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วันแรก กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ • สนามบินนานาชาติดูไบ      (-/-/-) 
13.00 น. พร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิช้ัน 4 ประตู 8 Row Tเคาท์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ 

Emirate Airline (EK)โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
16.00 น. ออกเดินทางสู่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นครดูไบ โดยเที่ยวบิน EK377  

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง(ใช้เวลาบิน 6 ช่ัวโมง 10 นาที+) 

19.55 น. ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 3 
ชัว่โมง)ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประเทศหน่ึงในตะวนัออกกลางตั้งอยูท่างทิศ
ตะวนัออกเฉียงใตข้องคาบสมุทรอาหรับในภูมิภาคเอเชียตะวนัตกเฉียงใตริ้มอ่าวเปอร์เซียประกอบดว้ยรัฐเจา้
ผูค้รองนคร 7 รัฐได้แก่อาบูดาบีอจัมานดูไบฟูไจราห์ราสอัลไคมาห์ชาร์จาห์และอุมม์อัลไกไวน์ น าท่าน
เดินทางสู่ นครดูไบเป็นนครใหญ่สุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีประชากรประมาณ 2 ลา้นคน เมืองดูไบถือ
ไดว้า่เป็นเมืองท่าที่ส าคญัแห่งหน่ึงบนโลก และมีอตัราการเจริญเติบโตของเมืองสูงมาก 
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เดินทางสู่ ดูไบมอลล์(Dubai Mall)อิสระอาหารคํา่ตามอัธยาศัยตั้งอยูท่ี่ดา้นล่างของ BurjKhalifaณ ใจกลางของตวัเมือง
ดูไบคือศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่มหึมาซ่ึงเป็นที่รวมของร้านคา้มากกว่า1,200 ร้านร้านอาหารและร้านกาแฟ
มากกว่า200 แห่งและตลาดขายทองในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกส่ิงที่น่าสนใจดา้นสันทนาการประกอบดว้ย
พิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ไม่รวมค่าเข้าชม)ลานสเก็ตน ้ าแขง็ขนาดกีฬาโอลิมปิกสวนสนุกในร่ม
และโรงภาพยนตร์22 จอสถานที่อนัดึงดูดใจเหล่าน้ีตั้งอยูบ่นเน้ือที่มากกวา่5.9 ลา้นตารางฟุต (550,000 ตาราง
เมตร) บนอาคารส่ีชั้น 

นําท่านชม นํ้าพุแห่งดูไบ(Dubai Fountain) หรือ นํ้าพุเต้นระบํา ตั้งอยู่ในทะเลสาบเบิร์จคาลิฟา ทะเลสาบที่เป็น
ศูนยก์ลางของเมืองดูไบ ถูกรายลอ้มไปดว้ยตึกที่มีช่ือเสียง ไดแ้ก่ ดูไบมอลลเ์บิร์จคาลิฟา หรือ หอคอยคาลิฟา 
เดิมช่ือ เบิร์จดูไบ เป็นส่วนหน่ึงของโครงการพฒันาขนาดยกัษ ์มีที่ต ั้ง ณ ‚ชุมทางเช่ือมต่างระดบัที่ 1‛ ของ
ถนนชิค ซาเยด และถนนโดฮา นอกจากน้ียงัเป็นที่ตั้งของโรงแรมช่ือดงัอ่ืนๆ อีกเป็นจ านวนมากนํ้าพุแห่ง 
ดูไบ นั้นถือวา่เป็นอีกหน่ึงไฮไลทท์ี่มีความส 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 
ตวั ควบคุมการท างานดว้ยระบบคอมพวิเตอร์ โดยจะแสดงประกอบดนตรีคร้ังละ ประมาณ 5 นาที โดยน ้ าพุ
แห่ง ดูไบ ใชง้บประมาณในการก่อสร้างทั้งส้ินกวา่ 7.2 พนัลา้นบาท  

