
 

 

 

 

 

 

ทวัรดู์ไบ 5วนั 3คืน (EK) 

 

ข้ึนตึก !! เบิร์จคาริฟา ชัน้124  BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD)  ตึกท่ีมีความสูงเหยียบ 828 

เมตร 160ชัน้  

ข้ึนตึก DUBAI FRAME ท่ีมีลกัษณะกรอบรูปขนาดใหญ ่



น่ัง Monorail ชมโครงการสุดอลงัการ The Plam 

ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พรอ้มกิจกรรมแคมป์ป้ิง ขี่ อูฐชมพระอาทิตยต์กดินเนอร์ใตแ้สงจนัทร์    

ชมพรมผืนใหญท่ี่สุด ณ GRAND MOSQUE ซ่ึงใหญเ่ป็นอนัดบั 3 ของโลก 

ชอ้ปป้ิงจุใจทัง้สินคา้พ้ืนเมืองและ Brand Nameใน Dubai Mall และ Mall Of  Emirates 

เมนูพิเศษ....BBQ+บุฟเฟ่ตส์ไตสอ์าหรับ กลางทะเลทราย พรอ้มชมโชวส์าวสวยระบ าหนา้ทอ้ง 

พิเศษ!!! เขา้ชมพิพิธภณัฑว์ฒันธรรมและศิลปะ แหง่กรุงปารีส “พิพิธภณัฑลู์ฟว ์อาบูดาบี” 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

วนัแรกของการเดินทาง (1) กรงุเทพฯ–ดูไบ-ข้ึนตึก DUBAI FRAME                                (-/-/D)  

06.30 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร ผูโ้ดยสารขาออก ประตูท่ี 8 เคาน์เตอร ์T 

สายการบิน เอมิเรสต ์EK สายการบินชัน้น าหรูหราระดบัโลก โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ

และอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารและสมัภาระ 

09.55 น. เหินฟ้าสู ่ดูไบ โดยสายการบิน EMIRATES เที่ ยวบินท่ี EK375 AIRBUS A380  

   (บริการอาหารบนเคร่ือง ใชเ้วลาบิน 6.30 ชัว่โมง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
ค า่ 

โรงแรมที่พกั 
หรอืเทยีบเทา่ 

1 กรุงเทพฯ-ดูไบ-ขึ้ นตกึ DUBAI FRAME ✈ ✈ O Holiday Inn Express 

2 
ดูไบ-อาบูดาบี- อิมิเรตสพ์าเลส-GRAND MOSQUE-
HERITAGE VILLAGE- LOUVRE MUSEUM-MALL OF 
EMIRATES 

O O O Holiday Inn Express 

3 
ดูไบ-JUMEIRAH BEACH-บุรจญอ์ลัอาหรบั BURJ AL ARAB 
Madinat Jumeirah Souk-นัง่รถ Monorail-THE PLAM 
ทวัรท์ะเลทราย(4WD)    

O O O Holiday Inn Express 

4 
ดูไบ-DUBAI MUSEUM-ABRA TAXI-GOLD SOUK-SPICE 
SOUK-ขึ้ นตกึ BURJ KHALIFA- DUBAI MALL+น ้าพเุตน้ระบ า   

O O ✈  

5 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 



13.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดูไบเม่ือเสร็จพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยน าทุกทา่นเดินทางสูเ่มืองดูไบ 

น าทา่น ข้ึนตึก DUBAI FRAME” ซ่ึงมีขนาดสูง 150 เมตร เช่ือมดว้ยสะพานยาว 93 เมตร เร่ิมการกอ่สรา้ง

ตัง้แตปี่ 2013 ภายในหอชมวิวจะเป็นพิพิธภณัฑเ์ลา่เร่ืองความเป็นมาในอดีตของดูไบจนถึงปัจจุบนั โดยน าเสนอ

ผา่นเทคโนโลยีแสงสีเสียงสามมิติและ VERTUAL REALITY โดยหอชมวิวดงักลา่วเปิดเพ่ิงเร่ิมเปิดเม่ือวนัท่ี 01 

