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ใบอนุญาตธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/01967 

มั่นใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์มากกวา่ 20  ป ี

(Dubai Super Promotion 5D4N Jan-Apr 62 EK) 

ไปกับเราใครๆ ก็บอกคุม้สดุๆ ทัวร์ดไูบทีคุ่ณไว้ใจ เทีย่วดไูบ 5 วัน นอน 4 คนื  

เยือนดินแดนสวรรค์แห่งทะเลทราย เที่ยวครบไฮไลท์เมอืงศวิิไลซ ์

  พเิศษ ตืน่ตากับสวนสวยระดับโลกกลางทะเลทราย มริาเคิล การ์เดน้ 

   เทีย่วดูไบ อาบดูาบี ้หาดจูไมรา่ พรอ้มขึ้นตกึสูงสุดในโลก เบริจ์คาลิฟา 

   โดยสายการบินเอมเิรต (EK) เครื่องตัวใหญ่ที่สดุในโลก แอรบ์ัส A380 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พักดูไบ 4 คืน โรงแรมระดับมาตรฐานสากลในเครือไอบิส 

พิเศษสุด!! ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา BURJ KHALIFA ตึกที่มีความสูงที่สุดในโลก  

แหล่งท่องเที่ยวใหม่ ถ่ายรูปกับดูไบเฟรม กรอบรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

พิเศษมาก!! น าท่านเข้าชมความมหัศจรรย์ของการสร้างสวนสวยระดับโลกกลางทะเลทราย มิราเคิล การ์เด้น  

นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Palm 

ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดิน ดินเนอร์ใต้แสงจันทร์    

ชมพรมผืนใหญ่ที่สุด ณ GRAND MOSQUE ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก 

ช้อปปิ้งจุใจทั้งสินค้าพื้นเมืองและแบร์นเนม Dubai Mall และ Emirates Mall 

เดินทางสะดวกสบาย อาหารอร่อย กิจกรรมสนุก และบริการสุดประทับใจ...  

เมนูอาหารหลากหลาย อาทิ อาหารจีน อาหารบุฟเฟต์ อาหารท้องถิ่นบริการท่าน 

วันเดนิทาง วันที ่16-20 ม.ีค., 23-27 ม.ีค., 27-31 ม.ีค., 30 ม.ีค.-03 เม.ย. ราคา 29,900.- 

วันที่ 03-07, 06-10 เม.ย. (หยุดวันจักรี) ราคา 29,900.- 

 10-14, 11-15 เม.ย. (หยุดสงกรานต์)   ราคา 34,900.- 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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ก าหนดการเดินทาง 

วันแรก  กรงุเทพฯ–ดไูบ                         

13.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ อาคาร ผู้โดยสารขาออก ประตทูี ่ 8 เคานเ์ตอร ์T สาย

การบนิ เอมเิรสต ์ EK สายการบนิชั้นน าหรหูราระดับโลก โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ

อ านวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ 

16.00 น. เหินฟ้าสู ่ดูไบ โดยสายการบนิ EMIRATES เที่ยวบินที ่EK377 AIRBUS A380  

  (บนเครือ่งบินมีบริการอาหาร และเครือ่งดืม่ตลอดเส้นทาง) 

19.55 น. เดินทางถึงสนามบนินานาชาติดไูบเมื่อเสร็จพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรยีบร้อยน าทุกท่านเดินทางสูเ่มืองดูไบ 

   น าทา่นเดินทางสูท่ีพั่ก IBIS DEIRA CITY CENTER HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

 

วันทีส่อง  ดไูบ-อาบดูาบ-ี มัสยิดหลวงชคิซาเญด – ถา่ยรูปดา้นหน้า เอมิเรตส์พาเลส – ถา่ยรูปดา้นหนา้ 

FERRARI WORLD – ดไูบมอลล์ – น้ าพุที่ใหญท่ี่สุดในโลก (B/L/-)  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

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

ได้รับสมญานามว่าเป็น “Garden Of Gulf“เพราะความเขียวขจีของ ต้นไม้นานาชนิดที่ปกคุมท่ัวท้ังบริเวณเมือง 

อาบูดาบี จนได้รับการยกย่องให้เป็น “สวรรค์แห่งทะเลทราย”  