ที่พัก โรงแรม Cassells Al Barsha Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่สอง ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์•อาบูดาบี•ถ่ายรูปกับรถFerrari•Grand Mosque•Heritage Village 
 เอทิฮัดทาวเวอร์       (เช้า/กลางวัน/เยน็) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
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จากน้ัน สุดพิเศษ!!นําท่านเดินทางสู่ช้ันที่ 124 ของตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ BurjKhalifa ตึกที่สูงที่สุดในโลก(รวมค่าบัตร
ขึ้นตึกช้ันที่ 124)หรือเดิมช่ือบุรจญดู์ไบBurj Dubai ก่อสร้างแลว้เสร็จเม่ือวนัที่2ธนัวาคมพ.ศ. 2552และเปิด
ใหใ้ชไ้ดอ้ยา่งเป็นทางการเป็นส่วนหน่ึงของโครงการพฒันาขนาดยกัษมี์ที่ตั้งณ "ชุมทางเช่ือมต่างระดบัที่1" 
ของถนนชิคซาเยดและถนนโดฮาเป็นส่ิงก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกโดยมีความสูงประมาณ828เมตรและเม่ือ
วนัที่22กรกฎาคมพ.ศ.2550ตวัตึกไดท้  าสถิติกลายมาเป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง546เมตรแซง
ตึกไทเป101เรียบร้อย (สูงกวา่ตึกไทเป101ประมาณ97เมตรและสูงกวา่อาคารใบหยก2 218เมตร) 

เดินทางสู่ อาบูดาบี(Abu Dhabi)จากดูไบใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ช่ัวโมงเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่
ที่สุดเป็นอนัดบั 2 ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อาบูดา
บีตั้งอยู่บนเกาะรูปตัวทีที่ยื่นเขา้ไปในอ่าวเปอร์เซีย
เมืองครอบคลุมพื้นที่ 67,340 ตารางกิโลเมตร (26,000 
ตารางไมล)์และมีประชากรราว 860,000คนในปีค.ศ. 
2007 อาบูดาบีถือเป็นเมืองที่ค่าครองชีพแพงที่สุด
อนัดบั 3 ในภูมิภาคและอนัดบั 26 ของโลก 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ถ่ายรูปกับรถ Ferrariณ บริเวณด้านหน้า เฟอร์ราร่ีเวิลด์Ferrari World theme park(ไม่รวมค่าเข้าชม 
ประมาณ 70USD/ท่าน) เป็นสวนสนุกในร่มแห่งแรกและใหญ่ที่สุดในโลกออกแบบมาไดอ้ยา่งโดดเด่นดว้ย
สัญลกัษณ์เฟอร์ราร่ีขนาดใหญ่บนหลงัคาสีแดงสดส่วนโคง้เวา้ของหลงัคาไดแ้รงบนัดาลใจจากFerrari GT 
body มีขนาดครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด200,000 ตารางเมตรมีพื้นที่ในร่มใหผู้เ้ขา้ชมได8้6,000 ตารางเมตรขนาด
ใหญ่พอๆกบั7 สนามฟุตบอลเลยทีเดียวจุดประสงคท์ี่สร้างขึ้นก็เพือ่ระลึกถึงผูผ้ลิตรถยนตเ์ฟอร์ราร่ีขวญัใจคน
ทัว่โลก 
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นําท่านชม มสัยดิSHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL NAHYAN GRAND MOSQUEมัสยิดทีส่วยที่สุดในโลกเป็น
สถานที่ยดึเหน่ียวทางจิตใจของชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทุกคน ทนัทีที่เดินเขา้สู่มสัยดิชิคชาเญด ส่ิงที่สะดุด
ตาที่สุดเห็นจะเป็นสีขาวสะอาดตาของมสัยดิแห่งน้ี มสัยดิชิคชาเญด ใชเ้วลาก่อสร้างนานถึง 10 ปี โดยเร่ิม
ก่อสร้างตั้งแต่ปี 1996 และเสร็จในปี 2007 โดยระดมช่างฝีมือมากกวา่ 3,000 คนจากทัว่โลกมาร่วมสรรสร้าง
สถาปัตยกรรมอนังดงามแห่งน้ี วสัดุที่ใชใ้นการสร้างมีตั้งแต่หินอ่อน เซรามิก คริสตลั และทองค าถือเป็น
สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานความทนัสมยัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมของศาสนาอิสลามไดอ้ยา่งลงตวั ความส าคญั
ของมสัยดิแห่งน้ีนอกจากจะเป็นที่รองรับผูม้าประกอบพธีิกรรมทางศาสนาไดถึ้ง 40,000 คนแลว้ ยงัเป็น
แหล่งดึงดูดนกัท่องเที่ยวที่มากที่สุดเป็นอนัดบัที่ 25 ของโลกดว้ยไฮไลตส์ าคญัทีไ่ม่ควรพลาด คือ การเขา้ชม 
โคมไฟแชนเดอร์เลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มูลค่าราว 30 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ท าจากทองค าและทองแดง 
น าเขา้จากประเทศเยอรมนีและ พรมผนืใหญ่ที่สุดในโลก ที่ทอเป็นผนืเดียวไม่มีรอยต่อ ขนาด 5,627 ตาราง
เมตรนอกจากเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวและประกอบพธีิทางศาสนาแลว้ มสัยดิชิคชาเญด ยงัเป็นสุสานฝังพระ
บรมศพของ Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyanอดีตประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซ่ึง
เป็นผูส้ร้างมสัยดิแห่งน้ีไวก่้อนจะสวรรคตดว้ย 

