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ข้ึนตึก !! เบิรจ์คาริฟา ชั้น124  BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD)  ตกึที่

มีความสูงเหยียบ 828 เมตร 160ชั้น  

 เท่ียวชมเมือง ชารจ์าห ์ จดุศนูยร์วมชาวอาหรบัทางดา้นวฒันธรรม 

นัง่ Monorail ชมโครงการสุดอลงัการ The Plam 

ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พรอ้มกิจกรรมแคมป์ป้ิง ขี่อูฐชมพระอาทติยต์กดินเนอรใ์ตแ้สงจนัทร ์   
ชมพรมผืนใหญ่ทีสุ่ด ณ GRAND MOSQUE ซ่ึงใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก 
ชอ้ปป้ิงจใุจทั้งสินคา้พื้ นเมืองและ Brand Nameใน Dubai Mall  

เมนูพิเศษ....BBQ+บุฟเฟ่ตส์ไตสอ์าหรบั กลางทะ ลท า              า     ะ  า   าท  ง 
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วนัแรก กรุงเทพฯ 

22.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร ผูโ้ดยสารขาออก ประตูที่ 8 เคานเ์ตอร ์T 

สายการบิน เอมิเรสต ์EK สายการบินชั้นน าหรูหราระดับโลก โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารและสมัภาระ 

วนัท่ีสอง กรุงเทพฯ–ดูไบ- ชารจ์าห-์แวะถ่ายรูป KING FIZAL MOSQUE – แวะถ่ายรูป FLAG ISLAND-

MALL OF EMIRATES (-/L/D) 

01.35 น. เหินฟ้าสู่ ดูไบ โดยสายการบิน EMIRATES เท่ียวบินท่ี EK385 AIRBUS A380  

   (บรกิารอาหารบนเครือ่ง ใชเ้วลาบิน 6.30 ชัว่โมง) 

 
04.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาตดิูไบเมื่อเสร็จพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยน าทุกท่านเดินทางสู่เมืองดูไบ 

จากน้ันน าคณะเดินทางสู่ เมืองชาร์จาหซ่ึ์งอยู่ห่างจาก รัฐดูไบ ประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นรัฐท่ีไดร้ับการ 

แต่งตั้งจาก องคก์ารสหประชาชาติใหร้ฐัชารจ์า้หเ์ป็น “จุดศูนยร์วมชาวอาหรับทางดา้นวฒันธรรม” ชาร์จาห ์

หรืออชัชาริเกาะฮ์เป็นหน่ึงในเจ็ดรัฐของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสม์ีพื้ นท่ีทั้งหมด 2,600 ตารางกิโลเมตร และ 

ปกครองดว้ยระบอบราชาธิปไตย โดยประมุของคปั์จจุบนัคือเชคซุลฏอน บิน มุฮัมมดั อลักอซิมีนอกจากน้ัน 

ซาจารย์งัเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 3 ของสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสต์ั้งอยู่ริมคาบสมุทร อาหรับอ่าวเปอร์เซีย รวมถึง 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
ค า่ 

โรงแรมที่พกั 
หรอืเทยีบเทา่ 

1 กรุงเทพฯ - - - ---------- 

2 
ดูไบ-ชารจ์าห-์แวะถ่ายรูป KING FIZAL MOSQUE – แวะ
ถ่ายรูป FLAG ISLAND-MALL OF EMIRATES 

- O O Holiday Inn Express 

3 
ดูไบ-อาบูดาบี- LOUVRE MUSEUM - EMIRATE PALACE – 
HERITAGE – GRAND MOSQUE – FERRARI WORLD 

O O O Holiday Inn Express 

4 
ดูไบ -บุรจญอ์ลัอาหรบั BURJ AL ARAB – DUBAI MARINA 
WALK - MADINAT JUMEIRAH SOUK -นัง่รถ Monorail-THE 
PLAM - ทวัรท์ะเลทราย(4WD)   

O O O Holiday Inn Express 

5 
ดูไบ-DUBAI MUSEUM-ABRA TAXI-GOLD SOUK-SPICE 
SOUK-ขึ้ นตกึ BURJ KHALIFA- DUBAI MALL+น ้าพเุตน้ระบ า   