มกราคม 2561 ทา่นจะเห็นวิวโดยรอบๆ ในตวัเมืองดูไบไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

   น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า  

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2)  ดูไบ-อาบูดาบี-เอมิเรตสพ์าเลส - GRANFD MOSQUE-HERITAGE VILLAGE 

                                         LOUVRE MUSEUM- MALL OF EMIRATES                                (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู่ นครอาบูดาบี ซ่ึงหา่งจากตวัเมืองดูไบ 180 กิโลเมตร (ประมาณ 2 ชัว่โมง)  

**** หมายเหตุ โปรดแต่งกายสุภาพออกจากโรงแรมเพ่ือเขา้มสัยิดชิคซาเญด **** 

ผูห้ญิง: กรุณาโพกผา้คลุมศรีษะดว้ยนะค่ะเส้ือแขนยาว กางเกงขายาว หา้มใส่กางเกงเลคก้ิงหรือ

กางเกงรดัรปู   ผูช้าย: เส้ือแขนยาวขายาวแต่งกายสุภาพ  

น าทา่นเก็บภาพความประทบัใจคูก่บั EMIRATE PALACE เป็นโรงแรมของรัฐบาลอาบูดาบี บริหารโดยกลุ่ม 

Kempinski เปิ ดใหบ้ริการครั้งแรกเม่ือปี 2548 โดยใชง้บประมาณกอ่สรา้งทัง้ส้ินประมาณ 3 พนัลา้นเหรียญ

สหรัฐ ซ่ึงสรา้งสวยงามดุจดั่งพระราชวงัของเจา้ผูค้รองนคร โรงแรมน้ีอยูบ่นท่ีของอดีตประธานาธิบดี Shieak Al 

Anyan ซ่ึงทา่นเคยด ารงต าแหน่งประธานาธิบดี ของ U.A.E  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าทา่นชม GRAND MOSQUE หรือ SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL และเป็นสุเหร่าประจ าเมือง 

ของทา่นเชคท่ีกอ่ตัง้ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต  ์ท่ีทา่น สรา้งไวก้อ่นทา่นจะสวรรคต การกอ่สรา้งรวมทัง้หมด

เป็นเวลา 10 ปี สุเหร่าน้ีมีพรมผืนท่ีใหญท่ี่สุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟChandelier ใหญท่ี่สุด

ในโลก น าเขา้จากประเทศเยอรมนัท าดว้ยทองค าและทองแดง สามารถรองรับผูม้าประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได ้

สูงถึง 40,000 คน นอกจากน้ีมสัยิดแหง่น้ีเป็นสุสานหลวงท่ีฝังพระบรมศพของ Sheikh Zayed bin Sultan Al 

Nahyan อดีตประธานาธิบดีคนแรกแหง่สหรัฐอาหรับเอมิเรตสแ์ละเจา้ผูค้รองรัฐอาบูดาบี้  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

น ำท่ำนชม HERITAGE VILLAGE ซ่ึงเป็นหมู่บำ้นพื้ นเมืองจ ำลองควำมเป็นอยู่ของชำวเบดูอิน ท่ีเคยเร่ร่อน

อยู่ในทะเลทรำย ใหท่้ำนอิสระกบักำรถ่ำยภำพและเลือกซ้ือของเป็นท่ีระลึกไดจ้ำกหมู่บำ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นแวะ เขา้ชมพิพิธภณัฑลู์ฟว ์อาบูดาบี คือพิพิธภณัฑส์าขายอ่ยแหง่แรกของพิพิธภณัฑลู์ฟวน์อกกรุงปารีส 

เกิดจากทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์และทางการฝรั่งเศส ลงนามความร่วมมือทางวฒันธรรมและศิลปะ โดยให ้

พิพิธภณัฑใ์ชช่ื้อลูฟว ์เป็นระยะเวลา 30 ปี เสมือนเป็นสาขายอ่ย ถือเป็นพิพิธภณัฑท์างศิลปะแหง่แรกของอาหรับที่

