
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

�แถมฟร ี!!  ขึ
 นตกึเบิรจ์คารฟิา BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD)   
 ตกึที�มีความสูงเหยยีบ ��� เมตร � !ชั
น  

�นั �ง Monorail ชมโครงการสุดอลงัการ The Plam 

�ตะลยุทะเลทรายโดยรถ1WD พรอ้มกิจกรรมแคมป์ปิ
 ง ขี�อูฐชมพระอาทิตยต์กดินดินเนอรใ์ตแ้สงจนัทร ์   

�ชมพรมผืนใหญ่ที�สุด ณ GRAND MOSQUE ซึ�งใหญ่เป็นอนัดบั > ของโลก 

�ชอ้ปปิ
 งจุใจทั
งสินคา้พื
 นเมืองและแบรน์เนม Dubai Mall และ Emirates Mall 

�เมนูพิเศษ....BBQ+บุฟเฟ่ตส์ไตสอ์าหรบั กลางทะเลทราย พร้อมชมโชว์สาวสวยระบําหน้าท้อง 

�เมนูสุดพิเศษ!!! ลิ
 มรส Lob Ster กบัรา้นดงั Red Lobster At Dubai Mall 



�เขา้ชม Dubai Aquarium & Discovery Centre ชมความสวยงามของสตัวน์ํ
ากว่า >>,!!! ชนิด 

�� ราคารวมวีซ่าแลว้ �� 
 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ–ดูไบ-DUBAI MALL+นํ
าพุเตน้ระบาํ            (-/-/D) 
! .>! น. �คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร ผูโ้ดยสารขาออก ประตูที� 8 เคานเ์ตอร ์T 

สายการบิน เอมิเรสต ์EK สายการบินชั�นนําหรูหราระดับโลก โดยมีเจา้หน้าที!ของบริษัทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกเรื!องเอกสารและสมัภาระ 

!^.>! น. �เหินฟ้าสู่ ดูไบ โดยสายการบิน EMIRATES เที!ยวบินที! EK>`a  
�>.!! น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาตดูิไบเมื!อเสร็จพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยนําทุกท่านเดินทางสู่เมืองดไูบ 
�>.!! น. �คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร ผูโ้ดยสารขาออก ประตูที� 8 เคานเ์ตอร ์T 

สายการบิน เอมิเรสต ์(EK) สายการบินชั�นนําหรูหราระดับโลก โดยมีเจา้หน้าที!ของบริษัทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกเรื!องเอกสารและสมัภาระ 

�a.1! น. �เหินฟ้าสู่ ดูไบ โดยสายการบิน EMIRATES เที!ยวบินที! EK>``  
�^.!! น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาตดูิไบเมื!อเสร็จพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยนําทุกท่านเดินทางสู่เมืองดไูบ 
คํ �า  � บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

  � นําท่านเดนิทางสู่ที!พัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า 

หมายเหต:ุ ไฟลบิ์น EK377 เฉพาะวนัเดินทางวนัที� !a-!^ พ.ค. /�!-�1 พ.ค. 
นําท่านชอ้ปปิ� งหา้งดูไบมอลล(์Dubai Mall)เป็นศูนยก์ารคา้แห่งใหม่ล่าสุดของเมืองดูไบ โดยจาํลองอาทิเช่น 

หา้ง Gallaria Lafayette หา้งชื!อดงัของฝรั !งเศส หา้ง Bloomingdales อนัยิ!งใหญ่จากอเมริกาเป็นศูนยร์วมแบ

รนดเ์นมชั�นนําแนวหน้าจากทั !วทุกมุมโลก ท่านสามารถเลือกชมเทคโนโลยีลํ�าสมยัของนํ�าพุเตน้ระบาํที!ขนาด

ใหญ่ที!สุดในโลกโดยมีการจดัแสดงที!บริเวณหนา้หา้งดไูบมอลล ์เริ!มตั�งแต่ �`.>!-�1.!!น.โดยการแสดงจะ

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ 
กลาง
วนั 

คํ �า 
โรงแรมที�พกั หรือ
เทียบเท่า 

� กรุงเทพฯ-ดูไบ- DUBAI MALL+นํ
าพุเตน้ระบาํ ✈ ✈ O Holiday Inn Express 

� 
ดูไบ-อาบูดาบี-เอมิเรตสพ์าเลส–HERRITAGE VILLGE- GRAND 

MOSQUE-FERRARI WORLD-MALL OF EMIRATES 
O O O Holiday Inn Express 

> 
ดูไบ-JUMEIRAH BEACH-บุรจญอ์ลัอาหรบั BURJ AL ARAB 

Madinat Jumeirah Souk-นั �งรถ Monorail-THE PLAM 

ทวัรท์ะเลทราย (1WD)    

