
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

แวะถ่ายรูปตึก DUBAI FRAME ที่มีลกัษณะกรอบรูปขนาดใหญ่ 

นัง่ Monorail ชมโครงการสุดอลงัการ The Plam 

ตะลยุทะเลทรายโดยรถ4WD พรอ้มกิจกรรมแคมป์ป้ิง ขี่อูฐชมพระอาทิตยต์กดนิเนอรใ์ตแ้สงจนัทร ์   
ชมพรมผืนใหญท่ี่สุด ณ GRAND MOSQUE ซ่ึงใหญเ่ป็นอนัดบั 3 ของโลก 
ชอ้ปป้ิงจุใจทั้งสนิคา้พื้ นเมืองและ Brand Nameใน Dubai Mall และ Mall Of  Emirates 
แวะถ่ายรูป FERRARI WORLD 

เมนูพิเศษ....BBQ+บุฟเฟ่ตส์ไตสอ์าหรบั กลางทะเลทราย พร้อมชมโชว์สาวสวยระบ าหน้าท้อง 



 

วนัแรก กรุงเทพ ฯ–ดูไบ-ขึ้ นตึก DUBAI FRAME       (-/-/D) 

06.30 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร ผูโ้ดยสารขาออก  ประตท่ีู  8 เคานเ์ตอร ์ T 

สายการบิน เอมิเรสต ์ EK สายการบินชั้นนําหรูหราระดบัโลก โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสมัภาระ 

09.30 น. เหินฟ้าสู่ ดไูบ โดยสายการบิน EMIRATES เท่ียวบินท่ี EK375 AIRBUS A380  

   (บริการอาหารบนเครื่อง ใชเ้วลาบิน 6.30 ชัว่โมง) 

 
13.15 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาตดิไูบเมื่อเสร็จพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยนําทุกท่านเดินทางสู่เมืองดูไบ 

นําท่านแวะ ตกึ DUBAI FRAME”(ไม่รวมค่าเขา้ชม ประมาณท่านละ 520 บาท) ซึ่งมีขนาดสูง 150 เมตร 

เช่ือมดว้ยสะพานยาว 93 เมตร เริ่มการก่อสรา้งตั้งแต่ปี 2013 ภายในหอชมวิวจะเป็นพิพิธภณัฑเ์ล่าเรื่อง

ความเป็นมาในอดีตของดูไบจนถึงปัจจุบนั โดยนําเสนอผ่านเทคโนโลยีแสงสีเสียงสามมิติและ VERTUAL 

REALITY โดยหอชมวิวดงักล่าวเปิดเพิ่งเริ่มเปิดเมื่อวนัท่ี 01 มกราคม 2561 ท่านจะเห็นวิวโดยรอบๆ ในตวั

เมืองดูไบไดอ้ย่างชัดเจน 

 

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
คํา่ 

โรงแรมท่ีพกั 
หรือเทียบเท่า 

1 กรุงเทพฯ-ดไูบ-แวะถ่ายรูปตกึ DUBAI FRAME ✈ ✈ O Holiday Inn Express 

2 
ดไูบ-อาบูดาบี- อิมิเรตสพ์าเลส-GRAND MOSQUE-
HERITAGE VILLAGE- FERRARI WORLD - MALL OF 
EMIRATES 

O O O Holiday Inn Express 

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

O O O Holiday Inn Express 

4 
ดไูบ-DUBAI MUSEUM-ABRA TAXI-GOLD SOUK-SPICE 
SOUK-ขึ้ นตกึ BURJ KHALIFA- DUBAI MALL+นํ้าพุเตน้ระบาํ   

O O ✈  

5 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 



คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

   นาํท่านเดนิทางสูท่ี่พกั HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า  

วนัที่สอง  ดูไบ-อาบูดาบี-เอมิเรตสพ์าเลส - GRANFD MOSQUE-HERITAGE VILLAGE-FERRARI 

WORLD- MALL OF EMIRATES      (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู ่นครอาบูดาบี ซึ่งห่างจากตวัเมืองดูไบ 180 กิโลเมตร (ประมาณ 2 ชัว่โมง)  

