วันแรก

กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ • สนามบินนานาชาติดูไบ (-/-/-)

12.00 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชน้ั 4 ประตู 8 Row Tเคาท์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์
Emirate Airline (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นครดูไบ โดยเทีย่ วบินEK377บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
(ใช้เวลาบิน 6 ชัว่ โมง 10 นาที+)

15.50 น.

19.00 น.

ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชัว่ โมง)ผ่าน
พิธีการตรวจคนเขา้ เมืองสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็ นประเทศหนึ่งในตะวันออกกลางตัง้ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ
คาบสมุทรอาหรับในภูมภิ าคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ริมอ่าวเปอร์เซียประกอบด้วยรัฐเจ้าผูค้ รองนคร 7 รัฐได้แก่อาบูดา
บีอจั มานดูไบฟูไจราห์ราสอัลไคมาห์ชาร์จาห์และอุมม์อลั ไกไวน์ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ นครดูไบเป็ นนครใหญ่สุดของ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีพ้ นื ที่ประมาณ 4,000 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 2 ลา้ นคน เมืองดูไบถือได้ว่า
เป็ นเมืองท่าที่สาคัญแห่งหนึ่งบนโลก และมีอตั ราการเจริญเติบโตของเมืองสูงมาก

เดินทางสู่

ดูไบมอลล์(Dubai Mall)อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัยตัง้ อยู่ท่ดี า้ นล่างของ BurjKhalifaณ ใจกลางของตัวเมืองดูไบคือ
ศูนย์การค้าขนาดใหญ่มหึมาซึ่งเป็ นที่รวมของร้านค้ามากกว่า 1,200 ร้านร้านอาหารและร้านกาแฟมากกว่า 200 แห่งและ
ตลาดขายทองในร่มที่ใหญ่ท่สี ุดในโลกสิ่งที่น่าสนใจด้านสันทนาการประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าที่ใหญ่ท่สี ุดในโลก
(ไม่รวมค่าเข้าชม)ลานสเก็ตนา้ แข็งขนาดกีฬาโอลิมปิ กสวนสนุกในร่มและโรงภาพยนตร์22 จอสถานที่อนั ดึงดูดใจเหล่านี้
ตัง้ อยู่บนเนื้อที่มากกว่า5.9 ล ้านตารางฟุต (550,000 ตารางเมตร) บนอาคารสี่ชนั้

นาท่านชม

ที่พกั

น้ าพุแห่งดูไบ(Dubai Fountain) หรือ น้ าพุเต้นระบา ตัง้ อยู่ในทะเลสาบเบิรจ์ คาลิฟา ทะเลสาบที่เป็ นศูนย์กลางของ
เมืองดูไบ ถูกรายล ้อมไปด้วยตึกที่มชี ่อื เสียง ได้แก่ ดูไบมอลล์เบิรจ์ คาลิฟา หรือ หอคอยคาลิฟา เดิมชื่อ เบิรจ์ ดูไบ เป็ น
ส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาขนาดยักษ์ มีท่ตี งั้ ณ “ชุมทางเชื่อมต่างระดับที่ 1” ของถนนชิค ซาเยด และถนนโดฮา
นอกจากนี้ย งั เป็ นที่ต งั้ ของโรงแรมชื่อ ดังอื่นๆ อีก เป็ นจ านวนมากน้ า พุแ ห่ง ดู ไบ นัน้ ถือ ว่า เป็ นอีก หนึ่งไฮไลท์ท่ีมี
ความสาคัญมากแห่งหนึ่ง ของโครงการพัฒนาขนาดยักษ์ของ ดูไบ โดยนา้ พุนนั้ มีความยาว 900 ฟุต หรือ 275 เมตร
ซึ่งใหญ่กว่าสนามฟุตบอล 2 สนาม สามารถพ่นนา้ ได้ครัง้ ละ 22,000 แกลลอน (83,000 ลิตร) และความสูงของการพ่น
นา้ ในแต่ละครัง้ นัน้ สูง ประมาณ 240 ฟุต หรือเทียบเท่ากับตึกสูงประมาณ 50 ชัน้ สิ่งพิเศษของนา้ พุแห่ง ดูไบ จะใช้ไฟ
ทัง้ สิ้น 6,600 ดวง โปรเจคเตอร์สี 50 ตัว ควบคุมการทางานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะแสดงประกอบดนตรีครัง้ ละ
ประมาณ 5 นาที โดยนา้ พุแห่ง ดูไบ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทัง้ สิ้นกว่า 7.2 พันล้านบาท
โรงแรม NOVOTEL DEIRA CITY CENTERหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สอง

ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์•อาบูดาบี•ถ่ายรูปกับรถFerrari•Grand Mosque•Heritage Village
เอทิฮดั ทาวเวอร์(เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า
จากนั้น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม
สุดพิเศษ!!นาท่านเดินทางสูช่ น้ั ที่ 124 ของตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์BurjKhalifa ตึกที่สูงที่สุดในโลก(รวมค่าบัตรขึ้นตึก
ชัน้ ที่ 124)หรือเดิมชื่อบุรจญ์ดูไบBurj Dubai ก่อสร้างแล ้วเสร็จเมือ่ วันที่2ธันวาคมพ.ศ. 2552และเปิ ดให้ใช้ได้อย่างเป็ น
ทางการเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาขนาดยักษ์มที ่ตี งั้ ณ "ชุมทางเชื่อมต่างระดับที่1" ของถนนชิคซาเยดและถนนโด
ฮาเป็ นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกโดยมีความสู งประมาณ828เมตรและเมือ่ วันที่22กรกฎาคมพ.ศ.2550ตัวตึกได้ทาสถิติ
กลายมาเป็ นตึกระฟ้ าที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 546เมตรแซงตึกไทเป101เรียบร้อย (สูงกว่าตึกไทเป101ประมาณ97
เมตรและสูงกว่าอาคารใบหยก2 218เมตร)

เดินทางสู่

เที่ยง

นาท่านชม

อาบูดาบี(Abu Dhabi)จากดูไบใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมงเป็ นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ท่สี ุดเป็ นอันดับ 2 ของ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อาบูดาบีตงั้ อยู่บนเกาะรู ปตัวทีท่ยี ่นื เขา้ ไปในอ่าวเปอร์เซียเมืองครอบคลุมพื้นที่ 67,340 ตาราง
กิโลเมตร (26,000 ตารางไมล์) และมีประชากรราว 860,000 คนในปี ค.ศ. 2007 อาบูดาบีถอื เป็ นเมืองที่ค่าครองชีพแพง
ที่สุดอันดับ 3 ในภูมภิ าคและอันดับ 26 ของโลก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ถ่า ยรู ป กับ รถ Ferrari ณ บริ เ วณด้า นหน้า เฟอร์ร ารี่ เ วิล ด์Ferrari
World theme park(ไม่รวมค่าเข้าชมประมาณ 70USD/ท่าน)เป็ นสวน
สนุกในร่มแห่งแรกและใหญ่ท่สี ุดในโลกออกแบบมาได้อย่างโดดเด่นด้วย
สัญลักษณ์เฟอร์รารี่ขนาดใหญ่บนหลังคาสีแดงสดส่วนโค้งเว้าของหลังคา
ได้แรงบันดาลใจจากFerrari GT body มีขนาดครอบคลุมพื้นที่ทงั้ หมด
200,000 ตารางเมตรมีพ้นื ที่ในร่มให้ผูเ้ ข ้าชมได้86,000 ตารางเมตรขนาด
ใหญ่พอๆกับ7 สนามฟุตบอลเลยทีเดียวจุดประสงค์ท่สี ร้างขึ้นก็เพื่อระลึก
ถึงผูผ้ ลิตรถยนต์เฟอร์รารี่ขวัญใจคนทัว่ โลก
มัสยิด SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL NAHYAN GRAND MOSQUE มัสยิดที่สวยที่สดุ ในโลก เป็ นสถานที่
ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทุกคน ทันทีทเ่ี ดินเข ้าสู่มสั ยิดชิคชาเญด สิ่งที่สะดุดตาที่สุดเห็นจะเป็ นสี
ขาวสะอาดตาของมัสยิดแห่งนี้ มัสยิดชิคชาเญด ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 10 ปี โดยเริ่มก่อสร้างตัง้ แต่ปี 1996 และเสร็จใน
ปี 2007 โดยระดมช่างฝี มอื มากกว่า 3,000 คนจากทัว่ โลกมาร่วมสรรสร้างสถาปัตยกรรมอันงดงามแห่งนี้ วัสดุท่ใี ช้ใน
การสร้างมีตงั้ แต่หนิ อ่อน เซรามิก คริสตัล และทองคาถือเป็ นสถาปัตยกรรมทีผ่ สมผสานความทันสมัยให้เข ้ากับ
วัฒนธรรมของศาสนาอิสลามได้อย่างลงตัว ความสาคัญของมัสยิดแห่งนี้นอกจากจะเป็ นที่รองรับผูม้ าประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาได้ถงึ 40,000 คนแล ้ว ยังเป็ นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มากที่สุดเป็ นอันดับที่ 25 ของโลกด้วยไฮไลต์สาคัญ
ที่ไม่ควรพลาด คือ การเข ้าชม โคมไฟแชนเดอร์เลียร์ท่ใี หญ่ท่สี ุดในโลก มูลค่าราว 30 ล ้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทาจาก
ทองคาและทองแดง นาเข ้าจากประเทศเยอรมนีและ พรมผืนใหญ่ท่สี ุดในโลก ที่ทอเป็ นผืนเดียวไม่มรี อยต่อ ขนาด
5,627 ตารางเมตรนอกจากเป็ นสถานที่ ท่องเทีย่ วและประกอบพิธีทางศาสนาแล ้ว มัสยิดชิคชาเญด ยังเป็ นสุสานฝังพระ
บรมศพของ Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyanอดีตประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็ น
ผูส้ ร้างมัสยิดแห่งนี้ไว้ก่อนจะสวรรคตด้วย
***การแต่งกาย***
ผูช้ าย : ต้องแต่งตัวสุภาพเรียบร้อย ใส่กางเกงขายาว เสื้อแขนยาว
ผูห้ ญิง : ห้ามใส่เสื้อผ้ารัดรูป เสื้อและกางเกงห้ามแนบเนื้ อ เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และต้องเตรียมผ้าสาหรับคลุม
ศีรษะด้วย

