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วนัแรก กรุงเทพ • สุวรรณภูม ิ• สนามบินนานาชาตดูิไบ      (-/-/-) 
13.00 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิช้ัน 4 ประตู 8 Row Tเคาท์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ 

Emirate Airline (EK)โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
16.00 น. ออกเดินทางสู่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นครดูไบ โดยเท่ียวบินEK377บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ือง(ใช้เวลาบิน 6 ช่ัวโมง 10 นาท+ี) 
 

 

 

 

 

 

 

19.55 น. ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 3 
ชัว่โมง)ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประเทศหน่ึงในตะวนัออกกลางตั้งอยูท่างทิศ
ตะวนัออกเฉียงใตข้องคาบสมุทรอาหรับในภูมิภาคเอเชียตะวนัตกเฉียงใตริ้มอ่าวเปอร์เซียประกอบดว้ยรัฐเจา้
ผูค้รองนคร 7 รัฐได้แก่อาบูดาบีอจัมานดูไบฟูไจราห์ราสอลัไคมาห์ชาร์จาห์และอุมม์อลัไกไวน์ น าท่าน
เดินทางสู่ นครดูไบเป็นนครใหญ่สุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีประชากรประมาณ 2 ลา้นคน เมืองดูไบถือ
ไดว้า่เป็นเมืองท่าท่ีส าคญัแห่งหน่ึงบนโลก และมีอตัราการเจริญเติบโตของเมืองสูงมาก 
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เดินทางสู่ ดูไบมอลล์(Dubai Mall)อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัยตั้งอยูท่ี่ดา้นล่างของ BurjKhalifaณ ใจกลางของตวัเมือง

ดูไบคือศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่มหึมาซ่ึงเป็นท่ีรวมของร้านคา้มากกว่า1,200 ร้านร้านอาหารและร้านกาแฟ
มากกว่า200 แห่งและตลาดขายทองในร่มท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกส่ิงท่ีน่าสนใจด้านสันทนาการประกอบดว้ย
พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ไม่รวมค่าเข้าชม)ลานสเก็ตน ้ าแข็งขนาดกีฬาโอลิมปิกสวนสนุกในร่ม
และโรงภาพยนตร์22 จอสถานท่ีอนัดึงดูดใจเหล่าน้ีตั้งอยูบ่นเน้ือท่ีมากกวา่5.9 ลา้นตารางฟุต (550,000 ตาราง
เมตร) บนอาคารส่ีชั้น 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชม น ้าพุแห่งดูไบ(Dubai Fountain) หรือ น ้าพุเต้นระบ า ตั้ งอยู่ในทะเลสาบเบิร์จคาลิฟา ทะเลสาบท่ีเป็น
ศูนยก์ลางของเมืองดูไบ ถูกรายลอ้มไปดว้ยตึกท่ีมีช่ือเสียง ไดแ้ก่ ดูไบมอลลเ์บิร์จคาลิฟา หรือ หอคอยคาลิฟา 
เดิมช่ือ เบิร์จดูไบ เป็นส่วนหน่ึงของโครงการพฒันาขนาดยกัษ ์มีท่ีตั้ง ณ “ชุมทางเช่ือมต่างระดบัท่ี 1” ของ
ถนนชิค ซาเยด และถนนโดฮา นอกจากน้ียงัเป็นท่ีตั้งของโรงแรมช่ือดงัอ่ืนๆ อีกเป็นจ านวนมากน ้าพุแห่ง 
ดูไบ นั้นถือวา่เป็นอีกหน่ึงไฮไลทท่ี์มีความส าคญัมากแห่งหน่ึง ของโครงการพฒันาขนาดยกัษข์อง ดูไบ โดย
น ้ าพุนั้น มีความยาว 900 ฟุต หรือ 275 เมตร ซ่ึงใหญ่กว่าสนามฟุตบอล 2 สนาม สามารถพ่นน ้ าไดค้ร้ังละ 
22,000 แกลลอน (83,000 ลิตร) และความสูงของการพ่นน ้ าในแต่ละคร้ังนั้นสูง ประมาณ 240 ฟุต หรือ
เทียบเท่ากบัตึกสูงประมาณ 50 ชั้นส่ิงพิเศษของน ้ าพุแห่ง ดูไบ จะใชไ้ฟทั้งส้ิน 6,600 ดวง โปรเจคเตอร์สี 50 
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ตวั ควบคุมการท างานดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะแสดงประกอบดนตรีคร้ังละ ประมาณ 5 นาที โดยน ้ าพุ
แห่ง ดูไบ ใชง้บประมาณในการก่อสร้างทั้งส้ินกวา่ 7.2 พนัลา้นบาท  