**** หมายเหต ุโปรดแตง่กายสุภาพออกจากโรงแรมเพื่อเขา้มสัยดิชิคซาเญด **** 

ผูห้ญงิ : กรุณาโพกผา้คลมุศรีษะดว้ยนะค่ะเสื้ อแขนยาว กางเกงขายาว หา้มใสก่างเกงเลคก้ิงหรือ

กางเกงรดัรูป   ผูช้าย: เสื้ อแขนยาวขายาวแตง่กายสุภาพ  

นําท่านเก็บภาพความประทบัใจคู่กบั EMIRATE PALACE เป็นโรงแรมของรฐับาลอาบูดาบี บริหารโดยกลุ่ม 

Kempinski เปิ ดใหบ้ริการครั้งแรกเมื่อปี 2548 โดยใชง้บประมาณก่อสรา้งทั้งส้ินประมาณ 3 พนัลา้นเหรียญ

สหรฐั ซึ่งสรา้งสวยงามดุจดัง่พระราชวงัของเจา้ผูค้รองนคร โรงแรมน้ีอยู่บนท่ีของอดีตประธานาธิบดี Shieak 

Al Anyan ซึ่งท่านเคยดาํรงตาํแหน่งประธานาธิบดี ของ U.A.E  

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านชม GRAND MOSQUE หรือ SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL และเป็นสุเหร่าประจาํเมือง ของ

ท่านเชคท่ีก่อตั้งประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตต ์ท่ีท่าน สรา้งไวก่้อนท่านจะสวรรคต การก่อสรา้งรวมทั้งหมด

เป็นเวลา 10 ปี สุเหร่าน้ีมีพรมผืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟ Chandelier ใหญ่

ท่ีสุดในโลก นําเขา้จากประเทศเยอรมนัทาํดว้ยทองคาํและทองแดง สามารถรองรบัผูม้าประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนาไดสู้งถึง 40,000 คน นอกจากน้ีมสัยิดแห่งน้ีเป็นสุสานหลวงท่ีฝังพระบรมศพของ Sheikh Zayed bin 

Sultan Al Nahyan อดีตประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสแ์ละเจา้ผูค้รองรฐัอาบูดาบี้  

 

 

 

 

 

นําท่านชม HERITAGE VILLAGE ซึ่งเป็นหมู่บา้นพื้ นเมืองจาํลองความเป็นอยู่ของชาวเบดูอิน ที่เคยเร่ร่อนอยู่

ในทะเลทราย ใหท่้านอิสระกบัการถ่ายภาพและเลือกซื้ อของเป็นท่ีระลึกไดจ้ากหมู่บา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านแวะ  Ferrari World (ไม่รวมค่าเขา้ชม ประมาณท่านละ 2,400 บาท) และมีเวลาใหท่้านเลือกซื้ อ

ของท่ีระลึกท่ีเป็นแบรนดเ์ฟอรร์ารี่ Ferrari World อาบูดาบีเป็นสวนสนุกในร่มส่วนใหญ่บนเกาะยาสในอาบูดา

บีสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์เป็นสวนสนุกรูปแบบแรกของเฟอรร์ารีและมีประวติัของโครงสรา้งเฟรมอวกาศท่ี

ใหญ่ท่ีสุดท่ีเคยสรา้งมา นอกจากน้ียงัมี Formula Rossa ซึ่งเป็นรถไฟเหาะตีลงักาที่เร็วท่ีสุดในโลกอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

  

  

เดนิทางกลบัดไูบใชเ้วลาโดยประมาณ 2 ชัว่โมง 

จากน้ันนําท่านอิสระชอ้ปป้ิง  Mall of the Emiratesไดร้บัความนิยมสูงทนัทีท่ีเปิดบริการ Mall of the 

Emirates เป็นหา้งขนาดใหญ่ มีโรงภาพยนตร ์Cinestar แบบคอมเพล็กซ ์มีอารเ์คดกวา้งใหญ่ ติดตั้งตูเ้กมส ์

ลานโบวล่ิ์ง และรา้นคา้อีกมากมาย รวมถึงรา้นต่างๆ ท่ีไดร้บัความนิยมในดูไบ และ Borders, Debenhams, 

Zara และแมแ้ต่ Harvey Nichols สินคา้แบรนดด์งัอย่าง H&M และ Phat Farm สาํหรบัลูกคา้ทัว่ไป 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 

