
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ขึ� นตกึ !! เบิรจ์คารฟิา ชั�น���  BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD)  ตกึ

ที�มีความสูงเหยยีบ  �  เมตร �!"ชั�น  

�แวะถ่ายภาพตกึ  DUBAI FRAME ที�มีลกัษณะกรอบรูปขนาดใหญ่ 

�นั �ง Monorail ชมโครงการสุดอลงัการ The Plam 

�ตะลยุทะเลทรายโดยรถ�WD พรอ้มกิจกรรมแคมป์ปิ� ง ขี�อูฐชมพระอาทิตยต์กดินเนอรใ์ตแ้สงจนัทร ์   

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

�ชอ้ปปิ� งจุใจทั�งสินคา้พื� นเมืองและ Brand Nameใน Dubai Mall  

�เมนูพิเศษ....BBQ+บุฟเฟ่ตส์ไตสอ์าหรบั กลางทะเลทราย พร้อมชมโชว์สาวสวยระบําหน้าท้อง 
 

�พิ เศษ!!! เข้าชมสวนดอกไม้ที�สวยและอลังการที� ใหญ่ ที� สุดในโลก “DUBAI MIRACLE 
GARDEN” 

�พิเศษ!!! GLOBAL VILLAGE สนุกเพลิดเพลินกบั FESTIVAL IN NOVEMBER 
 
 
 

 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ 
กลาง
วนั 

คํ �า 
โรงแรมที�พกั 
หรือเทียบเท่า 

1 
กรุงเทพฯ-ดูไบ-แวะถ่ายรูป DUBAI FRAME – MIRACLE 

GARDEN 
✈ ✈ O Holiday Inn Express 

2 

ดูไบ-อาบูดาบี- อิมิเรตสพ์าเลส-GRAND MOSQUE-

HERITAGE VILLAGE-MALL OF EMIRATES-GARDEN 

VILLAGE 

O O O Holiday Inn Express 

3 

ดูไบ-JUMEIRAH BEACH-บุรจญอ์ลัอาหรบั BURJ AL ARAB 

Madinat Jumeirah Souk-นั �งรถ Monorail-THE PLAM 

ทวัรท์ะเลทราย(�WD)    

O O O Holiday Inn Express 

4 
ดูไบ-DUBAI MUSEUM-ABRA TAXI-GOLD SOUK-SPICE 

SOUK-ขึ� นตึก BURJ KHALIFA- DUBAI MALL+นํ�าพุเตน้ระบาํ  
O O ✈  

5 กรุงเทพฯ 
✈ ✈ ✈ - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ–ดูไบ-แวะถ่ายรูป  DUBAI FRAME-MIRACLE GARDEN  (-/-/D) 
06.30 น. �คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร ผูโ้ดยสารขาออก ประตูที� 8 เคานเ์ตอร ์T 

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

09.55 น. �เหินฟ้าสู่ ดูไบ โดยสายการบิน EMIRATES เที!ยวบินที! EK375 AIRBUS A380  
   (บริการอาหารบนเครื�อง ใชเ้วลาบิน 6.30 ชั �วโมง) 

 
13.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดูไบเมื!อเสร็จพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยนําทุกท่านเดินทางสู่เมือง

ดูไบ 
นําท่านแวะถ่ายรูป DUBAI FRAME” ซึ!งมีขนาดสูง 456 เมตร เชื!อมดว้ยสะพานยาว 78 เมตร เริ!มการ
ก่อสรา้งตั�งแต่ปี 9648 ภายในหอชมวิวจะเป็นพิพิธภณัฑเ์ล่าเรื!องความเป็นมาในอดีตของดูไบจนถึงปัจจุบนั 
โดยนําเสนอผ่านเทคโนโลยีแสงสีเสียงสามมิติและ VERTUAL REALITY โดยหอชมวิวดงักล่าวเปิดเพิ!งเริ!มเปิด
เมื!อวนัที! 64 มกราคม 95E4 ท่านจะเห็นวิวโดยรอบๆ ในตวัเมืองดูไบไดอ้ยา่งชดัเจน 
 
 
 

 
 

