
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัแรก กรุงเทพ • สวุรรณภมูิ • สนามบินนานาชาติดูไบ (-/-/-) 

12.00 น.  พรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชัน้ 4 ประตู 8 Row Tเคาทเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์

Emirate Airline (EK) โดยมเีจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

15.50 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตสน์ครดูไบ โดยเทีย่วบนิEK377บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 (ใชเ้วลาบนิ 6 ชัว่โมง 10 นาท+ี) 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 น. ถงึสนามบนิ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส(์เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 3 ช ัว่โมง)ผ่าน

พิธีการตรวจคนเขา้เมอืงสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสเ์ป็นประเทศหนึ่งในตะวนัออกกลางตัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงใตข้อง

คาบสมทุรอาหรบัในภูมภิาคเอเชียตะวนัตกเฉียงใตร้ิมอ่าวเปอรเ์ซียประกอบดว้ยรฐัเจา้ผูค้รองนคร  7 รฐัไดแ้ก่อาบูดา

บีอจัมานดูไบฟูไจราหร์าสอลัไคมาหช์ารจ์าหแ์ละอุมมอ์ลัไกไวน ์จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ นครดูไบเป็นนครใหญ่สุดของ

สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์มพีื้นที่ประมาณ 4,000 ตารางกิโลเมตร และมปีระชากรประมาณ 2 ลา้นคน เมอืงดูไบถือไดว้่า

เป็นเมอืงท่าที่ส  าคญัแห่งหนึ่งบนโลก และมอีตัราการเจริญเติบโตของเมอืงสูงมาก 

 

 

 

 

 

 

เดินทางสู ่ ดูไบมอลล(์Dubai Mall)อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยัตัง้อยู่ที่ดา้นลา่งของ BurjKhalifaณ ใจกลางของตวัเมอืงดูไบคือ

ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่มหมึาซึ่งเป็นที่รวมของรา้นคา้มากกว่า1,200 รา้นรา้นอาหารและรา้นกาแฟมากกว่า200 แห่งและ

ตลาดขายทองในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกสิ่งที่น่าสนใจดา้นสนัทนาการประกอบดว้ยพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ าที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

(ไม่รวมค่าเขา้ชม)ลานสเก็ตน า้แขง็ขนาดกีฬาโอลมิปิกสวนสนุกในร่มและโรงภาพยนตร2์2 จอสถานที่อนัดงึดูดใจเหลา่นี้

ต ัง้อยู่บนเนื้อที่มากกว่า5.9 ลา้นตารางฟุต (550,000 ตารางเมตร) บนอาคารสี่ช ัน้ 

 

 

 



 

น าท่านชม น ้ าพุแห่งดูไบ(Dubai Fountain) หรือ น ้ าพุเตน้ระบ า ตัง้อยู่ในทะเลสาบเบริจ์คาลฟิา ทะเลสาบที่เป็นศูนยก์ลางของ

เมอืงดูไบ ถูกรายลอ้มไปดว้ยตึกที่มชีื่อเสยีง ไดแ้ก่ ดูไบมอลลเ์บริจ์คาลฟิา หรือ หอคอยคาลฟิา เดมิชื่อ เบริจ์ดูไบ เป็น

ส่วนหนึ่งของโครงการพฒันาขนาดยกัษ ์มทีี่ต ัง้ ณ “ชุมทางเชื่อมต่างระดบัที่ 1” ของถนนชิค ซาเยด และถนนโดฮา 

นอกจากนี้ ยงัเป็นที่ต ัง้ของโรงแรมชื่อดงัอื่นๆ อีกเป็นจ านวนมากน ้ าพุแห่ง ดูไบ นัน้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลทท์ี่มี

ความส าคญัมากแห่งหนึ่ง ของโครงการพฒันาขนาดยกัษข์อง ดูไบ โดยน า้พุน ัน้ มคีวามยาว 900 ฟุต หรือ 275 เมตร 

ซึ่งใหญ่กว่าสนามฟุตบอล 2 สนาม สามารถพ่นน า้ไดค้ร ัง้ละ 22,000 แกลลอน (83,000 ลติร) และความสูงของการพ่น