***การแต่งกาย*** 
ผู้ชาย : ต้องแต่งตัวสุภาพเรียบร้อย ใส่กางเกงขายาว เส้ือแขนยาวผู้หญิง :ห้ามใส่เส้ือผ้ารัดรูป เส้ือและกางเกงห้ามแนบเนื้อเส้ือ
แขนยาว กางเกงขายาว และต้องเตรียมผ้าสําหรับคลุมศีรษะด้วย 
เดินทางสู่ Heritage Village (Heritage Village)จดัแสดงวถีิชีวติอาหรับของUAE ถูกท าซ ้ าในสมยัโบราณน่ีเป็น 
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รูปแบบดั้งเดิมของการฟ้ืนฟูบูรณะอดีตอาหรับ
ส าหรับประเทศอาหรับที่น่ีแสดงใหเ้ห็นชีวิตใน
สมยัโบราณไม่เพียงแต่ของเอมิเรตของอาบูดา
บีแต่ของเขตภูมิอากาศทั้งหมดของประเทศที่น่ี
ในบางพื้นที่คุณสามารถมองเห็นวิถีชีวิตของ
ชาวโอเอซิสชายฝ่ังทะเลผูส้ร้างมรดกหมู่บา้น
แห่งน้ีไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงวถีิชีวติแบบเก่าแก่ 
ของทั้ งประเทศไม่ใช่แค่ภูมิภาคเดียวเท่านั้ น
แวะถ่ายรูปกบัตึก 
เอทิฮัดทาวเวอร์(Etihad Tower)คือกลุ่มอาคารที่ใชใ้นการ
ถ่ายท าฉาก‘จมัป์รถ’ ขา้มตึกของโดมินิกทอเรตโต (รับบท
โดยวินดีเซล) ในหนังเร่ืองFurious 7ที่ผสมผสานทั้งความ
สวยงามยิง่ใหญ่ของสถาปัตยกรรมเขา้กบัวีรกรรมสุดห่ามที่
ไม่มีมนุษยป์กติคนใครนึกอยากท าเป็นตน้แบบของความ
หรูหราและงดงามท่ามกลางบรรดาตึกระฟ้าในอาบูดาบีตวั
อาคารส านักงานสร้างจากหินอ่อนและประกอบไปดว้ยการ
ตกแต่งรายละเอียดอย่างใส่ใจและระบบไฟที่ทนัสมยัทัว่ทั้ง
อาคารตั้งแต่ทางเขา้อาคารผูท้ี่แวะเวียนมาที่เอทิฮดัทาวเวอร์
จะตอ้งประทบัใจกบับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มชั้นหน่ึงที่
ให้ทั้งความสะดวกสบายและความสวยงามทนัสมยัจากนั้น
 เดินทางกลบัดูไบใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรมCassells Al Barsha Hotelหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่สาม พระราชวังชีค• สุเหร่าจูไมร่าห์•ชายหาดจูเมราห์•บุรจญ์อัลอาหรับ •ขึน้รถไฟMonorail 
หมู่เกาะต้นปาล์ม•โรงแรมแอตแลนทิส•น่ังรถลิมูซีนชมเมือง•ทะเลทรายอาหรับ•โชว์ระบําหน้าท้อง 
         (เช้า/กลางวัน/เยน็) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
จากนั้น แวะถ่ายรูปกบั พระราชวังชีค(Shiekh Palace)พระราชวงัสุดอลงัการของท่านชีคแห่งนครดูไบ 
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ตกแต่งด้วยส่ิงของล ้ าค่า ประดับสวนปลูก
ตน้ไม้อย่างร่มร่ืนถ่ายรูปกับสุเหร่าจูไมร่าห์
(Jumeirah Mosqe)สถานที่แสดงความ
ศรัทธาและศึกษาศาสนาอิสลามสุเหร่าหิน
อ่อนสีขาวนวลสะอาดตามีงานสถาปัตยกรรม
ที่ทั้งสวยงามและทนัสมยัและไดรั้บการกล่าว
ขานวา่เป็นมสัยดิที่สวยงามที่สุดของเมืองเลย
ก็วา่ได ้