ทีพ่กั โรงแรมCassells Al Barsha Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัทีส่อง ตกึบุรจญ์เคาะลฟีะฮ์•อาบูดาบ•ีถ่ายรูปกบัรถFerrari•Grand Mosque•Heritage Village 
 เอทฮัิดทาวเวอร์ (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
จากน้ัน สุดพิเศษ!!น าท่านเดินทางสู่ช้ันที่ 124 ของตึกบุรจญ์เคาะลฟีะฮ์BurjKhalifaตึกที่สูงที่สุดในโลก(รวมค่าบัตร

ขึน้ตึกช้ันที่ 124)หรือเดิมช่ือบุรจญดู์ไบBurj Dubai ก่อสร้างแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี2ธันวาคมพ.ศ. 2552และเปิด
ให้ใชไ้ดอ้ยา่งเป็นทางการเป็นส่วนหน่ึงของโครงการพฒันาขนาดยกัษมี์ท่ีตั้งณ "ชุมทางเช่ือมต่างระดบัท่ี1" 
ของถนนชิคซาเยดและถนนโดฮาเป็นส่ิงก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกโดยมีความสูงประมาณ828เมตรและเม่ือ
วนัท่ี22กรกฎาคมพ.ศ.2550ตวัตึกไดท้  าสถิติกลายมาเป็นตึกระฟ้าท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง546เมตรแซง
ตึกไทเป101เรียบร้อย (สูงกวา่ตึกไทเป101ประมาณ97เมตรและสูงกวา่อาคารใบหยก2 218เมตร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางสู่ อาบูดาบี(Abu Dhabi)จากดูไบใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมงเป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็น
อนัดบั 2 ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อาบูดาบีตั้งอยูบ่น 
เกาะรูปตวัทีท่ียืน่เขา้ไปในอ่าวเปอร์เซียเมืองครอบคลุม 
พื้นท่ี 67,340 ตารางกิโลเมตร (26,000 ตารางไมล)์และ 
มีประชากรราว 860,000คนในปีค.ศ. 2007 อาบูดาบีถือ 
เป็นเมืองท่ีค่าครองชีพแพงท่ีสุดอนัดบั 3 ในภูมิภาคและ 
อนัดบั 26 ของโลก 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
ถ่ายรูปกบัรถ Ferrariณ บริเวณด้านหน้า เฟอร์ราร่ีเวลิด์ 
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Ferrari World theme park(ไม่รวมค่าเข้าชมประมาณ 70USD/ท่าน)เป็นสวนสนุกในร่มแห่งแรกและ
ใหญ่ท่ีสุดในโลกออกแบบมาไดอ้ย่างโดดเด่นดว้ยสัญลกัษณ์เฟอร์ราร่ีขนาดใหญ่บนหลงัคาสีแดงสดส่วน
โคง้เวา้ของหลงัคาไดแ้รงบนัดาลใจจากFerrari GT body มีขนาดครอบคลุมพื้นท่ีทั้งหมด200,000 ตารางเมตร
มีพื้นท่ีในร่มให้ผูเ้ขา้ชมได8้6,000 ตารางเมตรขนาดใหญ่พอๆกบั7 สนามฟุตบอลเลยทีเดียวจุดประสงค์ท่ี
สร้างข้ึนก็เพื่อระลึกถึงผูผ้ลิตรถยนตเ์ฟอร์ราร่ีขวญัใจคนทัว่โลก 

