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วนัแรก กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ • สนามบินนานาชาติดูไบ • พพิธิภัณฑ์ดูไบ • น่ังเรือAbra • ตลาดเคร่ืองเทศและ
ตลาดทอง   (-/เที่ยงรับประทานบนเคร่ือง/เยน็) 

06.30 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิช้ัน 4 ประตู 8 Row T เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ 
Emirate Airline (EK)โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 
09.30 น. ออกเดินทางสู่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นครดูไบ โดยเท่ียวบิน EK 375  

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ใช้เวลาบิน 6 ช่ัวโมง 10 นาที+) 
13.15 น. ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 3 

ชัว่โมง)ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประเทศหน่ึงในตะวนัออกกลางตั้งอยูท่างทิศ
ตะวนัออกเฉียงใตข้องคาบสมุทรอาหรับในภูมิภาคเอเชียตะวนัตกเฉียงใตริ้มอ่าวเปอร์เซียประกอบดว้ยรัฐเจา้ผู ้
ครองนคร 7 รัฐไดแ้ก่อาบูดาบีอจัมานดูไบฟูไจราห์ราสอลัไคมาห์ชาร์จาห์และอุมมอ์ลัไกไวน์ น าท่านเดินทางสู่ 
นครดูไบเป็นนครใหญ่สุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีประชากรประมาณ 2 ลา้นคน เมืองดูไบถือไดว้่าเป็น
เมืองท่าท่ีส าคญัแห่งหน่ึงบนโลก และมีอตัราการเจริญเติบโตของเมืองสูงมาก 

จากน้ัน ชม พิพิธภัณฑ์ดูไบ(Dubai Museum) ท่ีอยู่ในป้องปราการเก่าแก่อัลฟาฮิดิ(Al Fahidi Fort)ท่ี น่ี เป็น
จุดเร่ิมตน้ท่ีดีท่ีจะไดท้ าความรู้จกัดูไบอยา่งลึกซ้ึง ท่านจะไดรู้้ถึงบทสรุปของดูไบแบบยอ่ประวติัศาสตร์ทั้งหมด
มาใหช้มแลว้เช่ือหรือไม่วา่ดูไบมีการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ทุกๆ 10 ปี 
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จากนั้น  น่ังเรือAbraข้ามฟากที่Dubai Creek คือเวิ้งน ้ าทะเลธรรมชาติจากอ่าวเปอร์เซียท่ีแบ่งเมืองออกเป็นสองส่วน 
ทางดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือคือ Deira Dubai และทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตคื้อ Bur Dubai ทางน ้ าแห่งน้ีมี
บทบาทส าคญัในประวติัศาสตร์ของดูไบ โดยเร่ิมแรกคือช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่การคา้กบัอินเดียและ
แอฟริกา และเป็นท่าเรือท่ีปลอดภยัส าหรับเรือคา้ขายตลาดเคร่ืองเทศและตลาดทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก(Spice 

Souk and Gold Souk)หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวดูไบท่ีตอ้งไปส ารวจ ตลาดท่ีน่ีเขาเรียกกนัวา่ซุค (Souk) ตั้งอยู่
บริเวณท่าเรือในอดีตเป็นท่ีขนถ่ายสินคา้ท่ีรวบรวมเคร่ืองเทศนานาชนิด ท่ีน าเขา้มาจากนานาประเทศ และ
ทองค าท่ีตั้งอยู่สองขา้งทางนั้นสุกอร่ามละลานตามาก หากคุณเป็นคนนิยมเคร่ืองเพชรทองสไตล์อาหรับ 
รับรองวา่เดินตลาดทองดูไบท่ีน่ีไม่มีผดิหวงัชวัร์ 
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ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พกั โรงแรม ALOFT DCC HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัที่สอง พระราชวังชีค • สุเหร่าจูไมร่าห์ • ชายหาดจูเมราห์  • บุรจญ์อัลอาหรับ • โรงงานผลิตเส้ือหนัง • ขึ้นรถไฟ
Monorail • หมู่เกาะต้นปาล์ม • แอตแลนทิสเดอะปาล์ม • น่ังรถตะลุยทะเลยทราย (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม    จากนั้น แวะถ่ายรูปกบั พระราชวังชีค(Shiekh Palace)