น า้ในแต่ละครัง้น ัน้สูง ประมาณ 240 ฟุต หรือเทียบเท่ากบัตึกสูงประมาณ 50 ช ัน้สิ่งพิเศษของน า้พุแห่ง ดูไบ จะใชไ้ฟ

ท ัง้สิ้น 6,600 ดวง โปรเจคเตอรส์ ี50 ตวั ควบคุมการท างานดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์โดยจะแสดงประกอบดนตรีครัง้ละ 

ประมาณ 5 นาท ีโดยน า้พุแห่ง ดูไบ ใชง้บประมาณในการก่อสรา้งท ัง้สิ้นกว่า 7.2 พนัลา้นบาท  

ที่พกั  โรงแรม NOVOTEL DEIRA CITY CENTERหรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง ตึกบรุจญเ์คาะลฟีะฮ•์อาบูดาบ•ีถา่ยรูปกบัรถFerrari•Grand Mosque•Heritage Village 

                    เอทิฮดัทาวเวอร์(เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 

จากน้ัน สุดพิเศษ!!น าท่านเดินทางสูช่ ัน้ที่ 124 ของตึกบุรจญเ์คาะลีฟะฮB์urjKhalifa ตึกที่สูงที่สุดในโลก(รวมค่าบตัรขึ้นตึก

ชัน้ที่ 124)หรือเดมิชื่อบุรจญดู์ไบBurj Dubai ก่อสรา้งแลว้เสร็จเมือ่วนัที่2ธนัวาคมพ.ศ. 2552และเปิดใหใ้ชไ้ดอ้ย่างเป็น

ทางการเป็นส่วนหน่ึงของโครงการพฒันาขนาดยกัษม์ทีี่ต ัง้ณ "ชมุทางเชื่อมต่างระดบัที่1" ของถนนชคิซาเยดและถนนโด

ฮาเป็นสิ่งกอ่สรา้งที่สูงที่สุดในโลกโดยมคีวามสูงประมาณ828เมตรและเมือ่วนัที่22กรกฎาคมพ.ศ.2550ตวัตึกไดท้  าสถิติ

กลายมาเป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกมคีวามสูงถงึ546เมตรแซงตึกไทเป101เรียบรอ้ย (สูงกว่าตึกไทเป101ประมาณ97

เมตรและสูงกว่าอาคารใบหยก2 218เมตร) 

 

 

 

 

 



 

เดินทางสู ่ อาบูดาบี(Abu Dhabi)จากดูไบใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมงเป็นเมอืงหลวงและเมอืงที่ใหญ่ที่สุดเป็นอนัดบั 2 ของ

สหรฐัอาหรบัเอมเิรตสอ์าบูดาบีต ัง้อยู่บนเกาะรูปตวัทีที่ยื่นเขา้ไปในอ่าวเปอรเ์ซียเมอืงครอบคลุมพื้นที่  67,340 ตาราง

กิโลเมตร (26,000 ตารางไมล)์ และมปีระชากรราว 860,000 คนในปีค.ศ. 2007 อาบูดาบถีอืเป็นเมอืงที่ค่าครองชพีแพง

ที่สุดอนัดบั 3 ในภูมภิาคและอนัดบั 26 ของโลก 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ถ่ายรูปกบัรถ Ferrari ณ บริเวณดา้นหน้า เฟอร์รารี่ เวิลด์Ferrari 

World theme park(ไม่รวมค่าเขา้ชมประมาณ 70USD/ท่าน)เป็นสวน

สนุกในร่มแห่งแรกและใหญ่ที่สุดในโลกออกแบบมาไดอ้ย่างโดดเด่นดว้ย

สญัลกัษณ์เฟอรร์ารี่ขนาดใหญ่บนหลงัคาสแีดงสดส่วนโคง้เวา้ของหลงัคา

ไดแ้รงบนัดาลใจจากFerrari GT body มขีนาดครอบคลุมพื้นที่ท ัง้หมด

200,000 ตารางเมตรมพีื้นที่ในร่มใหผู้เ้ขา้ชมได8้6,000 ตารางเมตรขนาด

ใหญ่พอๆกบั7 สนามฟุตบอลเลยทเีดยีวจุดประสงคท์ี่สรา้งขึ้นก็เพื่อระลกึ

ถงึผูผ้ลติรถยนตเ์ฟอรร์ารี่ขวญัใจคนท ัว่โลก 

น าท่านชม มสัยดิ SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL NAHYAN GRAND MOSQUE มสัยดิที่สวยที่สดุในโลก เป็นสถานที่