เป็นหา้งสรรพสินคา้ที่ไดร้บัความนิยมสูงสุดในดูไบ Ski Dubai หน่ึงในสุดยอดแหล่งท่องเท่ียวในสหรฐัอาหรบั

เอมิเรตส ์สามารถเลือกเล่นระหว่างสกี สโนวบ์อรด์ เล่ือนหิมะ หรือโยนบอลหิมะในสวนหิมะ  (ไม่รวมค่าเขา้

และค่าอุปกรณใ์น Ski) 

 

 

 

 

 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

   นาํท่านเดนิทางสูท่ี่พกั HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม  ดูไบ-JUMEIRAH BEACH-บุรจญอ์ัลอาหรบั BURJ AL ARAB- Madinat Jumeirah Souk 

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

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชมชายหาด JUMEIRAH BEACH ซึ่งเป็นชายหาดตากอากาศท่ีสวยงามยอดนิยมของดูไบ จากน้ันนํา

ท่านถ่ายรูปกบัโรงแรม ตกึบุรจญอ์ลัอาหรบั BURJ AL ARAB โรงแรมสุดหรู ระดบั 7ดาว ท่ีสวยและหรูหรา

ท่ีสุด แห่งหน่ึงของโลก และมีช่ือเสียงของตะวนัออกกลาง ที่ทุกคนใฝ่ฝันท่ีจะมีโอกาสเขา้ไปสมัผสั ตั้งอยู่ริม

อ่าวอาหรบั เป็นท่ีพกัอาศยัของเศรษฐีชาวอาหรบั บุรจญอ์ลั อาหรบั ( Burj Al Arab)หน่ึงในสญัลกัษณ์อนั

สาํคญัของประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสตึ์กบุรจญอ์ลั อาหรบั ปัจจุบนัเป็นโรงแรมรูปทรงเรือใบท่ีสวยและ

หรูหราท่ีสุดระดบัโลกและมีช่ือเสียงของตะวนัออกกลางมีความสูง 321 เมตรหรือ 1,050 ฟุตตั้งอยู่บนเกาะ



เทียมท่ีถูกถมขึ้ นห่างจากแถบชายหาดจูเมร่าห ์280 เมตรริมอ่าวเปอรเ์ซียท่ีทุกคนใฝ่ฝันท่ีจะมีโอกาสเขา้ไป

สมัผสัซึ่งเป็นท่ีพกัอาศยัของเศรษฐีชาวอาหรบัการก่อสรา้งของตึกเริ่มตน้ก่อสรา้งใน พ.ศ. 2537 แลว้เสร็จ

และเริ่มเปิดใชง้านครั้งแรกเมื่อ 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2542รูปทรงของตึกถูกสรา้งใหเ้หมือนกบัใบเรือของเรือใบ

แบบชาวอาหรบั ซึ่งตวัตึกมีเสา 2 เสาแยกออกมาเป็นรูปตวั V ในขณะท่ีช่องว่างระหว่างตวั V ส่วนหน่ึงก็ปิด

ใหเ้ป็นหอ้งใหญ่ๆ และแบ่งออกเป็นชั้นๆ สถาปนิกไดก้ล่าวว่า "ส่ิงก่อสรา้งน้ีจะเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองดูไบซึ่ง

ก็เหมือนกบั โอเปร่าเฮาสท่ี์เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองซิดนีย ์หรือหอไอเฟลท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองปารีสและ

ตึกบุรจญอ์ลั อาหรบัก็ตอ้งการกลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองดูไบประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสเ์ช่นกนั" 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านสู่ เมดแินท จูไมร่า ซุค (Madinat Jumeirah Souk) ศูนยก์ารคา้รูปทรงอาหรบัโบราณตั้งอยู่

ติดริมทะเล หรือเรียกว่า เวนิสแห่งดูไบ เป็นตลาดติดแอร ์ตั้งอยู่ในส่วนเดียวกบัโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว Mina 

Al Salam ของตระกูล Al Maktoum ออกแบบและตกแต่งเป็นศิลปะพื้ นเมืองแบบอาหรบัคลาสสิก ภายในมี

สินคา้ระดบั Premium มากมาย อาทิ ของท่ีระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหร่าน หวัน้ําหอม โคมไฟ ของ

ประดบัตกแต่งบา้น ขนมหวาน และถัว่รสช็อกโกแลต เป็นตน้ 

 