O O O Holiday Inn Express 

1 
ดูไบ-DUBAI MUSEUM-GOLD SOUK-SPICE SOUK- 

Mall of Emirate-สนามบินดูไบ 
O O ✈  

a กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 



เริ!มทุกๆIJนาทีจากจุดนี�  ถ่ายสามารถถ่ายรปูคู่กบัตึกบุรจญเ์คาะลีฟะฮ ์(BurjKhalifa) แบบเต็มตวัตึกอีกดว้ย 

 

 

 

 
 

คํ �า  �บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 
  � นําท่านเดนิทางสู่ที!พัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า 

วนัที�สอง  ดูไบ-อาบูดาบี-เอมิเรตสพ์าเลส–HERRITAGE VILLGE- GRAND MOSQUE-FERRARI WORLD 
 MALL OF EMIRATES                (B/L/D) 
เชา้   �บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั�นนําคณะเดินทางสู่ นครอาบูดาบี ซึ!งห่างจากตวัเมืองดูไบ 180 กิโลเมตร (ประมาณ 2 ชั �วโมง) 
เมือง อาบดูาบีไดร้บัสมญานามวา่เป็น “Garden Of Gulf“เพราะความเขียวขจีของ ตน้ไมน้านาชนิดที!ปกคุมทั !ว
ทั�งบริเวณเมือง อาบดูาบี จนไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็น “สวรรคแ์ห่งทะเลทราย”  
นําท่านเก็บภาพความประทบัใจคู่กบั EMIRATE PALACE เป็นโรงแรมของรฐับาลอาบดูาบี บริหารโดยกลุ่ม 

Kempinski เปิ ดใหบ้ริการครั�งแรกเมื!อปี 2548 โดยใชง้บประมาณก่อสรา้งทั�งสิ� นประมาณ 3 พนัลา้นเหรียญ

สหรฐั ซึ!งสรา้งสวยงามดุจดั !งพระราชวงัของเจา้ผูค้รองนคร โรงแรมนี� อยู่บนที!ของอดีตประธานาธิบดี Shieak 

Al Anyan ซึ!งท่านเคยดาํรงตาํแหน่งประธานาธิบดี ของ U.A.E จาก  

 

 

 

 

นั�นนําท่านชม HERRITAGE VILLGE ซึ!งเป็นหมู่บา้นพื� นเมืองจาํลองความเป็นอยู่ของชาวเบดูอิน ที!เคยเร่ร่อน

อยูใ่นทะเลทราย ใหท่้านอิสระกบัการถ่ายภาพและเลือกซื� อของเป็นที!ระลึกไดจ้ากหมูบ่า้น 

 

 

 

 

**** หมายเหต ุโปรดแตง่กายสุภาพออกจากโรงแรมเพื�อเขา้มสัยดิชิคซาเญด **** 

ผูห้ญิง: กรุณาโพกผา้คลุมศรีษะดว้ยน่ะค่ะเสื
 อแขนยาว กางเกงขายาว หา้มใส่กางเกงเลคกิ
 งหรือ

กางเกงรดัรูป   ผูช้าย: เสื
 อแขนยาวขายาวแตง่กายสุภาพ  

จากนั�นนําท่านชม GRAND MOSQUE หรือ SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL และเป็นสุเหร่าประจาํเมือง ของ

ท่านเชคที!ก่อตั�งประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตต ์ที!ท่าน สรา้งไวก้่อนท่านจะสวรรคต การก่อสรา้งรวมทั�งหมด

เป็นเวลา 10 ปี สุเหร่านี� มีพรมผืนที!ใหญ่ที!สุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟChandelier ใหญ่

ที!สุดในโลก นําเขา้จากประเทศเยอรมนัทาํดว้ยทองคาํและทองแดง สามารถรองรบัผูม้าประกอบพิธีกรรมทาง



ศาสนาไดสู้งถึง 40,000 คน นอกจากนี� มสัยิดแห่งนี� เป็นสุสานหลวงที!ฝังพระบรมศพของ Sheikh Zayed bin 

Sultan Al Nahyan อดีตประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสแ์ละเจา้ผูค้รองรฐัอาบดูาบี�  

 

 

 

 

กลางวนั �บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านแวะถ่ายรูป Ferrari World และมีเวลาใหท่้านเลือกซื� อของที!ระลึกที!เป็นแบรนดเ์ฟอรร์ารี! จากนั�นแวะ

ถ่ายรูปเป็นที!ระลึก ณ จุดชมวิว ชิคาโกบีช กบัชายทะเลสีเทอรค์วอยซ ์ที!ท่าน Sheikh Al Nayan สรา้งขึ� นมา

เป็นของขวญัแก่ชาวเมือง 

 

 

 

 

 

 

  จากนั
นนาํท่านเดินทางกลบัสู่ ดูไบ ใชเ้วลาประมาณ � ชม. 