พระราชวงัสุดอลงัการของท่านชีคแห่งนครดูไบตกแต่งดว้ยส่ิงของล ้าค่า ประดบัสวนปลูกตน้ไมอ้ย่างร่มร่ืน
ถ่ายรูปกบัสุเหร่าจูไมร่าห์(Jumeirah Mosqe)สถานท่ีแสดงความศรัทธาและศึกษาศาสนาอิสลามสุเหร่าหิน
อ่อนสีขาวนวลสะอาดตามีงานสถาปัตยกรรมท่ีทั้งสวยงามและทนัสมยัและไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็นมสัยิดท่ี
สวยงามท่ีสุดของเมืองเลยกว็า่ได ้
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เดินทางสู่  ชายหาดจูเมราห์(Jumeirah Beach)ถ่ายรูปกบัตึก บุรจญ์อัลอาหรับ(Burj al-Arab)เป็นโรงแรมท่ีหรูหราใน
นครรัฐดูไบเรียกไดว้า่เป็นโรแรมระดบั 7 ดาว สุดหรู มีความสูง 321 เมตรหรือ 1,050 ฟุตและเป็นโรงแรมท่ีสูง
ท่ีสุดอนัดบัท่ี 4 ของโลกและมีความสูงเป็นอนัดบัท่ี 57 ของโลกตึกบุรจญอ์ลัอาหรับตั้งอยูบ่นเกาะเทียมท่ีถูกถม
ข้ึนห่างจากชายฝ่ังจูไมราบีช 280 เมตรและเช่ือมต่อดว้ยสะพานท่ีมีลกัษณะโคง้ตึกบุรจญอ์ลัอาหรับมีลกัษณะ
โครงสร้างการออกแบบเพื่อเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองดูไบและตวัอาคารเลียนแบบมาจากใบของเรือใบ 
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หลงัอาหาร น าท่านชมโรงงานผลิตเส้ือหนัง ท่ีมีคุณภาพและช่ือเสียงของตุรกี เส้ือแจ็กเก็ตและหนัง มีคุณภาพดี แบบ
ทนัสมยั มีน ้ าหนกัเบา ฟอกหนงัดี นุ่มบางเบา สวมใส่สบายข้ึน ราคาถูกกวา่ในยโุรปหรือสหรัฐอเมริกาคร่ึงต่อ
คร่ึง เพราะตุรกีเป็นผูผ้ลิตและส่งออกไปขายทัว่โลก 

จากนั้น ขึ้นรถไฟMonorailจากปลายตน้ปาล์มถึงยอดของตน้ปาล์มสู่ หมู่เกาะต้นปาล์มเป็นโครงการก่อสร้างเกาะ
จ าลองบริเวณอ่าวเปอร์เซียในดูไบในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยแต่ละเกาะจะมีลกัษณะรูปร่างเหมือนตน้ปาลม์
และลอ้มรอบดว้ยเส้ียววงกลมโดยพื้นท่ีจะมีการจดัเป็นท่ีอยู่อาศยัและรีสอร์ทการพฒันาน้ีเป็นส่วนหน่ึงใน
โครงการพฒันาการท่องเท่ียวของประเทศแวะชมโรงแรม แอตแลนทิสเดอะปาล์ม(Atlantis The Palm)คือ
นิยามใหม่ของรีสอร์ทท่ีเป็นจุดหมายปลายทาง ดว้ยสถานท่ีตั้งบนเกาะปาลม์ท่ีเป็นรูปพระจนัทร์เส้ียว ท่ีพกัแห่ง
น้ีจึงกลายเป็นสญัลกัษณ์ของดูไบอยา่งรวดเร็ว และเป็นหน่ึงในจุดสังเกตท่ี ‘ตอ้งชม’ ของเมือง 
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เท่ียง พเิศษบริการอาหารกลางวนัสุดหรู ณ ภัตตาคาร Kaleidoscope Buffet Restaurant  
                           ในโรงแรมแอตแลนติส เดอะ ปาล์ม (Atlantis the Palm) 
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น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัใหท่้านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยัเตรียมตวัแต่งกายไปทะเลทราย 