น าท่านชม มสัยดิSHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL NAHYAN GRAND MOSQUEมัสยดิทีส่วยทีสุ่ดในโลกเป็น
สถานท่ียดึเหน่ียวทางจิตใจของชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทุกคน ทนัทีท่ีเดินเขา้สู่มสัยดิชิคชาเญด ส่ิงท่ีสะดุด
ตาท่ีสุดเห็นจะเป็นสีขาวสะอาดตาของมสัยดิแห่งน้ี มสัยดิชิคชาเญด ใชเ้วลาก่อสร้างนานถึง 10 ปี โดยเร่ิม
ก่อสร้างตั้งแต่ปี 1996 และเสร็จในปี 2007 โดยระดมช่างฝีมือมากกวา่ 3,000 คนจากทัว่โลกมาร่วมสรรสร้าง
สถาปัตยกรรมอนังดงามแห่งน้ี วสัดุท่ีใชใ้นการสร้างมีตั้งแต่หินอ่อน เซรามิก คริสตลั และทองค าถือเป็น
สถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานความทนัสมยัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมของศาสนาอิสลามไดอ้ยา่งลงตวั ความส าคญั
ของมสัยดิแห่งน้ีนอกจากจะเป็นท่ีรองรับผูม้าประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไดถึ้ง 40,000 คนแลว้ ยงัเป็น
แหล่งดึงดูดนกัท่องเท่ียวท่ีมากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 25 ของโลกดว้ยไฮไลตส์ าคญัท่ีไม่ควรพลาด คือ การเขา้ชม 
โคมไฟแชนเดอร์เลียร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มูลค่าราว 30 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ท าจากทองค าและทองแดง 
น าเขา้จากประเทศเยอรมนีและ พรมผนืใหญ่ท่ีสุดในโลก ท่ีทอเป็นผืนเดียวไม่มีรอยต่อ ขนาด 5,627 ตาราง
เมตรนอกจากเป็นสถานท่ี ท่องเท่ียวและประกอบพิธีทางศาสนาแลว้ มสัยดิชิคชาเญด ยงัเป็นสุสานฝังพระ
บรมศพของ Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyanอดีตประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซ่ึง
เป็นผูส้ร้างมสัยดิแห่งน้ีไวก่้อนจะสวรรคตดว้ย 
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***การแต่งกาย*** 
ผู้ชาย : ต้องแต่งตัวสุภาพเรียบร้อย ใส่กางเกงขายาว เส้ือแขนยาว 
ผู้หญงิ :ห้ามใส่เส้ือผ้ารัดรูป เส้ือและกางเกงห้ามแนบเน้ือเส้ือแขนยาว 
 กางเกงขายาว และต้องเตรียมผ้าส าหรับคลุมศีรษะด้วย 
เดินทางสู่ Heritage Village (Heritage Village)จดัแสดงวถีิ 

