
 

 

ขึ้นตึก !! เบิร์จคาริฟา ช้ัน124  BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD)  ตึกท่ี

มีความสูงเหยียบ 828 เมตร 160ชั้น  

แวะถ่ายภาพตึก  DUBAI FRAME ท่ีมีลักษณะกรอบรูปขนาดใหญ่ 

นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Plam 

ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดินเนอร์ใต้แสงจันทร์    



 

ชมพรมผืนใหญ่ท่ีสุด ณ GRAND MOSQUE ซ่ึงใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก 
ช้อปปิ้งจุใจท้ังสินค้าพ้ืนเมืองและ Brand Nameใน Dubai Mall  

เมนูพิเศษ....BBQ+บุฟเฟ่ต์สไตส์อาหรับ                                             
 

พิเศษ!!! เข้าชมสวนดอกไม้ท่ีสวยและอลังการที่ใหญ่ที่สุดในโลก “DUBAI MIRACLE GARDEN” 

พิเศษ!!! GLOBAL VILLAGE สนุกเพลดิเพลินกับ FESTIVAL IN NOVEMBER 

 

 

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ–ดูไบ-แวะถา่ยรูป  DUBAI FRAME-MIRACLE GARDEN  (-/-/D) 

06.30 น. คณะเดินทางพร๎อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร ผ๎ูโดยสารขาออก ประตูท่ี 8 เคาน์เตอร์ T 

สายการบิน เอมิเรสต์ EK สายการบินชั้นนําหรูหราระดับโลก โดยมีเจ๎าหน๎าท่ีของบริษัทฯ คอยให๎การ

ต๎อนรับและอํานวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ 

09.55 น. เหินฟ้าสํู ดูไบ โดยสายการบิน EMIRATES เท่ียวบินท่ี EK375 AIRBUS A380  

   (บริการอาหารบนเครื่อง ใช้เวลาบิน 6.30 ชั่วโมง) 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า 
กลาง

วัน 
ค่ํา 

โรงแรมท่ีพัก 
หรือเทียบเท่า 

1 
กรุงเทพฯ-ดูไบ-แวะถ่ายรูป DUBAI FRAME – MIRACLE 
GARDEN 

✈ ✈ O Holiday Inn Express 

2 
ดูไบ-อาบูดาบี- อิมิเรตส์พาเลส-GRAND MOSQUE-
HERITAGE VILLAGE-MALL OF EMIRATES-GARDEN 
VILLAGE 

O O O Holiday Inn Express 

3 
ดูไบ-JUMEIRAH BEACH-บุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB 
Madinat Jumeirah Souk-นั่งรถ Monorail-THE PLAM 
ทัวร์ทะเลทราย(4WD)    

O O O Holiday Inn Express 

4 
ดูไบ-DUBAI MUSEUM-ABRA TAXI-GOLD SOUK-SPICE 
SOUK-ขึ้นตึก BURJ KHALIFA- DUBAI MALL+น้ําพุเต้นระบํา   

O O ✈  

5 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 



 

 
13.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดูไบเมื่อเสร็จพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองเรียบร๎อยนําทุกทํานเดินทางสํูเมืองดูไบ 

นําทํานแวะถํายรูป DUBAI FRAME” ซึ่งมีขนาดสูง 150 เมตร เชื่อมด๎วยสะพานยาว 93 เมตร เริ่มการ

กํอสร๎างต้ังแตํปี 2013 ภายในหอชมวิวจะเป็นพิพิธภัณฑ์เลําเรื่องความเป็นมาในอดีตของดูไบจนถึงปัจจุบัน 

โดยนําเสนอผํานเทคโนโลยีแสงสีเสียงสามมิติและ VERTUAL REALITY โดยหอชมวิวดังกลําวเปิดเพิ่งเริ่มเปิด

เมื่อวันท่ี 01 มกราคม 2561 ทํานจะเห็นวิวโดยรอบๆ ในตัวเมืองดูไบได๎อยํางชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําทํานเข๎าชม DUBAI MIRACLE GARDEN สวนดอกไม๎ในดูไบ มิราเคิล การ์เดน เริ่มต๎นครั้งแรกปี 

2013 จุดเดํนของสวนดอกไม๎ในปีนี้เกิดจากความรํวมมือระหวําง ดูไบ มิราเคิล การ์เดน และสายการบินเอ