ยดึเหนี่ยวทางจิตใจของชาวสหรฐัอาหรบัเอมเิรตสท์ุกคน ทนัททีีเ่ดนิเขา้สู่มสัยดิชคิชาเญด สิ่งที่สะดุดตาที่สุดเหน็จะเป็นสี

ขาวสะอาดตาของมสัยดิแห่งนี้ มสัยดิชคิชาเญด ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถงึ 10 ปี โดยเริ่มก่อสรา้งตัง้แต่ปี 1996 และเสร็จใน

ปี 2007 โดยระดมช่างฝีมอืมากกว่า 3,000 คนจากท ัว่โลกมาร่วมสรรสรา้งสถาปตัยกรรมอนังดงามแห่งนี้ วสัดุที่ใชใ้น

การสรา้งมตี ัง้แต่หนิอ่อน เซรามกิ คริสตลั และทองค าถอืเป็นสถาปตัยกรรมทีผ่สมผสานความทนัสมยัใหเ้ขา้กบั

วฒันธรรมของศาสนาอิสลามไดอ้ย่างลงตวั ความส าคญัของมสัยดิแห่งนี้นอกจากจะเป็นที่รองรบัผูม้าประกอบพธิีกรรม

ทางศาสนาไดถ้งึ 40,000 คนแลว้ ยงัเป็นแหลง่ดงึดูดนกัท่องเที่ยวที่มากที่สุดเป็นอนัดบัที ่25 ของโลกดว้ยไฮไลตส์ าคญั

ที่ไมค่วรพลาด คือ การเขา้ชม โคมไฟแชนเดอรเ์ลยีรท์ี่ใหญ่ที่สุดในโลก มลูค่าราว 30 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ท าจาก

ทองค าและทองแดง น าเขา้จากประเทศเยอรมนีและ พรมผนืใหญ่ที่สุดในโลก ที่ทอเป็นผนืเดยีวไมม่รีอยต่อ ขนาด 

5,627 ตารางเมตรนอกจากเป็นสถานที่ ท่องเทีย่วและประกอบพธิีทางศาสนาแลว้ มสัยดิชคิชาเญด ยงัเป็นสุสานฝงัพระ

บรมศพของ Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyanอดตีประธานาธิบดคีนแรกแห่งสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ซึ่งเป็น

ผูส้รา้งมสัยดิแห่งนี้ไวก่้อนจะสวรรคตดว้ย 

***การแต่งกาย*** 

ผูช้าย : ตอ้งแต่งตวัสุภาพเรียบรอ้ย ใสก่างเกงขายาว เสื้อแขนยาว 

ผูห้ญิง : หา้มใสเ่สื้อผา้รดัรูป เสื้อและกางเกงหา้มแนบเน้ือ เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และตอ้งเตรียมผา้ส าหรบัคลุม

ศีรษะดว้ย 

 

 

 



 

เดินทางสู ่ Heritage Village (Heritage Village)จดัแสดงวถิชีีวิตอาหรบัของUAE ถูกท าซ า้ในสมยัโบราณนี่เป็นรูปแบบดัง้เดมิ

ของการฟ้ืนฟูบูรณะอดตีอาหรบัส าหรบัประเทศอาหรบัที่นี่แสดงใหเ้หน็ชวีติในสมยัโบราณไมเ่พยีงแต่ของเอมเิรตของอาบู

ดาบีแต่ของเขตภูมอิากาศท ัง้หมดของประเทศที่นี่ในบางพื้นที่คุณสามารถมองเหน็วิถีชีวติของชาวโอเอซิสชายฝัง่ทะเล

ผูส้รา้งมรดกหมูบ่า้นแห่งนี้ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึวถิชีวีติแบบเก่าแก่ของท ัง้ประเทศไมใ่ช่แค่ภูมภิาคเดยีวเท่านัน้ 