จากนั�นนําท่านอิสระชอ้ปปิ� ง Mall of the Emiratesไดร้บัความนิยมสงูทนัทีที!เปิดบริการ Mall of the 
Emirates เป็นหา้งขนาดใหญ่ มีโรงภาพยนตร ์Cinestar แบบคอมเพล็กซ ์มีอารเ์คดกวา้งใหญ่ ติดตั�งตูเ้กมส ์
ลานโบวลิ์!ง และรา้นคา้อีกมากมาย รวมถึงรา้นต่างๆ ที!ไดร้บัความนิยมในดไูบ และ Borders, Debenhams, 
Zara และแมแ้ต่ Harvey Nichols สินคา้แบรนดด์งัอยา่ง H&M และ Phat Farm สาํหรบัลกูคา้ทั !วไป และ Via 
Rodeo ที!เต็มไปดว้ย Versace, D&G, Ferragamo และอื!นๆ ในหา้งยงัมีส่วนของ Ski Dubai ใน Mall of the 
Emiratesจุดที!โดดเด่นที!สุดของ Mall of the Emirates ก็คือ Ski Dubai ไมน่่าแปลกใจที! Mall of the Emirates 
เป็นหา้งสรรพสินคา้ที!ไดร้บัความนิยมสงูสุดในดไูบ Ski Dubai หนึ!งในสุดยอดแหล่งท่องเที!ยวในสหรฐัอาหรบั
เอมิเรตส ์สามารถเลือกเล่นระหวา่งสกี สโนวบ์อรด์ เลื!อนหิมะ หรือโยนบอลหิมะในสวนหิมะ (ไม่รวมค่าเขา้
และค่าอุปกรณใ์น Ski) 

 

 

 

 

คํ �า  �บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

  � นําท่านเดนิทางสู่ที!พัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า 

วนัที�สาม  ดูไบ-JUMEIRAH BEACH-บุรจญอ์ลัอาหรบั BURJ AL ARAB- Madinat Jumeirah Souk 
   นั �งรถ Monorail-THE PLAM-ทวัรท์ะเลทราย (4WD)              (B/L/D) 
เชา้  �บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



นําท่านชมชายหาด JUMEIRAH BEACH ซึ!งเป็นชายหาดตากอากาศที!สวยงามยอดนิยมของดูไบ จากนั�นนํา
ท่านถ่ายรปูกบัโรงแรม ตกึบุรจญอ์ลัอาหรบั BURJ AL ARAB โรงแรมสุดหรู ระดบั 7ดาว ที!สวยและหรูหรา
ที!สุด แห่งหนึ!งของโลก และมีชชื!อเสียงของตะวนัออกกลาง ที!ทุกคนใฝ่ฝันที!จะมีโอกาสเขา้ไปสมัผัส ตั�งอยู่ริม
อ่าวอาหรบั เป็นที!พกัอาศยัของเศรษฐีชาวอาหรบั บุรจญอ์ลั อาหรบั (Burj Al Arab)หนึ!งในสญัลกัษณอ์นั
สาํคญัของประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสตึ์กบุรจญ์อลั อาหรบั ปัจจุบนัเป็นโรงแรมรูปทรงเรือใบที!สวยและ
หรูหราที!สุดระดบัโลกและมีชื!อเสียงของตะวนัออกกลางมีความสูงIst เมตรหรือ t,JuJ ฟุตตั�งอยู่บนเกาะ
เทียมที!ถูกถมขึ� นห่างจากแถบชายหาดจเูมร่าห ์svJ เมตรริมอ่าวเปอรเ์ซียที!ทุกคนใฝ่ฝันที!จะมีโอกาสเขา้ไป
สมัผัสซึ!งเป็นที!พกัอาศยัของเศรษฐีชาวอาหรบัการก่อสรา้งของตึกเริ!มตน้ก่อสรา้งใน พ.ศ. suIw แลว้เสร็จ
และเริ!มเปิดใชง้านครั�งแรกเมื!อ t ธนัวาคม พ.ศ. suxsรูปทรงของตึกถูกสรา้งใหเ้หมือนกบัใบเรือของเรือใบ
แบบชาวอาหรบั ซึ!งตวัตึกมีเสา s เสาแยกออกมาเป็นรูปตวั V ในขณะที!ช่องว่างระหว่างตวั V ส่วนหนึ!งก็ปิด
ใหเ้ป็นหอ้งใหญ่ๆ และแบ่งออกเป็นชั�นๆ สถาปนิกไดก้ล่าวว่า "สิ!งก่อสรา้งนี� จะเป็นสญัลกัษณข์องเมืองดูไบซึ!ง
ก็เหมือนกบั โอเปร่าเฮาสที์!เป็นสญัลกัษณข์องเมืองซิดนีย ์หรือหอไอเฟลที!เป็นสญัลกัษณข์องเมืองปารีสและ
ตึกบุรจญอ์ลั อาหรบัก็ตอ้งการกลายเป็นสญัลกัษณข์องเมืองดไูบประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสเ์ช่นกนั" 
 