จากนั้น น าท่านเข้าชม GRAND MOSQUE หรือ SHEIKH ZAYED 

BIN SULTAN AL และเป็นสุเหร่าที่ยิ่งใหญ่ของท่านเชคที่

ก่อต้ังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ ที่ท่าน สร้างไว้

ก่อนท่านจะสวรรคต การก่อสร้างรวมท้ังหมดเป็นเวลา 

10 ปี สุเหร่านี้มีพรมผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาด 5,627 

ตารางเมตร และโคมไฟChandelier ใหญ่ที่สุดในโลก 

น าเข้าจากประเทศเยอรมันท าด้วยทองค าและทองแดง 

สามารถรองรับผู้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้สูง

ถึง 40,000 คน นอกจากนี้มัสยิดแห่งนี้เป็นสุสานหลวง

ที่ฝังพระบรมศพของ Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan อดีตประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหรัฐอาหรับเอ

มิเรตส์และเจ้าผู้ครองรัฐอาบดูาบี้ 

**** หมายเหตุ โปรดแต่งกายสุภาพออกจากโรงแรมเพื่อเข้ามัสยิดชิคซาเญด **** 

ผู้หญิง: กรุณาโพกผ้าคลุมศรีษะด้วยน่ะค่ะเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ห้ามใส่กางเกงเลคกิ้งหรือกางเกงรัดรูป   

ผู้ชาย: เสื้อแขนยาวขายาวแต่งกายสุภาพ  

จากนั้น น าท่านเก็บภาพความประทับใจคู่กับเอมิเรตส์พาเลส 

EMIRATE PALACE เป็นโรงแรมของรัฐบาลอาบูดาบี 

บริหารโดยกลุ่ม Kempinski เปิ ดให้บริการครั้งแรกเมื่อ

ปี 2548 โดยใช้งบประมาณก่อสร้างท้ังสิ้นประมาณ 3 

พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสร้างสวยงามดุจด่ังพระราชวัง

ของเจ้าผู้ ค รองนคร โรงแรมนี้ อยู่ บนที่ ของอดีต

ประธานาธิบดี Shieak Al Anyan ซึ่งท่านเคยด ารง

ต าแหน่งประธานาธิบดี ของ U.A.E  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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จากนั้น น าท่านแวะถ่ายรูป Ferrari World และมีเวลาให้ท่าน

เลือกซื้อของที่ระลึกที่เป็นแบรนด์เฟอร์รารี่ จากนั้นแวะ

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ จุดชมวิว ชิคาโกบีช กับชายทะเลสี

เทอร์ควอยซ์ ที่ท่าน Sheikh Al Nayan สร้างขึ้นมาเป็น

ของขวัญแก่ชาวเมือง 

จากนั้น  น าท่านเดินทางกลับสู่ ดูไบ ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 

จากนั้น น าท่านช้อปปิ้งห้างดูไบมอลล์(Dubai Mall)เป็นศูนย์การค้า

แห่งใหม่ล่าสุดของเมืองดูไบ โดยจ าลองอาทิเช่น ห้าง 

Gallaria Lafayette ห้ า ง ชื่ อ ดั ง ข อ ง ฝ รั่ ง เศ ส  ห้ า ง 

Bloomingdales อันยิ่งใหญ่จากอเมริกาเป็นศูนย์รวมแบ

รนด์เนมช้ันน าแนวหน้าจากท่ัวทุกมุมโลก 

น าท่านชม  ชมความล้ าสมัยของน้ าพุเต้นระบ าที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