เดินทางสู่

Heritage Village (Heritage Village)จัดแสดงวิถชี ีวิตอาหรับของUAE ถูกทาซา้ ในสมัยโบราณนี่เป็ นรู ปแบบดัง้ เดิม
ของการฟื้ นฟูบูรณะอดีตอาหรับสาหรับประเทศอาหรับที่น่แี สดงให้เห็นชีวติ ในสมัยโบราณไม่เพียงแต่ของเอมิเรตของอาบู
ดาบีแต่ของเขตภูมอิ ากาศทัง้ หมดของประเทศที่น่ีในบางพื้นที่คุณสามารถมองเห็นวิถีชีวติ ของชาวโอเอซิสชายฝัง่ ทะเล
ผูส้ ร้างมรดกหมูบ่ า้ นแห่งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงวิถชี วี ติ แบบเก่าแก่ของทัง้ ประเทศไม่ใช่แค่ภูมภิ าคเดียวเท่านัน้
แวะถ่ายรูปกับตึกเอทิฮดั ทาวเวอร์(Etihad Tower)คือกลุม่ อาคารที่ใช้ในการถ่ายทาฉาก‘จัมป์รถ’ ข ้ามตึกของโดมินิกทอ
เรตโต (รับบทโดยวินดีเซล) ในหนังเรื่อง Furious 7 (2015)ที่ผสมผสานทัง้ ความสวยงามยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมเข ้า
กับวีรกรรมสุดห่ามที่ไม่มมี นุษย์ปกติคนใครนึกอยากทาเป็ นต้นแบบของความหรูหราและงดงามท่ามกลางบรรดาตึกระฟ้ า
ในอาบูดาบีตวั อาคารสานักงานสร้างจากหินอ่อนและประกอบไปด้วยการตกแต่งรายละเอียดอย่างใส่ใจและระบบไฟที่
ทันสมัย ทัว่ ทัง้ อาคารตั้งแต่ ท างเขา้ อาคารผู ท้ ่ีแวะเวีย นมาที่เ อทิฮ ดั ทาวเวอร์จ ะต้อ งประทับใจกับบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมชัน้ หนึ่งที่ให้ทงั้ ความสะดวกสบายและความสวยงามทันสมัย