ชีวติอาหรับของUAE ถูกท าซ ้ าในสมยัโบราณน่ีเป็นรูปแบบ 
ดั้งเดิมของการฟ้ืนฟูบูรณะอดีตอาหรับส าหรับประเทศ 
อาหรับท่ีน่ีแสดงใหเ้ห็นชีวติในสมยัโบราณไม่เพียงแต่ของเอมิเรต 
ของอาบูดาบีแต่ของเขตภูมิอากาศทั้งหมดของประเทศท่ีน่ีในบาง 
พื้นท่ีคุณสามารถมองเห็นวถีิชีวติของชาวโอเอซิสชายฝ่ังทะเลผู ้
สร้างมรดกหมู่บา้นแห่งน้ีไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงวถีิชีวติแบบเก่าแก่ 
ของทั้งประเทศไม่ใช่แค่ภูมิภาคเดียวเท่านั้นแวะถ่ายรูปกบัตึก 
เอทฮัิดทาวเวอร์(Etihad Tower)คือกลุ่มอาคารท่ีใชใ้นการถ่าย 
ท าฉาก‘จมัป์รถ’ ขา้มตึกของโดมินิกทอเรตโต (รับบทโดยวนิ 
ดีเซล) ในหนังเร่ืองFurious 7ท่ีผสมผสานทั้งความสวยงามยิง่ 
ใหญ่ของสถาปัตยกรรมเขา้กบัวรีกรรมสุดห่ามท่ีไม่มีมนุษยป์กติ 
คนใครนึกอยากท าเป็นตน้แบบของความหรูหราและงดงามท่าม 
กลางบรรดาตึกระฟ้าในอาบูดาบีตวัอาคารส านกังานสร้างจาก 
หินอ่อนและประกอบไปดว้ยการตกแต่งรายละเอียดอยา่งใส่ใจ 
และระบบไฟท่ีทนัสมยัทัว่ทั้งอาคารตั้งแต่ทางเขา้อาคารผูท่ี้แวะ 
เวียนมาท่ีเอทิฮัดทาวเวอร์จะต้องประทับใจกับบรรยากาศและสภาพแวดล้อมชั้นหน่ึงท่ีให้ทั้ งความ
สะดวกสบายและความสวยงามทนัสมยัจากนั้น เดินทางกลบัดูไบใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่กั โรงแรมCassells Al Barsha Hotelหรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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วนัทีส่าม พระราชวงัชีค• สุเหร่าจูไมร่าห์•ชายหาดจูเมราห์•บุรจญ์อลัอาหรับ •ขึน้รถไฟMonorail 
                      หมู่เกาะต้นปาล์ม•โรงแรมแอตแลนทสิ•น่ังรถลมูิซีนชมเมือง•ทะเลทรายอาหรับ•โชว์ระบ าหน้าท้อง 
                       (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
จากนั้น แวะถ่ายรูปกบั พระราชวงัชีค(Shiekh Palace) 

พระราชวงัสุดอลงัการของท่านชีคแห่งนครดูไบ 
ตกแต่งดว้ยส่ิงของล ้าค่า ประดบัสวนปลูกตน้ไม ้
อยา่งร่มร่ืนถ่ายรูปกบัสุเหร่าจูไมร่าห์(Jumeirah 

Mosqe)สถานท่ีแสดงความศรัทธาและศึกษา 
ศาสนาอิสลามสุเหร่าหินอ่อนสีขาวนวลสะอาด 
ตามีงานสถาปัตยกรรมท่ีทั้งสวยงามและทนัสมยั 
และไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็นมสัยดิท่ีสวยงามท่ีสุดของเมืองเลยก็วา่ได ้

เดินทางสู่  ชายหาดจูเมราห์(Jumeirah Beach)ถ่ายรูปกบัตึก บุรจญ์อลัอาหรับ(Burj al-Arab)เป็นโรงแรมท่ีหรูหราใน
นครรัฐดูไบเรียกไดว้า่เป็นโรแรมระดบั 7 ดาว สุดหรู มีความสูง 321 เมตรหรือ 1,050 ฟุตและเป็นโรงแรมท่ี
สูงท่ีสุดอนัดบัท่ี 4 ของโลกและมีความสูงเป็นอนัดบัท่ี 57 ของโลกตึกบุรจญอ์ลัอาหรับตั้งอยูบ่นเกาะเทียมท่ี
ถูกถมข้ึนห่างจากชายฝ่ังจูไมราบีช 280 เมตรและเช่ือมต่อดว้ยสะพานท่ีมีลกัษณะโคง้ตึกบุรจญ์อลัอาหรับมี
ลกัษณะโครงสร้างการออกแบบเพื่อเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองดูไบและตวัอาคารเลียนแบบมาจากใบของ
เรือใบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CODE : BID01 

 

 