โดยมีการจัดแสดงที่บริเวณหน้าห้างดูไบมอลล์ เริ่มต้ังแต่ 

17.30-24.00น.โดยการแสดงจะเริ่มทุกๆ30นาทีจากจุดนี้ 

ถ่ า ย ส าม า รถ ถ่ า ย รู ป คู่ กั บ ตึ ก บุ ร จญ์ เค า ะลี ฟ ะ ฮ์ 

(BurjKhalifa) แบบเต็มตัวตึกอีกด้วย 

นอกจากนี้ ท่าน ยังสามารถถ่ายรูปอควาเรี่ยมขนาดยักษ์  ดู ไบ       

อค วา เรี ยม  แอน ด์  ดิ สคั ฟ เวอรี  เซ็ น เตอร์  (Dubai 

Aquarium & Discovery Centre) ในดูไบ มอลล์ (Dubai 

Mall) เปิดตัวในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551ได้ท าลาย

สถิติโลกของกินเนสบุ๊ค ส าหรับ “กระจกอะคริลิคขนาด

ใหญ่ที่สุดในโลก”ด้วยความกว้าง 32.88 เมตร สูง 8.3 

เมตร หนา 750 มิลลิเมตร และหนัก 245,614 กิโลกรัม 

กระจกอะคริลิคดังกล่าวจึงสามารถทนต่อแรงดันของน้ า

กว่า 10 ล้านลิตรได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันก็มีความโปร่งใสจนผู้ชมสามารถชมความสวยงามของสัตว์น้ ากว่า 

33,000 ชนิดได้อย่างชัดเจน 

เย็น อิสระรับประทานอาหารค่ า (ไม่รวมในค่าใช้จ่าย) เพื่อไม่ให้รบกวนเวลาเลือกซื้อสินค้าของท่าน 

 ** ที่ดูไบมอลล์มีร้านอาหารหลากหลายประเภท ทางไกด์จะแนะน าร้านอร่อย ๆ ให้ท่าน ไม่ต้องกังวลค่ะ ** 

จากนัน้  ไดเ้วลาอันสมควร  น าทา่นเดินทางสูท่ีพั่ก IBIS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วันที่สาม  ดูไบ- ขึ้นตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ BURJ KHALIFA – หาดจูไมร่า Jumeirah Beach – บุรจญ์อัลอาหรับ BURJ 

AL ARAB – เวนิสแห่งดูไบ Madinat Jumeirah Souk - นั่งรถ Monorail-THE PALM - ถ่ายภาพด้านหน้า

โรงแรมแอตแลนติส - ทัวร์ทะเลทราย (4WD) (B/L/D) 

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านขึ้นชม ตึกบุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ BURJ KHALIFA (THE 

TALLEST TOWER IN THE WORLD) หรือเดิมชื่อ บุรจญ์ดูไบ

หนึ่งในสัญลักษณ์อันส าคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

อีกท้ังยังเป็นฉากเสี่ยงตายส าคัญของพระเอก “ ทอมครูซ” 

จากภาพยนตร์เรื่อง Mission Impossible 4 ซึ่งตึก มีความสูง

ถึง 828 เมตร ปัจจุบันมีท้ังหมด160 ช้ันเป็นตึกที่ได้ชื่อว่าสูง

ที่สุดในโลกตัวตึกได้ท าสถิติกลายมาเป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดใน

โลกมีความสูงถึง546 เมตรแซงตึกไทเป101 เรียบร้อย(สูงกว่า

ตึกไทเป101 ประมาณ 97 เมตร และสูงกว่าอาคารใบหยก2 ประมาณ 218 เมตร) ซึ่งได้มีการเปิดตัวอย่างเป็น
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ทางการ เมื่อวันที่4 มกราคม พ.ศ.2553 และ เปลี่ยนชื่ออาคารจาก "บุรจญ์ดูไบ" เป็น "บุรจญ์เคาะลีฟะฮ์" เพื่อ 

เป็นเกียรติแก่ ท่านชีคค์อดตีประธานาธิบดีประเทศสหรฐัอาหรับเอมิเรตส์ ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ออกแบบโดยเอสโอ

เอ็ม ผู้ออกแบบเดียวกันกับเซียร์ทาวเวอร์ อาคารที่สูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันการตกแต่งภายในจะ

ตกแต่งโดยจอร์โจอาร์มานี Giorgio Armaniโดยเป็นโรงแรมอาร์มานีส าหรับ37 ช้ันล่างโดยช้ัน45 ถึง108 จะเป็น

อพาร์ตเมนต์โดยที่เหลือจะเป็นส านักงานและช้ันที่123 และ 124 จะเป็นจุดชมวิวของตึกที่ส าคัญ ส่วนบนของตึกจะ