O O ✈  

6 กรุงเทพฯ - - -  
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ยงัเป็นเมืองอนัเป็นศนูยก์ลางทางวฒันธรรมและอุตสาหกรรมท่ียงัคงยึดหลกัของศาสนาอิสลามเป็นกฎหมาย 

และแนวทางปฏิบติัอย่าง จึงท าใหท่ี้น่ีเป็นเมืองท่ีเหมาะส าหรบัใครท่ีตอ้งการสมัผสักบับรรยากาศแบบเก่า 

 

 

 

 

 

 

จจากน้ันน าท่านผ่านชม อนุสาวรยีค์มัภีรกุ์รอ่าน ซ่ึงเป็นศนูยร์วมของ ชาวอาหรบัท่ีนับถือศาสนาอิสลาม ซ่ึง 

สรา้งในรูปแบบสถาปัตยกรรม สไตลอ์าหรบัโบราณและผ่านชม สถานท่ีท างานของท่านชีคแห่งชาร์จาหแ์ลว้ 

น าท่านผ่านชม วงเวียนวฒันธรรมของชารจ์า้หท่ี์มีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีบ่งบอกใหเ้ห็นถึง 

ความเคารพและนับถือศาสนาอย่างเคร่งครดัของชาวอาหรบั 

 

 

 

 

น า ท่านถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึกกบั  KING FAISAL MOSQUE ซ่ึงเป็นสุเหร่าท่ีทางกษัตริย์ FAISAL แห่ง

ประเทศซาอุดิอาระเบียมอบใหเ้ป็นของขวญัแก่ท่านเชคเพื่อ แสดงใหเ้ห็นถึงการนับถือศาสนาอิสลามอย่าง

เคร่งครดัของพระองคจ์ากน้ันน า ท่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดบลูซุค (BLUE SOUK) ซ่ึงเป็ นตลาดใหม่มีสินคา้

มากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือจากน้ัน น า ท่านออก เดินทางกลบั สู่ นครดูไบ เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั 
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น าท่านถ่ายรูปกบัเสาธงสูงอนัดบั 7 ของโลก มีความสูง 123 เมตรบนเกาะ Flag ตั้งอยู่ตรงขา้มกบัพื้ นท่ีท่ี

รูจ้กักนัในชื่อ Montazah Al Jazeera ซ่ึงหนัหน้าไปทางอาคารของรัฐ เสาธงสรา้งเสร็จสมบูรณ์ในวนัท่ี 25 

พฤศจิกายน 2555 และมีการยกธงขึ้ นในวนัท่ี 2 ธนัวาคมใน เป็นวนัครบรอบวนัชาติปีท่ี 41 ของยูเออี 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

เดินทางกลบัดูไบใชเ้วลาโดยประมาณ 2 ชัว่โมง 

จากน้ันน าท่านอิสระชอ้ปป้ิง Mall of the Emiratesไดร้ับความนิยมสูงทนัทีท่ีเปิดบริการ Mall of the 

Emirates เป็นหา้งขนาดใหญ่ มีโรงภาพยนตร์ Cinestar แบบคอมเพล็กซ์ มีอาร์เคดกวา้งใหญ่ ติดตั้งตูเ้กมส ์

ลานโบวล่ิ์ง และรา้นคา้อีกมากมาย รวมถึงรา้นต่างๆ ท่ีไดร้ับความนิยมในดูไบ และ Borders, Debenhams, 

Zara และแมแ้ต่ Harvey Nichols สินคา้แบรนดด์งัอย่าง H&M และ Phat Farm ส าหรับลูกคา้ทัว่ไป และ Via 

Rodeo ท่ีเต็มไปดว้ย Versace, D&G, Ferragamo และอื่นๆ ในหา้งยงัมีส่วนของ Ski Dubai ใน Mall of the 

Emiratesจุดท่ีโดดเด่นท่ีสุดของ Mall of the Emirates ก็คือ Ski Dubai ไม่น่าแปลกใจท่ี Mall of the Emirates 

เป็นหา้งสรรพสินคา้ที่ไดร้บัความนิยมสงูสุดในดูไบ Ski Dubai หน่ึงในสุดยอดแหล่งท่องเท่ียวในสหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส ์สามารถเลือกเล่นระหว่างสกี สโนวบ์อรด์ เล่ือนหิมะ หรือโยนบอลหิมะในสวนหิมะ (ไม่รวมค่าเขา้

และค่าอุปกรณใ์น Ski) 

 