 
 
 

 

 

จากนั�นนําท่านสู่ เมดิแนท จูไมร่า ซุค (Madinat Jumeirah Souk) ศูนยก์ารคา้รูปทรงอาหรบัโบราณตั�งอยู่

ติดริมทะเล หรือเรียกวา่ เวนิสแห่งดไูบ เป็นตลาดติดแอร ์ตั�งอยูใ่นส่วนเดียวกบัโรงแรมหรูระดบั u ดาว Mina 

Al Salam ของตระกูล Al Maktoum ออกแบบและตกแต่งเป็นศิลปะพื� นเมืองแบบอาหรบัคลาสสิก ภายในมี

สินคา้ระดบั Premium มากมาย อาทิ ของที!ระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหร่าน หวันํ�าหอม โคมไฟ ของ

ประดบัตกแต่งบา้น ขนมหวาน และถั !วรสช็อกโกแลต เป็นตน้ 

 

 
 
 
ท่าน นั! งรถ Monorail > เดินทางสู่โครงการเดอะปาล์ม THE PALM ซึ�งเป็นโครงการที�อลงัการ สดุยอดโปร
เจคส์โดยการถมทะเล ให้เป็นเกาะเทียมสร้างเป็นรูปต้นปาล์ม # เกาะ บนเกาะมีที�พักโรงแรม รีสอร์ท 
อพาร์ตเม้น ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทั )งสํานกังาน ตา่งๆนบัว่าเป็นสิ�งมหศัจรรย์อนัดบั . ของโลก นําท่านชื�นชม
ความสวยงามของภูมิประเทศ และบรรยากาศรอบๆ โรงแรมนี )   Palm Island เป็นโครงการมหศัจรรย์ที�คิดค้น
สําหรับรองรับการอยู่อาศยัในอนาคต สร้างโดยการนําทรายมาถมทะเลเป็นเกาะเล็กๆ รวม 301 เกาะ รูปร่าง
หากมองจากด้านบนรูปต้นอินทผลมั (The Palm) และ โครงการ The World จะเห็นเป็นรูปแผนที�โลก  

 

 

 



 

 
กลางวนั �บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เดินทางกลบัสู่ โรงแรมที�พกั  

หลงัอาหารนาํท่านกลบัเขา้สู่โรงแรมที�พกัเพื�อเตรียมตวัตลุยทะเลทรายในช่วงบ่าย 

�a.!! น.-15.>! น. พรอ้มกนัที!ล๊อบบี{   จะมีเจา้หน้าที!มาคอยรบัท่าน ไปแคมป์ /ตะลุยทะเลทราย โดย

บริการนี� จะอาํนวยความสะดวกโดยการรบั-ส่งถึงโรงแรม “ ทวัรท์ะเลทราย””ท่านจะสนุกกบัการนั!งรถตะลุย

ไปเนินทราย ตื!นเตน้ พรอ้มชมพระอาทิตยต์ก หลงัจากนั�นนําท่านเขา้สู่ แคม้ปิ
 งกลางทะเลทราย โดย

ภายในมีกิจกรรมต่างๆใหทุ้กท่านร่วมสนุก อาทิเช่น 

�Henna Tattoo (ทดลองศิลปะการเพนทล์วดลายแบบฉบบัชาวอาหรบั) 
�SHI SHA. (เครื�องสูบบารากู่ แบบฉบบัของชาวอาหรบักลิ�นผลไม) 
� GALA BAYA... ใหท่้านแตง่กายพื
 นเมืองแบบชาวอาหรบั ถ่ายรูปเก็บไวป็้นที�ระลึก 

� ฟรี ไม่อั
นชิมชาอาหรบั, ผลไมต้ามฤดูกาล, กาแฟ, นํ
าอดัลม, นํ
าดื�ม  � การขี�อูฐ 
 
 
 