จากนั้น  น าท่านตะลุยทะเลทรายดว้ยรถ4WDขับเคล่ือน 4 ล้อ 1 คนั/6 ท่านโดยรับท่านจากโรงแรมสู่ทะเลทรายอาหรับ
(Arabian Desert)แห่งน้ีเป็นทะเลทรายท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกเป็นอนัดบั4 (รองจาก1. Antarctic Desert / 2.Arctic 
Desert / 3. Sahara Desert) ตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีของหลายประเทศในกลุ่มคาบสมุทรอาหรับเช่นจอร์แดนอิรักคูเวต
กาตาร์โอมานเยเมนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และมีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ2,300,000 ตารางกิโลเมตรซ่ึงถา้
เทียบกับประเทศไทยท่ีมีพื้นท่ีประมาณ500,000 ตารางกิโลเมตรสนุกสนานกบัการนั่งรถตะลุยทะเลทราย 
SAND DUNE พร้อมชมพระอาทิตยต์กท่ีงดงาม   ท่านจะไดส้นุกสนานและต่ืนเตน้ไปกบัประสบการณ์อนั
แปลกใหม่ น่ังรถตะลุยไปบนเนินทรายท้ังสูงและต ่าสลบักนัไป (Sand Dune) 
น าท่านเดินทางไปทวัร์ทะเลทราย(Dune Safari & BBQ Dinner)  
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บริการอาหารเยน็ ณ แคมป์กลางทะเลทราย กบัเมนูบาร์บีควิ (ไก่,เน้ือแกะ,เน้ือววั) ให้ท่านได้ผ่อนคลายกบับรรยากาศ ท่ีแสน 

โรแมนติกในแบบฉบับของชาวพืน้เมือง พร้อมชมการแสดงโชว์ต่างๆอาทิเช่น ระบ าหน้าท้อง Belly Dance 
ฟรี!!!Henna Tattooการเพ้นท์ลวดลายแบบฉบับชาวอาหรับ /ทดลองเคร่ืองสูบบารากู่พืน้เมืองของชาวอาหรับ 

ชิมชา กาแฟ สไตล์อาหรับ ผลไม้ตามฤดูกาล /กจิกรรมขี่อูฐ 
22.00 น. น าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 
ที่พกั โรงแรม ALOFT DCC HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัที่สาม DUBAI MIRACLE GARDEN • อาบูดาบี • ถ่ายรูปกับรถ Ferrari • Grand Mosque • Heritage 

Village • ถ่ายรูปพาโนรามาววิ 360   องศา • เอทิฮัดทาวเวอร์ โรงแรม • เอมิเรตส์ พาเลซ • LAST EXIT 
(เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
สุดพิเศษ น าท่าน เดินทางชมความมหัศจรรย์กลางทะเลทราย สวนดอกไม้ใน ดูไบ มิราเคิล การ์เดน (DUBAI 

MIRACLE GARDEN) ท่ีจดัดอกไมเ้ป็นรูปเคร่ืองบินแอร์บสั เอ 380 ขนาดเท่าของจริง โดยสร้างจากวสัดุรี
ไซเคิล ใชด้อกไมส้ดและพรรณพืชกว่า 500,000 ตน้  และยงัไดรั้บการรับรองจากกินเนสส์เวิลดเ์รกคอร์ดส์ว่า
เป็นการจดัดอกไมท่ี้มีโครงสร้างใหญ่ท่ีสุดในโลก 
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เดนิทางสู่ อาบูดาบี(Abu Dhabi)จากดูไบใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ช่ัวโมงเป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 