เดินทางสู่  ชายหาดจูเมราห์(Jumeirah Beach)ถ่ายรูป
กบัตึก บุรจญ์อัลอาหรับ(Burj al-Arab)เป็นโรงแรมที่หรูหราในนครรัฐดูไบเรียกไดว้่าเป็นโรแรมระดบั 7 
ดาว สุดหรู มีความสูง 321 เมตรหรือ 1,050 ฟุตและเป็นโรงแรมที่สูงที่สุดอนัดบัที่ 4 ของโลกและมีความสูง
เป็นอนัดับที่ 57 ของโลกตึกบุรจญอ์ัลอาหรับตั้งอยูบ่นเกาะเทียมที่ถูกถมขึ้นห่างจากชายฝ่ังจูไมราบีช 280 
เมตรและเช่ือมต่อดว้ยสะพานที่มีลกัษณะโคง้ตึกบุรจญอ์ลัอาหรับมีลกัษณะโครงสร้างการออกแบบเพื่อเป็น
สญัลกัษณ์ของเมืองดูไบและตวัอาคารเลียนแบบมาจากใบของเรือใบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จากนั้น ขึน้รถไฟMonorailจากปลายตน้ปาล์มถึงยอดของตน้ปาล์มสู่ หมู่เกาะต้นปาล์มเป็นโครงการก่อสร้างเกาะ

จ าลองบริเวณอ่าวเปอร์เซียในดูไบในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยแต่ละเกาะจะมีลกัษณะรูปร่างเหมือนตน้
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ปาลม์และลอ้มรอบดว้ยเส้ียววงกลมโดยพื้นที่จะมีการจดัเป็นที่อยูอ่าศยัและรีสอร์ทการพฒันาน้ีเป็นส่วนหน่ึง
ในโครงการพฒันาการท่องเที่ยวของประเทศแวะชมโรงแรม แอตแลนทิสเดอะปาล์ม(Atlantis The Palm) 

คือนิยามใหม่ของรีสอร์ทที่เป็นจุดหมายปลายทาง ดว้ยสถานที่ตั้งบนเกาะปาล์มที่เป็นรูปพระจนัทร์เส้ียว ที่
พกัแห่งน้ีจึงกลายเป็นสญัลกัษณ์ของดูไบอยา่งรวดเร็ว และเป็นหน่ึงในจุดสงัเกตที่ ‘ตอ้งชม’ ของเมือง 
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลงัรับประทานอาหารให้ท่านได้สัมผสัประสบการณ์สุดExclusiveนําท่านน่ังรถลมูิซีนLimousine carชม
เมอืงดูไบ ทีพ่ร้อมด้วยอปุกรณ์อาํนวยความสะดวกทีห่รูหราเป็นรถสําหรับขบัในเมอืงอนัดเีลศิและภูมฐิานหาก

คุณต้องการเดนิทางแบบมสีไตล์และหรูหราอย่างแท้จริงน่ีคือส่ิงทีส่ามารถตอบโจทย์คุณได้ 
น าท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกัใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยัเตรียมตวัแต่งกายไปทะเลทราย 

 
 