 

 

 

 

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

   น าทา่นเดินทางสู่ทีพ่กั HOLIDAY INN EXPRESS หรอืเทยีบเทา่  

วนัท่ีสาม  ดูไบ-อาบูดาบี- LOUVRE MUSEUM - EMIRATE PALACE – HERITAGE – GRAND MOSQUE – 

FERRARI WORLD               (B/L/D) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ นครอาบูดาบี ซ่ึงห่างจากตวัเมืองดูไบ 180 กิโลเมตร (ประมาณ 2 ชัว่โมง)  

**** หมายเหต ุโปรดแตง่กายสุภาพออกจากโรงแรมเพือ่เขา้มสัยดิชิคซาเญด **** 

ผูห้ญิง: กรุณาโพกผา้คลุมศรีษะดว้ยนะค่ะเสื้ อแขนยาว กางเกงขายาว หา้มใส่กางเกงเลคก้ิงหรือ

กางเกงรดัรูป   ผูช้าย: เสื้ อแขนยาวขายาวแตง่กายสุภาพ  

น าท่านแวะ เขา้ชมพิพิธภัณฑล์ูฟว ์อาบูดาบี คือพิพิธภณัฑส์าขาย่อยแห่งแรกของพิพิธภณัฑล์ูฟวน์อกกรุง

ปารีส เกิดจากทางการสหรฐัอาหรับเอมิเรตส ์และทางการฝรัง่เศส ลงนามความร่วมมือทางวฒันธรรมและ

ศิลปะ โดยใหพ้ิพิธภณัฑใ์ชช้ื่อลูฟว ์เป็นระยะเวลา 30 ปี เสมือนเป็นสาขาย่อย ถือเป็นพิพิธภณัฑท์างศิลปะ

แห่งแรกของอาหรับท่ีรวบรวมเอาผลงานศิลปะชิ้ นส าคญัของโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัมารวมไวด้ว้ยกัน 

ภายใตแ้นวคิดการแบ่งปันเร่ืองราวอารยธรรมและวัฒนธรรมของมนุษยชาติ  พิพิธภณัฑ ์LOUVRE ABU 

DHABI เล่าถึงเร่ืองราวของมนุษยชาติในบทท่ีสรา้งแรงบนัดาลใจถึง 12 บท แต่ละบทเน้นเร่ืองรูปแบบท่ีใช้

ร่วมกนัและแนวคิดท่ีเปิดเผยความเชื่อมโยงกนัทัว่มนุษยชาติ ผลงานจากช่วงก่อนประวติัศาสตร์จนถึงผลงาน

ศิลปะร่วมสมยั ศิลปะในการแสดงมาจาก Collection ของพิพิธภณัฑค์วบคู่ไปกบัผลงานชิ้ นเอกมากมายท่ียืม

ตวัมาจากบางส่วนของพิพิธภณัฑฝ์รัง่เศสท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโลกใหนั้กท่องเท่ียวไดส้มัผัสประวติัศาสตร์ในอีก

รูปแบบท่ีอาบดูาบี 
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น าท่านเก็บภาพความประทบัใจคู่กบั EMIRATE PALACE เป็นโรงแรมของรัฐบาลอาบูดาบี บริหารโดยกลุ่ม 

Kempinski เปิ ดใหบ้ริการครั้งแรกเมื่อปี 2548 โดยใชง้บประมาณก่อสรา้งทั้งส้ินประมาณ 3 พนัลา้นเหรียญ

สหรฐั ซ่ึงสรา้งสวยงามดุจดัง่พระราชวงัของเจา้ผูค้รองนคร โรงแรมน้ีอยู่บนท่ีของอดีตประธานาธิบดี Shieak 

Al Anyan ซ่ึงท่านเคยด ารงต าแหน่งประธานาธิบดี ของ U.A.E  

 

 

 

 

 

น าท่านชม HERITAGE VILLAGE ซ่ึงเป็นหมู่บา้นพื้ นเมืองจ าลองความเป็นอยู่ของชาวเบดูอิน ท่ีเคยเร่ร่อนอยู่

ในทะเลทราย ใหท่้านอิสระกบัการถ่ายภาพและเลือกซ้ือของเป็นท่ีระลึกไดจ้ากหมู่บา้น 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านชม GRAND MOSQUE หรอื SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL และเป็นสุเหร่าประจ าเมือง ของ

