
 
 
 

 

 
 

 
 

เยือนมหานครแห่งความมั่งคั่ง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
เปิดประสบการณ์ใหม่ไปกบัดินแดนทะเลทราย DESERT SAFARI 

สุเหร่าจูไมร่า สุเหล่าคู่บ้านคู่เมือง ถ่ายรูปกบั เบิร์จ อลั อาหรับ โรงแรมหรูหราระดับ 7 ดาว  
ต่ืนตากบันครดูไบบนมุมสูง ณ SKY VIEW OBSERVATORY พร้อมกจิกรรมท้าทายความสูง สไลเดอร์กระจก  

และพลาดไม่ได้กบัการชมวิวบนตึกสูงระฟ้า เบิร์จคาลฟิา 
นั่งรถลมูีซีน เพ่ือไปทานมื้อค ่าสุดพเิศษ  

พร้อมโรงแรมที่พกัระดับพรีเมียม และการบริการสุดประทับใจ 
ลลีาวดี ...ลลีา ท่ีเป็นตัวคุณ 

 

ก าหนดการเดินทาง  9-15 เมษายน 2566 
วันที่ 9 เมษายน 2566 (1)  สุวรรณภูมิ – ดูไบ - สุเหร่าจูไมร่า – ชายหาดจูไมร่า - เบิร์จ อัล อาหรับ -  ตลาดเมดินัท จูไมร่า  
                                                             – รถไฟโมโนเรียล - THE LOST CHAMBER - ดูไบ  

06.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินเอ
มิเรตส์ แอร์ไลน์ โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกให้กบัทุกท่าน   

09.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี EK 375 (เวลาท้องถ่ินดูไบช้ากว่า
กรุงเทพฯ 3 ชัว่โมง) 

13.00 น.  เดินทางถึง สนามบินดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมืองแห่งความมหศัจรรย ์ดินแดนทะเลทรายท่ีไดมี้การพฒันาการ
สู่ดินแดนแห่งความมัง่คัง่ในการคา้และอสังหาริมทรัพย ์จนเป็นศูนยก์ลางธุรกิจและการท่องเท่ียวของตะวนัออก
กลางความงดงามและความโอ่อ่าของนครแห่งน้ีคือความหรูหราอนัโด่งดงั และเป็นท่ีกล่าวขานไปทัว่โลกว่าตอ้งมา
สัมผสักบัความสวยงามของนครน้ีให้ไดสั้กคร้ังในชีวิต หลงัจากผ่านพิธีศุลกากรและผ่านการตรวจคนเขา้เมือง
พร้อมตรวจเช็คกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแลว้ หน่ึงแลนดม์าร์กใหม่ท่ีดีไซเนอร์ทัว่โลกจะตอ้งแวะมาเย่ียมชม 

  
 
 
 



 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สุเหร่าจูไมร่า (JUMEIRAH MOSQUE) สุเหร่าคู่บา้นคู่เมืองของดูไบ เร่ิมตน้ก่อสร้างขึ้น
ในปี 1976 ดว้ยหินอ่อนทั้งหลงัในรูปแบบฟาติมิดดั้งเดิม ทั้งน้ีสุเหร่าจูไมร่ายงัเป็นของขวญัจาก ชีค ราชิด บิน ซาอีด 
อลัมัคทูม อดีตผูป้กครองดูไบอีกด้วย ถือเป็นสุเหร่าท่ีสวยงามมากท่ีสุดและไดรั้บการสนใจเป็นอย่างมาก ชม 
ชายหาดจูไมร่า (JUMEIRAH BEACH) ชาดหายท่ีมีความสวยงามติดอนัดบัโลก และเป็นสถานท่ีตากอากาศยอด
นิยมแห่งหน่ึงของชาวดูไบบริเวณชายฝ่ังอ่าวเปอร์เซีย หาดจูไมราสวยงามดว้ยทรายขาวละเอียด น ้าทะเลใสราวกบั
กระจก และเป็นอีกพ้ืนท่ีหน่ึงท่ีเป็นศูนยร์วมของย่านท่ีอยูอ่าศยัของบรรดามหาเศรษฐีอาหรับทั้งหลาย ท่ีส าคญัคือ
เป็นท่ีตั้งของอาคาร เบิร์จ อัล อาหรับ โรงแรมท่ีหรูหราในดูไบเรียกไดว่้าเป็นโรงแรมระดบั 7 ดาว สุดหรู และเป็น
โรงแรมท่ีสูงท่ีสุดอนัดบัที่ 4 ของโลก 