2 ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อาบูดาบีตั้งอยู่บนเกาะรูปตวัทีท่ียื่นเขา้ไปในอ่าวเปอร์เซียเมืองครอบคลุมพื้นท่ี 
67,340 ตารางกิโลเมตร (26,000 ตารางไมล)์และมีประชากรราว 860,000คนในปีค.ศ. 2007 อาบูดาบีถือเป็น
เมืองท่ีค่าครองชีพแพงท่ีสุดอนัดบั 3 ในภูมิภาคและอนัดบั 26 ของโลก 
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น าท่านชม มสัยดิSHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL NAHYAN GRAND MOSQUEมัสยดิท่ีสวยท่ีสุดในโลกเป็นสถานท่ี

ยึดเหน่ียวทางจิตใจของชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทุกคน ทนัทีท่ีเดินเขา้สู่มสัยิดชิคชาเญด ส่ิงท่ีสะดุดตาท่ีสุด
เห็นจะเป็นสีขาวสะอาดตาของมสัยิดแห่งน้ี มสัยิดชิคชาเญด ใชเ้วลาก่อสร้างนานถึง 10 ปี โดยเร่ิมก่อสร้าง
ตั้ งแต่ปี 1996 และเสร็จในปี 2007 โดยระดมช่างฝีมือมากกว่า 3,000 คนจากทั่วโลกมาร่วมสรรสร้าง
สถาปัตยกรรมอนังดงามแห่งน้ี วสัดุท่ีใช้ในการสร้างมีตั้งแต่หินอ่อน เซรามิก คริสตลั และทองค าถือเป็น
สถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานความทนัสมยัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมของศาสนาอิสลามไดอ้ยา่งลงตวั ความส าคญัของ
มสัยิดแห่งน้ีนอกจากจะเป็นท่ีรองรับผูม้าประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไดถึ้ง 40,000 คนแลว้ ยงัเป็นแหล่ง
ดึงดูดนกัท่องเท่ียวท่ีมากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 25 ของโลกดว้ยไฮไลตส์ าคญัท่ีไม่ควรพลาด คือ การเขา้ชม โคมไฟ
แชนเดอร์เลียร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มูลค่าราว 30 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ท าจากทองค าและทองแดง น าเขา้จาก
ประเทศเยอรมนีและ พรมผืนใหญ่ท่ีสุดในโลก ท่ีทอเป็นผืนเดียวไม่มีรอยต่อ ขนาด 5,627 ตารางเมตรนอกจาก
เป็นสถานท่ี ท่องเท่ียวและประกอบพิธีทางศาสนาแลว้ มสัยิดชิคชาเญด ยงัเป็นสุสานฝังพระบรมศพของ 
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Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyanอดีตประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซ่ึงเป็นผูส้ร้าง
มสัยดิแห่งน้ีไวก่้อนจะสวรรคตดว้ย 

 
 

***การแต่งกาย*** ส าคญัมากและกรุณาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
ผู้ชาย : ต้องแต่งตัวสุภาพเรียบร้อย ใส่กางเกงขายาว เส้ือแขนยาว 

ผู้หญิง :ห้ามใส่เส้ือผ้ารัดรูป เส้ือและกางเกงห้ามแนบเน้ือเส้ือแขนยาว กางเกงขายาว และต้องเตรียมผ้าส าหรับคลุมศีรษะด้วย 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

ถ่ายรูปกับรถ Ferrari ณ บริเวณด้านหน้า เฟอร์ราร่ีเวิลด์Ferrari World theme park (ไม่รวมค่าเข้าชม
ประมาณ 70USD/ท่าน) เป็นสวนสนุกในร่มแห่งแรกและใหญ่ท่ีสุดในโลกออกแบบมาไดอ้ย่างโดดเด่นดว้ย
สัญลกัษณ์เฟอร์ราร่ีขนาดใหญ่บนหลงัคาสีแดงสดส่วนโคง้เวา้ของหลงัคาไดแ้รงบนัดาลใจจากFerrari GT 
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body มีขนาดครอบคลุมพื้นท่ีทั้งหมด200,000 ตารางเมตรมีพื้นท่ีในร่มให้ผูเ้ขา้ชมได8้6,000 ตารางเมตรขนาด
ใหญ่พอๆกบั7 สนามฟุตบอลเลยทีเดียวจุดประสงคท่ี์สร้างข้ึนก็เพื่อระลึกถึงผูผ้ลิตรถยนตเ์ฟอร์ราร่ีขวญัใจคน
ทัว่โลก 
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เดนิทางสู่ Heritage Village (Heritage Village) 

