

 

 

 

 

 

ค่ า บริการอาหารค่ า แบบบาร์บีคิว ในท่ามกลางบรรยากาศทะเลทรายสบาย พร้อมโชว์ระบ าหน้าท้อง(Belly 

Dance) จากสาวสวยชาวอาหรับกลางทะเลทราย  

22.00 น. เดินทางออกจากแคมป์ กลับสู่ โรงแรมที่พัก  

  น าท่านเดินทางสู่ที่พัก IBIS DEIRA CITY CENTER HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัทีส่ี ่ ดไูบ - พพิธิภณัฑด์ไูบ DUBAI MUSEUM- นัง่เรอืขา้มฝาก ABRA TAXI – ตลาดทอง GOLD SOUK- ตลาด

เครือ่งเทศ SPICE SOUK - ดไูบมารนีา่ – MALL OF EMIRATES       

เชา้   บริกการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าคณะเข้าเยี่ยม ชมพิพิธภัณฑ์ดูไบ (DUBAI MUSEUM) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดในตะวันออกกลาง สร้างขึ้น

เมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครั้งล่าสุดปี ค.ศ.1970 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวส าคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น 

การค้นพบ งานศิลป์ ในหลุมฝังศพที่ AL QUSAIS ที่มีอายุถึง 4,000 ปีและเรื่องราวการค้าขายมุก ใน

ประวัติศาสตร์ก่อนการค้นพบน้ ามัน และท่านจะประทับใจกับการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาถ่ายทอดเพื่อบอกเล่า

เรื่องราวประวัติศาสตร์ของอาหรับโบราณ  

 

 

 

 

 

 

จากนั้น น าทุกท่านนั่ง เรือข้ามฝาก ABRA  ซึ่งเป็นพาหนะที่ชาวดูไบใช้กันมาแต่โบราณและยังคงอนุรักษ์ ไว้ 

ข้ามฝั่งพาทุกท่านไปช้อปป้ิงที่ตลาดทอง  

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น น าท่านเดินช้อปปิ้ง ตลาดทอง (GOLD SOUK) เป็นที่1ของตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกขายทุกอย่างที่เป็น 

JEWELRY เช่น มุก อัญมณี ต่างๆร้านเล็กๆมากมายกว่าร้อยร้านค้าให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ ตลาดเครื่องเทศ 

(SPICE SOUK) คือ ตลาดเครื่องเทศทั้งตลาดตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นเครื่องเทศหลากหลายชนิดจากทั่วทุกมุมโลก

จ าพวกไม้หอม อบเชย ถั่ว กระวาน กานหลู และถั่วร้อยแปดชนิดจากทุกที่ในตะวันออกกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านถ่ายรูปชมบรรยากาศของดูไบมารีน่า พัฒนาทาง

น้ าที่ตั้งใจสร้างขึ้นเป็นแห่งแรก โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ดูไบ

กลายเป็นเมืองที่มีคลองที่สร้างโดยมนุษย์และเต็มไปด้วย

อสังหาริมทรัพย์หรูหรา สวนสาธารณะ บริเวณเดินเล่นและ

ห้างสรรพสินค้าพร้อมถ่ายรูปความสวยงามของตึกหน้าตา

แปลกตา 

จากนั้น น าท่านอิสระช้อปป้ิง Mall of the Emiratesได้รับความนิยมสูงทันทีที่เปิดบริการ Mall of the Emirates เป็นห้าง

ขนาดใหญ่ มีโรงภาพยนตร ์Cinestar แบบคอมเพล็กซ์ มีอาร์เคดกว้างใหญ่ ติดตั้งตู้เกมส์ ลานโบว์ลิ่ง และร้านค้า

อีกมากมาย รวมถึงร้านต่างๆ ทีไ่ด้รับความนิยมในดูไบ และ Borders, Debenhams, Zara และแม้แต่ Harvey 
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Nichols สินค้าแบรนด์ดงัอย่าง H&M และ Phat Farm ส าหรับลูกค้าทั่วไป และ Via Rodeo ที่เต็มไปด้วย Versace, 

D&G, Ferragamo และอื่นๆ ในห้างยังมีส่วนของ Ski Dubai ใน Mall of the Emiratesจุดที่โดดเด่นที่สุดของ Mall 

of the Emirates ก็คือ Ski Dubai ไม่น่าแปลกใจที่ Mall of the Emirates เป็นห้างสรรพสินค้าที่ได้รับความนิยม