 
 
 
 
 
 

 น าท่านสู่ ตลาดเมดินัท จูไมร่า (MEDINAT JUMEIRAH SOUK) ตลาดพ้ืนเมืองโบราณแต่แฝงไปดว้ยความโร
แมนติก ตกแต่งสไตลอ์าหรับผสมผสานกบัวฒันธรรมของตะวนัออกกลางแบบดั้งเดิม มีทั้งร้านแบบรถเข็นแผง
ลอยและบา้นมีร้านขายของท่ีระลึก เส้ือผา้แฟชัน่ เคร่ืองประดบั ร้านบูติก ร้านอาหารสุดหรูท่ีมีความหลากหลาย
และขึ้นช่ือจากทัว่โลก ตั้งแต่ร้านกาแฟไปจนถึงภตัตาคาร ท่ามกลางวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามของสถาปัตยกรรมเมือง
เก่าและโอบลอ้มดว้ยล าคลองสวยงาม น าท่านเดินทางโดย รถไฟโมโนเรียล (MONORIAL) ขา้มทะเลอนักวา้ง
ใหญ่พร้อมชมวิวทิวทศัน์ของนครดูไบอนัมัง่คัง่ สู่ โครงการเดอะปาล์มไอซ์แลนด์ (THE PALM ISLAND) เป็น
โครงการสุดอลงัการของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยการถมทะเลทรายเป็นเกาะเทียมท่ีสร้างเป็นรูปตน้ปาลม์ 3 เกาะ 
มีทั้งโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเมน้ท์ ร้านคา้ ภตัตาคาร รวมทั้งส านกังานต่าง ๆ นับว่าเป็นส่ิงมหัศจรรยอ์นัดบัท่ี 8 
ของโลก แวะชม THE LOST CHAMBER สัตว์น ้ าแปลกตามากมาย อาทิ ปลาเก๋ายกัษ์, ปลาปิรันย่า, ปลาดาว, 
แมงดาทะเลฯ อยา่งใกลชิ้ด 

 
 
 
 
 
 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พกั  GRAND MILLENNIUM หรือเทียบเท่า 
 
 
 



วันที่ 10 เมษายน 2566 (2) ดูไบ – อาบู ดาบี - SHEIKH ZAYED GRAND MOSQUE – EMIRATES PALACE HOTEL  
   CENTRAL SOUK -  ดูไบ 

เช้า  บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ อาบูดาบี (ABU DHABI) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 2 ของสหรัฐอาหรับเอ

มิเรตส์ เมืองท่ีตั้งอยูบ่นเกาะรูปตวัที (T) ท่ียื่นเขา้ไปในอ่าวเปอร์เซีย ถือเป็นเมืองท่ีค่าครองชีพแพงท่ีสุดอนัดบัที่ 26 

ของโลก จากนั้นน าท่านสู่ SHEIKH ZAYED GRAND MOSQUE สุเหร่าท่ีสร้างขึ้นโดยผูค้รองนครอาบูดาบี 

ท่าน SHIEK AL NAYAN ตั้งเด่นตระหง่านอยูก่ลางใจเมืองสุเหร่าแห่งน้ีมีความสวยงามทั้งสถาปัตยกรรมและเป็น

สถานท่ีท่ีมีความส าคญัทางศาสนาของชาวอาบูดาบีและยงัได้ช่ือว่าเป็นสุเหร่าท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ สุเหร่าท่ีงดงามท่ีสุดของ U.A.E ใหญ่เป็นอนัดับ 3 ของโลก และเป็นสุเหร่าประจ าเมือง การ