 
 
 

 
นําท่าน นัง่รถ Monorail > เดนิทางสูโ่ครงการเดอะปาลม์  THE PALM ซึ่งเป็นโครงการท่ีอลงัการ สุดยอด

โปรเจคสโ์ดยการถมทะเล ใหเ้ป็นเกาะเทียมสรา้งเป็นรูปตน้ปาลม์ 3 เกาะ บนเกาะมีท่ีพกัโรงแรม รีสอรท์ 

อพารต์เมน้ รา้นคา้ ภตัตาคาร รวมทั้งสาํนักงาน ต่างๆนับว่าเป็นส่ิงมหศัจรรยอ์นัดบั 8 ของโลก  นําท่านช่ืน

ชมความสวยงามของภูมิประเทศ และบรรยากาศรอบๆ โรงแรมน้ี  Palm Island เป็นโครงการมหศัจรรยท่ี์

คิดคน้สาํหรบัรองรบัการอยู่อาศยัในอนาคต สรา้งโดยการนําทรายมาถมทะเลเป็นเกาะเล็กๆ รวม 301 เกาะ  

รูปร่างหากมองจากดา้นบนรูปตน้อินทผลมั (The Palm) และ โครงการ The World จะเห็นเป็นรูปแผนท่ีโลก  

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เดนิทางกลบัสู ่โรงแรมท่ีพกั  

หลงัอาหารนาํท่านกลบัเขา้สูโ่รงแรมท่ีพกัเพื่อเตรียมตวัตะลยุทะเลทรายในช่วงบ่าย 

15.00 น.-15.30 น. พรอ้มกนัท่ีล๊อบบ๊ี จะมีเจา้หนา้ที่มาคอยรบัท่าน ไปแคมป์ /ตะลยุทะเลทราย  โดย

บริการน้ีจะอาํนวยความสะดวกโดยการรบั-ส่งถึงโรงแรม “ ทวัรท์ะเลทราย””ท่านจะสนุกกบัการนัง่รถตะลุย



ไปเนินทราย ตื่นเตน้  พรอ้มชมพระอาทิต ยต์ก หลงัจากน้ันนําท่านเขา้สู่ แคม้ป้ิงกลางทะเลทราย  โดย

ภายในมีกิจกรรมต่างๆใหทุ้กท่านร่วมสนุก อาทิเช่น 

Henna Tattoo (ทดลองศิลปะการเพนทล์วดลายแบบฉบบัชาวอาหรบั) 

SHI SHA. (เครื่องสูบบารากู่ แบบฉบบัของชาวอาหรบักล่ินผลไม) 

 GALA BAYA... ใหท่้านแตง่กายพื้ นเมืองแบบชาวอาหรบั ถ่ายรูปเก็บไวป็้นท่ีระลึก 

 ฟรี ไม่อั้นชิมชาอาหรบั, ผลไมต้ามฤดกูาล, กาแฟ, นํ้าอดัลม, นํ้าดืม่   การขี่อูฐ 

 

 

 

 

 

คํา่ บริการอาหารคํา่ แบบบารบี์คิว ในท่ามกลางบรรยากาศทะเลทรายสบาย พรอ้มโชวร์ะบาํหนา้ทอ้ง

(Belly Dance) จากสาวสวยชาวอาหรบักลางทะเลทราย  

22.00 น. เดนิทางออกจากแคมป์ กลบัสู ่โรงแรมท่ีพกั  

  นาํท่านเดนิทางสูท่ี่พกั HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า 

วนัที่สี่  ดูไบ-DUBAI MUSEUM-ABRA TAXI-GOLD SOUK-SPICE SOUK- ขึ้ นตึก BURJ KHALIFA -

DUBAI MALL+นํ้าพุเตน้ระบาํ                   (B/L/-) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทุกท่าน เขา้เยี่ยม ชมพิพิธภณัฑ์  ดไูบ  (DUBAI MUSEUM) เป็นพิพิธภณัฑท่ี์ทนัสมยัท่ีสุดในตะวนัออก

กลาง สรา้งขึ้ นเมื่อศตวรรษท่ี 19 บูรณะครั้งล่าสุดปี ค.ศ.1970 เป็นพิพิธภณัฑท่ี์รวบรวมเรื่องราวสาํคญัทาง