มิเรตส์ ที่จัดดอกไม๎เป็นรูปเครื่องบินแอร์บัส เอ 380 ขนาดเทําของจริง โดยสร๎างจากวัสดุรีไซเคิล ใช๎ดอกไม๎

สดและพรรณพืชกวํา 500,000 ต๎นและยังได๎รับการรับรองจากกินเนสส์เวิลด์เรกคอร์ดส์ Guinness World 

Records วําเป็นการจัดดอกไม๎ท่ีมีโครงสร๎างใหญํท่ีสุดในโลก เครื่องบินจําลองขนาดใหญํเทําของจริงตกแตํง

ด๎วยดอกไม๎นานาชนิดคือส่ิงท่ีดึงดูดให๎ฉันและเพื่อนมายังท่ีแหํงนี้ภาพในมุมหนึ่งท่ีมองเห็นแอร์บัส เอ 380 

ของสายการบินเอมิเรตส์จอดข๎างรันเวย์ดอกไม๎หลากสีเป็นภาพท่ีสร๎างความต่ืนตาต่ืนใจแกํผ๎ูท่ีได๎เห็น  การ

เดินชมดอกไม๎ในสวนแหํงนี้ให๎ความรู๎สึกเหมือนกําลังชมนิทรรศการศิลปะ บางจุดเราสามารถชื่นชมความ

งามท่ีเรียบงําย ในขณะท่ีบางจุดมีการนําเสนอไอเดียท่ีแปลกใหมํและนําสนใจ เราจะเห็นการจําลองสถานท่ีท่ี

มีชื่อเสียงอยํางตึกเบิร์จคาลิฟา ควบคํูไปกับการสร๎างสถานท่ีและตัวละครในโลกจินตนาการ สร๎างบรรยากาศ

ให๎ผ๎ูมาเยือนรู๎สึกเหมือนกําลังอยูํในสวนท่ีมีความมหัศจรรย์  ซึ่งในแตํละปีก็จะมีดีไซน์และคอนเซ็ปต์ท่ี
แตกตํางกันออกไปอกจากคนจะได๎เดินชมความสวยงามของสถานท่ีภายในยังมีการจัดโซนตํางๆ ให๎นั่ง

พักผํอนได๎ท้ังในรํมและกลางแจ๎ง รวมท้ังมีโซนอาหารและเครื่องด่ืมให๎บริการอยูํรอบๆ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

   นําท่านเดินทางสู่ท่ีพัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า  

วันท่ีสอง  ดูไบ-อาบูดาบี-เอมิเรตส์พาเลส - GRANFD MOSQUE-HERITAGE VILLAGE-MALL OF 

EMIRATE-GLOBAL VILLAGE       (B/L/D) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําทํานเดินทางสู่ นครอาบูดาบี ซึ่งหํางจากตัวเมืองดูไบ 180 กิโลเมตร (ประมาณ 2 ชั่วโมง)  

**** หมายเหตุ โปรดแต่งกายสุภาพออกจากโรงแรมเพื่อเข้ามัสยิดชิคซาเญด **** 

ผู้หญิง: กรุณาโพกผ้าคลุมศรีษะด้วยนะค่ะเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ห้ามใส่กางเกงเลคก้ิงหรือ

กางเกงรัดรูป   ผู้ชาย: เสื้อแขนยาวขายาวแต่งกายสุภาพ  

นําทํานเก็บภาพความประทับใจคํูกับ EMIRATE PALACE เป็นโรงแรมของรัฐบาลอาบูดาบี บริหารโดยกลุํม 

Kempinski เปิ ดให๎บริการครั้งแรกเมื่อปี 2548 โดยใช๎งบประมาณกํอสร๎างท้ังส้ินประมาณ 3 พันล๎านเหรียญ

สหรัฐ ซึ่งสร๎างสวยงามดุจด่ังพระราชวังของเจ๎าผ๎ูครองนคร โรงแรมนี้อยูํบนท่ีของอดีตประธานาธิบดี Shieak 

Al Anyan ซึ่งทํานเคยดํารงตําแหนํงประธานาธิบดี ของ U.A.E  

 

 

 

 

 

จากนั้นนําทํานชม GRAND MOSQUE หรือ SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL และเป็นสุเหรําประจําเมือง ของ