ก่อสร้างรวมทั้ งหมดเป็นเวลากว่า 10 ปี มีพรมผืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ขนาด 5,627 ตร.ม และโคมไฟ 

CHANDELIER ใหญ่ท่ีสุดในโลกน าเขา้จากประเทศเยอรมนัท าดว้ยทองค า และทองแดง (ทางบริษทัมีชุดคลุม 

และผา้คลุมผมให้ท่านเรียบร้อยแลว้) จากนั้นน าท่านสู่ EMIRATES PALACE HOTEL โรงแรมท่ีใชง้บประมาณ

ในการก่อสร้างประมาณ 96,000 ลา้นบาท จากการใช ้เงิน ทอง และหินอ่อน เป็นวสัดุในการก่อสร้าง ประติมากรรม

หรือสถาปัตยกรรมแบบสไตลอ์าหรับ นอกจากนั้นโรงแรมแห่งน้ียงัติดตั้งโคมไฟระยา้ท่ีท าขึ้นมาจากแกว้คริสตลั

ของ "สวารอฟสก้ี" เป็นจ านวนถึง 1,002 ช้ิน ซ่ึงโรงแรมหรูหราแห่งน้ีไดรั้บการยกระดบัเป็นโรงแรม 7 ดาว และยงั

เป็นโรงแรมท่ีราคาค่าก่อสร้างนั้นแพงท่ีสุดจนไดรั้บการบนัทึกอยูใ่นสถิติลกอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร LE VENDOME RESTAURANT ห้องอาหารภายในโรงแรม EMIRATES 

PALACE HOTEL ห้องอาหารถูกออกแบบและตกแต่งมาอย่างหรูหราและสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ CENTRAL SOUK ของเมืองชาร์จาห์ หรือร้าน BLUE SOUK เป็นสถานท่ีชอ้ปป้ิงยอด

นิยมส าหรับชาวเมืองในเมือง มีร้านคา้กว่า 600 ในคอมเพลก็ซ์ให้บริการผสมผสานสินคา้รวมถึงเคร่ืองประดบัอญั

มณีเคร่ืองสะสมน ้ าหอมเคร่ืองส าอางคโ์บราณวตัถุและแมแ้ต่กลอ้งถ่ายรูป CENTRAL SOUK มกัถูกมองว่าเป็น



หน่ึงในสถานท่ีท่ีดีท่ีสุดในการซ้ือพรมตะวนัออกจากทัว่ทั้งเอมิเรตส์ จากนั้นเดินทางกลบัสู่โรงแรมท่ีพกัเพ่ือให้b

ท่านไดเ้ตรียมตวัเขา้สู่ดินเนอร์ม้ือค ่าสุดพิเศษและแสนโรแมนติก ระหว่างท่ีทุกท่านแต่งตวั รถลีมูซีนจะมารอรับ

ท่าน ณ บริเวณล็อบบีข้องทางโรงแรม 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ อาหารค ่าบรรยากาศหรูหรา ท่ามกลางทะเลในรูปแบบท่ีไม่เหมือนใคร ทุกท่านจะได้เก็บเป็น

ความทรงจ าสุดประทับใจสักคร้ังหนึ่งที่ได้เคยได้มาสัมผัสกับภัตตาคารแห่งนีภ้ัตตาคารกลางทะเลท่ีโด่งดังระดับ 7 

ดาว AL MAHARA 

 

 

 

 

 

 

 ที่พกั  GRAND MILLENNIUM หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 11 เมษายน 2565 (3)  ดูไบ - พพิธิภัณฑ์ดูไบ - ABRA RIDE – ตลาดทอง - รถ 4 WHEEL DRIVE - DESERT  
    SAFARI - ดูไบ 

เช้า  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านผ่านชม พิพิธภัณฑ์ดูไบ (DUBAI MUSEUM) เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีทนัสมยัท่ีสุดในตะวนัออกกลางสร้างเม่ือ

ศตวรรษท่ี 19 บูรณะคร้ังล่าสุดปี 1970 เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีรวบรวมเร่ืองราวประวติัศาสตร์ท่ีส าคญั เช่น การคน้พบ