ท่านเชคท่ีก่อตั้งประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตต ์ท่ีท่าน สรา้งไวก้่อนท่านจะสวรรคต การก่อสรา้งรวมทั้งหมด

เป็นเวลา 10 ปี สุเหร่าน้ีมีพรมผืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟChandelier ใหญ่

ท่ีสุดในโลก น าเขา้จากประเทศเยอรมนัท าดว้ยทองค าและทองแดง สามารถรองรบัผูม้าประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนาไดส้งูถึง 40,000 คน นอกจากน้ีมสัยิดแห่งน้ีเป็นสุสานหลวงท่ีฝังพระบรมศพของ Sheikh Zayed bin 

Sultan Al Nahyan อดีตประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสแ์ละเจา้ผูค้รองรัฐอาบดูาบี้  

 

 

 

 

 

 น าท่านแวะถ่ายรูป Ferrari World และมีเวลาใหท่้านเลือกซ้ือของท่ีระลึกท่ีเป็นแบรนดเ์ฟอร์ราร่ี Ferrari 

World อาบูดาบีเป็นสวนสนุกในร่มส่วนใหญ่บนเกาะยาสในอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์เป็นสวนสนุก

รูปแบบแรกของเฟอร์รารีและมีประวติัของโครงสรา้งเฟรมอวกาศท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีเคยสรา้งมา นอกจากน้ียงัมี 

Formula Rossa ซ่ึงเป็นรถไฟเหาะตีลงักาท่ีเร็วท่ีสุดในโลกอีกดว้ย 
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น าทุกทา่นเดินทางเขา้สู่เมืองดูไบซ่ึงห่างจากเมืองดูไบ 180 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม. 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

   น าทา่นเดินทางสู่ทีพ่กั HOLIDAY INN EXPRESS หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท่ีสี่   ดูไบ -บุรจญอ์ลัอาหรบั BURJ AL ARAB –DUBAI MARINA WALK - MADINAT JUMEIRAH 

SOUK - นัง่รถ Monorail-THE PLAM - ทวัรท์ะเลทราย(4WD)                        (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านถ่ายรูปกบัโรงแรม ตึกบุรจญอ์ัลอาหรบั BURJ AL ARAB โรงแรมสุดหรู ระดับ 7ดาว ท่ีสวยและ

หรูหราท่ีสุด แห่งหน่ึงของโลก และมีชื่อเสียงของตะวันออกกลาง ท่ีทุกคนใฝ่ฝันท่ีจะมีโอกาสเขา้ไปสัมผัส 

ตั้งอยู่ริมอ่าวอาหรับ เป็นท่ีพักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ บุรจญอ์ัล อาหรับ (Burj Al Arab)หน่ึงใน

สญัลกัษณอ์นัส าคญัของประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสตึ์กบุรจญอ์ลั อาหรบั ปัจจุบนัเป็นโรงแรมรูปทรงเรือใบ

ท่ีสวยและหรูหราท่ีสุดระดับโลกและมีชื่อเสียงของตะวันออกกลางมีความสูง  321 เมตรหรือ 1,050 ฟุต

ตั้งอยู่บนเกาะเทียมท่ีถูกถมขึ้ นห่างจากแถบชายหาดจเูมร่าห ์280 เมตรริมอ่าวเปอร์เซียท่ีทุกคนใฝ่ฝันท่ีจะมี

โอกาสเขา้ไปสมัผสัซ่ึงเป็นท่ีพกัอาศยัของเศรษฐีชาวอาหรบัการก่อสรา้งของตึกเร่ิมตน้ก่อสรา้งใน พ.ศ. 2537 

แลว้เสร็จและเร่ิมเปิดใชง้านครั้งแรกเมื่อ 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2542รูปทรงของตึกถูกสรา้งใหเ้หมือนกบัใบเรือ

ของเรือใบแบบชาวอาหรบั ซ่ึงตวัตึกมีเสา 2 เสาแยกออกมาเป็นรูปตวั V ในขณะท่ีช่องว่างระหว่างตวั V ส่วน

หน่ึงก็ปิดใหเ้ป็นหอ้งใหญ่ๆ และแบ่งออกเป็นชั้นๆ สถาปนิกไดก้ล่าวว่า "ส่ิงก่อสรา้งน้ีจะเป็นสญัลักษณ์ของ