*การไปทัวร์ทะเลทราย ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีโรคประจําตัว เช่นโรคหัวใจ หรือโรคความดัน ถ้าเมารถกรุณาแจ้งกับทางทัวร์ให้
รับทราบ และทานยาแก้เมาอย่างน้อยคร่ึงช่ัวโมง กรุณาเตรียมแว่นตากันแดด ,ผ้าคลุมผม , หมวก และรองเท้าแตะจะสะดวก
ที่สุด หากไม่เดนิทางไปร่วมกกิรรมทางบริษัทขอสงวนสิทธ์การคนืค่าทัวร์*** 
 

จากนั้น  น าท่านตะลุยทะเลทรายด้วยรถ4WDขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คนั/6 ท่านโดยรับท่านจากโรงแรมสู่ทะเลทราย
อาหรับ(Arabian Desert)แห่งน้ีเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอนัดบั4 (รองจาก1. Antarctic Desert / 
2.Arctic Desert / 3. Sahara Desert) ตั้งอยูใ่นเขตพื้นที่ของหลายประเทศในกลุ่มคาบสมุทรอาหรับเช่น 
จอร์แดนอิรักคูเวตกาตาร์โอมานเยเมนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ2,300,000 
ตารางกิโลเมตรซ่ึงถา้เทียบกบัประเทศไทยที่มีพื้นที่ประมาณ500,000 ตารางกิโลเมตรสนุกสนานกบัการนัง่ 
รถตะลุยทะเลทราย SAND DUNE พร้อมชมพระอาทิตยต์กที่งดงาม   ท่านจะไดส้นุกสนานและต่ืนเตน้ไป
กบัประสบการณ์อนัแปลกใหม่ น่ังรถตะลุยไปบนเนินทรายทั้งสูงและต่ําสลับกันไป (Sand Dune) 
น าท่านเดินทางไปทวัร์ทะเลทราย(Dune Safari & BBQ Dinner)  
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บริการอาหารเย็น ณ แคมป์กลางทะเลทราย กับเมนูบาร์บีควิ (ไก่,เนื้อแกะ,เนื้อวัว) ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับบรรยากาศ ที่แสน 
โรแมนติกในแบบฉบับของชาวพืน้เมือง พร้อมชมการแสดงโชว์ต่างๆอาทิเช่น ระบําหน้าท้อง Belly Dance 

ฟรี!!!Henna Tattooการเพ้นท์ลวดลายแบบฉบับชาวอาหรับ /ทดลองเคร่ืองสูบบารากู่พืน้เมอืงของชาวอาหรับ 
ชิมชา กาแฟ สไตล์อาหรับ ผลไม้ตามฤดูกาล /กิจกรรมข่ีอูฐ 

22.00 น. น าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมที่พกั 
ที่พัก โรงแรม Cassells Al Barsha Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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วันที่ส่ี  พิพิธภัณฑ์ดูไบ•น่ังเรือAbraข้ามฟาก •ตลาดเคร่ืองเทศ • ตลาดทอง•ดูไบเฟรม • เอมเิรตส์มอลล์ 
                         สนามบินดูไบ       (เช้า/กลางวัน/อิสระมือ้เยน็) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม 
จากน้ัน ชม พิพิธภัณฑ์ดูไบ(Dubai Museum)ที่อยูใ่น 

ป้องปราการเก่าแก่อัลฟาฮิดิ(Al Fahidi Fort)ที่น่ี 
เป็นจุดเร่ิมตน้ที่ดีที่จะได้ท  าความรู้จกัดูไบอย่าง
ลึกซ้ึง ท่านจะได้รู้ถึงบทสรุปของดูไบแบบย่อ
ประวติัศาสตร์ทั้งหมดมาใหช้มแลว้เช่ือหรือไม่ว่า
ดูไบมีการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ทุกๆ 10 ปี 