สูงสุดในดูไบ Ski Dubai หนึ่งในสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สามารถเลือกเล่นระหว่างสกี 

สโนว์บอร์ด เล่ือนหิมะ หรอืโยนบอลหิมะในสวนหิมะ (ไมร่วมคา่เขา้และคา่อปุกรณใ์น Ski) 

 

 

 

 

 

 

19.00 น. ได้เวลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบนิดไูบ เพื่อเดินทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ 

22.30 น. เหินสู่ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบิน EMIRATES เทีย่วบนิ EK374 

 

วนัทีห่า้  กรงุเทพฯ          (-/-/-) 

08.00 น. คณะเดินทางถึง ทา่อากาศสวุรรณภมู ิโดยสวสัดิภาพ ด้วยความประทับใจ 
 

**รายการทอ่งเทีย่วอาจเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีโ้ดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เปน็ส าคญั** 

**กอ่นท าการจองทวัรท์กุครัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทดั เนือ่งจากทางบรษิทัฯ  

จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ ่ 

(พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ราคาเดก็เสรมิเตยีง  

(พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

ราคาเดก็ไมเ่สรมิเตยีง  

(พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น) 
พักเดีย่วเพิม่ 

19-23 ต.ค.60 

29,900 บาท 

 

ราคาโปรโมชัน่ ไมม่รีาคาเดก็ 

4,500 บาท 

08-12 พ.ย.60 4,500 บาท 

02-06 ธ.ค.60 

03-07 ธ.ค.60 
4,500 บาท 

29ธ.ค. – 2ม.ค.  

30ธ.ค. – 3ม.ค. 

39,900 บาท 

ราคาโปรโมชัน่ ไมม่รีาคาเดก็ 

7,500 บาท 

**ราคานี ้สงวนการเดนิทาง จ านวน 25 ทา่นขึน้ไป** 

เงือ่นไขในการจองทวัร ์

งวดที ่1 : ส ารองทีน่ัง่จา่ย 5, 000 บาท/ทา่น (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 

งวดที ่2 :ช าระยอดสว่นทีเ่หลอื กอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั  

หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั 
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วธิกีารช าระคา่บรกิาร 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระค่ามดัจ าท่านละ 5,000.- บาท 

- ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน 

- ช าระโดยเงินสด 

- ช าระด้วยเชค็ หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ สั่งจ่ายในนามบริษัท เอฟวีนิว อินเตอร ์แทรเวิล กรุ๊ป จ ากัด 

- ช าระด้วยการโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ 02-231-3399) 

-  

ชือ่บญัช ี บริษทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ากดั 

      ธนาคารกรุงเทพฯ  สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส ์ เลขที่  860-0-241510 บัญชีออมทรัพย ์

      ธนาคารกรุงไทย  สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส ์ เลขที่  968-0-091880 บัญชีออมทรัพย ์

      ธนาคารกสิกรไทย  สาขา สีลมคอมเพล็กซ์  เลขที่  020-3-839278 บัญชีออมทรัพย ์

      ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาอโศกทาวเวอร์    เลขที่  234-2-012317  บัญชีออมทรัพย ์

กรณีช าระด้วยบัตรเครดติ มีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ท าการรูด 

ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านช าระเงนิผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล 

ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยในการช าระเงินของท่านเป็นส าคัญ 

หมายเหตุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งกับพนกังานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ ขอ

สงวนสิทธิท์ี่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลงั 

 

กรณยีกเลิก 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋ว

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจ าห้องพัก เป็นต้น)  

ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบในการยืน่วซีา่ 

 ในการท าวีซ่าประเทศดูไบ 10 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง 

 พาสปอร์ตมีอายุนานกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 

 รูปถ่ายพื้นหลงัสีขาว ขนาด 2นิ้ว 1 รูป หน้าตรง ไมย่ิ้ม ไม่เห็นฟัน  

 สแกนหน้าพาสปอร์ต กลางเต็ม2 หน้า (ตอ้งเป็นสแกนสไีมส่ามารถใชส้ าเนาได)้ 

 กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ ์และไมไ่ด้เดินทางกับบิดา/มารดา คนใดคนหนึ่ง ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไป 

ต่างประเทศ จากบิดา/มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศและวันเดินทาง (ตวัจรงิ) 

 ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด ของบิดามารดา   (กรณทีีม่เีดก็อายตุ่ ากวา่ 20 ปเีดนิทางไปดว้ย) 

 ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณอีายตุ่ ากวา่ 20 ป)ี 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (กรณอีายตุ่ ากวา่ 20 ป)ี 