เมืองดูไบซ่ึงก็เหมือนกับ โอเปร่าเฮาส์ท่ีเป็นสญัลักษณ์ของเมืองซิดนีย ์หรือหอไอเฟลท่ีเป็นสญัลักษณ์ของ

เมืองปารีสและตึกบุรจญ์อัล อาหรับก็ตอ้งการกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอ

มิเรตสเ์ช่นกนั" 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านสู่ เมดิแนท จูไมร่า ซุค (Madinat Jumeirah Souk) ศูนยก์ารคา้รูปทรงอาหรับโบราณตั้งอยู่

ติดริมทะเล หรือเรียกว่า เวนิสแห่งดูไบ เป็นตลาดติดแอร ์ตั้งอยู่ในส่วนเดียวกบัโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว Mina 

Al Salam ของตระกูล Al Maktoum ออกแบบและตกแต่งเป็นศิลปะพื้ นเมืองแบบอาหรับคลาสสิก ภายในมี

สินคา้ระดบั Premium มากมาย อาทิ ของที่ระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหร่าน หวัน ้าหอม โคมไฟ ของ

ประดบัตกแต่งบา้น ขนมหวาน และถัว่รสช็อกโกแลต เป็นตน้ 
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น าท่าน นัง่รถ Monorail > เดินทางสู่โครงการเดอะปาลม์ THE PALM ซ่ึงเป็นโครงการท่ีอลังการ สุดยอด

โปรเจคส์โดยการถมทะเล ใหเ้ป็นเกาะเทียมสรา้งเป็นรูปตน้ปาล์ม 3 เกาะ บนเกาะมีท่ีพกัโรงแรม  รีสอร์ท 

อพารต์เมน้ รา้นคา้ ภตัตาคาร รวมทั้งส านักงาน ต่างๆนับว่าเป็นส่ิงมหศัจรรยอ์นัดบั 8 ของโลก น าท่านชื่น

ชมความสวยงามของภูมิประเทศ และบรรยากาศรอบๆ โรงแรมน้ี Palm Island เป็นโครงการมหศัจรรยท่ี์

คิดคน้ส าหรบัรองรบัการอยู่อาศยัในอนาคต สรา้งโดยการน าทรายมาถมทะเลเป็นเกาะเล็กๆ รวม 301 เกาะ 

รูปร่างหากมองจากดา้นบนรูปตน้อินทผลมั (The Palm) และ โครงการ The World จะเห็นเป็นรูปแผนท่ีโลก  

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เดินทางกลบัสู่ โรงแรมทีพ่กั  

หลงัอาหารน าทา่นกลบัเขา้สู่โรงแรมทีพ่กัเพือ่เตรยีมตวัตะลุยทะเลทรายในช่วงบ่าย 

15.00 น.-15.30 น. พรอ้มกนัท่ีล๊อบบี๊  จะมีเจา้หน้าท่ีมาคอยรับท่าน ไปแคมป์ /ตะลุยทะเลทราย โดย

บริการน้ีจะอ านวยความสะดวกโดยการรบั-ส่งถึงโรงแรม “ ทวัรท์ะเลทราย””ท่านจะสนุกกบัการนัง่รถตะลุย

ไปเนินทราย ต่ืนเตน้ พรอ้มชมพระอาทิตย์ตก หลังจากน้ันน าท่านเขา้สู่ แคม้ป้ิงกลางทะเลทราย โดย

ภายในมีกิจกรรมต่างๆใหทุ้กท่านร่วมสนุก อาทิเช่น 

Henna Tattoo (ทดลองศลิปะการเพนทล์วดลายแบบฉบบัชาวอาหรบั) 

SHI SHA. (เครือ่งสูบบารากู่ แบบฉบบัของชาวอาหรบักลิ่นผลไม) 

 GALA BAYA... ใหท้า่นแตง่กายพื้ นเมืองแบบชาวอาหรบั ถ่ายรูปเก็บไวป็้นทีร่ะลึก 

 ฟร ีไม่อั้นชิมชาอาหรบั, ผลไมต้ามฤดูกาล, กาแฟ, น ้าอดัลม, น ้าดื่ม   การขี่อูฐ 

 

 

 

 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ แบบบารบ์ีคิว ในทา่มกลางบรรยากาศทะเลทรายสบาย พรอ้มโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง

(Belly Dance) จากสาวสวยชาวอาหรบักลางทะเลทราย  

22.00 น. เดินทางออกจากแคมป์ กลบัสู่ โรงแรมทีพ่กั  

  น าทา่นเดินทางสู่ทีพ่กั HOLIDAY INN EXPRESS หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท่ีหา้ DUBAI MUSEUM-ABRA TAXI-GOLD SOUK-SPICE SOUK-ข้ึนตกึ BURJ KHALIFA- DUBAI 

MALL+น ้าพุเตน้ระบ า                                                                               (B/L) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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น าทุกท่านเขา้เยี่ยม ชมพิพิธภัณฑ ์ ดูไบ (DUBAI MUSEUM) เป็นพิพิธภณัฑท่ี์ทนัสมยัท่ีสุดในตะวนัออก

กลาง สรา้งขึ้ นเมื่อศตวรรษท่ี 19 บรูณะครั้งล่าสุดปี ค.ศ.1970 เป็นพิพิธภณัฑท่ี์รวบรวมเร่ืองราวส าคญัทาง

ประวติัศาสตร ์เช่น การคน้พบ งานศิลป์ ในหลุมฝังศพที่ AL QUSAIS ท่ีมีอายุถึง 4,000 ปีและเร่ืองราวการ 

คา้ขายมุก ในประวติัศาสตร์ก่อนการคน้พบน ้ามนั และท่านจะประทบัใจกบัการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มา

ถ่ายทอดเพื่อบอกเล่าเร่ืองราวประวติัศาสตรข์องอาหรบัโบราณ 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าทุกท่านนัง่ เรือขา้มฝาก ABRA                                                             

                   ชอ้ปป้ิงท่ีตลาดทอง  

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินชอ้ปป้ิง ตลาดทอง (GOLD SOUK)                                     ขายทุกอย่างท่ีเป็น 

JEWELRY                 ต่างๆร้านเล็กๆมากมายกว่าร้อยร้านคา้ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของท่ี ตลาด

เครือ่งเทศ (SPICE SOUK)         เคร่ืองเทศทั้งตลาดตลบอบอวนไปดว้ยกล่ินเคร่ืองเทศหลากหลายชนิด

จากทัว่ทุกมุมโลกจ าพวกไมห้อม อบเชย ถัว่ กระวาน กานหลู และถัว่รอ้ยแปดชนิดจากทุกท่ีในตะวนัออก

กลาง 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองดูไบเพื่อขึ้ นชมตึกบุรจญเ์คาะลีฟะฮ ์BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN 

THE WORLD) หรือเดิมชื่อ บุรจญด์ูไบหน่ึงในสัญลักษณอ์ันส าคัญของประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสอ์ีก

ทั้งยงัเป็นฉากเส่ียงตายส าคญัของพระเอก “ ทอมครูซ” จากภาพยนตร์เร่ือง Mission Impossible 4 ซ่ึงตึก มี

ความสูงถึง 828 เมตร ปัจจุบนัมีทั้งหมด160 ชั้นเป็นตึกท่ีไดช้ื่อว่าสูงท่ีสุดในโลกตวัตึกไดท้ าสถิติกลายมา

เป็นตึกระฟ้าท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง546 เมตรแซงตึกไทเป101 เรียบร้อย(สูงกว่าตึกไทเป101 

ประมาณ 97 เมตร และสงูกว่าอาคารใบหยก2 ประมาณ 218 เมตร) ซ่ึงไดม้ีการเปิดตวัอย่างเป็นทางการ 

เมื่อวนัท่ี4 มกราคม พ.ศ.2553 และ เปล่ียนชื่ออาคารจาก "บุรจญดู์ไบ" เป็น "บุรจญเ์คาะลีฟะฮ์" เพื่อ เป็น

เกียรติแก่ ท่านชีคคอ์ดีตประธานาธิบดีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ตึกบุรจญเ์คาะลีฟะฮ์ออกแบบโดยเอส

โอเอ็ม ผูอ้อกแบบเดียวกนักบัเซียรท์าวเวอร ์อาคารท่ีสงูท่ีสุดในสหรฐัอเมริกาในปัจจุบนัการตกแต่งภายในจะ

ตกแต่งโดยจอรโ์จอารม์านี Giorgio Armaniโดยเป็นโรงแรมอารม์านีส าหรับ37 ชั้นล่างโดยชั้น45 ถึง108 จะ