ประวติัศาสตร ์เช่น การคน้พบ งานศิลป์ ในหลุมฝังศพท่ี AL QUSAIS ท่ีมีอายุถึง 4,000 ปีและเรื่องราวการ

คา้ขายมุก  ในประวติัศาสตรก่์อนการคน้พบน้ํามนั  และท่านจะประทบัใจกบัการนําเทคโนโลยีต่าง  ๆ มา

ถ่ายทอดเพื่อบอกเล่าเรื่องราวประวติัศาสตรข์องอาหรบัโบราณ 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําทุกท่านนัง่ เรือขา้มฝาก ABRA  ซ่ึงเป็นพาหนะท่ีชาวดูไบใชก้นัมาแต่โบราณและยงัคงอนุรักษ์ไว ้  

ขา้มฝั่งพาทุกท่านไปชอ้ปป้ิงท่ีตลาดทอง  

 

 

 

 

 
 

นําท่านเดินชอ้ปป้ิง ตลาดทอง (GOLD SOUK) เป็นท่ี1ของตลาดทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ขายทุกอย่างท่ีเป็น 

JEWELRY เช่น  มุก อญัมณี ต่างๆรา้นเล็กๆมากมายกว่ารอ้ยรา้นคา้ใหท่้านไดเ้ลือกซื้ อของท่ี ตลาด

เครื่องเทศ (SPICE SOUK) คือ ตลาดเครื่องเทศทั้งตลาดตลบอบอวนไปดว้ยกล่ินเครื่องเทศหลากหลายชนิด



จากทัว่ทุกมุมโลกจาํพวกไมห้อม อบเชย ถัว่ กระวาน กานหลู และถัว่รอ้ยแปดชนิดจากทุกท่ีในตะวนัออก

กลาง 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางกลบัสู่เมืองดูไบเพื่อขึ้ นชมตกึบุรจญเ์คาะลีฟะฮ์  BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN 

THE WORLD) หรือเดิมช่ือ บุรจญด์ไูบหน่ึงในสญัลกัษณอ์นัสาํคญัของประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ อีก

ทั้งยงัเป็นฉากเส่ียงตายสาํคญัของพระเอก “ ทอมครูซ” จากภาพยนตรเ์รื่อง Mission Impossible 4 ซึ่งตึก มี

ความสูงถึง 828 เมตร ปัจจุบนัมีทั้งหมด160 ชั้นเป็นตึกท่ีไดช่ื้อว่าสูงท่ีสุดในโลกตวัตึกไดท้าํสถิติกลายมา

เป็นตึกระฟ้าที่สูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง546 เมตรแซงตึกไทเป101 เรียบรอ้ย(สูงกว่าตึกไทเป101 

ประมาณ 97 เมตร และสูงกว่าอาคารใบหยก2 ประมาณ 218 เมตร) ซึ่งไดม้ีการเปิดตวัอย่างเป็นทางการ 

เมื่อวนัท่ี4 มกราคม พ.ศ.2553 และ เปล่ียนช่ืออาคารจาก "บุรจญดู์ไบ" เป็น "บุรจญเ์คาะลีฟะฮ"์ เพื่อ เป็น

เกียรติแก่ ท่านชีคคอ์ดีตประธานาธิบดีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ตึกบุรจญเ์คาะลีฟะฮอ์อกแบบโดยเอส

โอเอ็ม ผูอ้อกแบบเดียวกนักบัเซียรท์าวเวอร ์อาคารท่ีสูงท่ีสุดในสหรฐัอเมริกาในปัจจุบนัการตกแต่งภายในจะ

ตกแต่งโดยจอรโ์จอารม์านี Giorgio Armaniโดยเป็นโรงแรมอารม์านีสาํหรบั37 ชั้นล่างโดยชั้น45 ถึง108 จะ

เป็นอพารต์เมนตโ์ดยท่ีเหลือจะเป็นสาํนักงานและชั้นท่ี123 และ 124 จะเป็นจุดชมวิวของตึกท่ีสาํคญั 

ส่วนบนของตึกจะเป็นเสาอากาศส่ือสารนอกจากน้ีชั้น 78 จะมีสระว่ายน้ํา กลางแจง้ขนาดใหญ่โดยตึกน้ีจะ

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

อนัดบัท่ี 2 ปัจจุบนัอยู่ท่ีตึกไทเป101ท่ีมีความความเร็ว 16.83 ม./วินาท ี

 