จากนั้น ขึน้รถไฟMonorailจากปลายตน้ปาล์มถึงยอดของตน้ปาล์มสู่ หมู่เกาะต้นปาล์มเป็นโครงการก่อสร้างเกาะ
จ าลองบริเวณอ่าวเปอร์เซียในดูไบในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยแต่ละเกาะจะมีลกัษณะรูปร่างเหมือนตน้
ปาล์มและลอ้มรอบดว้ยเส้ียววงกลมโดยพื้นท่ีจะมีการจดัเป็นท่ีอยู่อาศยัและรีสอร์ทการพฒันาน้ีเป็นส่วน
หน่ึงในโครงการพฒันาการท่องเท่ียวของประเทศแวะชมโรงแรม แอตแลนทิสเดอะปาล์ม(Atlantis The 

Palm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คือนิยามใหม่ของรีสอร์ทท่ีเป็นจุดหมายปลายทาง ดว้ยสถานท่ีตั้งบนเกาะปาล์มท่ีเป็นรูปพระจนัทร์เส้ียว ท่ี
พกัแห่งน้ีจึงกลายเป็นสัญลกัษณ์ของดูไบอยา่งรวดเร็ว และเป็นหน่ึงในจุดสังเกตท่ี ‘ตอ้งชม’ ของเมือง 
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เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

หลงัรับประทานอาหารให้ท่านได้สัมผสัประสบการณ์สุดExclusiveน าท่านน่ังรถลมูิซีนLimousine carชม
เมืองดูไบ ทีพ่ร้อมด้วยอปุกรณ์อ านวยความสะดวกทีห่รูหราเป็นรถส าหรับขับในเมืองอนัดีเลศิและภูมฐิานหาก

คุณต้องการเดินทางแบบมสีไตล์และหรูหราอย่างแท้จริงน่ีคือส่ิงทีส่ามารถตอบโจทย์คุณได้ 
น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยัเตรียมตวัแต่งกายไปทะเลทราย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
*การไปทวัร์ทะเลทราย ต้องเป็นผู้ทีไ่ม่มีโรคประจ าตัว เช่นโรคหัวใจ หรือโรคความดัน ถ้าเมารถกรุณาแจ้งกบัทางทัวร์ให้
รับทราบ และทานยาแก้เมาอย่างน้อยคร่ึงช่ัวโมง กรุณาเตรียมแว่นตากนัแดด ,ผ้าคลุมผม , หมวก และรองเท้าแตะจะสะดวก
ทีสุ่ด หากไม่เดินทางไปร่วมกิกรรมทางบริษัทขอสงวนสิทธ์การคืนค่าทวัร์*** 
 

จากนั้น  น าท่านตะลุยทะเลทรายด้วยรถ4WDขับเคล่ือน 4 ล้อ 1 คนั/6 ท่านโดยรับท่านจากโรงแรมสู่ทะเลทราย
อาหรับ(Arabian Desert)แห่งน้ีเป็นทะเลทรายท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกเป็นอนัดบั4 (รองจาก1. Antarctic Desert / 
2.Arctic Desert / 3. Sahara Desert) ตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีของหลายประเทศในกลุ่มคาบสมุทรอาหรับเช่น 
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จอร์แดนอิรักคูเวตกาตาร์โอมานเยเมนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และมีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ2,300,000 
ตารางกิโลเมตรซ่ึงถา้เทียบกบัประเทศไทยท่ีมีพื้นท่ีประมาณ500,000 ตารางกิโลเมตรสนุกสนานกบัการนัง่ 
รถตะลุยทะเลทราย SAND DUNE พร้อมชมพระอาทิตยต์กท่ีงดงาม   ท่านจะไดส้นุกสนานและต่ืนเตน้ไป
กบัประสบการณ์อนัแปลกใหม่ น่ังรถตะลุยไปบนเนินทรายทั้งสูงและต ่าสลับกันไป (Sand Dune)น าท่าน
เดินทางไปทวัร์ทะเลทราย(Dune Safari & BBQ Dinner)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริการอาหารเย็น ณ แคมป์กลางทะเลทราย กบัเมนูบาร์บีคิว (ไก่,เน้ือแกะ,เน้ือววั) ให้ท่านได้ผ่อนคลายกบับรรยากาศ ที่แสน 
โรแมนติกในแบบฉบับของชาวพืน้เมือง พร้อมชมการแสดงโชว์ต่างๆอาทเิช่น ระบ าหน้าท้อง Belly Dance 