เป็นอพาร์ตเมนต์โดยท่ีเหลือจะเป็นส านักงานและชั้นท่ี123 และ 124 จะเป็นจุดชมวิวของตึกท่ีส าคัญ 
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ส่วนบนของตึกจะเป็นเสาอากาศส่ือสารนอกจากน้ีชั้น 78 จะมีสระว่ายน ้า กลางแจง้ขนาดใหญ่โดยตึกน้ีจะ

ติดตั้งลิฟตท่ี์เร็วท่ีสุดในโลกท่ีความเร็ว18 ม./วินาที (65 ก.ม./ชม.,40 ไมล/์ชม.)โดยลิฟตท่ี์มีความเร็วสงูสุด

อนัดบัท่ี 2 ปัจจุบนัอยู่ท่ีตึกไทเป101ท่ีมีความความเร็ว 16.83 ม./วินาที 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชอ้ปป้ิง หา้งดูไบมอลล(์Dubai Mall)เป็นศนูยก์ารคา้แห่งใหม่ล่าสุดของเมืองดูไบ โดยจ าลองอาทิเช่น 

หา้ง Gallaria Lafayette หา้งชื่อดงัของฝรัง่เศส หา้ง Bloomingdales อนัยิ่งใหญ่จากอเมริกาเป็นศูนยร์วมแบ

รนดเ์นมชั้นน าแนวหน้าจากทัว่ทุกมุมโลก ท่านสามารถเลือกชมเทคโนโลยีล ้าสมยัของน ้าพุเตน้ระบ าท่ีขนาด

ใหญ่ท่ีสุดในโลกโดยมีการจดัแสดงท่ีบริเวณหน้าหา้งดูไบมอลล ์เร่ิมตั้งแต่ 17.30-24.00น.โดยการแสดงจะ

เร่ิมทุกๆ30นาทีจากจุดน้ี ถ่ายสามารถถ่ายรูปคู่กบัตึกบุรจญเ์คาะลีฟะฮ์ (BurjKhalifa) แบบเต็มตวัตึกอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

ค า่  อิสระอาหารค า่เพือ่สะดวกในการเลือกซ้ือของภายในหา้ง 

  ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินดูไบ เพื่อเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 

03.40 น. เหิรฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบิน EK376 AIRBUS A380 

(บรกิารอาหารบนเครือ่ง ใชเ้วลาบิน 6.30 ชัว่โมง) 

วนัท่ีหก  กรุงเทพฯ          (-/-/-) 

13.15 น. คณะเดินทางถึง ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ ดว้ยความประทบัใจ  

 
**รายการทอ่งเทีย่วอาจเปล่ียนแปลงได ้ทัง้นีโ้ดยค านึงถึงประโยชนข์องลูกค้าเป็นส าคัญ** 

**ก่อนท าการจองทวัรทุ์กครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอยา่งละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบริษัทฯ  
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก 

อัตราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 

ราคาผูใ้หญ่  
(พกัหอ้งละ 2-3 

ท่าน) 

ราคาเด็กเสรมิเตยีง  

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) พกัเดี่ยวเพิ่ม 

9-14 ส.ค. 62 32,999 บาท  32,999 บาท 32,999 บาท 6,500 บาท 

UPDATE 11/07/19 
**ราคานี้ สงวนสิทธ์ิการเดนิทาง จ านวน 20 ท่านขึน้ไป** 
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หมายเหต ุ

1. ราคาน้ีส าหรบัผูโ้ดยสาร 20 ท่านข้ึนไป หากผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าวบริษัทฯ  

ขอเก็บค่าทวัรเ์พิ่มท่านละ 2,500 บาท 

2. ไม่มีราคาเด็กเน่ืองจากเป็นราคาพิเศษแลว้ 

เงื่อนไขในการจองทวัร ์

งวดที ่1 : ส ารองทีน่ัง่จา่ย 15,000 บาท/ทา่น (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

งวดที ่2 :ช าระยอดส่วนทีเ่หลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั  

หากไม่ช าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิัทจะถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตัิ 

กรณียกเลกิ 
ยกเลิกหลงัจากวางเงินมัดจ  า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วันนั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น ค่าตัว๋

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ  าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจ  านวน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดในทุกกรณี 

กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซึ่งตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน 

โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจง้ไดว้่า

สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไมไ่ดเ้ลย เพราะขึ้ นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ

บริการอื่นๆเป็นส าคญั  

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบในการยืน่วีซ่า 

 ในการท าวีซ่าประเทศดูไบ 10 วนั ล่วงหน้าก่อนเดินทาง 

 พาสปอรต์มีอายุนานกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 

 รูปถ่ายพื้ นหลงัสีขาว ขนาด 2น้ิว 1 รูป หน้าตรง ไม่ยิ้ ม ไม่เห็นฟัน  

 สแกนหน้าพาสปอรต์ กลางเต็ม2 หน้า (ตอ้งเป็นสแกนสีไม่สามารถใชส้  าเนาได)้ 

 กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปีบริบรูณ ์และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดา คนใดคนหน่ึง ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไป

ต่างประเทศ จากบิดา/มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศและวนัเดินทาง (ตวัจรงิ) 

 ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด ของบิดามารดา   (กรณีทีมี่เด็กอายุต  า่กว่า 20 ปีเดินทางไปดว้ย) 

 ส าเนาสติูบตัร 1 ชุด (กรณีอายุต  า่กว่า 20 ปี) 

 ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด (กรณีอายุต  า่กว่า 20 ปี) 

 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือส าเนาทะเบียนหย่า 1 ชุด (กรณีเด็กอายุต  า่กว่า 20 ปีเดินทาง) 

ตวัอยา่งเอกสารยืน่วีซ่า 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนั้นบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของทา่น 
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ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให ้  

  ท่านเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกว่า 

กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ใหท่้านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้ นเคร่ือง (Hand carry)  

  น ้าหนักตอ้งไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ  

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั โดยสายการบินเอมิเรสต ์( EK ) 

 ค่ารถโคช้ท่องเท่ียวตามรายการ      

 ค่าที่พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 3 คืน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุในรายการ    

 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศสหรฐั อาหรบัเอมิเรสต์ 

 ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าเขา้ชมตามสถานท่ีทุกแห่ง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท  

  วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”) 

 (หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายุต า่กว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปี 

ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค่้าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าหนังสือหนังสือเดินทาง 

 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กิโลกรมัต่อท่าน) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหารสัง่พิเศษ, ค่ามินิบารใ์นหอ้งพกั  

 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ, ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

เป็นธรรมเนียมปฏิบตัใินการทอ่งเที่ยว นักทอ่งเที่ยวควรทปิแก่มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและ 

      คนขบัรถทีค่อยบรกิารเราโดยประมาณ   ประมาณ  37 USD ตอ่ทรปิ 

 ค่าทปิมคัคุเทศกไ์ทย ทา่นละ 3 USD / ทา่น / วนั (คิดเป็น 5วนั เทา่กบั 15 USD) 

 ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 3 USD / ทา่น / วนั (คิดเป็น 4วนั เทา่กบั 12 USD)       

 พนักงานขบัรถในประเทศดูไบ ทา่นละ 2 USD / ทา่น / วนั (คิดเป็น 4วนั เทา่กบั 8 USD) 

 พนักงานขบัรถทอ่งทะเลทราย  ทา่นละ 2 USD / ทา่น / วนั (คิดเป็น 1 วนั เทา่กบั 2 USD) 

 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมัดจ  า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วันนั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น ค่าตัว๋

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ  าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจ  านวน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดในทุกกรณี 

***หมายเหต*ุ** 
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ท่าน  ซ่ึงใน

กรณีน้ีทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

 ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กว่า 20 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมกีารเปล่ียนแปลงขนาดของ

พาหนะท่ีใชใ้นการน าเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กว่า 20 ท่าน หรือต า่กว่ามาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอพิจารณา

ยกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พิม่เต็ม ตามความเหมาะสม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะ

ไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยั

บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ 

หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสงูขึ้ น ตามอตัราค่าน ้ามนั หรือ 

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าว 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสรจ็ หากทา่นสละสิทธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

หากลูกคา้ทา่นใด ยืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมัต ิลูกคา้ตอ้งช าระค่ามดัจ  าที ่15,000 บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ถาน

ฑูตฯ เรยีกเก็บ 

 

 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ** 

**ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางท่ี

ท่านไดท้  าการจองไวก้บัทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว 

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

 