ทํานเชคท่ีกํอต้ังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ ท่ีทําน สร๎างไว๎กํอนทํานจะสวรรคต การกํอสร๎างรวมท้ังหมด

เป็นเวลา 10 ปี สุเหรํานี้มีพรมผืนท่ีใหญํท่ีสุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟChandelier ใหญํ

ท่ีสุดในโลก นําเข๎าจากประเทศเยอรมันทําด๎วยทองคําและทองแดง สามารถรองรับผู๎มาประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนาได๎สูงถึง 40,000 คน นอกจากนี้มัสยิดแหํงนี้เป็นสุสานหลวงท่ีฝังพระบรมศพของ Sheikh Zayed bin 

Sultan Al Nahyan อดีตประธานาธิบดีคนแรกแหํงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเจ๎าผ๎ูครองรัฐอาบูดาบี้ 

 

 

 

 



 

 

นําทํานชม HERITAGE VILLAGE ซึ่งเป็นหมูํบ๎านพื้นเมืองจําลองความเป็นอยูํของชาวเบดูอิน ท่ีเคยเรํรํอนอยูํ

ในทะเลทราย ให๎ทํานอิสระกับการถํายภาพและเลือกซื้อของเป็นท่ีระลึกได๎จากหมูํบ๎าน 

 

 

 

 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

เดินทางกลับดูไบใช้เวลาโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 

จากนั้นนําทํานอิสระช๎อปปิ้ง Mall of the Emiratesได๎รับความนิยมสูงทันทีท่ีเปิดบริการ Mall of the 

Emirates เป็นห๎างขนาดใหญํ มีโรงภาพยนตร์ Cinestar แบบคอมเพล็กซ์ มีอาร์เคดกว๎างใหญํ ติดต้ังต๎ูเกมส์ 

ลานโบว์ลิ่ง และร๎านค๎าอีกมากมาย รวมถึงร๎านตํางๆ ท่ีได๎รับความนิยมในดูไบ และ Borders, Debenhams, 

Zara และแม๎แตํ Harvey Nichols สินค๎าแบรนด์ดังอยําง H&M และ Phat Farm สําหรับลูกค๎าท่ัวไป และ Via 

Rodeo ท่ีเต็มไปด๎วย Versace, D&G, Ferragamo และอื่นๆ ในห๎างยังมีสํวนของ Ski Dubai ใน Mall of the 

Emiratesจุดท่ีโดดเดํนท่ีสุดของ Mall of the Emirates ก็คือ Ski Dubai ไมํนําแปลกใจท่ี Mall of the Emirates 

เป็นห๎างสรรพสินค๎าที่ได๎รับความนิยมสูงสุดในดูไบ Ski Dubai หนึ่งในสุดยอดแหลํงทํองเท่ียวในสหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส์ สามารถเลือกเลํนระหวํางสกี สโนว์บอร์ด เลื่อนหิมะ หรือโยนบอลหิมะในสวนหิมะ (ไม่รวมค่าเข้า

และค่าอุปกรณ์ใน Ski) 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําทํานเดินทางสํู GLOBAL VILLAGE (เปิด 16.00-00.00 น.) นําทํานเยี่ยมชมมหกรรมวัฒนธรรม

ท่ีใหญํท่ีสุดในภูมิภาคอาหรับ ภายในจะมีกิจกรรม อาทิเชํน ช๎อปป้ิง ,ความบันเทิงกลางแจ๎ง และกิจกรรมท่ีมี

สีสันตามชํวงเทศกาลตํางๆ โดยมีประเทศท่ีเข๎ารํวมออกร๎านกวํา 70 ประเทศ นําเสนอในพาวิลเลี่ยนกวํา 36 

จุด นอกจากนั้นยังมีเครื่องเลํนสวนสนุกกวํา 50 อยําง รวมท้ังร๎านอาหาร 26 ร๎าน ในเมนูอาหารจากท่ัวโลก 

 (รายการ GLOBAL VILLAGE เริ่มตั้งแต่วันท่ี 01 พ.ย. 62) 

 

 

 

 

 

 



 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

   นําท่านเดินทางสู่ท่ีพัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสาม  ดูไบ-JUMEIRAH BEACH-บุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB- Madinat Jumeirah Souk 