จากนัน้
คา่
ที่พกั

เดินทางกลับดูไบใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมงv
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
โรงแรม NOVOTEL DEIRA CITY CENTER หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม

พระราชวังชีค• สุเหร่าจูไมร่าห์•ชายหาดจูเมราห์•บุรจญ์อลั อาหรับ •ขึ้นรถไฟ Monorail•
หมู่เกาะต้นปาล์ม•โรงแรมแอตแลนทิส•นัง่ รถลิมูซีนชมเมือง•ทะเลทรายอาหรับ•ชมโชว์ระบาหน้าท้อง
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า
จากนัน้

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม
ทาท่านแวะถ่ายรูปกับ พระราชวังชีค(Shiekh Palace)พระราชวังสุด
อลังการของท่านชีคแห่งนครดูไบ ตกแต่งด้วยสิ่งของลา้ ค่า ประดับ
สวนปลู ก ต้นไมอ้ ย่า งร่มรื่น หลังจากนัน้ ถ่ายรู ปกับสุเ หร่ าจู ไมร่าห์
(JumeirahMosqe) สถานที่แ สดงความศัธ ราและศึ ก ษาศาสนา
อิสลามสุเหร่าหินอ่อนสีขาวนวลสะอาดตามีงานสถาปัตยกรรมที่ทงั้
สวยงามและทันสมัยและได้รบั การกล่าวขานว่าเป็ นมัสยิดที่สวยงาม
ที่สุดของเมืองเลยก็ว่าได้
ชายหาดจู เมราห์ (Jumeirah Beach)นาท่านถ่ายรู ปกับตึก บุรจญ์อลั อาหรับ (Burj al-Arab)เป็ นโรงแรมที่หรู หราใน
นครรัฐดูไบเรียกได้ว่าเป็ นโรแรมระดับ 7 ดาว สุดหรู มีความสูง 321 เมตรหรือ 1,050 ฟุตและเป็ นโรงแรมที่สูงที่สุด
อันดับที่ 4 ของโลกและมีความสูงเป็ นอันดับที่ 57 ของโลกตึกบุรจญ์อลั อาหรับตัง้ อยู่บนเกาะเทียมที่ถูกถมขึ้นห่างจาก
ชายฝัง่ จูไมราบีช 280 เมตรและเชื่อมต่อด้วยสะพานที่มลี กั ษณะโค้งตึกบุรจญ์อลั อาหรับมีลกั ษณะโครงสร้างการออกแบบ
เพื่อเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบและตัวอาคารเลียนแบบมาจากใบของเรือใบ

เดินทางสู่

จากนัน้

สุดพิเศษ!!! นาท่านขึ้นรถไฟ Monorailจากปลายต้นปาล์มถึงยอดของต้นปาล์มสู่ หมู่เกาะต้นปาล์ม (The Palm
Islands)เป็ นโครงการก่อสร้า งเกาะจาลองบริ เวณอ่าวเปอร์เซียในดูไบในสหรัฐอาหรับเอมิเ รตส์โดยแต่ละเกาะจะมี
ลักษณะรูปร่างเหมือนต้นปาล์มและล ้อมรอบด้วยเสี้ยววงกลมโดยพื้นที่จะมีการจัดเป็ นที่อยู่อาศัยและรีสอร์ทการพัฒนานี้
เป็ นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาการท่ องเที่ยวของประเทศแวะชมโรงแรม แอตแลนทิสเดอะปาล์ม (Atlantis The
Palm)คือนิยามใหม่ของรีสอร์ทที่เป็ นจุดหมายปลายทาง ด้วยสถานที่ตงั้ บนเกาะปาล์มที่เป็ นรูปพระจันทร์เสี้ยว ที่พกั แห่ง
นี้จึงกลายเป็ นสัญลักษณ์ของดูไบอย่างรวดเร็ว และเป็ นหนึ่งในจุดสังเกตที่ ‘ต้องชม’ ของเมือง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหารให้ท่านได้สมั ผัสประสบการณ์สุด Exclusive นาท่านนัง่ รถลิมูซีน(Limousine car) ชมเมือง
ดูไบ ที่พร้อมด้วยอุปกรณ์อานวยความสะดวกที่หรู หราเป็ นรถสาหรับขับในเมืองอันดีเลิศและภูมิฐานหากคุณต้องการ
เดินทางแบบมีสไตล์และหรูหราอย่างแท้จริงนี่ คือสิ่งที่สามารถตอบโจทย์คุณได้