จากนั้น  น่ังเรือAbraข้ามฟากที่Dubai Creekคือเวิ้งน ้ า

ทะเลธรรมชาติจากอ่าวเปอร์เซียที่แบ่งเมืองออกเป็นสองส่วน 
ทางด้านตะวนัออกเฉียงเหนือคือ Deira Dubai และทางด้าน
ตะวนัตกเฉียงใตค้ือ Bur Dubai ทางน ้ าแห่งน้ีมีบทบาทส าคญัใน
ประวติัศาสตร์ของดูไบ โดยเร่ิมแรกคือช่วยอ านวยความสะดวก
ให้แก่การค้ากับอินเดียและแอฟริกา และเป็นท่าเรือที่ปลอดภัย
ส าหรับเรือคา้ขายตลาดเคร่ืองเทศและตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก
(Spice Souk and Gold Souk)หน่ึงในสถานที่ท่องเที่ยวดูไบที่
ตอ้งไปส ารวจ ตลาดที่น่ีเขาเรียกกันว่าซุค (Souk) ตั้ งอยู่บริเวณ
ท่าเรือในอดีตเป็นที่ขนถ่ายสินคา้ที่รวบรวมเคร่ืองเทศนานาชนิด ที่
น าเขา้มาจากนานาประเทศ และทองค าที่ตั้งอยูส่องขา้งทางนั้นสุก
อร่ามละลานตามาก หากคุณเป็นคนนิยมเคร่ืองเพชรทองสไตล์
อาหรับ รับรองวา่เดินตลาดทองดูไบที่น่ีไม่มีผดิหวงัชวัร์ 
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ถ่ายรูปกบั‘ดูไบ เฟรม’คือสถาปัตยกรรมหนา้ตา 
คลา้ย ‘กรอบรูป’ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก น าท่านถ่าย 
รูปหนา้ตึก(ไม่รวมค่าขึ้นตึก)ผา่นกระบวนการก่อ 
สร้างมาถึง 10 ปีเตม็ ดว้ยเม็ดเงินกวา่ 43.5 ลา้น 
เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.39 พนัล้านบาท 
คอนเซปตง่์ายๆ ของ ‘ดูไบ เฟรม’ คือการแสดง
ภาพใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ห็นถึงสภาพแวดลอ้มของดูไบ 
ทั้งในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต เพราะที่ตั้งของ
ดูไบ เฟรม นั้นตั้งอยูบ่ริเวณเขตแบ่งระหวา่งเมืองเก่าและเมืองใหม่อยา่งพอดิบพอดี  
น าท่านอิสระชอปป้ิงที่ เอมิเรตส์มอลล์(Mall of the Emirates)เป็นหา้งขนาดใหญ่ มีร้านคา้มากมาย รวมถึง
ร้านต่างๆ ที่ไดรั้บความนิยมในดูไบ และ Borders, Debenhams, Zara และแมแ้ต่ Harvey Nichols สินคา้แบ
รนด์ดังอย่าง H&M และ Phat Farm ส าหรับลูกคา้ทัว่ไป และ Via Rodeo ที่เต็มไปดว้ย Versace, D&G, 
Ferragamoและอ่ืนๆ Mall of the Emirates มีร้านอาหารให้คุณเลือกจนแทบนับไม่ถว้นเลยทีเดียว ซ่ึงมี
เมนูอาหารนานาชาติใหเ้ลือกมากมาย The Butcher’s Shop รวมอาหารสุดยอดที่น าเขา้จากแอฟริกาใต ้ที่ที่คุณ
ตอ้งแวะทาน biltong (เน้ือตากแหง้) หรือสเตก็รสเลิศอาหารจีน อาหารไทย  
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คํา่  อิสระอาหารคํา่ ที่ เอมิเรตส์มอลล์ 
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินดูไบ 

22.35 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินเอมิเรตส์Emirate Airline (EK)เที่ยวบินที่  EK374 

วันที่ห้า  กรุงเทพ          (-/-/-)     
07.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