   น่ังรถ Monorail-THE PLAM-ทัวร์ทะเลทราย (4WD)              (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําทํานชมชายหาด JUMEIRAH BEACH ซึ่งเป็นชายหาดตากอากาศท่ีสวยงามยอดนิยมของดูไบ จากนั้นนํา

ทํานถํายรูปกับโรงแรม ตึกบุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB โรงแรมสุดหรู ระดับ 7ดาว ท่ีสวยและหรูหรา

ท่ีสุด แหํงหนึ่งของโลก และมีชื่อเสียงของตะวันออกกลาง ท่ีทุกคนใฝ่ฝันท่ีจะมีโอกาสเข๎าไปสัมผัส ต้ังอยูํริม

อําวอาหรับ เป็นท่ีพักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ บุรจญ์อัล อาหรับ (Burj Al Arab)หนึ่งในสัญลักษณ์อัน

สําคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตึกบุรจญ์อัล อาหรับ ปัจจุบันเป็นโรงแรมรูปทรงเรือใบท่ีสวยและ

หรูหราท่ีสุดระดับโลกและมีชื่อเสียงของตะวันออกกลางมีความสูง 321 เมตรหรือ 1,050 ฟุตต้ังอยูํบนเกาะ

เทียมท่ีถูกถมขึ้นหํางจากแถบชายหาดจูเมรําห์ 280 เมตรริมอําวเปอร์เซียท่ีทุกคนใฝ่ฝันท่ีจะมีโอกาสเข๎าไป

สัมผัสซึ่งเป็นท่ีพักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับการกํอสร๎างของตึกเริ่มต๎นกํอสร๎างใน พ.ศ. 2537 แล๎วเสร็จ

และเริ่มเปิดใช๎งานครั้งแรกเมื่อ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542รูปทรงของตึกถูกสร๎างให๎เหมือนกับใบเรือของเรือใบ

แบบชาวอาหรับ ซึ่งตัวตึกมีเสา 2 เสาแยกออกมาเป็นรูปตัว V ในขณะท่ีชํองวํางระหวํางตัว V สํวนหนึ่งก็ปิด

ให๎เป็นห๎องใหญํๆ และแบํงออกเป็นชั้นๆ สถาปนิกได๎กลําววํา "ส่ิงกํอสร๎างนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบซึ่ง

ก็เหมือนกับ โอเปรําเฮาส์ท่ีเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์ หรือหอไอเฟลท่ีเป็นสัญลักษณ์ของเมืองปารีสและ

ตึกบุรจญ์อัล อาหรับก็ต๎องการกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เชํนกัน" 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําทํานสํู เมดิแนท จูไมร่า ซุค (Madinat Jumeirah Souk) ศูนย์การค๎ารูปทรงอาหรับโบราณต้ังอยูํ

ติดริมทะเล หรือเรียกวํา เวนิสแหํงดูไบ เป็นตลาดติดแอร์ ต้ังอยูํในสํวนเดียวกับโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Mina 

Al Salam ของตระกูล Al Maktoum ออกแบบและตกแตํงเป็นศิลปะพื้นเมืองแบบอาหรับคลาสสิก ภายในมี

สินค๎าระดับ Premium มากมาย อาทิ ของที่ระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหรําน หัวน้ําหอม โคมไฟ ของ

ประดับตกแตํงบ๎าน ขนมหวาน และถ่ัวรสช็อกโกแลต เป็นต๎น 

 

 
 
 

 



 

นําทําน นั่งรถ Monorail > เดินทางสู่โครงการเดอะปาล์ม THE PALM ซึ่งเป็นโครงการท่ีอลังการ สุดยอด

โปรเจคส์โดยการถมทะเล ให๎เป็นเกาะเทียมสร๎างเป็นรูปต๎นปาล์ม 3 เกาะ บนเกาะมีท่ีพักโรงแรม รีสอร์ท 

อพาร์ตเม๎น ร๎านค๎า ภัตตาคาร รวมท้ังสํานักงาน ตํางๆนับวําเป็นส่ิงมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก นําทํานชื่น

ชมความสวยงามของภูมิประเทศ และบรรยากาศรอบๆ โรงแรมนี้ Palm Island เป็นโครงการมหัศจรรย์ท่ี

คิดค๎นสําหรับรองรับการอยูํอาศัยในอนาคต สร๎างโดยการนําทรายมาถมทะเลเป็นเกาะเล็กๆ รวม 301 เกาะ 