จดัแสดงวิถีชีวิตอาหรับของUAE ถูกท าซ ้ า
ในสมยัโบราณน่ีเป็นรูปแบบดั้งเดิมของ
การ ฟ้ืนฟู บู รณะอดีตอาหรับส าห รับ
ประเทศอาหรับท่ีน่ีแสดงให้เห็นชีวิตใน
สมัยโบราณไม่เพียงแต่ของเอมิเรตของ
อาบูดาบีแต่ของเขตภูมิอากาศทั้งหมดของ
ประเทศท่ี น่ีในบางพื้ น ท่ี คุณสามารถ
มองเห็นวิถีชีวิตของชาวโอเอซิสชายฝ่ัง
ทะเลผูส้ร้างมรดกหมู่บา้นแห่งน้ีไดแ้สดง
ใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิตแบบเก่าแก่ของทั้งประเทศไม่ใช่แค่ภูมิภาคเดียวเท่านั้นแวะถ่ายรูปกบัตึก 
 

 
*** น าท่านถ่ายรูปสุดชิคววิวพาโนรามา 360 องศา  จุดเช็คอนิยอดนิยมและจุดท่ีถือว่าเป็นจุดท่ีถ่ายรูปสวยอกีแห่งหน่ึงของ

เมืองอาบูดาบี *** 
 

จากนั้น  ถ่ายรูปกบัตึก เอทิฮัดทาวเวอร์(Etihad Tower) คือกลุ่มอาคารท่ีใชใ้นการถ่ายท าฉาก‘จมัป์รถ’ ขา้มตึกของโด
มินิกทอเรตโต (รับบทโดยวินดีเซล) ในหนังเร่ืองFurious 7ท่ีผสมผสานทั้ งความสวยงามยิ่งใหญ่ของ
สถาปัตยกรรมเขา้กบัวีรกรรมสุดห่ามท่ีไม่มีมนุษยป์กติคนใครนึกอยากท าเป็นตน้แบบของความหรูหราและ
งดงามท่ามกลางบรรดาตึกระฟ้าในอาบูดาบีตวัอาคารส านักงานสร้างจากหินอ่อนและประกอบไปดว้ยการ
ตกแต่งรายละเอียดอยา่งใส่ใจและระบบไฟท่ีทนัสมยัทัว่ทั้งอาคารตั้งแต่ทางเขา้อาคารผูท่ี้แวะเวียนมาท่ีเอทิฮดั
ทาวเวอร์จะตอ้งประทบัใจกบับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มชั้นหน่ึงท่ีให้ทั้งความสะดวกสบายและความ
สวยงามทนัสมยั 
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 ถ่ายรูปกับ โรงแรม เอมิเรตส์ พาเลซ (Emirates Palace) ในกรุงอาบูดาบี (Abu Dhabi) เมืองหลวงของ
ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) โดยโรงแรมท่ีเปิดใหบ้ริการเม่ือปี ค.ศ.2005 (พ.ศ.2548) แห่งน้ี ใช้
งบประมาณในการก่อสร้างถึง 3,000 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือ 1.9 ลา้นปอนด์ หรือประมาณ 96,000 ลา้นบาท 
จากการใช้ เงิน ทอง และหินอ่อน เป็นวสัดุในการก่อสร้าง ประติมากรรมหรือสถาปัตยกรรม สไตล์อาหรับ 
นอกจากนั้นโรงแรมแห่งน้ียงัติดตั้งโคมไฟระยา้ท่ีท าข้ึนมาจากแกว้คริสตลัของ "สวารอฟสก้ี" เป็นจ านวนถึง 
1,002 ช้ิน ตวัโรงแรมนั้นตัง่อยู ่ท่ีริมชายหาด ยาว
ประมาณ 1.3 กิโลเมตร และตวัตึกโรงแรมเอง มี
ความกว้างประมาณ 850 ,000 ตารางเมตร 
ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัชาวองักฤษ นามวา่ 
John Elliot   จากนั้น  เดินทางกลบัดูไบใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง   ระหว่างทางแวะ 
“LAST EXIT” จุดเช็คอินท่ีใหม่ของดูไบ ให้ท่าน
ใหแ้วะถ่ายรูปและซ้ือส้ินคา้ต่างต่างมากมาย 