รวบรวมเอาผลงานศิลปะช้ินส าคญัของโลกตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจุบนัมารวมไวด้ว้ยกนั ภายใตแ้นวคิดการแบง่ปัน

เร่ืองราวอารยธรรมและวฒันธรรมของมนุษยชาติ  พิพิธภณัฑ์ LOUVRE ABU DHABI เล่าถึงเร่ืองราวของ

มนุษยชาติในบทท่ีสรา้งแรงบนัดาลใจถึง 12 บท แตล่ะบทเนน้เร่ืองรูปแบบท่ีใชร้่วมกนัและแนวคิดท่ีเปิดเผยความ

เช่ือมโยงกนัทัว่มนุษยชาติ ผลงานจากชว่งกอ่นประวติัศาสตร์จนถึงผลงานศิลปะร่วมสมยั ศิลปะในการแสดงมา

จาก Collection ของพิพิธภณัฑค์วบคูไ่ปกบัผลงานช้ินเอกมากมายท่ียืมตวัมาจากบางสว่นของพิพิธภณัฑฝ์รั่งเศสท่ี

มีช่ือเสียงท่ีสุดในโลกใหนั้กทอ่งเที่ ยวไดส้มัผสัประวติัศาสตร์ในอีกรูปแบบท่ีอาบูดาบี  

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางกลบัดูไบใชเ้วลาโดยประมาณ 2 ชัว่โมง 

จากน้ันน าทา่นอิสระชอ้ปป้ิง Mall of the Emiratesไดร้ับความนิยมสูงทนัทีท่ีเปิดบริการ Mall of the Emirates 

เป็นหา้งขนาดใหญ ่มีโรงภาพยนตร์ Cinestar แบบคอมเพล็กซ ์มีอาร์เคดกวา้งใหญ ่ติดตัง้ตูเ้กมส ์ลานโบวล่ิ์ง และ

รา้นคา้อีกมากมาย รวมถึงรา้นตา่งๆ ท่ีไดร้ับความนิยมในดูไบ และ Borders, Debenhams, Zara และแมแ้ต ่



Harvey Nichols สินคา้แบรนดด์งัอยา่ง H&M และ Phat Farm ส าหรับลูกคา้ท ัว่ไป และ Via Rodeo ท่ีเต็มไป

ดว้ย Versace, D&G, Ferragamo และอ่ืนๆ ในหา้งยงัมีสว่นของ Ski Dubai ใน Mall of the Emiratesจุดที่ โดด

เด่ น ท่ี สุ ด ข อ ง  Mall of the Emirates ก็ คื อ  Ski Dubai ไม่ น่ า แ ป ล ก ใจ ท่ี  Mall of the Emirates เป็ น

หา้งสรรพสินคา้ท่ีไดร้ับความนิยมสูงสุดในดูไบ Ski Dubai หน่ึงในสุดยอดแหลง่ทอ่งเที่ ยวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์

สามารถเลือกเลน่ระหวา่งสกี สโนวบ์อร์ด เล่ือนหิมะ หรือโยนบอลหิมะในสวนหิมะ (ไม่รวมค่าเขา้และค่า

อุปกรณใ์น Ski) 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

   น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3)    ดูไบ-JUMEIRAH BEACH-บุรจญอ์ลัอาหรบั BURJ AL ARAB                (B/L/D) 

                                         Madinat Jumeirah Souk -นัง่รถ Monorail-THE PLAM-ทวัรท์ะเลทราย (4WD)   

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชมชายหาด JUMEIRAH BEACH ซ่ึงเป็นชายหาดตากอากาศท่ีสวยงามยอดนิยมของดูไบ จากน้ันน าทา่น

ถา่ยรูปกบัโรงแรม ตึกบุรจญอ์ลัอาหรบั BURJ AL ARAB โรงแรมสุดหร ูระดบั 7ดาว ท่ีสวยและหรูหราท่ีสุด 