เป็นเสาอากาศสื่อสารนอกจากนี้ช้ัน 78 จะมีสระว่ายน้ า กลางแจ้งขนาดใหญ่โดยตึกนี้จะติดต้ังลิฟต์ที่เร็วที่สุดใน

โลกที่ความเร็ว18 ม./วินาที (65 ก.ม./ชม.,40 ไมล์/ชม.)โดยลิฟต์ที่มีความเร็วสูงสุดอันดับที่ 2 ปัจจุบันอยู่ที่ตึกไทเป

101ที่มีความความเร็ว 16.83 ม./วินาที 

จากนั้น น าท่ าน ชม ชายหาด  JUMEIRAH BEACH ซึ่ ง เป็ น

ชายหาดตากอากาศที่สวยงามยอดนิยมของดูไบ 

จากนั้นน าท่านถ่ายภาพความสวยงามของ โรงแรม 

ตึกบุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB โรงแรมสุดหรู 

ระดับ 7ดาว ที่สวยและหรูหราที่สุด แห่งหนึ่งของโลก 

และมีชชื่อเสียงของตะวันออกกลาง ที่ทุกคนใฝ่ฝันที่จะ

มีโอกาสเข้าไปสัมผัส ต้ังอยู่ริมอ่าวอาหรับ เป็นที่พัก

อาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ บุรจญ์อัล อาหรับ (Burj 

Al Arab)หนึ่งในสัญลักษณ์อันส าคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตึกบุรจญ์อัล อาหรับ ปัจจุบันเป็นโรงแรม

รูปทรงเรือใบที่สวยและหรูหราที่สุดระดับโลกและมีชือ่เสียงของตะวันออกกลาง สถาปนิกได้กล่าวว่า "สิ่งก่อสร้างนี้

จะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบซึ่งก็เหมือนกับ โอเปร่าเฮาส์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์ หรือหอไอเฟลที่เป็น

สัญลักษณ์ของเมืองปารีสและตึกบุรจญ์อัล อาหรับก็ต้องการกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบประเทศสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์เช่นกัน" 

จากนั้น น าท่านเดินเล่นย่าน เมดิแนท จูไมร่า ซุค ศูนย์การค้า

รูปทรงอาหรับโบราณต้ังอยู่ติดริมทะเล หรือเรียกว่า 

เวนิสแห่งดูไบ เป็นตลาดติดแอร์ ต้ังอยู่ในส่วนเดียวกับ

โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Mina Al Salam ของตระกูล 

Al Maktoum ออกแบบและตกแต่งเป็นศิลปะพื้นเมือง

แบบอาหรับคลาสสิก ภายในมีสินค้าระดับ Premium 

มากมาย อาทิ ของที่ระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรม

อิหร่าน หัวน้ าหอม โคมไฟ ของประดับตกแต่งบ้าน 

ขนมหวาน และถ่ัวรสช็อกโกแลต เป็นต้น 

จากนั้น น าท่าน นั่งรถ  > เดินทางสู่โครงการเดอะปาล์ม THE 

PALM ซึ่งเป็นโครงการที่อลังการ สุดยอดโปรเจคส์

โดยการถมทะเล ให้เป็นเกาะเทียมสร้างเป็นรูปต้น

ปาล์ม 3 เกาะ บนเกาะมีที่ พักโรงแรม รีสอร์ท 

อพาร์ตเม้น ร้านค้า ภัตตาคาร รวมท้ังส านักงาน 

ต่างๆนับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก น าท่าน

ชื่นชมความสวยงามของภูมิประเทศ และบรรยากาศ

รอบๆ โรงแรมนี้    Palm Island เป็ น โครงการ

มหัศจรรย์ที่คิดค้นส าหรับรองรับการอยู่อาศัยในอนาคต สร้างโดยการน าทรายมาถมทะเลเป็นเกาะเล็กๆ รวม 

301 เกาะ รูปร่างหากมองจากด้านบนรูปต้นอินทผลัม (The Palm) น าท่านแวะเก็บภาพด้านหน้า บัลลังก์แห่ง 

Atlantis  โรงแรม The Atlantis The Palm  เพ่ือเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก.. 
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กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น  ได้เวลาอันสมควรน าท่านกลับเข้าสู่โรงแรมที่พักเพื่อเตรียมตัวตลุยทะเลทรายในช่วงบ่าย 