 

 

คํ �า �บริการอาหารคํ �า แบบบารบี์คิว ในท่ามกลางบรรยากาศทะเลทรายสบาย พรอ้มโชวร์ะบาํหนา้ทอ้ง

(Belly Dance) จากสาวสวยชาวอาหรบักลางทะเลทราย  

��.!! น. เดินทางออกจากแคมป์ กลบัสู่ โรงแรมที�พกั  

 � นําท่านเดนิทางสู่ที!พัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า 

วนัที�สี�   ดูไบ-ขึ
 นตกึ BURJ KHALIFA-RED LOBSTER-DUBAI AQUARIUM-DUBAI MUSEUM 
   ABRA TAXI-GOLD SOUK-SPICE SOUK                             (B/L/-) 
เชา้   �บริกการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางกลบัสู่เมืองดูไบเพื!อขึ� นชมตึกบุรจญเ์คาะลีฟะฮ ์BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN 
THE WORLD) หรือเดิมชื!อ บุรจญดู์ไบหนึ�งในสญัลกัษณอ์นัสาํคญัของประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสอี์ก
ทั�งยงัเป็นฉากเสี!ยงตายสาํคญัของพระเอก “ ทอมครูซ” จากภาพยนตรเ์รื!อง Mission Impossible x ซึ!งตึก มี
ความสูงถึง vsv เมตร ปัจจุบนัมีทั�งหมดt�J ชั�นเป็นตึกที!ไดชื้!อว่าสูงที!สุดในโลกตัวตึกไดท้ําสถิติกลายมา
เป็นตึกระฟ้าที!สูงที! สุดในโลกมีความสูงถึงux� เมตรแซงตึกไทเปtJt เรียบรอ้ย(สูงกว่าตึกไทเปtJt 
ประมาณ �w เมตร และสูงกว่าอาคารใบหยกs ประมาณ stv เมตร) ซึ!งไดมี้การเปิดตัวอย่างเป็นทางการ 
เมื!อวนัที!x มกราคม พ.ศ.suuI และ เปลี!ยนชื!ออาคารจาก "บุรจญด์ูไบ" เป็น "บุรจญเ์คาะลีฟะฮ์" เพื!อ เป็น
เกียรติแก่ ท่านชีคคอ์ดีตประธานาธิบดีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ตึกบุรจญเ์คาะลีฟะฮอ์อกแบบโดยเอส
โอเอ็ม ผูอ้อกแบบเดียวกนักบัเซียรท์าวเวอร ์อาคารที!สงูที!สุดในสหรฐัอเมริกาในปัจจุบนัการตกแต่งภายในจะ
ตกแต่งโดยจอรโ์จอารม์านี Giorgio Armaniโดยเป็นโรงแรมอารม์านีสาํหรบัIw ชั�นล่างโดยชั�นxu ถึงtJv จะ
เป็นอพาร์ตเมนต์โดยที!เหลือจะเป็นสํานักงานและชั�นที!tsI และ tsx จะเป็นจุดชมวิวของตึกที!สําคัญ 
ส่วนบนของตึกจะเป็นเสาอากาศสื!อสารนอกจากนี� ชั�น wv จะมีสระว่ายนํ�า กลางแจง้ขนาดใหญ่โดยตึกนี� จะ



ติดตั�งลิฟตที์!เร็วที!สุดในโลกที!ความเร็วtv ม./วินาที (�u ก.ม./ชม.,xJ ไมล/์ชม.)โดยลิฟตที์!มีความเร็วสูงสุด
อนัดบัที! s ปัจจุบนัอยูที่!ตึกไทเปtJtที!มีความความเร็ว t�.vI ม./วินาที 
 
 
 

 
 

 
 

จากนั�นนําท่านเขา้ชมอควาเรี!ยมขนาดยักษ์ ดูไบอควาเรียม แอนด์ ดิสคัฟเวอรี เซ็นเตอร์ (Dubai 

Aquarium & Discovery Centre) ในดูไบ มอลล ์(Dubai Mall) เปิดตวัในวนัที! x พฤศจิกายน พ.ศ. suutได้

ทาํลายสถิติโลกของกินเนสบุค๊ สาํหรบั “กระจกอะคริลิคขนาดใหญ่ที!สุดในโลก”ดว้ยความกวา้ง Is.vv เมตร 

สงู v.I เมตร หนา wuJ มิลลิเมตร และหนัก sxu,�tx กิโลกรมั กระจกอะคริลิคสาํหรบัชมสตัวนํ์�าของดูไบ 

อควาเรียม จึงทาํลายสถิติเดิมของชรูาอุมิ อควาเรียม (Churaumi Aquarium) ในโอกินาวา่ ประเทศญี!ปุ่น ซึ!งมี