งานศิลป์ภายในหลุมฝังศพท่ี ALQUSAIS ท่ีมีอายุมากกว่า 4,000 ปี จากนั้นน าท่านเดินทางโดยเรือ ABRA RIDE 

สัมผสัวิถีชีวิตสองฝ่ัง THE CREEK สู่ท่าเรือ ตลาดทอง (GOLD SOUK) ถือเป็นตลาดทองที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก สมยั

อดีตไดมี้นกัธุรกิจและผูป้ระกอบการชาวอินเดีย และอิหร่านจ านวนมากไดเ้ขา้มาลงทุนสร้างร้านทอง ณ ตลาดแห่ง

น้ี จนท าให้ปัจจุบนัตลาดทองแห่งน้ีนั้นมีแผงขายเกือบ 300 แผงเรียงรายอยู่ตามทอ้งถนน และเช่ือว่ายงัมีทองค า

ส ารองมากถึง 10 ตนั ภายในตลาดแห่งน้ี ซ่ึงถือเป็นสัดส่วนประมาณ 20% ของทองค าโลกเลยทีเดียว ทั้งน้ีสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ไม่มีการเก็บภาษีน าเขา้จิวเวอร์ร่ี อิสระให้ท่านไดส้ามารถเพลิดเพลินในการเลือกซ้ือจิวเวอร์ร่ี ใน

ราคาท่ีถูกกว่าท่ีอื่นอีกดว้ย  

 



เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ALICI ด้วยเมนู ITALIAN SEAFOOD 

 

   

 

 

 

 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลบัสู่โรงแรมเพ่ือเตรียมตัวสู่แคมป์ทะเลทราย จากนั้นน าท่านเดินทางไปเปิด

ประสบกรณ์ใหม่ไปกับการผจญภยัในดินแดนทะเลทรายท่ีแสนต่ืนเต้นท่ีรอคอยท่านอยู่เบ้ืองหน้าโดย รถ 4 

WHEEL DRIVE  เพื่อเ ดินทางไปตะลุยดินแดนแห่งเมืองทะเลทรายไปกับ  DESERT SAFARI อีกหน่ึง

ประสบการณ์ท่ีน่าประทบัใจเน่ืองดว้ยทะเลทรายกวา้งใหญ่สุดลูกหูลูกตาท่ีพร้อมให้ท่านไดไ้ปต่ืนเตน้หวาดเสียว

และน่าจดจ า นอกจากนั้นท่านยงัสามารถทดลองขี่อูฐท่ามกลางทะเลทรายสีน ้ าตาลพร้อมถ่ายภาพแห่งความ

ประทบัใจไดอ้ีกดว้ย 

 

 

 

 
 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ AL HADHEERA ด้วยเมนู ARAB BUFFET & BBQ พร้อมชมโชว์ระบ าหน้าท้อง (BELLY 

DANCE) ในบรรยากาศแคมป์กลางทะเลทรายสรดุหรูหรา ลิม้รสอาหารสไตส์อาหริบอย่างแท้จริง สนุกกับ

กิจกรรมเพนท์มือ สไตล์อาหรับ หรือจะเป็นการขี่อูฐ พร้อมเก็บภาพความประทับใจ 

ที่พกั  BAB AL SHAMS หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 12 เมษายน 2566 (4)  ดูไบ - คาเฟ่ - พพิธิภัณฑ์แห่งอนาคต – ดูไบเฟรม - ห้างมอลล์ ออฟ ดิ เอมิเรตส์ - ดูไบ 

เช้า  บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านเดินทางสู่ BRUNCH & CAKE เป็นคาเฟ่ท่ีตกแต่งไดน่้ารัก มีความฮิปอยู่ทุกมุมเป็นคาเฟ่ท่ีเคก้อร่อย มี
เมนูอาหารให้เลือก ทั้งอาหารทานเล่น พิซซ่า พาสตา้ เบอร์เกอร์ ต่างๆนอกจากร้านสวยแลว้ อาหารก็ท าออกมา