รูปรํางหากมองจากด๎านบนรูปต๎นอินทผลัม (The Palm) และ โครงการ The World จะเห็นเป็นรูปแผนท่ีโลก  

 

 

 

 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางกลับสู่ โรงแรมท่ีพัก  

หลังอาหารนําท่านกลับเข้าสู่โรงแรมท่ีพักเพื่อเตรียมตัวตะลุยทะเลทรายในช่วงบ่าย 

15.00 น.-15.30 น. พร๎อมกันท่ีล๏อบบี๊ จะมีเจ๎าหน๎าท่ีมาคอยรับทําน ไปแคมป์ /ตะลุยทะเลทราย โดย

บริการนี้จะอํานวยความสะดวกโดยการรับ-สํงถึงโรงแรม “ ทัวร์ทะเลทราย””ทํานจะสนุกกับการนั่งรถตะลุย

ไปเนินทราย ต่ืนเต๎น พร๎อมชมพระอาทิตย์ตก หลังจากนั้นนําทํานเข๎าสํู แค้มปิ้งกลางทะเลทราย โดย

ภายในมีกิจกรรมตํางๆให๎ทุกทํานรํวมสนุก อาทิเชํน 

Henna Tattoo (ทดลองศิลปะการเพนท์ลวดลายแบบฉบับชาวอาหรับ) 

SHI SHA. (เครื่องสูบบารากู่ แบบฉบับของชาวอาหรับกลิ่นผลไม) 

 GALA BAYA... ให้ท่านแต่งกายพื้นเมืองแบบชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไว้ป็นท่ีระลึก 

 ฟรี ไม่อั้นชิมชาอาหรับ, ผลไม้ตามฤดูกาล, กาแฟ, น้ําอัดลม, น้ําดื่ม   การขี่อูฐ 

 

 

 

 

 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา แบบบาร์บีคิว ในท่ามกลางบรรยากาศทะเลทรายสบาย พร้อมโชว์ระบําหน้าท้อง

(Belly Dance) จากสาวสวยชาวอาหรับกลางทะเลทราย  

22.00 น. เดินทางออกจากแคมป์ กลับสู่ โรงแรมท่ีพัก  

  นําท่านเดินทางสู่ท่ีพัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสี ่ ดูไบ-DUBAI MUSEUM-ABRA TAXI-GOLD SOUK-SPICE SOUK- ขึ้นตึก BURJ KHALIFA -

DUBAI MALL+นํ้าพุเต้นระบํา                   (B/L/-) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

นําทุกทํานเข๎าเยี่ยม ชมพิพิธภัณฑ์ ดูไบ (DUBAI MUSEUM) เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีทันสมัยท่ีสุดในตะวันออก

กลาง สร๎างขึ้นเมื่อศตวรรษท่ี 19 บูรณะครั้งลําสุดปี ค.ศ.1970 เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีรวบรวมเรื่องราวสําคัญทาง

ประวัติศาสตร์ เชํน การค๎นพบ งานศิลป ์ในหลุมฝังศพที่ AL QUSAIS ท่ีมีอายุถึง 4,000 ปีและเรื่องราวการ 

 

ค๎าขายมุก ในประวัติศาสตร์กํอนการค๎นพบน้ํามัน และทํานจะประทับใจกับการนําเทคโนโลยีตําง ๆ มา

ถํายทอดเพื่อบอกเลําเรื่องราวประวัติศาสตร์ของอาหรับโบราณ 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําทุกทํานนั่ง เรือข้ามฝาก ABRA  ซึ่งเป็นพาหนะท่ีชาวดูไบใช๎กันมาแตํโบราณและยังคงอนุรักษ์ไว๎ 

ข๎ามฝั งพาทุกทํานไปช๎อปปิ้งท่ีตลาดทอง  

 

 

 

 

 

 

นําทํานเดินช้อปปิ้ง ตลาดทอง (GOLD SOUK) เป็นท่ี1ของตลาดทองท่ีใหญํท่ีสุดในโลกขายทุกอยํางท่ีเป็น 

JEWELRY เชํน มุก อัญมณี ตํางๆร๎านเล็กๆมากมายกวําร๎อยร๎านค๎าให๎ทํานได๎เลือกซื้อของท่ี ตลาด