ความกวา้ง ss.u เมตร สูง v.s เมตร และหนา �JJ มิลลิเมตร กระจกอะคริลิคของดูไบ อควาเรียม ไดร้บั

การพฒันาโดยผูผ้ลิตอะคริลิครายใหญ่รายหลายเพื!อประสิทธิภาพการทาํงานสงูสุด และสถิติดงักล่าวจะคงอยู่

ต่อไปจนกว่าจะมีผูใ้ดสามารถผลิตกระจากอะคริลิคที!ใหญ่กว่านี� ได ้ ดว้ยความหนากว่า wuJ มิลลิเมตร กระ

จกอะคริลิคดงักล่าวจึงสามารถทนต่อแรงดนัของนํ�ากว่า tJ ลา้นลิตรไดเ้ป็นอย่างดี ในขณะเดียวกนัก็มีความ

โปร่งใสจนผูช้มสามารถชมความสวยงามของสตัวนํ์�ากว่า II,JJJ ชนิดไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

 

 

 
 
กลางวนั �บริการอาหารกลางวนั ณ Red Lobster ซึ!งเป็นสาขาจากอเมริกา อยู่ที! Dubai Mall เป็นอีกรา้นหนึ!งที!

ไดร้บัความนิยมโดยเฉพาะนักท่องเที!ยว ไม่ใช่แค่เพราะมี lobster เท่านั�น แต่ที!นั!ง outdoor จะมองเห็นตึก 

Burj Khalifa และการแสดงแสงสี และนํ�าพุเตน้ระบาํตอนกลางคืนอีกดว้ย คนจึงมกัจอง outdoor เพื!อทาน 

lobster และดกูารแสดงนํ�าพุไปในตวั 

 

 

 

 

จากนั�นนําคณะเขา้เยี!ยม ชมพิพิธภณัฑ ์ดูไบ (DUBAI MUSEUM) เป็นพิพิธภณัฑที์!ทนัสมยัที!สุดในตะวนัออก

กลาง สรา้งขึ� นเมื!อศตวรรษที! 19 บรูณะครั�งล่าสุดปี ค.ศ.1970 เป็นพิพิธภณัฑที์!รวบรวมเรื!องราวสาํคญัทาง

ประวติัศาสตร ์เช่น การคน้พบ งานศิลป์ ในหลุมฝังศพที! AL QUSAIS ที!มีอายุถึง 4,000 ปีและเรื!องราวการ



คา้ขายมุก ในประวติัศาสตรก์่อนการคน้พบนํ�ามนั และท่านจะประทบัใจกบัการนําเทคโนโลยีต่าง ๆ มา

ถ่ายทอดเพื!อบอกเล่าเรื!องราวประวติัศาสตรข์องอาหรบัโบราณ  

 
 
 
 

 
จากนั�นนําทุกท่านนั!ง เรือขา้มฝาก ABRA  ซึ!งเป็นพาหนะที!ชาวดูไบใชก้นัมาแต่โบราณและยงัคงอนุรกัษ์ไว ้
ขา้มฝั!งพาทุกท่านไปชอ้ปปิ� งที!ตลาดทอง  
 

 

 

 
 

นาํท่านเดินชอ้ปปิ
 ง ตลาดทอง (GOLD SOUK) เป็นที!tของตลาดทองที!ใหญ่ที!สุดในโลกขายทุกอย่างที!เป็น 

JEWELRY เช่น มุก อัญมณี ต่างๆรา้นเล็กๆมากมายกว่ารอ้ยรา้นคา้ใหท่้านได้เลือกซื� อของที! ตลาด

เครื�องเทศ (SPICE SOUK) คือ ตลาดเครื!องเทศทั�งตลาดตลบอบอวนไปดว้ยกลิ!นเครื!องเทศหลากหลายชนิด

จากทั !วทุกมุมโลกจําพวกไมห้อม อบเชย ถั !ว กระวาน กานหลู และถั !วรอ้ยแปดชนิดจากทุกที!ในตะวนัออก

กลาง 

 
 
 
 

 
20.00 น. ไดเ้วลาพอสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินดูไบ เพื!อเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 
��.>! น. �เหินสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EMIRATES เที�ยวบิน EK3`1 

วนัที�หา้  กรุงเทพฯ          (-/-/-) 
!`.>a น. �คณะเดินทางถึง ท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ ดว้ยความประทบัใจ 
 

**รายการท่องเที!ยวอาจเปลี!ยนแปลงได้ ทั Gงนี Gโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ** 
**ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกครัGง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทดั เนื!องจากทางบริษัทฯ  