แวะถ่ายรูปกบัตึกเอทิฮดัทาวเวอร(์Etihad Tower)คือกลุม่อาคารที่ใชใ้นการถ่ายท าฉาก‘จมัป์รถ’ ขา้มตึกของโดมนิิกทอ

เรตโต (รบับทโดยวนิดเีซล) ในหนังเรื่อง Furious 7 (2015)ที่ผสมผสานท ัง้ความสวยงามยิ่งใหญ่ของสถาปตัยกรรมเขา้

กบัวรีกรรมสุดห่ามที่ไมม่มีนุษยป์กติคนใครนึกอยากท าเป็นตน้แบบของความหรูหราและงดงามท่ามกลางบรรดาตึกระฟ้า

ในอาบูดาบีตวัอาคารส านกังานสรา้งจากหินอ่อนและประกอบไปดว้ยการตกแต่งรายละเอียดอย่างใส่ใจและระบบไฟที่

ทนัสมยัท ัว่ท ัง้อาคารตั้งแต่ทางเขา้อาคารผูท้ี่แวะเวียนมาที่เอทิฮดัทาวเวอร์จะตอ้งประทบัใจกับบรรยากาศและ

สภาพแวดลอ้มช ัน้หน่ึงที่ใหท้ ัง้ความสะดวกสบายและความสวยงามทนัสมยั 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้  เดนิทางกลบัดูไบใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมงv 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั โรงแรม NOVOTEL DEIRA CITY CENTER หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัที่สาม พระราชวงัชีค• สเุหร่าจูไมร่าห•์ชายหาดจูเมราห•์บรุจญอ์ลัอาหรบั •ข้ึนรถไฟ Monorail• 

                   หมู่เกาะตน้ปาลม์•โรงแรมแอตแลนทิส•นัง่รถลมิูซีนชมเมือง•ทะเลทรายอาหรบั•ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง 

                                                   (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 

จากนัน้ ท าท่านแวะถ่ายรูปกบั พระราชวงัชีค(Shiekh Palace)พระราชวงัสุด

อลงัการของท่านชีคแห่งนครดูไบ ตกแต่งดว้ยสิ่งของล  า้ค่า ประดบั

สวนปลูกตน้ไมอ้ย่างร่มรื่น หลงัจากนัน้ถ่ายรูปกบัสุเหร่าจูไมร่าห ์

(JumeirahMosqe) สถานที่แสดงความศัธราและศึกษาศาสนา

อิสลามสุเหร่าหินอ่อนสีขาวนวลสะอาดตามงีานสถาปตัยกรรมที่ท ัง้

สวยงามและทนัสมยัและไดร้บัการกลา่วขานว่าเป็นมสัยดิที่สวยงาม

ที่สุดของเมอืงเลยก็ว่าได ้

เดนิทางสู่  ชายหาดจูเมราห ์(Jumeirah Beach)น าท่านถ่ายรูปกบัตึก บุรจญอ์ลัอาหรบั (Burj al-Arab)เป็นโรงแรมที่หรูหราใน

นครรฐัดูไบเรียกไดว้่าเป็นโรแรมระดบั 7 ดาว สุดหรู มคีวามสูง 321 เมตรหรือ 1,050 ฟุตและเป็นโรงแรมที่สูงที่สุด

อนัดบัที่ 4 ของโลกและมคีวามสูงเป็นอนัดบัที่ 57 ของโลกตึกบุรจญอ์ลัอาหรบัตัง้อยู่บนเกาะเทยีมที่ถูกถมขึ้นห่างจาก

ชายฝัง่จูไมราบชี 280 เมตรและเชื่อมต่อดว้ยสะพานที่มลีกัษณะโคง้ตึกบุรจญอ์ลัอาหรบัมลีกัษณะโครงสรา้งการออกแบบ

เพื่อเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงดูไบและตวัอาคารเลยีนแบบมาจากใบของเรือใบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ สุดพิเศษ!!! น าท่านขึ้นรถไฟ Monorailจากปลายตน้ปาลม์ถึงยอดของตน้ปาลม์สู่ หมู่เกาะตน้ปาลม์ (The Palm 