15.00 น.  พร้อมกันที่ล๊อบบี๊  จะมีเจ้าหน้าที่มาคอยรับท่าน ไปแคมป์ /ตะลุยทะเลทราย โดยบริการนี้จะอ านวยความสะดวก

โดยการรับ-ส่งถึงโรงแรม “ ทัวร์ทะเลทราย””ท่านจะสนุกกับการนั่งรถตะลุยไปเนินทราย ตื่นเต้น พร้อมชมพระ

อาทิตย์ตก หลังจากนั้นน าท่านเข้าสู่ แค้มปิ้งกลางทะเลทราย โดยภายในมีกิจกรรมต่างๆให้ทุกท่านร่วมสนุก 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 IBIS HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สี่  ดูไบ - พิพิธภัณฑ์ดูไบ DUBAI MUSEUM- นั่งเรือข้ามฝาก ABRA TAXI – ตลาดทอง GOLD SOUK- ตลาด

เครื่องเทศ SPICE SOUK - ดูไบมารีน่า – ดูไบเฟรม – สวนสวยระดับโลก Miracle Garden –  

  MALL OF EMIRATES   (B/L/-)   

เช้า   บรกิารอาหารเชา้ 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 าทุกท่านนั่ ง เรือข้ามฝาก ABRA  ซึ่ งเป็นพาหนะที่ชาวดูไบใช้กันมาแต่โบราณและยังคงอนุรักษ์ ไว้ 

ข้ามฝั่งพาทกุท่านไปช้อปป้ิงที่ตลาดทอง  
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จากนั้น น าท่านเดินช้อปปิ้ง ตลาดทอง (GOLD SOUK) เป็นที่1ของตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกขายทุกอย่างที่ เป็น 

JEWELRY เช่น มุก อัญมณี ต่างๆร้านเล็กๆมากมายกว่าร้อยร้านค้าให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ ตลาดเครื่องเทศ 

(SPICE SOUK) คือ ตลาดเครื่องเทศท้ังตลาดตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นเครื่องเทศหลากหลายชนิดจากท่ัวทุกมุมโลก

จ าพวกไม้หอม อบเชย ถ่ัว กระวาน กานหลู และถ่ัวร้อยแปดชนิดจากทุกที่ในตะวันออกกลาง 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านถ่ายรูปชมบรรยากาศของดูไบมารีน่า พัฒนาทางน้ าที่ต้ังใจ

สร้างขึ้นเป็นแห่งแรก โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ดูไบกลายเป็นเมืองที่มี

คลองที่สร้างโดยมนุษย์และเต็มไปด้วยอสังหาริมทรัพย์หรูหรา 

สวนสาธารณะ บริเวณเดินเล่นและห้างสรรพสินค้าพร้อมถ่ายรูปความ

สวยงามของตึกหน้าตาแปลกตา 

จากนั้น น าท่านขึ้นผ่านชม “DUBAI FRAME” ซึ่งมีขนาดสูง 150 เมตร เชื่อม

ด้วยสะพานยาว 93 เมตร เริ่มการก่อสร้างต้ังแต่ปี 2013  ดูไบ เฟรม’ 

คือสถาปัตยกรรมหน้าตาคล้าย ‘กรอบรูป’ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เปิดให้

เข้าชมเมื่อวันที่  1 มกราคมที่ผ่านมา หลังจากผ่านกระบวนการ

ก่อสร้างมาถึง 10 ปีเต็ม ด้วยเม็ดเงินกว่า 43.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ

ประมาณ 1.39 พันล้านบาท 

 

   ใหม่พิเศษ 1 ปีมีครั้งเดียว ระหว่างวันที่ 01 พ.ย. 2018- 05 พ.ค. 2019  

 เข้าชมงานดอกไม้ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก Miracle Garden 

 

จากนั้น น าท่านเข้าชมสวน Miracle Garden ชมความหัศจรรย์ของการรังสรรค์ปลูกพืชหมู่มวลพฤกษานานาชนิดที่ปลกูอยู่

ท่ามกลางทะเลทราย !!!!! ซึ่งถือเป็นอีกสิ่งคนดูไบภาคภูมิใจ ซึ่งถือได้ว่าหากต้องการอะไรในประเทศนี้ ทุกอย่าง