ฟรี!!!Henna Tattooการเพ้นท์ลวดลายแบบฉบับชาวอาหรับ /ทดลองเคร่ืองสูบบารากู่พืน้เมืองของชาวอาหรับ 
ชิมชา กาแฟ สไตล์อาหรับ ผลไม้ตามฤดูกาล /กจิกรรมข่ีอูฐ 

22.00 น. น าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 
ทีพ่กั โรงแรมCassells Al Barsha Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัทีส่ี่  พพิธิภัณฑ์ดูไบ•นั่งเรือAbraข้ามฟาก •ตลาดเคร่ืองเทศ •ตลาดทอง•ดูไบเฟรม •เอมเิรตส์มอลล์ 
                         สนามบินดูไบ   (เช้า/กลางวนั/อสิระมื้อเยน็) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
จากน้ัน ชมพพิธิภัณฑ์ดูไบ(Dubai Museum)ท่ีอยูใ่น 

ป้องปราการเก่าแก่อลัฟาฮิดิ(Al Fahidi Fort)ท่ีน่ี 
เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีท่ีจะไดท้  าความรู้จกัดูไบอยา่งลึก 
ซ้ึง เป็นพิพิธภณัฑป์ระจ าเมือง ท่านจะไดรู้้ถึงบท 
สรุปของดูไบแบบยอ่ประวติัศาสตร์ทั้งหมดมาให ้
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ชมแลว้เช่ือหรือไม่วา่ดูไบมีการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ทุกๆ 10 ปีบริเวณดา้นนอกพิพิธภณัฑมี์การจดัแสดงเรือ
โบราณจ านวนหลายล าอีกดว้ย 