หน้าตาสวย รสชาติดี ท่ีส าคญัเน้นเร่ืองของสุขภาพ อาหารปลอดสาร และเมนู Plant Base อีกดว้ยส่วนท่ีนัง่ก็มีทั้ง
โซนดา้นนอกและดา้นใน แลว้ก็มีโดมใส ให้ทุกท่านไดเ้ลือกนัง่ตามอธัยาศยั 
 

   
 
 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ พพิธิภัณฑ์แห่งอนาคต (MUSEUM OF THE FUTURE) ตั้งอยูบ่นถนน SHEIKH ZAYED หรือ

ถนนท่ีรู้จกักนัดีในนามของถนนเส้นท่ียาวท่ีสุดใน UAE ถือเป็นโลเคชนัท่ีเหมาะเจาะต่อการสร้างแลนด์มาร์กแห่ง

ใหม่ของประเทศ โดยพิพิธภณัฑ์แห่งน้ีก็ยงัไดรั้บการขนานนามว่าเป็น ‘พิพิธภณัฑ์ท่ีมีชีวิต’ หรือสถานท่ีท่ีจะท า

หนา้ท่ีเป็นศูนยท์ดสอบในการสร้างนวตักรรมต่างๆ เพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาทางสังคมของเหล่าคนรุ่นใหม่ในประเทศ

น้ีอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

น าท่านแวะชม ดูไบเฟรม (THE DUBAI FRAME)  ตึกสถาปัตยกรรมมหศัจรรย ์หน่ึงในความภาคภูมิใจของเมือง

ดูไบ ปัจจุบนัดูไบเฟรมน้ีถือเป็นกรอบเฟรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย ซ่ึงตวัตึกนั้นประกอบดว้ยหอคอยแนวตั้งสูง 

150 เมตร พร้อมถูกเช่ือมต่อกนัดว้ยสะพานขนาด 100 ตารางเมตร ท าให้สถานท่ีแห่งน้ีคือท่ีสุดของการชมสกาย

ไลน์เมืองดูไบอนังดงาม และยงัเป็นสถานท่ีเหมาะกบัการถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียอยา่งมากอีกดว้ย จากนั้นน าท่านสู่ 

ห้างมอลล์ ออฟ ดิ เอมิเรตส์ (MALL OF THE EMIRATES) หน่ึงในห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ช่ือดงัของดูไบ ท่ี

มีส่ิงบนัเทิงครบครัน เช่น ลานโบวล่ิ์ง โรงภาพยนตแ์ละร้านขายสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านชอ้ป

ป้ิงตามอธัยาศยั 

 

 
 
 
 
 
 



ค ่า อิสระอาหารค ่า เพ่ือความสะดวกในการเที่ยวชม 
ที่พกั  GRAND MILLENNIUM หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 13 เมษายน 2566 (5) ดูไบ - พพิธิภัณฑ์ภาพลวงตา - SKYVIEW + SLIDE – ตึกเบิร์จคาลิฟา - เดอะดูไบ มอลล์ -    
                                                               สนามบินดูไบ 

เช้า  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑ์ภาพลวงตา (MUSEUM OF ILLUSIONS) พิพิธภณัฑ์ภาพลวงตา ส ารวจโลกแห่ง

ภาพลวงตาและสัมผสัประสบการณ์ว่าสมองของมนุษยส์ามารถรับรู้โลกภายนอกไดก้วา้งไกลเพียงใด กระโดดลง

ไปใน VORTEX TUNNEL ท่ีจะท าให้คุณเช่ือว่าพ้ืนใต้ฝ่าเท้าของคุณก าลงัขยบั! หลอกสายตาของคุณเม่ือคุณ

คน้พบคอลเลคชันการติดตั้งและเทคนิคโฮโลแกรมมากมาย หยิบกลอ้งของคุณแลว้สนุกไปกบัการถ่ายภาพดว้ย

การแสดงภาพลวงตาท่ีสมบูรณ์แบบ 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย BENJARONG ด้วยเมนูอาหารไทย  

   

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ SKY VIEW OBSERVATORY พบกบัอีกหน่ึงจุดชมวิวยอดฮิตในดูไบ ซ่ึงนอกจากจะเป็นจุด