จะองิตามรายละเอียดของโปรแกรมที!ขายเป็นหลัก 

อัตราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

(พกัหอ้งละ �-> ทา่น) 

ราคาเด็กเสริมเตยีง  

(พกักบัผูใ้หญ่ � ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  
(พกักบัผูใ้หญ่ � ทา่น) พกัเดี�ยวเพิ�ม 

�^ เม.ย.-!> พ.ค. �`,^^^ บาท � ,^^^ บาท �a,^^^ บาท `,a!! บาท 
10-14 พ.ค. �^,��� บาท ��,��� บาท �`,��� บาท `,a!! บาท 



!a-!^ พ.ค. 
�^-�� พ.ค. 
�!-�1 พ.ค. 
�a-�^ พ.ค. 
� ->! พ.ค. 

�`,^^^ บาท � ,^^^ บาท �a,^^^ บาท `,a!! บาท 

UPDATE RS/RU/VS 
**ราคานี G สงวนการเดินทาง จาํนวน 2X ท่านขึ Gนไป** 

 

 

เงื�อนไขในการจองทวัร ์

�งวดที� � : สาํรองที�นั �งจา่ย �a,!!! บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน > วนั) พรอ้มส่งสาํเนาหนงัสือเดินทาง 
�งวดที� � :ชาํระยอดส่วนที�เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า �! วนั  
�หากไม่ชาํระค่าใชจ้่ายภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั 

กรณยีกเลกิ 

�ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ
 นจริง ณ วันนั
น ที�ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น ค่าตั �ว
เครื�องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

�ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินทั
งหมดในทุกกรณี 
กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ!งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทาํเรื!องยื!นเอกสารไปยงัสายการบิน 
โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื!อใหพิ้จารณาอีกครั�ง ทั�งนี�  อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดําเนินการ ซึ!งไม่สามารถแจง้ไดว้่า
สามารถคืนเงินไดท้ั�งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ� นอยูก่บัการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ
บริการอื!นๆเป็นสาํคญั  
 
เอกสารที!ใช้ประกอบในการยื!นวีซ่า 

� ในการทําวีซา่ประเทศดไูบ DEวนั ล่วงหน้าก่อนเดินทาง 
� พาสปอร์ตมีอายนุานกวา่ F เดือน และมีหน้าว่างอยา่งน้อย G หน้า 
� รูปถ่ายพื )นหลงัสีขาว ขนาด Gนิ )ว D รูป หน้าตรง ไมยิ่ )ม ไมเ่ห็นฟัน  
� สแกนหน้าพาสปอร์ต กลางเตม็G หน้า (ต้องเป็นสแกนสีไม่สามารถใช้สาํเนาได้) 

� กรณีเดก็อายไุมถึ่ง GE ปีบริบรูณ์ และไมไ่ด้เดินทางกบับดิา/มารดา คนใดคนหนึ�ง ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไป
ตา่งประเทศ จากบิดา/มารดา ซึ�งจดหมายต้องออกโดยที�วา่การอําเภอ โดยระบปุระเทศและวนัเดนิทาง (ตัวจริง) 

� สําเนาบตัรประชาชน D ชดุ ของบดิามารดา   (กรณีที!มีเดก็อายุตํ!ากว่า [R ปีเดนิทางไปด้วย) 
� สําเนาสตูิบตัร D ชดุ (กรณีอายุตํ!ากว่า [R ปี) 

� สําเนาทะเบียนบ้าน D ชดุ (กรณีอายุตํ!ากว่า [R ปี) 

� สําเนาทะเบียนสมรส หรือสําเนาทะเบียนหยา่ D ชดุ (กรณีเดก็อายุตํ!ากว่า [R ปีเดนิทาง) 
    ตัวอย่างเอกสารยื!นวีซ่า 
 
 
 

พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลือเกิน 6 เดือน 
มิฉะนั
นบริษทัจะไม่รบัผิดชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 