แหง่หน่ึงของโลก และมีช่ือเสียงของตะวนัออกกลาง ท่ีทุกคนใฝ่ฝนัท่ีจะมีโอกาสเขา้ไปสมัผสั ตัง้อยูริ่มอา่วอาหรับ 

เป็นท่ีพักอาศยัของเศรษฐีชาวอาหรับ บุรจญ์อัล อาหรบั (Burj Al Arab)หน่ึงในสัญลักษณ์อนัส าคญัของ

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสตึ์กบุรจญอ์ลั อาหรับ ปัจจุบนัเป็นโรงแรมรูปทรงเรือใบที่สวยและหรูหราท่ีสุดระดบั

โลกและมีช่ือเสียงของตะวนัออกกลางมีความสูง 321 เมตรหรือ 1,050 ฟตุตัง้อยูบ่นเกาะเทียมท่ีถูกถมข้ึนห่าง

จากแถบชายหาดจูเมร่าห ์280 เมตรริมอา่วเปอร์เซียที่ ทุกคนใฝ่ฝนัท่ีจะมีโอกาสเขา้ไปสมัผสัซ่ึงเป็นท่ีพกัอาศยัของ

เศรษฐีชาวอาหรับการกอ่สรา้งของตึกเร่ิมตน้กอ่สรา้งใน พ.ศ. 2537 แลว้เสร็จและเร่ิมเปิดใชง้านครั้งแรกเม่ือ 1 

ธนัวาคม พ.ศ. 2542รูปทรงของตึกถูกสรา้งใหเ้หมือนกบัใบเรือของเรือใบแบบชาวอาหรับ ซ่ึงตวัตึกมีเสา 2 เสา

แยกออกมาเป็นรูปตวั V ในขณะท่ีชอ่งวา่งระหวา่งตวั V สว่นหน่ึงก็ปิดใหเ้ป็นหอ้งใหญ่ๆ  และแบง่ออกเป็นชัน้ๆ 

สถาปนิกไดก้ลา่ววา่ "ส่ิงกอ่สรา้งน้ีจะเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองดูไบซ่ึงก็เหมือนกบั โอเปร่าเฮาสท่ี์เป็นสญัลกัษณ์

ของเมืองซิดนีย ์หรือหอไอเฟลท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองปารีสและตึกบุรจญอ์ลั อาหรับก็ตอ้งการกลายเป็น

สญัลกัษณ์ของเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเ์ชน่กนั" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จากน้ันน าทา่นสู ่เมดิแนท จูไมร่า ซคุ (Madinat Jumeirah Souk) ศูนยก์ารคา้รูปทรงอาหรับโบราณตัง้อยูติ่ด

ริมทะเล หรือเรียกวา่ เวนิสแหง่ดูไบ เป็นตลาดติดแอร์ ต ัง้อยูใ่นสว่นเดียวกบัโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว Mina Al 

Salam ของตระกูล Al Maktoum ออกแบบและตกแตง่เป็นศิลปะพ้ืนเมืองแบบอาหรับคลาสสิก ภายในมีสินคา้

ระดบั Premium มากมาย อาทิ ของท่ีระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหร่าน หวัน ้าหอม โคมไฟ ของประดบั

ตกแตง่บา้น ขนมหวาน และถัว่รสช็อกโกแลต เป็นตน้ 

 

 
 
 

 
 
 
 

น าทา่น นัง่รถ Monorail > เดินทางสู่โครงการเดอะปาลม์ THE PALM ซ่ึงเป็นโครงการท่ีอลงัการ สุดยอด

โปรเจคส์โดยการถมทะเล ใหเ้ป็นเกาะเทียมสร้างเป็นรูปตน้ปาล์ม 3 เกาะ บนเกาะมีท่ีพักโรงแรม รีสอร์ท 

อพาร์ตเมน้ รา้นคา้ ภตัตาคาร รวมทัง้ส านักงาน ตา่งๆนับวา่เป็นส่ิงมหัศจรรยอ์นัดบั 8 ของโลก น าทา่นช่ืนชม