จากนั้น  น่ังเรือAbraข้ามฟากทีD่ubai Creekคือเวิง้น ้าทะเลธรรมชาติจาก 
อ่าวเปอร์เซียท่ีแบ่งเมืองออกเป็นสองส่วน ทางดา้นตะวนัออกเฉียง 
เหนือคือ Deira Dubai และทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตคื้อ Bur Dubai  
ทางน ้าแห่งน้ีมีบทบาทส าคญัในประวติัศาสตร์ของดูไบ โดยเร่ิมแรก 
คือช่วยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่การคา้กบัอินเดียและแอฟริกา และ 
เป็นท่าเรือท่ีปลอดภยัส าหรับเรือคา้ขายตลาดเคร่ืองเทศและตลาด 
ทองทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก(Spice Souk and Gold Souk)หน่ึงในสถาน 
ท่ีท่องเท่ียวดูไบท่ีตอ้งไปส ารวจ ตลาดท่ีน่ีเขาเรียกกนัวา่ซุค (Souk)  
สัมผสับรรยากาศความวุน่วายแต่มีสีสันตลาดเก่าแก่ของดูไบ ตั้งอยู ่
บริเวณท่าเรือในอดีตเป็นท่ีขนถ่ายสินคา้ท่ีรวบรวมเคร่ืองเทศนานา 
ชนิด ท่ีน าเขา้มาจากนานาประเทศ และทองค าท่ีตั้งอยูส่องขา้งทางนั้น 
สุกอร่ามละลานตามาก ไปเดินช้อปป้ิงแถบน้ีอดเผลอคิดไม่ได้ว่าเดินอยู่ในท้องพระคลงัเคร่ืองทองของ
สุลต่าน หากคุณเป็นคนนิยมเคร่ืองเพชรทองสไตลอ์าหรับ รับรองวา่เดินตลาดทองดูไบท่ีน่ีไม่มีผดิหวงัชวัร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
ถ่ายรูปกบั‘ดูไบ เฟรม’คือสถาปัตยกรรมหนา้ตา 
คลา้ย ‘กรอบรูป’ ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก น าท่านถ่าย 
รูปหนา้ตึก(ไม่รวมค่าข้ึนตึก)ผา่นกระบวนการก่อ 
สร้างมาถึง 10 ปีเตม็ ดว้ยเมด็เงินกวา่ 43.5 ลา้น 
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เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.39 พนัลา้นบาท คอนเซปตง่์ายๆ ของ ‘ดูไบ เฟรม’ คือการแสดงภาพให้ผูเ้ขา้
ชมไดเ้ห็นถึงสภาพแวดลอ้มของดูไบ ทั้งในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต เพราะท่ีตั้งของดูไบ เฟรม นั้นตั้งอยู่
บริเวณเขตแบ่งระหว่างเมืองเก่าและเมืองใหม่อย่างพอดิบพอดี น าท่านอิสระชอปป้ิงท่ีเอมิเรตส์มอลล์
 (Mall of the Emirates)เป็นห้างขนาดใหญ่ มีร้านคา้มากมาย รวมถึงร้านต่างๆ ท่ีไดรั้บความนิยมในดูไบ 
และ Borders, Debenhams, Zara และแม้แต่ Harvey Nichols สินค้าแบรนด์ดังอย่าง H&M และ Phat Farm 
ส าหรับลูกคา้ทัว่ไป และ Via Rodeo ท่ีเต็มไปดว้ย Versace, D&G, Ferragamoและอ่ืนๆ Mall of the Emirates 
มีร้านอาหารให้คุณเลือกจนแทบนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว ซ่ึงมีเมนูอาหารนานาชาติให้เลือกมากมาย The 
Butcher’s Shop รวมอาหารสุดยอดท่ีน าเขา้จากแอฟริกาใต ้ท่ีท่ีคุณตอ้งแวะทาน biltong (เน้ือตากแหง้) หรือส
เตก็รสเลิศอาหารจีน อาหารไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค ่า  อสิระอาหารค ่า ที ่เอมิเรตส์มอลล์ 

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินดูไบ 
22.35 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินเอมิเรตส์Emirate Airline (EK)เทีย่วบินที ่ EK374 

วนัทีห้่า  กรุงเทพ          (-/-/-)     
07.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
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อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