สามารถเสกสร้างได้หมดทุกอย่างให้ท่านได้เพลิดเพลินชื่นชมความสวยงามต่าง ๆ อย่างเต็มอิ่ม 
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จากนัน้ น าท่านอิสระชอ้ปปิ้ง Mall of the Emiratesได้รับความนยิมสูงทนัทีที่เปดิบริการ Mall of the Emirates เป็นห้าง

ขนาดใหญ่ มีโรงภาพยนตร์ Cinestar แบบคอมเพล็กซ์ มีอาร์เคดกว้างใหญ่ ติดต้ังตู้เกมส์ ลานโบวล์ิ่ง และร้านค้า

อีกมากมาย รวมถึงร้านต่างๆ ที่ไดร้ับความนิยมในดูไบ และ Borders, Debenhams, Zara และแม้แต่ Harvey 

Nichols สินคา้แบรนด์ดังอยา่ง H&M และ Phat Farm ส าหรับลกูค้าทัว่ไป และ Via Rodeo ที่เต็มไปด้วย Versace, 

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

of the Emirates ก็คือ Ski Dubai ไมน่่าแปลกใจที่ Mall of the Emirates เป็นห้างสรรพสนิค้าที่ไดร้ับความนิยม

สูงสุดในดไูบ Ski Dubai หนึ่งในสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวในสหรฐัอาหรับเอมิเรตส์ สามารถเลือกเล่นระหว่างสกี 

สโนว์บอร์ด เล่ือนหิมะ หรือโยนบอลหิมะในสวนหิมะ (ไมร่วมคา่เขา้และคา่อุปกรณใ์น Ski) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น อิสระรับประทานอาหารค่ า (ไม่รวมในค่าใช้จ่าย) เพื่อไม่ให้รบกวนเวลาเลือกซื้อสินค้าของท่าน 

 ** ที่เอมิเรตมอลล์มีร้านอาหารหลากหลายประเภท ทางไกด์จะแนะน าร้านอร่อย ๆ ให้ท่าน ไม่ต้องกังวลค่ะ ** 

จากนัน้  ได้เวลาอันสมควร น าทา่นเดินทางสูท่ีพั่ก IBIS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วันทีห่้า  กรงุเทพฯ         (B/-/-) 

เช้า   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ ได้เวลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบนิดไูบ เพ่ือเดินทางกลับสู่ กรงุเทพฯ 

11.45 น. เหินสู่ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสายการบนิ EMIRATES เทีย่วบนิ EK370 

21.25 น. คณะเดินทางถึง ทา่อากาศสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิภาพ ด้วยความประทับใจ 
 

 

 

**รายการทอ่งเที่ยวอาจเปลีย่นแปลงได้ ทัง้นีโ้ดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เปน็ส าคัญ** 

**กอ่นท าการจองทัวรท์กุครัง้ กรณุาอ่านโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้และทกุบรรทัด**  

**เนือ่งจากทางบรษัิทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก** 

**รปูถ่ายสถานทีใ่ช้ประกอบการโฆษณาเทา่นั้น** 

อัตราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญ่ และ เด็ก (พักหอ้งละ 2 ท่าน) 

โรงแรมทีดู่ไบไมม่ีห้องพัก 3 เตียง 
พักเดี่ยวเพิม่ 

วันที ่16-20 ม.ีค., 23-27 ม.ีค., 27-31 ม.ีค.,  

30 ม.ีค.-03 เม.ย. 

วันที ่03-07, 06-10 หยุดวันจักร ี  

29,900 บาท 

ราคาโปรโมชั่น ไมม่ีราคาเดก็ 
6,500 บาท 

10-14, 11-15 เม.ย. (หยุดสงกรานต)์  
34,900 บาท 

ราคาโปรโมชั่น ไมม่ีราคาเดก็ 
7,500 บาท 

**ราคานี ้สงวนสทิธิ์การออกเดินทางตัง้แต ่จ านวน 25 ทา่นขึน้ไป** 
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เงื่อนไขในการจองทัวร ์

งวดที ่1 : ส ารองทีน่ัง่จา่ย  15, 000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พรอ้มสง่ส าเนาหนังสอืเดินทาง 