 
ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พกั โรงแรม ALOFT DCC HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
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วนัที่ส่ี  น่ังรถลมูิซีนLimousine car ชมเมืองดูไบ • ดูไบ เฟรม •  ช้ันที่ 124 ของตึกบุรจญ์เคาะลฟีะฮ์ • ดูไบ
มอลล์ •  น า้พุแห่งดูไบ    (เช้า/กลางวนั/-) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 

***ให้ท่านได้สัมผสัประสบการณ์สุดExclusiveน าท่านน่ังรถลมูิซีนLimousine carชมเมืองดูไบ ที่พร้อมด้วย
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกท่ีหรูหราเป็นรถส าหรับขับในเมืองอนัดเีลศิและภูมิฐานหากคุณต้องการเดนิทางแบบ

มีสไตล์และหรูหราอย่างแท้จริงน่ีคือส่ิงท่ีสามารถตอบโจทย์คุณได้*** 
 

  
เ ดิ น ท า ง สู่  ‘ดู ไ บ  เ ฟ ร ม ’คื อ
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ห น้ า ต า
คลา้ย ‘กรอบรูป’ ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
โลก น าท่านถ่ายรูปหน้าตึก (ไม่
รวมค่าขึ้นตึก) ผ่านกระบวนการ
ก่อสร้างมาถึง 10 ปีเต็ม ดว้ยเม็ด
เงินกว่า 43.5 ล้านเหรียญสหรัฐ 
หรือประมาณ 1.39 พนัลา้นบาท 
คอนเซปตง่์ายๆ ของ ‘ดูไบ เฟรม’ 
คือการแสดงภาพให้ผูเ้ข้าชมได้
เห็นถึงสภาพแวดลอ้มของดูไบ ทั้งในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต เพราะท่ีตั้งของดูไบ เฟรม นั้นตั้งอยูบ่ริเวณเขต
แบ่งระหวา่งเมืองเก่าและเมืองใหม่อยา่งพอดิบพอดี  
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จากน้ัน สุดพเิศษ!!น าท่านเดนิทางสู่ช้ันที่ 124 ของตึกบุรจญ์เคาะลฟีะฮ์ BurjKhalifa ตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลก (รวมค่าบัตร

ขึน้ตึกช้ันที่ 124)หรือเดิมช่ือบุรจญดู์ไบBurj Dubai ก่อสร้างแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี2ธนัวาคมพ.ศ. 2552และเปิดให้
ใชไ้ดอ้ยา่งเป็นทางการเป็นส่วนหน่ึงของโครงการพฒันาขนาดยกัษมี์ท่ีตั้งณ "ชุมทางเช่ือมต่างระดบัท่ี1" ของ
ถนนชิคซา เยดและถนนโดฮา เ ป็น
ส่ิงก่อสร้างท่ีสูงท่ีสุดในโลกโดยมีความ
สูงประมาณ828เมตรและเม่ือวันท่ี22
กรกฎาคมพ.ศ.2550ตัวตึกได้ท าสถิติ
กลายมาเป็นตึกระฟ้าท่ีสูงท่ีสุดในโลกมี
ความสูงถึง546เมตรแซงตึกไทเป101
เรียบร้อย (สูงกว่าตึกไทเป101ประมาณ
97เมตรและสูงกว่าอาคารใบหยก2 218
เมตร) 