นาท่านเข ้าสู่โรงแรมที่พกั ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัยเตรียมตัวแต่งกายไปทะเลทราย
**การไปทัวร์ทะเลทราย ต้องเป็ นผูท้ ่ไี ม่มโี รคประจาตัว เช่นโรคหัวใจ หรือโรคความดัน ถ้าเมารถกรุณาแจ้งกับทางทัวร์ให้รบั ทราบ และ
ทานยาแก้เมาอย่างน้อยครึ่งชัว่ โมง กรุณาเตรียมแว่นตากันแดด ,ผ้าคลุมผม , หมวก และรองเท้าแตะจะสะดวกที่สุด หากไม่เดินทางไป
ร่วมกิกรรมทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์การคืนค่าทัวร์***
จากนัน้

นาท่า นตะลุย ทะเลทรายด้วยรถ 4WDขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน/6 ท่า นโดยรับท่า นจากโรงแรมสู่ ทะเลทรายอาหรับ
(Arabian Desert)แห่งนี้เป็ นทะเลทรายที่ใ หญ่ ท่ีสุด ในโลกเป็ นอันดับ 4 (รองจาก1. Antarctic Desert / 2.Arctic
Desert / 3. Sahara Desert) ตัง้ อยู่ในเขตพื้นที่ของหลายประเทศในกลุ่มคาบสมุทรอาหรับเช่นจอร์แดนอิรกั คู เ วต
กาตาร์โอมานเยเมนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และมีพ้ นื ที่ทงั้ หมดประมาณ2,300,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งถ้าเทียบกับ
ประเทศไทยที่มพี ้นื ที่ประมาณ500,000 ตารางกิโลเมตรสนุกสนานกับการนัง่ รถตะลุยทะเลทราย SAND DUNE พร้อม
ชมพระอาทิตย์ตกที่งดงาม ท่านจะได้สนุ กสนานและตื่นเต้นไปกับประสบการณ์อนั แปลกใหม่ นัง่ รถตะลุยไปบนเนิ น
ทรายทัง้ สูงและตา่ สลับกันไป (Sand Dune)นาท่านเดินทางไปทัวร์ทะเลทราย(Dune Safari & BBQ Dinner)

บริการอาหารเย็น ณ แคมป์ กลางทะเลทราย กับเมนู บาร์บีคิว (ไก่,เนื้ อแกะ,เนื้ อวัว) ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับบรรยากาศ
ที่แสนโรแมนติกในแบบฉบับของชาวพื้นเมือง พร้อมชมการแสดงโชว์ต่างๆอาทิเช่น ระบาหน้าท้อง Belly Dance
ฟรี!!!Henna Tattooการเพ้นท์ลวดลายแบบฉบับชาวอาหรับ /ทดลองเครื่องสูบบารากูพ่ ้ นื เมืองของชาวอาหรับ
ชิมชา กาแฟ สไตล์อาหรับ ผลไม้ตามฤดูกาล /กิจกรรมขี่อฐู
22.00 น. นาท่านเดินทางเข ้าสู่โรงแรมทีพ่ กั
ที่พกั
โรงแรม NOVOTEL DEIRA CITY CENTER หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ส่ี

พิพธิ ภัณฑ์ดูไบ•นัง่ เรือ Abra ข้ามฟาก •ตลาดเครื่องเทศ •ตลาดทอง•ดูไบเฟรม •เอมิเรตส์มอลล์•
สนามบินดูไบ (เช้า/กลางวัน/อิสระมื้อเย็น)