Islands)เป็นโครงการก่อสรา้งเกาะจ าลองบริเวณอ่าวเปอร์เซียในดูไบในสหรฐัอาหรบัเอมเิรตสโ์ดยแต่ละเกาะจะมี

ลกัษณะรูปร่างเหมอืนตน้ปาลม์และลอ้มรอบดว้ยเสี้ยววงกลมโดยพื้นที่จะมกีารจดัเป็นที่อยู่อาศยัและรีสอรท์การพฒันานี้

เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพฒันาการท่องเที่ยวของประเทศแวะชมโรงแรม แอตแลนทิสเดอะปาลม์ (Atlantis The 

Palm)คือนิยามใหมข่องรีสอรท์ที่เป็นจุดหมายปลายทาง ดว้ยสถานที่ต ัง้บนเกาะปาลม์ที่เป็นรูปพระจนัทรเ์สี้ยว ที่พกัแห่ง

นี้จึงกลายเป็นสญัลกัษณ์ของดูไบอย่างรวดเร็ว และเป็นหน่ึงในจุดสงัเกตที่ ‘ตอ้งชม’ ของเมอืง 

 



 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัรบัประทานอาหารใหท้่านไดส้มัผสัประสบการณ์สุด Exclusive น าท่านนัง่รถลิมูซีน(Limousine car)  ชมเมือง

ดูไบ ที่พรอ้มดว้ยอปุกรณ์อ านวยความสะดวกที่หรูหราเป็นรถส าหรบัขบัในเมืองอนัดีเลิศและภูมิฐานหากคุณตอ้งการ

เดินทางแบบมีสไตลแ์ละหรูหราอยา่งแทจ้ริงน่ีคือสิ่งที่สามารถตอบโจทยค์ุณได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกัใหท้่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยัเตรียมตวัแต่งกายไปทะเลทราย 

 

**การไปทวัรท์ะเลทราย ตอ้งเป็นผูท้ี่ไม่มโีรคประจ าตวั เช่นโรคหวัใจ หรือโรคความดนั ถา้เมารถกรุณาแจง้กบัทางทวัรใ์หร้บัทราบ และ

ทานยาแกเ้มาอยา่งนอ้ยครึ่งชัว่โมง กรุณาเตรียมแวน่ตากนัแดด ,ผา้คลมุผม , หมวก และรองเทา้แตะจะสะดวกที่สุด หากไม่เดนิทางไป

ร่วมกกิรรมทางบริษทัขอสงวนสทิธก์ารคืนค่าทวัร*์** 

 

จากนัน้  น าท่านตะลุยทะเลทรายดว้ยรถ 4WDขบัเคลื่อน 4 ลอ้ 1 คนั/6 ท่านโดยรบัท่านจากโรงแรมสู่ทะเลทรายอาหรบั

(Arabian Desert)แห่งนี้ เป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอนัดบั4 (รองจาก1. Antarctic Desert / 2.Arctic 

Desert / 3. Sahara Desert) ต ัง้อยู่ในเขตพื้นที่ของหลายประเทศในกลุ่มคาบสมุทรอาหรบัเช่นจอร์แดนอิรกัคูเวต

กาตารโ์อมานเยเมนและสหรฐัอาหรบัเอมเิรตสแ์ละมพีื้นที่ท ัง้หมดประมาณ2,300,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งถา้เทียบกบั

ประเทศไทยที่มพีื้นที่ประมาณ500,000 ตารางกิโลเมตรสนุกสนานกบัการนัง่รถตะลุยทะเลทราย SAND DUNE พรอ้ม

ชมพระอาทติยต์กที่งดงาม   ท่านจะไดส้นุกสนานและตื่นเตน้ไปกบัประสบการณ์อนัแปลกใหม่ นัง่รถตะลุยไปบนเนิน

ทรายทัง้สูงและต า่สลบักนัไป (Sand Dune)น าท่านเดนิทางไปทวัรท์ะเลทราย(Dune Safari & BBQ Dinner)  

 

 

 

 

 



 