  
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
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เดนิทางสู่ ดูไบมอลล์(Dubai Mall) ห้างสรพพสินค้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ตั้งอยูท่ี่ดา้นล่างของ BurjKhalifaณ ใจกลางของตวั
เมืองดูไบคือศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่มหึมาซ่ึงเป็นท่ีรวมของร้านคา้มากกวา่1,200 ร้านร้านอาหารและร้านกาแฟ
มากกว่า200 แห่งและตลาดขายทองในร่มท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกส่ิงท่ีน่าสนใจด้านสันทนาการประกอบดว้ย
พพิธิภัณฑ์สัตว์น ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก (ไม่รวมค่าเข้าชมราคาประมาณ 1,500 บาท ) ลานสเก็ตน ้าแขง็ขนาดกีฬา
โอลิมปิกสวนสนุกในร่มและโรงภาพยนตร์22 จอสถานท่ีอนัดึงดูดใจเหล่าน้ีตั้งอยู่บนเน้ือท่ีมากกว่า5.9 ลา้น
ตารางฟุต (550,000 ตารางเมตร) บนอาคารส่ีชั้น 
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น าท่านชม น ้าพุแห่งดูไบ(Dubai Fountain) หรือ น ้าพุเต้นระบ า ตั้งอยูใ่นทะเลสาบเบิร์จคาลิฟา ทะเลสาบท่ีเป็นศูนยก์ลาง
ของเมืองดูไบ ถูกรายลอ้มไปดว้ยตึกท่ีมีช่ือเสียง ไดแ้ก่ ดูไบมอลลเ์บิร์จคาลิฟา หรือ หอคอยคาลิฟา เดิมช่ือ เบิร์
จดูไบ เป็นส่วนหน่ึงของโครงการพฒันาขนาดยกัษ ์มีท่ีตั้ง ณ “ชุมทางเช่ือมต่างระดบัท่ี 1” ของถนนชิค ซาเยด 
และถนนโดฮา นอกจากน้ียงัเป็นท่ีตั้งของโรงแรมช่ือดงัอ่ืนๆ อีกเป็นจ านวนมากน ้าพุแห่ง ดูไบ นั้นถือว่าเป็น
อีกหน่ึงไฮไลทท่ี์มีความส าคญัมากแห่งหน่ึง ของโครงการพฒันาขนาดยกัษข์อง ดูไบ โดยน ้าพุนั้น มีความยาว 
900 ฟุต หรือ 275 เมตร ซ่ึงใหญ่กวา่สนามฟุตบอล 2 สนาม สามารถพ่นน ้าไดค้ร้ังละ 22,000 แกลลอน (83,000 
ลิตร) และความสูงของการพน่น ้าในแต่ละคร้ังนั้นสูง ประมาณ 240 ฟุต หรือเทียบเท่ากบัตึกสูงประมาณ 50 ชั้น
ส่ิงพิเศษของน ้ าพุแห่ง ดูไบ จะใช้ไฟทั้งส้ิน 6,600 ดวง โปรเจคเตอร์สี 50 ตวั ควบคุมการท างานดว้ยระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยจะแสดงประกอบดนตรีคร้ังละ ประมาณ 5 นาที โดยน ้ าพุแห่ง ดูไบ ใชง้บประมาณในการ
ก่อสร้างทั้งส้ินกวา่ 7.2 พนัลา้นบาท  
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ค า่  อสิระอาหารค า่ ที่ ดูไบมอลล์ 

สมควรแก่เวลาเดนิทางสู่ สนามบินดูไบ 
22.35 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินเอมิเรตส์Emirate Airline (EK)เท่ียวบินที่  EK374 

วนัที่ห้า  กรุงเทพ           
07.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 

“WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’ 
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อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

วนัเดินทางราคา มหัศจรรย์...ดูไบ  ฉลองเทศกาลปีใหม่ 
 สายการบินเอมิเรตส์ (EK) 5 วนั 3 คืน 

เร่ิมเดนิทาง 
กลบัจาก
เดนิทาง 

ไฟท์บิน ผู้ใหญ่ เดก็มีเตียง เดก็ไม่มีเตียง พกัเดีย่ว 

30 ธ.ค.62 03 ม.ค.63 EK375/EK374 44,900 44,500 43,900 7,000 
 

อตัราค่าบริการรวม 
✓ ตั๋วเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ดูไบ-กรุงเทพฯ สายการบิน Emirate Airline(EK) เป็นตั๋วหมู่คณะไม่