ชมวิวท่ีสวยเห็นตึกสูงเป็น BACKGROUND แล้ว ถ่ายรูปออกมาปังๆ ท่ีน่ียงัมีกิจกรรมต่างๆ ส าหรับสาย 



Adventure ให้ไดท้า้ลองความสูงกนั ซ่ึงกิจกรรมก็จะแบ่งออกเป็นความโหดตั้งแต่ สไลด์เดอร์กระจก ไปจนถึงเดิน

ริมระเบียงแบบไม่มีอะไรกั้นเลย วิวท่ีไดก็้จะเป็นอีกความรู้สึกหน่ึงเลย 

 

 

 

 

 

 

น าท่านขึ้นสู่จุดชมวิวท่ีชั้น 148 บน ตึกเบิร์จคาลิฟา (BURJ KHALIFA) ตึกสูงระฟ้าส่ิงก่อสร้างท่ีสูงท่ีสุดในโลก 

ซ่ึงมีความสูงกว่า 828 เมตร นับเป็นแลนด์มาร์คแห่งเมืองดูไบ มีชั้นท่ีเรียกว่าชั้นหลบภยัระหว่างชั้นท่ี 25-30 มี

ความทนฟสูงและมีระบบอากาศแยกจากส่วนอื่นในกรณีฉุกเฉิน โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหลก็ อาคารมีความ

แข็งแรงจนเรียกได้ว่าเคร่ืองบินก็ไม่อาจพุ่งทะลุอาคารได้ จากนั้นน าท่านสู่ เดอะดูไบ มอลล์ (THE DUBAI 

MALL) ศูนยร์วมความอลงัการท่ีย่ิงใหญ่และสวยงามท่ีสุดของโลก เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ ให้ท่านไดเ้ลือก

ซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั ชมอควอเร่ียมขนาดยกัษด์า้นนอกต่ืนตาต่ืนใจไปกบัการชมฝูงฉลามและสัตวน์ ้านานาชนิด

อย่างใกลชิ้ด เดอะ ดูไบ มอลล ์ยงัเป็นส่วนหน่ึงของดาวน์ทาวน์เบิร์จดูไบ (DOWNTOWN BURJ DUBAI) อาคาร

ท่ีสูงท่ีสุดในโลกซ่ึงมีร้านคา้กว่า 1,200 ร้าน กรณีท่านอยู่ในช่วงเวลาประมาณ 6 โมงเยน็ ท่านจะไดช้ม น ้าพุของ

ดูไบมอลล์ ซ่ึงเป็นน ้าพุท่ีสวยงามและใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร AL FANAR SEAFOOD  

19.00 น.  สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบินดูไบ เพื่อใหทุ้กท่านมีเวลาไดท้  า TAX REFUND 

22.35 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี EK 374 

 

วันที่ 14 เมษายน 2566 (6) ดูไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

07.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ...  

                                                                                                                 ลีลาวดี ฮอลิเดย ์   

                                                                                                                                   ลีลา....ท่ีเป็นตวัคณุ 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจาก สภาพอากาศ เวลาและสายการบิน  ทั้งน้ีเพ่ือ

ประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั 



อตัราค่าบริการ 
 

อัตราค่าบริการส าหรับผู้เดินทาง 10 ท่าน 

กรณีผู้เดินทางต ่ากว่า 10 ท่าน จ่ายเพ่ิมท่านละ 15,000 บาท 

 

คะแนนสะสมส าหรับสมาชิก 

 
 
อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าท่ีพกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั  

2. ค่าอาหารท่ีระบุไวใ้นรายการ 

3. ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

4. ค่ามคัคเุทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 

5. ค่าประกนัอบุติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม ์

ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 
เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 
เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พกัเด่ียวเพิ่ม 
มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) ลด 
บตัรโดยสารชั้นธุรกิจ จ่ายเพิ่ม 