 บริการอาหารเยน็ ณ แคมป์กลางทะเลทราย กบัเมนูบารบ์ีคิว (ไก,่เน้ือแกะ,เน้ือววั) ใหท้่านไดผ่้อนคลายกบับรรยากาศ 

ที่แสนโรแมนติกในแบบฉบบัของชาวพื้นเมือง พรอ้มชมการแสดงโชวต์่างๆอาทเิช่น ระบ าหนา้ทอ้ง Belly Dance  

 ฟรี!!!Henna Tattooการเพน้ทล์วดลายแบบฉบบัชาวอาหรบั /ทดลองเครื่องสูบบารากูพ่ื้นเมืองของชาวอาหรบั 

ชิมชา กาแฟ สไตลอ์าหรบั ผลไมต้ามฤดูกาล /กจิกรรมขี่อฐู 

 22.00 น. น าท่านเดนิทางเขา้สู่โรงแรมทีพ่กั  

ที่พกั โรงแรม NOVOTEL DEIRA CITY CENTER หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัที่สี่  พพิธิภณัฑด์ูไบ•นัง่เรือ Abra ขา้มฟาก •ตลาดเคร่ืองเทศ •ตลาดทอง•ดูไบเฟรม •เอมิเรตสม์อลล•์ 

                  สนามบินดูไบ (เชา้/กลางวนั/อสิระม้ือเย็น) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 

จากน้ัน ชมพพิธิภณัฑดู์ไบ (Dubai Museum)ที่อยู่ในป้องปราการเก่าแก่อลัฟาฮดิิ(Al Fahidi Fort)ที่นี่เป็นจุดเริ่มตน้ที่ดทีีจ่ะ

ไดท้  าความรูจ้กัดูไบอย่างลกึซึ้ง เป็นพพิธิภณัฑป์ระจ าเมอืง ท่านจะไดรู้ถ้งึบทสรุปของดูไบแบบย่อประวตัิศาสตรท์ ัง้หมด

มาใหช้มแลว้เชื่อหรือไม่ว่าดูไบมกีารเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ทุกๆ 10 ปีบริเวณดา้นนอกพิพิธภณัฑม์กีารจดัแสดงเรือ

โบราณจ านวนหลายล  าอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้  นัง่เรือ Abraขา้มฟากที่ Dubai Creekคือเวิ้งน า้ทะเลธรรมชาติจากอ่าวเปอรเ์ซยีที่แบ่งเมอืงออกเป็นสองส่วน ทางดา้น

ตะวนัออกเฉียงเหนือคือ Deira Dubai และทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตค้ือ Bur Dubai ทางน า้แห่งนี้มบีทบาทส าคญัใน

ประวตัิศาสตรข์องดูไบ โดยเริ่มแรกคือช่วยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่การคา้กบัอินเดียและแอฟริ กา และเป็นท่าเรือที่

ปลอดภยัส าหรบัเรือคา้ขายตลาดเครื่องเทศและตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก (Spice Souk and Gold Souk)หนึ่งใน



 

สถานที่ท่องเที่ยวดูไบที่ตอ้งไปส ารวจ ตลาดที่นี่เขาเรียกกนัว่าซุค (Souk) สมัผสับรรยากาศความวุ่นวายแต่มสีีสนัตลาด

เก่าแก่ของดูไบ ตัง้อยู่บริเวณท่าเรือในอดีตเป็นที่ขนถ่ายสินคา้ที่รวบรวมเครื่องเทศนานาชนิด ที่น าเขา้มาจากนานา

ประเทศ และทองค าที่ต ัง้อยู่สองขา้งทางนัน้สุกอร่ามละลานตามาก ไปเดินชอ้ปป้ิงแถบนี้อดเผลอคิดไม่ไดว้่าเดินอยู่ใน

ทอ้งพระคลงัเครื่องทองของสุลต่าน หากคุณเป็นคนนิยมเครื่องเพชรทองสไตลอ์าหรบั รบัรองว่าเดนิตลาดทองดูไบที่นี่ไม่

มผีดิหวงัชวัร ์

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ถ่ายรูปกบั‘ดูไบ เฟรม’คือสถาปตัยกรรมหนา้ตาคลา้ย ‘กรอบรูป’ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก น าท่านถ่ายรูปหนา้ตึก(ไมร่วมค่าขึ้น