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

ใบ 
✓ ค่าวซ่ีาท่องเท่ียวประเทศดูไบ 
✓ ค่าโรงแรมตลอดการเดินทาง (พกัห้องละ 2 -3ท่าน)(กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดีย่ว) 
✓ ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ,น า้ด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวคนไทย 
✓ ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท 

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุระหว่าง
การเดนิทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดนิทาง 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
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 ค่าน า้หนักกระเป๋าเดนิทางในกรณทีี่เกนิกว่าสายการบินก าหนด 30 กโิลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ีไม่ได้ระบุ
ไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ
ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 50 USD/ท่าน 
 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง 
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดนิทาง 15 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดนิทางหรือยกเลกิการ
เดนิทาง หรือเปลีย่นแปลงราคาค่าทัวร์เพิม่ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดนิทาง 
2.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พร้อมช าระมัดจ า 10,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า15 
วนัมิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง21วนั) 
3. กรณียกเลกิ 
3.1 ยกเลกิหลงัจากวางเงินมัดจ า  ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มเีง่ือนไขใดๆท้ังส้ิน 
3.2 ยกเลกิการเดนิทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
4. กรณีเจ็บป่วย 
4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ
เดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็น
จริง 
5.กรณีท่ีท่านมีเดนิทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ี
เจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วหรือช าระค่าทัวร์ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบินหรือเวลาบิน โดย 
ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกดิข้อผดิพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 

เอกสารท่ีใช้ในการย่ืนวซ่ีาประเทศดูไบ 10 วนัล่วงหน้าก่อนเดินทาง 

➢ สแกนหน้าพาสปอร์ตสีท่ีชัดเจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวนัหมดอายุหนังสือเดนิทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน 
➢ รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่านั้น 2 รูป หน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน เกบ็ผมให้เรียบร้อย  
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➢ กรณผู้ีเดนิทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  เดก็ไม่ได้เดนิทาง กบับิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือยนิยอมให้บุตรเดนิทาง ไป
ต่างประเทศจากเขตหรืออ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบดิาและ มารดา + หนังสือรับรองค่า
ใช่จ่าย 

➢ กรณผู้ีเดนิทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมส าเนาสูติบัตร ภาษาไทย 1 ฉบับ และ ใบสูติบัตรตัวจริง ภาษาองักฤษ 
1 ฉบับ 

➢ กรณผู้ีเดนิทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ เปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ต้องเตรียมเอกสารเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ภาษาองักฤษตวัจริง 
1 ฉบับ 

 

** ในกรณวีซ่ีาของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากประเทศดูไบ 
ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบคืนเงนิค่าทัวร์ให้ทุกกรณ*ี* 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณท่ีีเกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
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➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทาง
เป็นส าคญั 

➢ หนังสือเดนิทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดนิทางเพ่ือท่องเท่ียว
เท่าน้ัน (หนังสือเดนิทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดนิทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรม
แรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบัิตทิางธรรมชาติ(ซ่ึง
ลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณท่ีีเกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณท่ีีเกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดนิทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุท่ีเกดิจากความ
ประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณท่ีีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

➢ ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณทีี่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลีย่นช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราค่าน า้มันหรือค่าเงินแลกเปลีย่น ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับ
ราคาตั๋วดงักล่าว 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเท่ียวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 
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➢ ในกรณขีอง PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน า้ การขีดเขยีนรูปต่างๆหรือแม้กระท่ังตราป๊ัมลายการ์ตูน ท่ี
ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดนิทางทุกคร้ัง หาก 
ตม.ปฎเิสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณีม ี“คดคีวาม” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดนิทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน
สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดนิทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณ ี“หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอยีดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน 

➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน า้เงิน)เดนิทางเพ่ือการท่องเที่ยวกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางและรายการทัวร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 
แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