 

 

 

 

นําท่านชอ้ปป้ิง หา้งดไูบมอลล(์Dubai Mall)เป็นศูนยก์ารคา้แห่งใหม่ล่าสุดของเมืองดูไบ โดยจาํลองอาทิเช่น 

หา้ง Gallaria Lafayette หา้งช่ือดงัของฝรัง่เศส หา้ง Bloomingdales อนัยิ่งใหญ่จากอเมริกาเป็นศูนยร์วมแบ

รนดเ์นมชั้นนําแนวหนา้จากทัว่ทุกมุมโลก ท่านสามารถเลือกชมเทคโนโลยีลํ้าสมยัของน้ําพุเตน้ระบาํที่ขนาด

ใหญ่ท่ีสุดในโลกโดยมีการจดัแสดงท่ีบริเวณหนา้หา้งดูไบมอลล ์เริ่มตั้งแต่ 17.30-24.00น.โดยการแสดงจะ

เริ่มทุกๆ30นาทีจากจุดน้ี ถ่ายสามารถถ่ายรูปคู่กบัตึกบุรจญเ์คาะลีฟะฮ์ (BurjKhalifa) แบบเต็มตวัตึกอีกดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 



คํา่  อิสระอาหารคํา่เพื่อสะดวกในการเลือกซ้ือของภายในหา้ง 

  ไดเ้วลาพอสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินดไูบ เพื่อเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 

22.35 น. เหิรฟ้า สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสายการบิน EMIRATES เท่ียวบิน EK374 AIRBUS A380  

(บริการอาหารบนเครื่อง ใชเ้วลาบิน 6.30 ชัว่โมง) 

วนัที่หา้  กรุงเทพฯ          (-/-/-) 

07.35 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ ดว้ยความประทบัใจ  

 
**รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้นีโ้ดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ** 

**ก่อนท าการจองทวัร์ทกุครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทกุหน้า และทกุบรรทดั เน่ืองจากทางบริษัทฯ  
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก 

อัตราค่าบริการ 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ 

(พักหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเดก็เสริมเตยีง  

(พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเดก็ไม่เสรมิเตยีง  

(พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) พกัเดีย่วเพิ่ม 

07–11 มี.ค. 63 

13–17 มี.ค. 63 

01-05 พ.ค. 63 

02-06 พ.ค. 63 

15-19 พ.ค. 63 

26,999 บาท 26,999 บาท 26,999 บาท 6,500 บาท 

20–24 มี.ค. 63   27,999 บาท 27,999 บาท 27,999 บาท 6,500 บาท 

UPDATE 05/02/20 
**ราคานี ้สงวนสิทธ์ิการเดนิทาง จ านวน 20 ท่านขึ้นไป** 

 
หมายเหตุ 

1. ราคาน้ีสาํหรบัผูโ้ดยสาร 20 ท่านขึ้ นไป หากผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าวบริษทัฯ  

ขอเก็บค่าทวัรเ์พิ่มท่านละ 2,500 บาท 

2. ไม่มีราคาเด็กเน่ืองจากเป็นราคาพิเศษแลว้ 

เงื่อนไขในการจองทวัร ์

งวดท่ี 1 : สาํรองท่ีนัง่จ่าย 15,000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มสง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง 

งวดท่ี 2 :ชาํระยอดสว่นท่ีเหลือ ก่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั  

หากไม่ชาํระค่าใชจ้่ายภายในกาํหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

 

กรณยีกเลกิ 
ยกเลกิหลงัจากวางเงนิมดัจาํ บรษิทัฯจะคิดค่าใชจ้า่ยทีเ่กิดข้ึนจรงิ ณ วนันั้น ทีไ่ม่สามารถ คืนเงนิได ้(ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋

เครือ่งบนิ, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลกิหลงัจากจา่ยเงนิเตม็จาํนวน บรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงนิทัง้หมดในทุกกรณี 



กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทาํเร่ืองยื่นเอกสารไปยงัสายการบิน 

โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจง้ไดว้่า

สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยู่กบัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ

บริการอ่ืนๆเป็นสาํคญั  

เอกสารท่ีใชป้ระกอบในการยืน่วีซ่า 

 ในการทาํวีซ่าประเทศดูไบ 10 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง  