ความสวยงามของภูมิประเทศ และบรรยากาศรอบๆ โรงแรมน้ี  Palm Island เป็นโครงการมหัศจรรยท่ี์คิดคน้

ส าหรับรองรับการอยูอ่าศยัในอนาคต สรา้งโดยการน าทรายมาถมทะเลเป็นเกาะเล็กๆ รวม 301 เกาะ รูปร่างหาก

มองจากดา้นบนรูปตน้อินทผลมั (The Palm) และ โครงการ The World จะเห็นเป็นรูปแผนท่ีโลก  

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เดินทางกลบัสู่ โรงแรมท่ีพกั  

หลงัอาหารน าท่านกลบัเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัเพ่ือเตรียมตวัตะลุยทะเลทรายในช่วงบ่าย 

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

บริการน้ีจะอ านวยความสะดวกโดยการรับ-สง่

ถึงโรงแรม “ ทวัรท์ะเลทราย””ทา่นจะสนุก

กับการน่ั งรถตะลุยไปเนินทราย ต่ืน เตน้ 

พรอ้มชมพระอาทิตยต์ก หลงัจากน้ันน าทา่น

เขา้สู ่แคม้ป้ิงกลางทะเลทราย โดยภายในมี

กิจกรรมตา่งๆใหทุ้กทา่นร่วมสนุก อาทิเชน่ 

Henna Tattoo (ทดลองศิลปะการเพนท์

ลวดลายแบบฉบบัชาวอาหรบั) 

SHI SHA. (เคร่ืองสูบบารากู่ แบบฉบบั

ของชาวอาหรบักล่ินผลไม) 

 GALA BAYA... ใหท่้านแต่งกายพ้ืนเมืองแบบชาวอาหรบั ถ่ายรปูเก็บไวป็้นท่ีระลึก 



 ฟรี ไม่อัน้ชิมชาอาหรบั, ผลไมต้ามฤดูกาล, กาแฟ, น ้าอดัลม, น ้าด่ืม   การข่ีอูฐ 

ค า่ บริการอาหารค า่ แบบบารบี์คิว ในท่ามกลางบรรยากาศทะเลทรายสบาย พรอ้มโชวร์ะบ าหน้าทอ้ง

(Belly Dance) จากสาวสวยชาวอาหรบักลางทะเลทราย  

22.00 น. เดินทางออกจากแคมป์ กลบัสู่ โรงแรมท่ีพกั  

  น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง (4)   ดูไบ-DUBAI MUSEUM-ABRA TAXI-GOLD SOUK-SPICE SOUK 

                                     ข้ึนตึก BURJ KHALIFA -DUBAI MALL+น ้าพเุตน้ระบ า                     (B/L/-) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกทา่นเขา้เย่ียม ชมพิพิธภณัฑ ์ดูไบ (DUBAI MUSEUM) เป็นพิพิธภณัฑท่ี์ทนัสมยัที่ สุดในตะวนัออกกลาง 

สร้างข้ึน เม่ือศตวรรษท่ี 19 บูรณะครั้งล่าสุดปี  ค.ศ .1970 เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีรวบรวมเร่ืองราวส าค ัญทาง

ประวติัศาสตร์ เชน่ การคน้พบ งานศิลป์ ในหลุมฝังศพท่ี AL QUSAIS ท่ีมีอายุถึง 4,000 ปีและเร่ืองราวการ

คา้ขายมุก ในประวติัศาสตร์กอ่นการคน้พบน ้ามนั และทา่นจะประทบัใจกบัการน าเทคโนโลยีตา่ง ๆ มาถา่ยทอด

เพ่ือบอกเลา่เร่ืองราวประวติัศาสตร์ของอาหรับโบราณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าทุกทา่นน่ังเรือขา้มฝากABRAซ่ึงเป็นพาหนะท่ีชาวดูไบใชก้นัมาแตโ่บราณและยงัคงอนุรักษไ์ว ้