ตึก)ผ่านกระบวนการก่อสรา้งมาถงึ 10 ปีเต็ม ดว้ยเมด็เงนิกว่า 43.5 ลา้นเหรียญสหรฐั หรือประมาณ 1.39 พนัลา้นบาท 

คอนเซปตง์่ายๆ ของ ‘ดูไบ เฟรม’ คือการแสดงภาพใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ห็นถงึสภาพแวดลอ้มของดูไบ ท ัง้ในอดีต ปจัจุบนั 

และอนาคต เพราะที่ต ัง้ของดูไบ เฟรม นัน้ตัง้อยู่บริเวณเขตแบ่งระหว่างเมอืงเก่าและเมอืงใหมอ่ย่างพอดบิพอด ี 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านอิสระชอปป้ิงที่เอมิเรตสม์อลล ์(Mall of the Emirates)เป็นหา้งขนาดใหญ่ มรีา้นคา้มากมาย รวมถึงรา้นต่างๆ 

ที่ไดร้บัความนิยมในดูไบ และ Borders, Debenhams, Zara และแมแ้ต่ Harvey Nichols สินคา้แบรนดด์งัอย่าง 

H&M และ Phat Farm ส าหรบัลูกคา้ท ัว่ไป และ Via Rodeo ที่เต็มไปดว้ย Versace, D&G, Ferragamoและอื่นๆ 

Mall of the Emirates มรีา้นอาหารใหคุ้ณเลอืกจนแทบนบัไมถ่ว้นเลยทเีดยีว ซึ่งมเีมนูอาหารนานาชาติใหเ้ลอืกมากมาย 

The Butcher’s Shop รวมอาหารสุดยอดที่น าเขา้จากแอฟริกาใต ้ที่ที่คุณตอ้งแวะทาน biltong (เนื้อตากแหง้) หรือส

เต็กรสเลศิอาหารจีน อาหารไทย  

ค า่  อสิระอาหารค า่ ที่ เอมิเรตสม์อลล ์

สมควรแกเ่วลาเดินทางสู ่สนามบินดูไบ 



 

22.30 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินเอมิเรตสE์mirate Airline (EK)เที่ยวบินที่  EK374 

วนัที่หา้  กรุงเทพ (-/-/-)     

08.00 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

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

 

อตัราค่าบริการและเงือ่นไขรายการท่องเที่ยว 

วนัเดินทางราคา มหศัจรรยดู์ไบ สายการบินเอมิเรตส ์(EK) 5 วนั 3 คืน 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง ไฟทบิ์น ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

27 ก.ย.61 01 ต.ค.61 EK377/EK374 29,900 29,900 28,900 6,000 

04 ต.ค.61 08 ต.ค.61 EK377/EK374 29,900 29,900 28,900 6,000 

11 ต.ค.61 15 ต.ค.61 EK377/EK374 29,900 29,900 28,900 6,000 

18 ต.ค.61 22 ต.ค.61 EK377/EK374 29,900 29,900 28,900 6,000 

25 ต.ค.61 29 ต.ค.61 EK377/EK374 29,900 29,900 28,900 6,000 

01 พ.ย.61 05 พ.ย.61 EK377/EK374 29,900 29,900 28,900 6,000 

08 พ.ย.61 12 พ.ย.61 EK377/EK374 29,900 29,900 28,900 6,000 

15 พ.ย.61 19 พ.ย.61 EK377/EK374 29,900 29,900 28,900 6,000 

22 พ.ย.61 26 พ.ย.61 EK377/EK374 29,900 29,900 28,900 6,000 

29 พ.ย.61 02 ธ.ค.61 EK377/EK374 29,900 29,900 28,900 6,000 

 

 

อตัราค่าบริการรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบินไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ กรุงเทพฯ-ดูไบ-กรุงเทพฯ สายการบิน Emirate Airline(EK)ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้

✓ ภาษีน ้ ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบินปรบัขึ้นกอ่นวนัเดินทาง) 

✓ ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 30 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดไดท้่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถอืขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 

✓ ค่าวซี่าท่องเที่ยวประเทศดูไบ 



 