199,500.- 
191,500.- 
183,500.- 
175,500.- 
24,820.- 
22,210.- 
69,700.- 

196,500.- 
193,500.- 
180,500.- 
172,500.- 
24,820.- 
22,210.- 
69,700.- 

197,500.- 
195,500.- 
193,500.- 
191,500.- 
24,820.- 
22,210.- 
69,700.- 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 
เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 
เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พกัเด่ียวเพิ่ม (ไดรั้บคะแนนเพิ่ม)  
มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) 

1965 
1935 
1805 
1725 
248 
697 

1965 
1935 
1805 
1725 
248 
697 



อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าบตัรโดยสารตามเส้นทาง และ สายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง 
3. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
4. ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เลม่หนงัสือเดินทาง 
5. ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมอีก 

 
 
เง่ือนไขการช าระเงิน 
➢  “การจอง” กรุณาช าระมดัจ า 40,000 บาท จากราคาทวัร์ 
➢  “การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 - ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยส่ังจ่ายในนาม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั 
 - ช าระโดยเงินสด  
 - ช าระดว้ยการโอนเงินผา่นธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายงัเบอร์ Fax. 02-6640023)  

ช่ือบัญชี    บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด  ธนาคาร กสิกรไทย   
   บัญชีกระแสรายวัน   เลขที่  639-1-00265-5 
 
 
หมายเหตุและเง่ือนไขในการรับบริการ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจ
ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น, หรือพยายามสร้างความ
วุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายคุรรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกใน
ครรภ ์

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอนั
มิใช่การท่องเที่ยว 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์
เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านท่ีตอ้งใช้
รถเขน็ ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายตุ  ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณา
แจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู ้
เดินทางท่านอื่น ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆห์รือนกับวชในบางรายการทวัร์หรือ
บางเส้นทาง ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทวัร์ไวแ้ลว้ แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
ให้แก่ลูกคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอ่ืน 



8. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า  15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้
ก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั และยินดีจะจดัหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านตอ้งการ 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ้่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั  ขอหกัร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง  14 วนั  ขอหกัร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตัวผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิด
ค่าใชจ้่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตให้
เปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแลว้ 
12. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจาก

เหตุผลส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไป
ในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

13. ส าหรับท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการ
ใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดค่าใชจ้่าย กรุณาแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยนัส าหรับการออกเดินทางของทวัร์นั้นๆ หากท่าน
ผูเ้ดินทางซ้ือตัว๋หรือช าระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดรั้บการยืนยนัดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้น 

14. บริษทัฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วนั หากท่านเห็นว่า
รายการท่องเท่ียวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือการ
ปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนออก
เดินทางไม่น้อยกว่า 5 วนั หากท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษทัฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีท่ี
เ กิดเหตุจ า เ ป็นหรือสุดวิสัย อาทิ  การล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน , การประท้วง,  การจลาจล , ภัย
ธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือค านึงถึงความปลอดภยั และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ไดม้ากท่ีสุด 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวปิดท าการ  บริษทัฯ 
จะคืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลบัปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถ
เขา้ชมได ้  แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว
ดงักล่าวได ้โดยมิใช่ความผิดของบริษทัฯ   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่าน 

16. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดขึ้นแก่ทรัพยสิ์นของท่าน อนัเน่ืองจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันกัท่องเท่ียวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ มอบให้ ( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได ้โดยท่าน
สามารถเลือกใชข้องก านลัดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั 

18. ต าแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษทัฯ  ไม่สามารถเลือก
ต าแหน่งท่ีนัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษทัฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใตล้กัษณะ
ต าแหน่งท่ีนัง่แบบหมู่คณะท่ีสายการบินจดัให้มา 



19. บริษทัฯ ขอตอ้นรับและมีความยินดีท่ีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษทัฯ ซ่ึงประสงคจ์ะเดินทาง
ไปท่องเท่ียวพกัผอ่นแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป 

20. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบต่อกระเป๋าสัมภาระ หรือของมีค่าในกรณีสูญหาย หรือเสียหายในระหว่าง
เดินทาง 

21. เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 
 