เช้า
จากนั้น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม
ชมพิพธิ ภัณฑ์ดูไบ (Dubai Museum)ที่อยู่ในป้ องปราการเก่าแก่อลั ฟาฮิดิ(Al Fahidi Fort)ที่น่เี ป็ นจุดเริ่มต้นที่ดที จ่ี ะ
ได้ทาความรูจ้ กั ดูไบอย่างลึกซึ้ง เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ประจาเมือง ท่านจะได้รูถ้ งึ บทสรุปของดูไบแบบย่อประวัติศาสตร์ทงั้ หมด
มาให้ชมแลว้ เชื่อหรือไม่ว่าดูไบมีการเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่ทุกๆ 10 ปี บริเวณด้านนอกพิพิธภัณฑ์มกี ารจัดแสดงเรื อ
โบราณจานวนหลายลาอีกด้วย

จากนัน้

นัง่ เรือ Abraข้ามฟากที่ Dubai Creekคือเวิ้งนา้ ทะเลธรรมชาติจากอ่าวเปอร์เซียที่แบ่งเมืองออกเป็ นสองส่วน ทางด้าน
ตะวันออกเฉียงเหนือคือ Deira Dubai และทางด้านตะวันตกเฉียงใต้คือ Bur Dubai ทางนา้ แห่งนี้มบี ทบาทสาคัญใน
ประวัติศาสตร์ของดูไบ โดยเริ่มแรกคือช่วยอานวยความสะดวกให้แก่การค้ากับอินเดียและแอฟริ กา และเป็ นท่าเรือที่
ปลอดภัยสาหรับเรือค้าขายตลาดเครื่องเทศและตลาดทองที่ใหญ่ท่สี ุดในโลก (Spice Souk and Gold Souk)หนึ่งใน

สถานที่ท่องเที่ยวดูไบที่ตอ้ งไปสารวจ ตลาดที่น่เี ขาเรียกกันว่าซุค (Souk) สัมผัสบรรยากาศความวุ่นวายแต่มสี ีสนั ตลาด
เก่าแก่ของดูไบ ตัง้ อยู่บริเวณท่าเรือในอดีตเป็ นที่ขนถ่ายสินค้าที่ร วบรวมเครื่อ งเทศนานาชนิด ที่นาเขา้ มาจากนานา
ประเทศ และทองคาที่ตงั้ อยู่สองขา้ งทางนัน้ สุกอร่ามละลานตามาก ไปเดินช้อปปิ้ งแถบนี้อดเผลอคิดไม่ได้ว่าเดินอยู่ใน
ท้องพระคลังเครื่องทองของสุลต่าน หากคุณเป็ นคนนิยมเครื่องเพชรทองสไตล์อาหรับ รับรองว่าเดินตลาดทองดูไบที่น่ไี ม่
มีผดิ หวังชัวร์

เที่ยง

คา่

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ถ่ายรูปกับ‘ดูไบ เฟรม’คือสถาปัตยกรรมหน้าตาคล้าย ‘กรอบรูป’ ที่ใหญ่ท่สี ุดในโลก นาท่านถ่ายรูปหน้าตึก(ไม่รวมค่าขึ้น
ตึก)ผ่านกระบวนการก่อสร้างมาถึง 10 ปี เต็ม ด้วยเม็ดเงินกว่า 43.5 ล ้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.39 พันล้านบาท
คอนเซปต์ง่ายๆ ของ ‘ดูไบ เฟรม’ คือการแสดงภาพให้ผูเ้ ขา้ ชมได้เห็นถึงสภาพแวดลอ้ มของดูไบ ทัง้ ในอดีต ปัจจุบนั
และอนาคต เพราะที่ตงั้ ของดูไบ เฟรม นัน้ ตัง้ อยู่บริเวณเขตแบ่งระหว่างเมืองเก่าและเมืองใหม่อย่างพอดิบพอดี