 พาสปอรต์มีอายุนานกว่า 6 เดือน และมีหนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 หนา้ 

 รูปถ่ายพื้ นหลงัสีขาว ขนาด 2น้ิว 1 รูป หนา้ตรง ไม่ยิ้ ม ไม่เห็นฟัน  

 สแกนหนา้พาสปอรต์ กลางเต็ม2 หนา้ (ตอ้งเป็นสแกนสไีม่สามารถใชส้าํเนาได )้ 

 สแกนบตัรประชาชน (ตอ้งเป็นสแกนสไีม่สามารถใชส้าํเนาได )้  

 กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดา คนใดคนหน่ึง ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไป

ต่างประเทศ จากบิดา/มารดา ซึ่งจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอาํเภอ โดยระบุประเทศและวนัเดินทาง (ตวัจริง) 

 สาํเนาบตัรประชาชน 1 ชุด ของบิดามารดา   (กรณีท่ีมีเดก็อายุต ํา่กว่า 20 ปีเดนิทางไปดว้ย) 

 สาํเนาสูติบตัร 1 ชุด (กรณีอายุต ํา่กว่า 20 ปี) 

 สาํเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด (กรณีอายุต ํา่กว่า 20 ปี) 

 สาํเนาทะเบียนสมรส หรือสาํเนาทะเบียนหย่า 1 ชุด (กรณีเดก็อายุต ํา่กว่า 20 ปีเดนิทาง) 

ตวัอยา่งเอกสารยืน่วีซ่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ้แนะนาํและแจง้เพื่อทราบ 

 สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําให ้  

  ท่านเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกว่า 

กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปล่ียนวนัเดนิทางได  ้

กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ใหท่้านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 30 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้ นเครื่อง (Hand carry)  

  น้ําหนักตอ้งไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ  

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลือเกิน 6 เดอืน 

มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รบัผิดชอบกรณี 

ดา่นตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดนิทางของท่าน 

 



 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั ชั้นประหยดั โดยสายการบินเอมิเรสต ์( EK ) 

 ค่ารถโคช้ท่องเท่ียวตามรายการ      

 ค่าที่พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 3 คืน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุในรายการ    

 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศสหรฐั อาหรบัเอมิเรสต ์

 ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าเขา้ชมตามสถานท่ีทุกแห่ง  

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

  วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”) 

 (หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กท่ีมีอายุตํา่กว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปี 

ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค่้าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสญัญาฯ) 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าหนังสือหนังสือเดินทาง  

 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด  (30 กิโลกรมัต่อท่าน) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหารสัง่พิเศษ, ค่ามินิบารใ์นหอ้งพกั  

 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ, ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

เป็นธรรมเนียมปฏิบตัใินการท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวควรทิปแก่มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและ  

      คนขบัรถท่ีคอยบริการเราโดยประมาณ   ประมาณ  37 USD ตอ่ทริป 

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

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

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

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

 

กรณียกเลิก 

ยกเลกิหลงัจากวางเงนิมดัจาํ บรษิทัฯจะคิดค่าใชจ้า่ยทีเ่กิดข้ึนจรงิ ณ วนันั้น ทีไ่ม่สามารถ คืนเงนิได ้(ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋

เครือ่งบนิ, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลกิหลงัจากจา่ยเงนิเตม็จาํนวน บรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงนิทัง้หมดในทุกกรณี 

***หมายเหต*ุ** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 20 ท่าน  ซึ่งใน

กรณีน้ีทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ  

 ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํา่กว่า 20 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปล่ียนแปลงขนาดของ

พาหนะท่ีใชใ้นการนําเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํา่กว่า 20 ท่าน หรือตํา่กว่ามาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอพิจารณา

ยกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม  



บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะ

ไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยั

บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ 

หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ้ น ตามอตัราค่าน้ํามนั หรือ 

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดงักล่าว  

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

หากลกูคา้ท่านใด ยืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิลกูคา้ตอ้งชาํระค่ามดัจาํท่ี 15,000 บาท และค่าวีซ่าตามท่ีสถาน

ฑูตฯ เรียกเก็บ 

 

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ** 

**ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่

ท่านไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว 

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณ*ี* 

 