วนัเดนิทางราคา มหัศจรรย์ดูไบ สายการบินเอมิเรตส์ (EK) 5 วนั 3 คืน 

เร่ิมเดินทาง 
กลบัจาก
เดินทาง 

ไฟท์บิน ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พกัเดี่ยว 

20 ธ.ค.61 24 ธ.ค.61 EK377/EK374 36,900 36,900 35,900 6,000 

27 ธ.ค.61 31 ธ.ค.61 EK377/EK374 38,900 38,900 37,900 6,000 

30 ธ.ค.61 03 ม.ค.62 EK377/EK374 38,900 38,900 37,900 6,000 

10 ม.ค.62 14 ม.ค.62 EK377/EK374 29,900 29,900 28,900 6,000 

18 ม.ค.62 22 ม.ค.62 EK377/EK374 30,900 30,900 29,900 6,000 

25 ม.ค.62 29 ม.ค.62 EK377/EK374 30,900 30,900 29,900 6,000 

07 ก.พ.62 11 ก.พ.62 EK377/EK374 31,900 31,900 30,900 6,000 

15 ก.พ.62 19 ก.พ.62 EK377/EK374 31,900 31,900 30,900 6,000 

21 ก.พ.62 25 ก.พ.62 EK377/EK374 31,900 31,900 30,900 6,000 

28 ก.พ.62 04 ม.ีค.62 EK377/EK374 31,900 31,900 30,900 6,000 

08 ม.ีค.62 12 ม.ีค.62 EK377/EK374 30,900 30,900 29,900 6,000 

14 ม.ีค.62 18 ม.ีค.62 EK377/EK374 29,900 29,900 28,900 6,000 

22 ม.ีค.62 26 ม.ีค.62 EK377/EK374 31,900 31,900 30,900 6,000 

28 ม.ีค.62 01 เม.ย.62 EK377/EK374 31,900 31,900 30,900 6,000 

04 เม.ย.62 08 เม.ย.62 EK377/EK374 31,900 31,900 30,900 6,000 

11 เม.ย.62 15 เม.ย.62 EK377/EK374 38,900 38,900 37,900 6,000 

12 เม.ย.62 16 เม.ย.62 EK377/EK374 34,900 34,900 33,900 6,000 

13 เม.ย.62 17 เม.ย.62 EK377/EK374 38,900 38,900 37,900 6,000 
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อตัราค่าบริการรวม 
✓ ตั๋วเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ดูไบ-กรุงเทพฯ สายการบินEmirate Airline(EK)เป็นตั๋วหมู่คณะไม่

สามารถสะสมไมล์ได้ 
✓ ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
✓ ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 

1 ใบ 
✓ ค่าวซ่ีาท่องเทีย่วประเทศดูไบ 
✓ ค่าโรงแรมตลอดการเดินทาง (พกัห้องละ 2 -3ท่าน)(กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว) 
✓ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น า้ด่ืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 
✓ ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์น าเทีย่วคนไทย 
✓ ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าน า้หนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบินก าหนด 20 กโิลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิม่พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุ
ไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ
ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป50USD/ท่าน 
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เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 15 ท่านขึน้ไป กรณไีม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการ
เดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคาค่าทวัร์เพิม่ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วนัก่อนการเดินทาง 
2.กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 10,000 บาท ส่วนทีเ่หลือช าระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า
15 วนัมิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง21วนั) 
3. กรณยีกเลกิ 
3.1 ยกเลกิหลงัจากวางเงินมัดจ า  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
3.2ยกเลกิการเดินทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
4. กรณเีจ็บป่วย 
4.1 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็น
จริง 
5.กรณีทีท่่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทวัร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วหรือช าระค่าทวัร์ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบิน โดย 
ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกดิข้อผดิพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 
 
 
 
 
 

เอกสารทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาประเทศดูไบ 10 วนัล่วงหน้าก่อนเดินทาง 

➢ สแกนหน้าพาสปอร์ตสีทีชั่ดเจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน 
➢ รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2 นิว้ พื้นหลงัสีขาวเท่าน้ัน 2 รูป หน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน เกบ็ผมให้เรียบร้อย  
➢ กรณผู้ีเดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  เด็กไม่ได้เดินทาง กบับิดาและมารดา จะต้องมหีนังสือยนิยอมให้บุตรเดินทาง 

ไปต่างประเทศจากเขตหรืออ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา + หนังสือ
รับรองค่าใช่จ่าย 
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➢ กรณผู้ีเดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมส าเนาสูติบัตร ภาษาไทย 1 ฉบับ และ ใบสูติบัตรตัวจริง 
ภาษาองักฤษ 1 ฉบับ 

➢ กรณผู้ีเดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ เปลีย่นช่ือ-นามสกุล ต้องเตรียมเอกสารเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ภาษาองักฤษตัว
จริง 1 ฉบับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** ในกรณีวซ่ีาของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากประเทศดูไบ 
ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบคืนเงนิค่าทัวร์ให้ทุกกรณ*ี* 
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รายละเอยีดเพิม่เติม 
➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคัญ 
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือ

ท่องเทีย่วเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึง
และไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่
กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ
(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีทีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

➢ ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลีย่นช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราค่าน า้มันหรือค่าเงินแลกเปลีย่น ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิ
ปรับราคาตั๋วดังกล่าว 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 
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➢ กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน า้เงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทวัร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 
แล้วจึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 

 

 

 

 