เครื่องเทศ (SPICE SOUK) คือ ตลาดเครื่องเทศท้ังตลาดตลบอบอวนไปด๎วยกลิ่นเครื่องเทศหลากหลายชนิด

จากท่ัวทุกมุมโลกจําพวกไม๎หอม อบเชย ถ่ัว กระวาน กานหลู และถ่ัวร๎อยแปดชนิดจากทุกท่ีในตะวันออก

กลาง 

 

 

 

 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทํานเดินทางกลับสํูเมืองดูไบเพื่อขึ้นชมตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN 

THE WORLD) หรือเดิมชื่อ บุรจญ์ดูไบหนึ่งในสัญลักษณ์อันสําคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อีก

ท้ังยังเป็นฉากเส่ียงตายสําคัญของพระเอก “ ทอมครูซ” จากภาพยนตร์เรื่อง Mission Impossible 4 ซึ่งตึก มี

ความสูงถึง 828 เมตร ปัจจุบันมีท้ังหมด160 ชั้นเป็นตึกท่ีได๎ชื่อวําสูงท่ีสุดในโลกตัวตึกได๎ทําสถิติกลายมา

เป็นตึกระฟ้าท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง546 เมตรแซงตึกไทเป101 เรียบร๎อย(สูงกวําตึกไทเป101 

ประมาณ 97 เมตร และสูงกวําอาคารใบหยก2 ประมาณ 218 เมตร) ซึ่งได๎มีการเปิดตัวอยํางเป็นทางการ 



 

เมื่อวันท่ี4 มกราคม พ.ศ.2553 และ เปลี่ยนชื่ออาคารจาก "บุรจญ์ดูไบ" เป็น "บุรจญ์เคาะลีฟะฮ์" เพื่อ เป็น

เกียรติแกํ ทํานชีคค์อดีตประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ออกแบบโดยเอส

โอเอ็ม ผู๎ออกแบบเดียวกันกับเซียร์ทาวเวอร์ อาคารท่ีสูงท่ีสุดในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันการตกแตํงภายในจะ

ตกแตํงโดยจอร์โจอาร์มานี Giorgio Armaniโดยเป็นโรงแรมอาร์มานีสําหรับ37 ชั้นลํางโดยชั้น45 ถึง108 จะ

เป็นอพาร์ตเมนต์โดยท่ีเหลือจะเป็นสํานักงานและชั้นท่ี123 และ 124 จะเป็นจุดชมวิวของตึกท่ีสําคัญ 

สํวนบนของตึกจะเป็นเสาอากาศส่ือสารนอกจากนี้ชั้น 78 จะมีสระวํายน้ํา กลางแจ๎งขนาดใหญํโดยตึกนี้จะ

ติดต้ังลิฟต์ท่ีเร็วท่ีสุดในโลกท่ีความเร็ว18 ม./วินาที (65 ก.ม./ชม.,40 ไมล์/ชม.)โดยลิฟต์ท่ีมีความเร็วสูงสุด

อันดับท่ี 2 ปัจจุบันอยูํที่ตึกไทเป101ท่ีมีความความเร็ว 16.83 ม./วินาที 

 

 

 

 

 

 

 

นําทํานช๎อปปิ้ง ห้างดูไบมอลล์(Dubai Mall)เป็นศูนย์การค๎าแหํงใหมํลําสุดของเมืองดูไบ โดยจําลองอาทิเชํน 

ห๎าง Gallaria Lafayette ห๎างชื่อดังของฝรั่งเศส ห๎าง Bloomingdales อันยิ่งใหญํจากอเมริกาเป็นศูนย์รวมแบ

รนด์เนมชั้นนําแนวหน๎าจากท่ัวทุกมุมโลก ทํานสามารถเลือกชมเทคโนโลยีล้ําสมัยของน้ําพุเต๎นระบําท่ีขนาด

ใหญํท่ีสุดในโลกโดยมีการจัดแสดงท่ีบริเวณหน๎าห๎างดูไบมอลล์ เริ่มต้ังแตํ 17.30-24.00น.โดยการแสดงจะ

เริ่มทุกๆ30นาทีจากจุดนี้ ถํายสามารถถํายรูปคูํกับตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ (BurjKhalifa) แบบเต็มตัวตึกอีกด๎วย 

 

 

 

 

 

 