✓ ค่าโรงแรมตลอดการเดินทางระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 -3ท่าน)(กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✓ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น ้ าดื่มบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

✓ ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

✓ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวคนไทย 

✓ ประกนัอบุตัิเหตุวงเงนิ1,000,000 บาท, ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงนิ 500,000 บาท 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าน ้ าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกนิกวา่สายการบินก าหนด 20 กโิลกรมัต่อท่าน 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่ส ัง่เพิ่มพิเศษ ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธ

ไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมอืงไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่อกเหนือ

ความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น,พนักงานขบัรถ,หวัหนา้ทวัรต์ามระเบียบธรรมเนียม รวมทัง้ทริป40 USD/ท่าน 

 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ 

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิคณะเดินทาง 15 ทา่นขึ้นไป กรณีไม่ถงึ 15 ท่าน ทางบรษิทัจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือ

เปลี่ยนแปลงราคาคา่ทวัรเ์พิ่ม โดยจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 20 วนักอ่นการเดินทาง 

2.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 10,000 บาท สว่นที่เหลือช าระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ยกวา่15 วนั

มิฉะน้ันถอืวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดินทาง21วนั) 

3. กรณียกเลิก 

3.1 ยกเลิกหลงัจากวางเงนิมดัจ า  ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคืนเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

3.2ยกเลิกการเดินทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคืนเงนิทัง้หมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

4. กรณีเจบ็ป่วย 

4.1 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของ

ท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจริง 

5.กรณีที่ท่านมเีดินทางบินภายในประเทศและตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบิน,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุก

คร ัง้กอ่นท าการออกตัว๋หรือช าระค่าทวัร ์ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิหรือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

หากเกดิขอ้ผิดพลาดใดๆทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 



 

 

เอกสารท่ีใชใ้นการย่ืนวีซ่าประเทศดูไบ 10 วนัลว่งหนา้ก่อนเดินทาง 

➢ สแกนหนา้พาสปอรต์สทีี่ชดัเจน หา้มถา่ยจากมือถอื และวนัหมดอายุหนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืมากกวา่ 6 เดือน 

➢ รูปถา่ย : รูปส ีขนาด 2 น้ิว พื้นหลงัสขีาวเท่าน้ัน 2 รูป หนา้ตรง ไม่ยิ้มเหน็ฟัน เกบ็ผมใหเ้รียบรอ้ย  

➢ กรณีผูเ้ดนิทางอายุไม่ถงึ 20 ปีบริบูรณ์  เด็กไม่ไดเ้ดินทาง กบับดิาและมารดา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดินทาง ไป

ต่างประเทศจากเขตหรืออ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบิดาและ มารดา + หนังสอืรบัรองค่าใช่จา่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

➢ บริษทัฯมสีทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

➢ หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูม้จุีดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่าน้ัน 

(หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายเุหลือไม่ถงึและไมส่ามารถเดินทางได ้) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,

การกอ่จลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทย

และตา่งประเทศซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ี

ในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัิเหตุใน

รายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั ซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัทวัร)์ 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,

เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็น

การช าระเหมาขาด 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุตัิเหตุที่เกดิจากความประมาทของ

นักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุไวใ้นรายการเดนิทาง 

บริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิ้น 

➢ ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไมเ่ดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงนิและไมส่ามารถเปลี่ยนช่ือ

ไดห้ากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอตัราค่าน ้ ามนัหรอืค่าเงนิแลกเปลี่ยน ทางบรษิทั สงวนสทิธ์ิปรบัราคาตัว๋ดงักล่าว 

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่วา่ท ัง้หมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืวา่

ท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทัง้หมด 

➢ กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึ

เที่ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคืนเงนิมดัจ าหรือค่าทวัรท์ ัง้หมด 

➢ กรณีใชห้นังสอืเดินทางราชการ(เลม่น ้ าเงนิ)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากทา่นถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆ

กต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนคา่ทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

** ก่อนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางและรายการทวัรอ์ย่างละเอยีดทกุหนา้อย่างถ่องแท ้

แลว้จงึมดัจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 