นาท่านอิสระชอปปิ้ งที่เอมิเรตส์มอลล์ (Mall of the Emirates)เป็ นห้างขนาดใหญ่ มีรา้ นค้ามากมาย รวมถึงร้านต่างๆ
ที่ได้ร บั ความนิย มในดู ไบ และ Borders, Debenhams, Zara และแมแ้ ต่ Harvey Nichols สินค้า แบรนด์ดงั อย่าง
H&M และ Phat Farm สาหรับลูกค้าทัว่ ไป และ Via Rodeo ที่เต็มไปด้วย Versace, D&G, Ferragamoและอื่นๆ
Mall of the Emirates มีรา้ นอาหารให้คุณเลือกจนแทบนับไม่ถว้ นเลยทีเดียว ซึ่งมีเมนู อาหารนานาชาติให้เลือกมากมาย
The Butcher’s Shop รวมอาหารสุดยอดที่นาเขา้ จากแอฟริกาใต้ ที่ท่คี ุณต้องแวะทาน biltong (เนื้อตากแห้ง) หรือส
เต็กรสเลิศอาหารจีน อาหารไทย
อิสระอาหารคา่ ที่ เอมิเรตส์มอลล์
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินดูไบ

22.30 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์Emirate Airline (EK)เที่ยวบินที่

วันที่หา้

กรุงเทพ (-/-/-)

08.00 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรูล้ มื

EK374

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

อัตราค่าบริการและเงือ่ นไขรายการท่องเที่ยว

วันเดินทางราคา มหัศจรรย์ดูไบ สายการบินเอมิเรตส์ (EK) 5 วัน 3 คืน
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง

ไฟท์บนิ

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

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

อัตราค่าบริการรวม
✓
✓
✓
✓

ตัวเครื
๋ ่องบินไป -กลับพร้อมกรุป๊ กรุงเทพฯ-ดูไบ-กรุงเทพฯ สายการบิน Emirate Airline(EK)ไม่สามารถสะสมไมล์ได้
ภาษีน้ ามันและภาษีตวทุ
ั ๋ กชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋ าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
ค่าวีซ่าท่องเที่ยวประเทศดูไบ

✓
✓
✓
✓
✓
✓

ค่าโรงแรมตลอดการเดินทางระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 -3ท่าน)(กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น้ าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวคนไทย
ประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท

อัตราค่าบริการไม่รวม





ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณี ท่เี กินกว่าสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั่ เพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน ,อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธ
ไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือ
ความควบคุมของบริษทั ฯ
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนี ยม รวมทัง้ ทริป40 USD/ท่าน

เงื่อนไขการสารองที่นงั ่
1.บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป กรณี ไม่ถงึ 15 ท่าน ทางบริษทั จะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือ
เปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง
2.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระทันทีกอ่ นการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า15 วัน
มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง21วัน)
3. กรณี ยกเลิก
3.1 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้ สิ้น
3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทัง้ หมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้ สิ้น
4. กรณี เจ็บป่ วย
4.1 กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทาการเลื่อนการเดินทางของ
ท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทง้ั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง
5.กรณี ท่ที ่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตัวภายใน
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุก
ครัง้ ก่อนทาการออกตัวหรื
๋ อชาระค่าทัวร์ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่าประเทศดูไบ 10 วันล่วงหน้าก่อนเดินทาง
➢ สแกนหน้าพาสปอร์ตสีท่ชี ดั เจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
➢ รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2 นิ้ ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น 2 รูป หน้าตรง ไม่ย้ มิ เห็นฟัน เก็บผมให้เรียบร้อย
➢ กรณี ผูเ้ ดินทางอายุไม่ถงึ 20 ปี บริบูรณ์ เด็กไม่ได้เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไป
ต่างประเทศจากเขตหรืออาเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา + หนังสือรับรองค่าใช่จา่ ย

รายละเอียดเพิ่มเติม
➢ บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ จี ุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )
➢ ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรือกรณี ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทย
และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้
ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

➢ ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั ิเหตุใน
รายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
➢ ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,
เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ น
การชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั ิเหตุท่เี กิดจากความประมาทของ
นักท่องเที่ยวเองหรือในกรณี ท่กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
➢ กรณี ท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คืนค่าบริการไม่วา่ กรณี ใดๆทัง้ สิ้น
➢ ตัวเครื
๋ ่องบินเป็ นตัวราคาพิ
๋
เศษ กรณี ท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ
ได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษทั สงวนสิทธิ์ปรับราคาตัวดั
๋ งกล่าว
➢ เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่า
ท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้แล้วทัง้ หมด
➢ กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกี ารคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทง้ั หมด
➢ กรณี ใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ
ก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้
แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