ขา้มฝั่งพาทุกทา่นไปชอ้ปป้ิงท่ีตลาดทอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดินชอ้ปป้ิง ตลาดทอง (GOLD SOUK) เป็นท่ี1ของตลาดทองท่ีใหญท่ี่สุดในโลกขายทุกอยา่งท่ีเป็น 

JEWELRY เชน่ มุก อญัมณี ตา่งๆรา้นเล็กๆมากมายกวา่รอ้ยรา้นคา้ใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือของท่ี ตลาดเคร่ืองเทศ 

(SPICE SOUK) คือ ตลาดเคร่ืองเทศทัง้ตลาดตลบอบอวนไปดว้ยกล่ินเคร่ืองเทศหลากหลายชนิดจากทั่วทุกมุม

โลกจ าพวกไมห้อม อบเชย ถัว่ กระวาน กานหลู และถัว่รอ้ยแปดชนิดจากทุกท่ีในตะวนัออกกลาง 

 

 

 

 

 

 



กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดินทางกลบัสู่เมืองดูไบเพ่ือข้ึนชมตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ ์BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER 

IN THE WORLD) หรือเดิมช่ือ บุรจญ์ดูไบหน่ึงในสญัลักษณ์อนัส าคัญของประเทศสหรฐัอาหรบัเอ

มิเรตสอี์กทัง้ยงัเป็นฉากเส่ียงตายส าคญัของพระเอก “ ทอมครูซ” จากภาพยนตร์เร่ือง Mission Impossible 4 

ซ่ึงตึก มีความสูงถึง 828 เมตร ปัจจุบนัมีท ัง้หมด160 ชัน้เป็นตึกท่ีไดช่ื้อวา่สูงท่ีสุดในโลกตวัตึกไดท้  าสถิติกลายมา

เป็นตึกระฟ้าท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง546 เมตรแซงตึกไทเป101 เรียบรอ้ย(สูงกวา่ตึกไทเป101 ประมาณ 97 

เมตร และสูงกวา่อาคารใบหยก2 ประมาณ 218 เมตร) ซ่ึงไดมี้การเปิดตวัอยา่งเป็นทางการ เม่ือวนัท่ี4 มกราคม 

พ.ศ.2553 และ เปล่ียนช่ืออาคารจาก "บุรจญดู์ไบ" เป็น "บุรจญเ์คาะลีฟะฮ"์ เพ่ือ เป็นเกียรติแก ่ทา่นชีคคอ์ดีต

ประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตึกบุรจญเ์คาะลีฟะฮ์ออกแบบโดยเอสโอเอ็ม ผูอ้อกแบบเดียวกนั

กบัเซียร์ทาวเวอร์ อาคารท่ีสูงท่ีสุดในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบนัการตกแตง่ภายในจะตกแตง่โดยจอร์โจอาร์มานี 

Giorgio Armaniโดยเป็นโรงแรมอาร์มานีส าหรับ37 ชัน้ลา่งโดยชัน้45 ถึง108 จะเป็นอพาร์ตเมนตโ์ดยท่ีเหลือจะ

เป็นส านักงานและชัน้ท่ี123 และ 124 จะเป็นจุดชมวิวของตึกท่ีส าคญั สว่นบนของตึกจะเป็นเสาอากาศส่ือสาร

นอกจากน้ีชัน้ 78 จะมีสระวา่ยน ้า กลางแจง้ขนาดใหญโ่ดยตึกน้ีจะติดตัง้ลิฟตท่ี์เร็วท่ีสุดในโลกท่ีความเร็ว18 ม./

วินาที (65 ก.ม./ชม.,40 ไมล์/ชม.)โดยลิฟตท่ี์มีความเร็วสูงสุดอนัดบัท่ี 2 ปัจจุบนัอยูท่ี่ตึกไทเป101ท่ีมีความ

ความเร็ว 16.83 ม./วินาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นชอ้ปป้ิง หา้งดูไบมอลล(์Dubai Mall)เป็นศูนยก์ารคา้แหง่ใหมล่า่สุดของเมืองดูไบ โดยจ าลองอาทิเชน่ 