 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือส าเนาทะเบียนหย่า 1 ชุด (กรณเีด็กอายตุ่ ากวา่ 20 ปเีดนิทาง) 
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ตวัอยา่งเอกสารยืน่วซีา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อแนะน าและแจ้งเพื่อทราบ 

 ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะน าให้   

  ท่านเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า 

กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้  

กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ให้ท่านละ 1 ใบ น้ าหนกัไม่เกิน 30 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry)  

  น้ าหนกัต้องไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชั้นประหยัด โดยสายการบินเอมิเรสต์ ( EK ) 

 ค่ารถโค้ชทอ่งเที่ยวตามรายการ      

 ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) 

 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ    

 ค่าวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรสต์ 

 ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าเข้าชมตามสถานทีทุ่กแห่ง  

 มัคคุเทศก์น าเที่ยวทีช่ านาญเส้นทางบริการท่านเป็นอย่างดี 

 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  

  วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะตอ้งระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”) 

(หมายเหต:ุ ค่าประกันอุบิติเหตุส าหรับเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปี 

ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) 

พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนั้นบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของทา่น 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าหนงัสือหนังสือเดินทาง 

 ค่าน้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารสั่งพิเศษ, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก  

 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

เปน็ธรรมเนยีมปฏบิตัใินการทอ่งเทีย่ว นกัทอ่งเทีย่วควรทปิแกม่คัคเุทศกท์อ้งถิน่และ 

      คนขบัรถทีค่อยบรกิารเราโดยประมาณ   ประมาณ  37 USD ตอ่ทรปิ (คดิเปน็เงนิไทยประมาณ 1200 บาท) 

 คา่ทปิมคัคเุทศกไ์ทย ทา่นละ 3 USD / ทา่น / วนั (คดิเปน็ 5วนั เทา่กบั 15 USD) 

 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 3 USD / ทา่น / วนั (คดิเปน็ 4วนั เทา่กบั 12 USD)       

 พนักงานขบัรถในประเทศดไูบ ทา่นละ 2 USD / ทา่น / วนั (คดิเปน็ 4วนั เทา่กบั 8 USD) 

 พนักงานขบัรถทอ่งทะเลทราย  ทา่นละ 2 USD / ทา่น / วนั (คดิเปน็ 1 วนั เทา่กบั 2 USD) 

กรณยีกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงนิได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋ว

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจ าห้องพัก เป็นต้น)  

ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

***หมายเหต*ุ** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน  ซึ่งในกรณีน้ี

ทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนอืความรับผิดชอบของหวัหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยับางประการ 

เช่น การนดัหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเ่กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอืน่ ๆ ที่นอกเหนอืการควบคุมของ

ทางบริษัทฯ หรอื ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ 

อุบัติเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปจัจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ ามนั หรือ ค่าเงิน

แลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสทิธิท์ี่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกล่าว 

เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ปน็แบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากทา่นสละสทิธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้

ประเทศไมว่า่ในกรณใีดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

หากลกูคา้ทา่นใด ยืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตั ิลกูคา้ตอ้งช าระคา่มดัจ าที ่10,000 บาท และคา่วซีา่ตามทีส่ถานฑตูฯ เรยีกเกบ็ 

 

หนงัสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นบัจากวันเดินทางและมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณ ีถือหนงัสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ** 
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Attn : คณุ____________________       Fax :  02 – 231-3399 

ใบจองทัวร์กับ  บริษัท เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จ ากัด 

 

รายการทวัร์        วนัเดินทาง       

ช่ือผูติ้ดต่อ       โทร     แฟกซ ์     

ที่อยูเ่พือ่ติดต่อรับเอกสาร              

                
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด     คน  (ผูใ้หญ่    ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี  ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัที่ใชท้ั้งหมด                หอ้ง  (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว       หอ้งพกั 3 เตียง  ) 
รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพัก และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง) 

ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล (ภำษำไทย) ช่ือ-นำมสกุล(ภำษำองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมำยเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

       อำหำร    ไม่ทานเน้ือววั                     ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสตัวปี์ก    ทานมงัสาวรัิต 

รายระเอียดอ่ืนๆ               

               
 

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่     เดก็    คา่ตัว๋เพิ่ม / ลด     
ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว   ลงช่ือ       ผู้จอง 

               (     )  
                      วนัท่ี         

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรตใิช้บริการ

ของเรา 