งวดที ่2 :ช าระยอดสว่นทีเ่หลือ กอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วัน  

หากไมช่ าระคา่ใช้จา่ยภายในก าหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต 

อัตราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัด โดยสายการบินเอมิเรสต์ ( EK ) 

 ค่ารถโค้ชทอ่งเที่ยวตามรายการ      

 ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) 

 ค่าอาหารทกุมื้อตามระบุในรายการ    

 ค่าวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรสต ์

 ค่าธรรมเนยีมต่างๆ และค่าเข้าชมตามสถานที่ทกุแห่ง  

 น้ าดื่มวันละ 1 ขวดบริการทุกวนั 

 มัคคุเทศกน์ าเที่ยวที่ช านาญเส้นทางบริการท่านเป็นอย่างดี 

 ค่าประกนัอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  

  วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”) 

(หมายเหต:ุ ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรับเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 6 เดอืน และ ผู้ใหญ่อายมุากกว่า 75 ปี 

ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้คา่สินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึง่ของสัญญาฯ) 

 

อัตราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าหนังสือหนังสือเดินทาง 

 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณทีี่เกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าซักรีด คา่โทรศัพท ์ค่าอาหารส่ังพิเศษ, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก  

 ค่าอาหารทีไ่มไ่ด้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษหีัก ณ ทีจ่่าย 3% 

เปน็ธรรมเนยีมปฏิบัติในการทอ่งเที่ยว นักทอ่งเทีย่วควรทปิแกม่คัคเุทศกท์อ้งถิ่นและ คนขับรถทีค่อยบรกิารเราโดยประมาณ   

ประมาณ  42 USD ตอ่ทรปิ (คดิเปน็เงนิไทยประมาณ 1400 บาท) 

 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย ทา่นละ 3 USD / ทา่น / วัน (คดิเป็น 5 วัน เทา่กับ 15 USD) 

 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิ่น ทา่นละ 3 USD / ทา่น / วัน (คดิเปน็ 5วัน เทา่กับ 15 USD)       

 พนักงานขับรถในประเทศดไูบ ท่านละ 2 USD / ทา่น / วัน (คดิเปน็ 5วัน เทา่กับ 10 USD) 

 พนักงานขับรถท่องทะเลทราย  ทา่นละ 2 USD / ทา่น / วัน (คดิเปน็ 1 วัน เทา่กับ 2 USD) 

 

วธิกีารช าระคา่บรกิาร 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระค่ามัดจ าท่านละ 15,000.- บาท 

- ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน 

- ช าระโดยเงินสด 

- ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชยีรเ์ชค็ สั่งจ่ายในนามบริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ากัด 

- ช าระด้วยการโอนเงนิผา่นบัญชธีนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายงัเบอร์ 02-231-3399) 
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ชื่อบญัช ี บรษิทั เอฟวนีวิ อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จ ากดั 

      ธนาคารกรุงเทพฯ  สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส์ เลขที่  860-0-241510 บัญชีออมทรัพย์ 

      ธนาคารกรุงไทย  สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส์ เลขที่  968-0-091880 บัญชีออมทรัพย์ 

      ธนาคารกสิกรไทย  สาขา สีลมคอมเพล็กซ์ เลขที่  020-3-839278 บัญชีออมทรัพย์ 

      ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาอโศกทาวเวอร์   เลขที่  234-2-012317  บัญชีออมทรัพย์ 

กรณชี าระด้วยบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ท าการรูด 

ทางบริษทัเอฟวีนิว ฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านช าระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล 

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการช าระเงินของท่านเป็นส าคัญ 

หมายเหตุ  ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่

ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

กรณยีกเลิก 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋ว

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจ าห้องพัก เป็นต้น)  

ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

เอกสารทีใ่ช้ประกอบในการยื่นวซี่า 

 ในการท าวซี่าประเทศดไูบ 10 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง 

 พาสปอร์ตมีอายุนานกว่า 6 เดือน และมหีน้าว่างอย่างน้อย 2 หนา้ 

 รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาด 2นิ้ว 1 รูป หน้าตรง ไม่ยิม้ ไม่เห็นฟัน  