หา้ง Gallaria Lafayette หา้งช่ือดงัของฝรั่งเศส หา้ง Bloomingdales อนัย่ิงใหญจ่ากอเมริกาเป็นศูนยร์วมแบรนด์

เนมชัน้น าแนวหนา้จากทัว่ทุกมุมโลก ทา่นสามารถเลือกชมเทคโนโลยีล า้สมยัของน ้าพุเตน้ระบ  าท่ีขนาดใหญท่ี่สุด

ในโลกโดยมีการจดัแสดงท่ีบริเวณหนา้หา้งดูไบมอลล ์ เร่ิมตัง้แต ่ 17.30-24.00น.โดยการแสดงจะเร่ิมทุกๆ30

นาทีจากจุดน้ี ถา่ยสามารถถา่ยรูปคูก่บัตึกบุรจญเ์คาะลีฟะฮ ์ (BurjKhalifa) แบบเต็มตวัตึกอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  อิสระอาหารค า่เพ่ือสะดวกในการเลือกซ้ือของภายในหา้ง 

  ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินดูไบ เพ่ือเดินทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ 

22.30 น. เหิรฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EMIRATES เท่ียวบิน EK374 AIRBUS A380  

(บริการอาหารบนเคร่ือง ใชเ้วลาบิน 6.30 ชัว่โมง) 

 

 



วนัท่ีหา้ของการเดินทาง (5)   กรงุเทพฯ             (-/-/-) 

08.00 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ ดว้ยความประทบัใจ  

 

 

 

 

**รายการท่องเท่ียวอาจเปล่ียนแปลงได ้ทัง้น้ีโดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั** 

**ก่อนท าการจองทวัรทุ์กครัง้ กรณุาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบริษทัฯ  

จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลกั 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง  

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 

ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริม

เตียง  

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 

ท่าน) 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

21-25 มิ.ย.62 

06-10 ก.ย.62 

20-24 ก.ย.62 

28,999 บาท 28,999 บาท 28,999 บาท 6,500 บาท 

04-08 ต.ค.62 31,999 บาท 31,999 บาท 31,999 บาท 6,500 บาท 

10-14 ต.ค.62 

12-16 ต.ค.62 

19-23 ต.ค.62 

23-27 ต.ค.62 

26-30 ต.ค.62 

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

**ราคานี้ สงวนสิทธ์ิการเดนิทาง จ านวน 20 ท่านขึน้ไป** 
หมายเหต ุ

1. ราคาน้ีส าหรบัผูโ้ดยสาร 20 ท่านข้ึนไป หากผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าวบริษทัฯ  

ขอเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมท่านละ 2,500 บาท 

2. ไม่มีราคาเด็กเน่ืองจากเป็นราคาพิเศษแลว้ 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 15,000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

งวดท่ี 2 :ช าระยอดส่วนท่ีเหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั  

หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษทัฯจะคิดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนันั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น 

ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัจะท าเร่ืองย่ืนเอกสารไปยงัสายการ

บิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ท ัง้น้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไมส่ามารถแจง้ได้

พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนั้นบริษทัจะไม่รบัผิดชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

 



วา่สามารถคืนเงินไดท้ ัง้หมดหรือบางสว่น หรือไมไ่ดเ้ลย เพราะข้ึนอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและใน

ทุกๆบริการอ่ืนๆเป็นส าคญั  

เอกสารท่ีใชป้ระกอบในการย่ืนวีซ่า 

 ในการท าวีซา่ประเทศดูไบ 10 วนั ลว่งหนา้กอ่นเดินทาง 

 พาสปอร์ตมีอายุนานกวา่ 6 เดือน และมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

 รูปถา่ยพ้ืนหลงัสีขาว ขนาด 2น้ิว 1 รูป หนา้ตรง ไมย้ิ่ม ไมเ่ห็นฟนั  

 สแกนหนา้พาสปอร์ต กลางเต็ม2 หนา้ (ตอ้งเป็นสแกนสีไม่สามารถใชส้ าเนาได)้ 

 กรณีเด็กอายุไมถึ่ง 20 ปีบริบูรณ์ และไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดา/มารดา คนใดคนหน่ึง ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปตา่งประเทศ 