 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อแนะนําและแจ้งเพื!อทราบ 

� สําหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทา่นั )น กรณีเดนิทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ทา่น แนะนําให้   
  ทา่นเปิดห้องพกั เป็น G ห้องจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 
�กรณีเดนิทางเป็นตั\วกรุ๊ป หากออกตั\วแล้วไม่สามารถขอคืนเงนิได้และไม่สามารถเปลี!ยนวันเดนิทางได้ 
�กระเป๋าเดนิทางเพื�อโหลด ให้ทา่นละ D ใบ นํ )าหนกัไมเ่กิน #E ก.ก.ตอ่ใบ / กระเป๋าถือขึ )นเครื�อง (Hand carry)  
  นํ )าหนกัต้องไมเ่กิน T ก.ก.Dใบ  
อัตราค่าบริการนี Gรวม 
� คา่ตัUวเครื�องบนิไป-กลบั ชั )นประหยดั โดยสายการบนิเอมิเรสต์ ( EK ) 
� คา่รถโค้ชท่องเที�ยวตามรายการ      
� คา่ที�พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 3 คืน (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
� คา่อาหารทกุมื )อตามระบใุนรายการ    
� คา่วีซา่เข้าประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรสต์ 
� คา่ธรรมเนียมตา่งๆ และคา่เข้าชมตามสถานที�ทกุแหง่  
� มคัคเุทศก์นําเที�ยวที�ชํานาญเส้นทางบริการทา่นเป็นอย่างดี 
� คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงิน 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล XRR,RRR บาท  
  วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบใุนใบรับรองแพทย์วา่ ”อาหารเป็นพิษเทา่นั )น”) 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื Gอประกันการเดนิทางสาํหรับครอบคลุมเรื!องสุขภาพสามารถสอบถาม
ข้อมูล เพิ!มเตมิกับทางบริษัทได้ **  

- เบี Gยประกันเริ!มต้น dUV บาท [ระยะเวลา U-f วัน] 
- เบี Gยประกันเริ!มต้น dhX บาท [ระยะเวลา S-VR วัน] 

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที!มีอายุตั Gงแต่แรกเกิด ถงึ jX ปี **  
  [รักษาพยาบาล [ ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิหตุ V.X ล้านบาท] 

(หมายเหตุ: คา่ประกนัอบุิตเิหตสํุาหรับเด็กที�มีอายตํุ�ากว่า F เดือน และ ผู้ใหญ่อายมุากกวา่ T_ ปี 
ทางบริษัทประกนัฯจะชดใช้คา่สินไหมทดแทนเพียงครึ�งหนึ�งของสญัญาฯ) 

อัตราค่าบริการนี Gไม่รวม 
� คา่หนงัสือหนงัสือเดนิทาง 
� คา่นํ )าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกว่าสายการบนิกําหนด (#E กิโลกรัมตอ่ทา่น) 



� คา่ใช้จา่ยส่วนตวัตา่งๆ เช่น คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ คา่อาหารสั�งพิเศษ, คา่มินิบาร์ในห้องพกั  
� คา่อาหารที�ไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ, คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 
�เป็นธรรมเนียมปฏิบตัใินการท่องเที�ยว นกัท่องเที�ยวควรทิปแก่มัคคุเทศกท์อ้งถิ�นและ 
      คนขบัรถที�คอยบริการเราโดยประมาณ   ประมาณ  >` USD ตอ่ทริป 

� ค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทย ท่านละ > USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น aวนั เท่ากบั �a USD) 
� ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ > USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 1วนั เท่ากบั �� USD)       

� พนกังานขบัรถในประเทศดูไบ ท่านละ � USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 1วนั เท่ากบั � USD) 

� พนกังานขบัรถท่องทะเลทราย  ท่านละ � USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น � วนั เท่ากบั � USD) 

 

กรณียกเลิก 

�ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ
 นจริง ณ วันนั
น ที�ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น ค่าตั �ว

เครื�องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

�ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินทั
งหมดในทุกกรณี 

***หมายเหตุ*** 

�บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีที!ไมส่ามารถทาํกรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน  ซึ!งใน
กรณีนี� ทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั�งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอื์!นใหถ้า้ตอ้งการ 

�บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที!จะเปลี!ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์�  เมื!อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะ
ไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีที!สญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที!นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยั
บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
�บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณที์!เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื!น ๆ ที!นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ!มที!เกิดขึ� นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ 
หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

�ราคานี� คิดตามราคาบตัรโดยสารเครื!องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสงูขึ� น ตามอตัราค่านํ�ามนั หรือ 
ค่าเงินแลกเปลี!ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ�ที!จะปรบัราคาตั �ว ตามสถานการณด์งักล่าว 

�เนื�องจากรายการทวัรนี์
 เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ�การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

�หากลูกค้าท่านใด ยืTนวซ่ีาแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องชําระค่ามัดจําทีT \5,^^^ บาท และค่าวซ่ีาตามทีTสถานฑูตฯ เรียกเกบ็ 
 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า   เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที�เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า � หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ�มเติม ** 

**ในกรณีที�ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ที�เกี�ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที�



ท่านไดท้าํการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที�ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั �วดงักล่าว 

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

 

 