 สแกนหน้าพาสปอร์ต กลางเต็ม2 หน้า (ตอ้งเปน็สแกนสไีมส่ามารถใช้ส าเนาได)้ 

กรณเีด็กอายไุมถ่ึง 20 ปบีรบิรูณ์ 

 กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ และไมไ่ด้เดินทางกับบิดา/มารดา คนใดคนหนึ่ง ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไป 

ต่างประเทศ จากบิดา/มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศและวันเดินทาง (ตัวจรงิ) 

 ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชดุ ของบิดามารดา   (กรณทีีม่เีด็กอายตุ่ ากวา่ 20 ปีเดนิทางไปด้วย) 

 ส าเนาสูติบัตร 1 ชดุ (กรณอีายุต่ ากวา่ 20 ปี) 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชดุ (กรณอีายตุ่ ากวา่ 20 ปี) 

 ส าเนาทะเบียนสมรส หรอืส าเนาทะเบยีนหย่า 1 ชุด (กรณเีด็กอายตุ่ ากวา่ 20 ปีเดนิทาง) 

ตัวอย่างเอกสารยืน่วซี่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พาสปอรต์ ควรมีอายใุชง้านเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนั้นบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบกรณี 

ดา่นตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
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ข้อแนะน าและแจ้งเพื่อทราบ 

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

  ท่านเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า 

กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 

กระเปา๋เดินทางเพื่อโหลด ให้ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 ก.ก.ต่อใบ / กระเปา๋ถอืข้ึนเครื่อง (Hand carry)  

  น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ  

กรณยีกเลิก 

ยกเลิกหลังจากวางเงนิมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนัน้ ทีไ่ม่สามารถ คนืเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าต๋ัว

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจ าห้องพัก เป็นต้น)  

ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเตม็จ านวน บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิทั้งหมดในทุกกรณ ี

***หมายเหต*ุ** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน  ซึ่งในกรณีนี้

ทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจัดหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถ้าต้องการ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสดุวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนอืความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสดุวิสัยบางประการ 

เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนอืการควบคมุของ

ทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดข้ึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ 

อุบัติเหตุต่าง ๆ 

ราคานี้คดิตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึ้น ตามอัตราค่าน้ ามัน หรือ ค่าเงิน

แลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรบัราคาต๋ัว ตามสถานการณดั์งกล่าว 

เนื่องจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากทา่นสละสทิธิ์การใช้บรกิารใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศไมว่า่ในกรณใีดกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมค่นืเงนิในทกุกรณี 

หากลกูคา้ทา่นใด ยื่นวซี่าแลว้ไมไ่ดร้ับการอนมุัต ิลูกคา้ต้องช าระคา่มัดจ าที่ 10,000 บาท และคา่วซี่าตามที่สถานฑตูฯ เรยีกเกบ็ 

 

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไมน่้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ยกว่า 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ** 
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Attn : คุณ____________________       Fax :  02 – 231-3399 

ใบจองทัวร์กับ  บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 

 

รายการทัวร ์        วันเดินทาง       

ชื่อผู้ติดต่อ       โทร     แฟกซ ์     

ที่อยู่เพื่อติดต่อรับเอกสาร              

                
จ านวนผู้เดินทางทั้งหมด     คน  (ผู้ใหญ่    ท่าน / เด็กอายตุ่ ากว่า 12 ปี  ท่าน) 
จ านวนห้องพกัที่ใช้ทั้งหมด                ห้อง  (ห้องพักคู ่  ห้องพักเดี่ยว       ห้องพัก 3 เตียง  ) 
รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง) 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมำยเหตุ กรุณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 

       อำหำร    ไม่ทานเนื้อวัว                     ไม่ทานเนื้อหมู                ไม่ทานสัตว์ปีก    ทานมังสาวิรัต 

รายระเอียดอื่นๆ               

               
 

ยืนยันรำคำ ผู้ใหญ่     เด็ก    ค่าตั๋วเพิ่ม / ลด     

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว  ลงชื่อ       ผู้จอง 

               (     )  
                      วันที่         

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่ำนที่ให้เกียรติใช้บริกำร

ของเรำ 