ค่ํา  อิสระอาหารค่ําเพื่อสะดวกในการเลือกซ้ือของภายในห้าง 

  ได๎เวลาพอสมควรนําทํานเดินทางสํู สนามบินดูไบ เพื่อเดินทางกลับสํู กรุงเทพฯ 

22.30 น. เหิรฟ้าสํู ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EMIRATES เท่ียวบิน EK374 AIRBUS A380  

(บริการอาหารบนเครื่อง ใช้เวลาบิน 6.30 ชั่วโมง) 

วันท่ีห้า  กรุงเทพฯ          (-/-/-) 

08.00 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ด๎วยความประทับใจ  

 
 
 



 

**รายการท่องเท่ียวอาจเปล่ียนแปลงได้ ทั้งน้ีโดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ** 
**ก่อนท าการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ  

จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลัก 

 
อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่  
(พักห้องละ 2-3 

ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง  

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) พักเดี่ยวเพิ่ม 

08-12 พ.ย. 62 

23-27 พ.ย. 62 

30 พ.ย.– 4 ธ.ค. 62 

31,999 บาท  31,999 บาท 31,999 บาท 6,500 

05-09 ธ.ค. 62 

07-11 ธ.ค. 62 

08-12 ธ.ค. 62  

32,999 บาท 32,999 บาท 32,999 บาท 6,500 

UPDATE 31/05/19 
**ราคานี้ สงวนสิทธิก์ารเดนิทาง จ านวน 20 ท่านขึ้นไป** 

หมายเหตุ 

1. ราคาน้ีสําหรับผูโ้ดยสาร 20 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าวบริษัทฯ  

ขอเก็บค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 2,500 บาท 

2. ไม่มีราคาเด็กเน่ืองจากเป็นราคาพิเศษแล้ว 

เงื่อนไขในการจองทัวร์ 

งวดท่ี 1 : สํารองท่ีนั่งจ่าย 15,000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้อมส่งสําเนาหนังสือเดินทาง 

งวดท่ี 2 :ชําระยอดส่วนท่ีเหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน  

หากไม่ชําระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 

กรณียกเลกิ 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันน้ัน ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าต๋ัว

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจําห้องพัก เป็นต้น)  

ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไมํสามารถเดินทางได๎ ซึ่งต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน 

โรงแรม และในทุกๆการให๎บริการ เพ่ือให๎พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต๎องใช๎ระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมํสามารถแจ๎ งได๎วํา



 

สามารถคืนเงินได๎ทั้งหมดหรือบางสํวน หรือไมํได๎เลย เพราะขึ้นอยูํกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ

บริการอื่นๆเป็นสําคัญ  

เอกสารท่ีใช้ประกอบในการย่ืนวีซ่า 

 ในการทําวีซําประเทศดูไบ 10 วัน ลํวงหน๎ากํอนเดินทาง 

 พาสปอร์ตมีอายุนานกวํา 6 เดือน และมีหน๎าวํางอยํางน๎อย 2 หน๎า 

 รูปถํายพื้นหลังสีขาว ขนาด 2นิ้ว 1 รูป หน๎าตรง ไมํยิ้ม ไมํเห็นฟัน  

 สแกนหน๎าพาสปอร์ต กลางเต็ม2 หน๎า (ต้องเป็นสแกนสีไม่สามารถใช้สําเนาได้) 

 กรณีเด็กอายุไมํถึง 20 ปีบริบูรณ์ และไมํได๎เดินทางกับบิดา/มารดา คนใดคนหนึ่ง ต๎องมีจดหมายยินยอมให๎เดินทางไป

ตํางประเทศ จากบิดา/มารดา ซึ่งจดหมายต๎องออกโดยท่ีวําการอําเภอ โดยระบุประเทศและวันเดินทาง (ตัวจริง) 

 สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด ของบิดามารดา   (กรณีท่ีมีเด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีเดินทางไปด้วย) 

 สําเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต่ํากว่า 20 ปี) 

 สําเนาทะเบียนบ๎าน 1 ชุด (กรณีอายุต่ํากว่า 20 ปี) 

 สําเนาทะเบียนสมรส หรือสําเนาทะเบียนหยํา 1 ชุด (กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีเดินทาง) 

ตัวอย่างเอกสารย่ืนวีซ่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อแนะนําและแจ้งเพ่ือทราบ 