********************************************************************** 

อตัราค่าบริการและเงือ่นไขรายการท่องเที่ยว 

วนัเดนิทางราคา มหัศจรรย์ดูไบ สายการบินเอมิเรตส์ (EK) 5 วนั 3 คืน 

เร่ิมเดนิทาง 
กลบัจาก
เดนิทาง 

ไฟท์บิน ผู้ใหญ่ เดก็มเีตียง เดก็ไม่มเีตียง พกัเดีย่ว 

13 ธ.ค.61 17 ธ.ค.61 EK377/EK374 35,900 35,900 34,900 6,000 

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 29,900 29,900 28,900 6,000 

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

07 ก.พ.62 11 ก.พ.62 EK377/EK374 30,900 30,900 29,900 6,000 

15 ก.พ.62 19 ก.พ.62 EK377/EK374 30,900 30,900 29,900 6,000 

21 ก.พ.62 25 ก.พ.62 EK377/EK374 30,900 30,900 29,900 6,000 

28 ก.พ.62 04 มี.ค.62 EK377/EK374 30,900 30,900 29,900 6,000 

08 มี.ค.62 12 มี.ค.62 EK377/EK374 30,900 30,900 29,900 6,000 
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14 มี.ค.62 18 มี.ค.62 EK377/EK374 29,900 29,900 28,900 6,000 

22 มี.ค.62 26 มี.ค.62 EK377/EK374 30,900 30,900 29,900 6,000 

28 มี.ค.62 01 เม.ย.62 EK377/EK374 30,900 30,900 29,900 6,000 

04 เม.ย.62 08 เม.ย.62 EK377/EK374 30,900 30,900 29,900 6,000 

11 เม.ย.62 15 เม.ย.62 EK377/EK374 37,900 37,900 36,900 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 

 

อตัราค่าบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ดูไบ-กรุงเทพฯ สายการบินEmirate Airline(EK)เป็นต๋ัวหมู่คณะไม่

สามารถสะสมไมล์ได้ 
 ภาษีนํ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
 ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 

1 ใบ 
 ค่าวีซ่าท่องเที่ยวประเทศดูไบ 
 ค่าโรงแรมตลอดการเดินทาง (พักห้องละ 2 -3ท่าน)(กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 
 ค่าอาหารทุกมือ้ตามรายการระบุ,นํ้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวคนไทย 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีี่เกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
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 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุ
ไว้ในรายการ 

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

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป50USD/ท่าน 

 

เงือ่นไขการสํารองที่น่ัง 
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 15 ท่านขึน้ไป กรณไีม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการ
เดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง 
2.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระทันทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า
15 วันมิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดนิทาง21วนั) 
3. กรณยีกเลิก 
3.1 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคนืเงินมัดจําโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 
3.2 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคนืเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 
4. กรณเีจ็บป่วย 
4.1 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลือ่นการเดินทางได้ตามความเป็น
จริง 
5.กรณทีี่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทัวร์,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทาํการออกต๋ัวหรือชําระค่าทัวร์ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบิน โดย 
ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณ ี
 

เอกสารทีใ่ช้ในการยืน่วซ่ีาประเทศดูไบ 10 วนัล่วงหน้าก่อนเดนิทาง 

 สแกนหน้าพาสปอร์ตสีที่ชัดเจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมอีายุเหลือมากกว่า 6 เดือน 
 รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2 นิ้ว พืน้หลังสีขาวเท่าน้ัน 2 รูป หน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน เก็บผมให้เรียบร้อย  
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 กรณผู้ีเดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  เด็กไม่ได้เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง 
ไปต่างประเทศจากเขตหรืออําเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา + หนังสือ
รับรองค่าใช่จ่าย 

 กรณผู้ีเดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมสําเนาสูติบัตร ภาษาไทย 1 ฉบับ และ ใบสูติบัตรตัวจริง ภาษาอังกฤษ 
1 ฉบับ 

 กรณผู้ีเดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ เปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ ต้องเตรียมเอกสารเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ ภาษาอังกฤษตัว
จริง 1 ฉบับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** ในกรณีวซ่ีาของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากประเทศดูไบ 
ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบคืนเงินค่าทัวร์ให้ทุกกรณี** 
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รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคญั 
 หนังสือเดินทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่

ท่องเที่ยวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง
และไม่สามารถเดนิทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่
กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ
(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคนืเงินและไม่สามารถ
เปลี่ยนช่ือได้หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราค่านํ้ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิ
ปรับราคาต๋ัวดังกล่าว 

 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่นไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 
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 กรณใีช้หนังสือเดนิทางราชการ(เล่มนํา้เงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทวัร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 
แล้วจงึมดัจาํเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 