จากบิดา/มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ โดยระบุประเทศและวนัเดินทาง (ตวัจริง) 

 ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด ของบิดามารดา   (กรณีท่ีมีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปีเดินทางไปดว้ย) 

 ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด (กรณีอายุต า่กว่า 20 ปี) 

 ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด (กรณีอายุต า่กว่า 20 ปี) 

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

ตวัอยา่งเอกสารยืน่วีซ่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส ำหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริกำรเฉพำะบำงโรงแรมเท่ำน้ัน กรณีเดินทำงเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่ำน แนะน ำให ้  

  ทา่นเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ใหท้า่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กิน 30 ก.ก.ตอ่ใบ / กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry)  

  น ้าหนักตอ้งไมเ่กิน 7 ก.ก.1ใบ  

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั โดยสายการบินเอมิเรสต ์( EK ) 

 คา่รถโคช้ทอ่งเที่ ยวตามรายการ      

 คา่ท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 3 คืน (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

 คา่อาหารทุกม้ือตามระบุในรายการ    

 คา่วีซา่เขา้ประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรสต ์



 คา่ธรรมเนียมตา่งๆ และคา่เขา้ชมตามสถานท่ีทุกแหง่  

 คา่ประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท  

  วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรับรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเทา่น้ัน”) 

 (หมายเหตุ: คา่ประกนัอุบิติเหตุส าหรับเด็กท่ีมีอายุต ่ากวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญอ่ายุมากกวา่ 75 ปี 

ทางบริษทัประกนัฯจะชดใชค้า่สินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่หนังสือหนังสือเดินทาง 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมตอ่ทา่น) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ เชน่ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท ์คา่อาหารสั่งพิเศษ, คา่มินิบาร์ในหอ้งพกั  

 คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ, คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด ฯลฯ 

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

เป็นธรรมเนียมปฏิบติัในการท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวควรทิปแก่มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและ 

      คนขบัรถท่ีคอยบริการเราโดยประมาณ   ประมาณ  37 USD ต่อทริป 

 ค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทย ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 5วนั เท่ากบั 15 USD) 

 ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 4วนั เท่ากบั 12 USD)       

 พนักงานขบัรถในประเทศดูไบ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 4วนั เท่ากบั 8 USD) 

 พนักงานขบัรถท่องทะเลทราย  ท่านละ 2 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 1 วนั เท่ากบั 2 USD) 

 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษทัฯจะคิดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนันั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น 

ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดในทุกกรณี 

***หมายเหตุ*** 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ทา่น  ซ่ึงในกรณีน้ีทาง  

บริษทัฯ ยินดีคืนเงินใหท้ ัง้หมด หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 

 ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต ่ากวา่ 20 ทา่น หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปล่ียนแปลงขนาดของพาหนะท่ีใช ้

ในการน าเที่ ยว ตลอดรายการทวัร์ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต ่ากวา่ 20 ทา่น หรือต ่ากวา่มาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอพิจารณายกเลิก

การเดินทาง หรือ เรียกเก็บคา่ทวัร์เพ่ิมเต็ม ตามความเหมาะสม 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสยับางประการ 

เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ  

บริษทัฯ ไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของ

ทางบริษทัฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ 

อุบติัเหตุตา่ง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราคา่น ้ามนั หรือ คา่เงิน

แลกเปล่ียน ทางบริษทั สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

หากลูกคา้ท่านใด ย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติั ลูกคา้ตอ้งช าระค่ามดัจ าท่ี 15,000 บาท และค่าวีซ่าตามท่ีสถาน

ฑตูฯ เรียกเก็บ 

 



 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ** 

**ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางท่ีท่านไดท้ าการจอง

ไวก้บัทางบริษทัฯ กรณุาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

 