 สําหรับห๎องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทํานั้น กรณีเดินทางเป็นผ๎ูใหญํ 3 ทําน แนะนําให๎   

  ทํานเปิดห๎องพัก เป็น 2 ห๎องจะสะดวกกับทํานมากกวํา 

กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 

กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ให๎ทํานละ 1 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 30 ก.ก.ตํอใบ / กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry)  

  น้ําหนักต๎องไมํเกิน 7 ก.ก.1ใบ  



 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินเอมิเรสต์ ( EK ) 

 คํารถโค๎ชทํองเท่ียวตามรายการ      

 คําที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห๎องละ 2 ทําน) 

 คําอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ    

 คําวีซําเข๎าประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรสต์ 

 คําธรรมเนียมตํางๆ และคําเข๎าชมตามสถานท่ีทุกแหํง  

 คําประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คํารักษาพยาบาล 500,000 บาท  

  วงเงินคุ๎มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต๎องระบุในใบรับรองแพทย์วํา ”อาหารเป็นพิษเทํานั้น”) 

 (หมายเหตุ: คําประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กท่ีมีอายุตํ่ากวํา 6 เดือน และ ผู๎ใหญํอายุมากกวํา 75 ปี 

ทางบริษัทประกันฯจะชดใช๎คําสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 คําหนังสือหนังสือเดินทาง 

 คําน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวําสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตํอทําน) 

 คําใช๎จํายสํวนตัวตํางๆ เชํน คําซักรีด คําโทรศัพท์ คําอาหารส่ังพิเศษ, คํามินิบารใ์นห๎องพัก  

 คําอาหารท่ีไมํได๎ระบุไว๎ในรายการ, คําโทรศัพท์ คําซักรีด ฯลฯ 

 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจําย 3% 

เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวควรทิปแก่มัคคุเทศก์ท้องถ่ินและ 

      คนขับรถท่ีคอยบริการเราโดยประมาณ   ประมาณ  37 USD ต่อทริป 

 ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 5วัน เท่ากับ 15 USD) 

 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 4วนั เท่ากับ 12 USD)       

 พนักงานขับรถในประเทศดูไบ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 4วัน เท่ากับ 8 USD) 

 พนักงานขับรถท่องทะเลทราย  ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 1 วัน เท่ากับ 2 USD) 

 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันน้ัน ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าต๋ัว

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจําห้องพัก เป็นต้น)  

ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

***หมายเหตุ*** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกํอนลํวงหน๎า 15 วัน ในกรณีที่ไมํสามารถทํากรุ๏ปได๎อยํางน๎อย 20 ทําน  ซึ่งใน

กรณีนี้ทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให๎ท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให๎ถ๎าต๎องการ 



 

 ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํ่ากวํา 20 ทําน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมกีารเปลี่ยนแปลงขนาดของ

พาหนะท่ีใช๎ในการนําเท่ียว ตลอดรายการทัวร์ โดยไมํต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 

ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํ่ากวํา 20 ทําน หรือตํ่ากวํามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผู๎จัดรายการ ขอพิจารณา

ยกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บคําทัวร์เพิม่เต็ม ตามความเหมาะสม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมํอาจแก๎ไขได๎และจะ

ไมํรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได๎รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน๎าทัวร์และเหตุสุดวิสัย

บางประการ เชํน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตํางๆ  

บริษัทฯ ไมํรับผิดชอบคําเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯ หรือ คําใช๎จํายเพิ่มท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ๎อม เชํน การเจ็บป่วย การถูกทําร๎าย การสูญหาย ความลําช๎า 

หรือ อุบัติเหตุตําง ๆ 

ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคําน้ํามัน หรือ 

คําเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาต๋ัว ตามสถานการณ์ดังกลําว 

เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ

การเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

หากลูกค้าท่านใด ย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องชําระค่ามัดจําท่ี 15,000 บาท และค่าวีซ่าตามท่ีสถาน

ฑูตฯ เรียกเก็บ 

 

 

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 

และมีหน้าท่ีเหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ** 

**ในกรณีท่ีผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหวา่งประเทศ ท่ีเกี่ยวข้องกับวันเดินทางท่ี

ท่านได้ทําการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรณุาแจ้งใหก้ับทางเจ้าหน้าท่ีทราบ ก่อนการชําระเงินค่าต๋ัวดังกล่าว 

ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี** 

 