 
จากนั�นนําท่านเขา้ชม DUBAI MIRACLE GARDEN สวนดอกไมใ้นดูไบ มิราเคิล การเ์ดน เริ!มตน้ครั�งแรกปี 
2013 จุดเด่นของสวนดอกไมใ้นปีนี� เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ดูไบ มิราเคิล การเ์ดน และสายการบินเอ
มิเรตส ์ที!จดัดอกไมเ้ป็นรูปเครื!องบินแอรบ์สั เอ 8K6 ขนาดเท่าของจริง โดยสรา้งจากวสัดุรีไซเคิล ใชด้อกไม้
สดและพรรณพืชกว่า 566,666 ตน้และยงัไดร้บัการรบัรองจากกินเนสสเ์วิลดเ์รกคอรด์ส ์Guinness World 
Records ว่าเป็นการจดัดอกไมที้!มีโครงสรา้งใหญ่ที!สุดในโลก เครื!องบินจาํลองขนาดใหญ่เท่าของจริงตกแต่ง
ดว้ยดอกไมน้านาชนิดคือสิ!งที!ดึงดูดใหฉ้นัและเพื!อนมายงัที!แห่งนี� ภาพในมุมหนึ!งที!มองเห็นแอรบ์สั เอ 380 
ของสายการบินเอมิเรตสจ์อดขา้งรนัเวยด์อกไมห้ลากสีเป็นภาพที!สรา้งความตื!นตาตื!นใจแก่ผูที้!ไดเ้ห็น การ
เดินชมดอกไมใ้นสวนแห่งนี� ใหค้วามรูสึ้กเหมือนกาํลงัชมนิทรรศการศิลปะ บางจุดเราสามารถชื!นชมความ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

งามที!เรียบง่าย ในขณะที!บางจุดมีการนําเสนอไอเดียที!แปลกใหมแ่ละน่าสนใจ เราจะเห็นการจาํลองสถานที!
ที! มีชื!อเสียงอย่างตึกเบิร์จคาลิฟา ควบคู่ไปกับการสรา้งสถานที!และตัวละครในโลกจินตนาการ สรา้ง
บรรยากาศใหผู้ม้าเยือนรูสึ้กเหมือนกาํลงัอยู่ในสวนที!มีความมหศัจรรย ์ ซึ!งในแต่ละปีก็จะมีดีไซน์และคอน
เซ็ปตที์!แตกต่างกนัออกไปอกจากคนจะไดเ้ดินชมความสวยงามของสถานที!ภายในยงัมีการจดัโซนต่างๆ ให้
นั!งพกัผ่อนไดท้ั�งในร่มและกลางแจง้ รวมทั�งมีโซนอาหารและเครื!องดื!มใหบ้ริการอยูร่อบๆ 

 
 
 
 
 
 

คํ �า  � บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 
  � นาํท่านเดินทางสู่ที�พกั HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า  

วนัที�สอง  ดูไบ-อาบูดาบี-เอมิเรตสพ์าเลส - GRANFD MOSQUE-HERITAGE VILLAGE-MALL OF 
EMIRATE-GLOBAL VILLAGE       (B/L/D) 

เชา้   �บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ นครอาบูดาบี ซึ!งห่างจากตวัเมืองดูไบ 180 กิโลเมตร (ประมาณ 2 ชั �วโมง)  
**** หมายเหต ุโปรดแตง่กายสุภาพออกจากโรงแรมเพื�อเขา้มสัยดิชิคซาเญด **** 
ผูห้ญิง: กรุณาโพกผา้คลุมศรีษะดว้ยนะค่ะเสื� อแขนยาว กางเกงขายาว หา้มใส่กางเกงเลคกิ� งหรือ
กางเกงรดัรูป   ผูช้าย: เสื� อแขนยาวขายาวแตง่กายสุภาพ  
นําท่านเก็บภาพความประทับใจคู่กบั EMIRATE PALACE เป็นโรงแรมของรฐับาลอาบูดาบี บริหารโดยกลุ่ม 
Kempinski เปิ ดใหบ้ริการครั�งแรกเมื!อปี 2548 โดยใชง้บประมาณก่อสรา้งทั�งสิ� นประมาณ 3 พันลา้น
เหรียญสหรฐั ซึ!งสรา้งสวยงามดุจดั !งพระราชวงัของเจา้ผูค้รองนคร โรงแรมนี� อยู่บนที!ของอดีตประธานาธิบดี 
Shieak Al Anyan ซึ!งท่านเคยดาํรงตาํแหน่งประธานาธิบดี ของ U.A.E  
 
 
 
 

 
จากนั�นนําท่านชม GRAND MOSQUE หรือ SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL และเป็นสุเหร่าประจําเมือง 
ของท่านเชคที!ก่อตั�งประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตต ์ที!ท่าน สรา้งไวก้่อนท่านจะสวรรคต การก่อสรา้งรวมทั�ง
หมดเป็นเวลา 10 ปี สุเหร่านี� มีพรมผืนที!ใหญ่ที!สุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟChandelier 
ใหญ่ที!สุดในโลก นําเขา้จากประเทศเยอรมันทําดว้ยทองคําและทองแดง สามารถรองรับผู้มาประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาไดสู้งถึง 40,000 คน นอกจากนี� มัสยิดแห่งนี� เป็นสุสานหลวงที!ฝังพระบรมศพของ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan อดีตประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสแ์ละเจา้ผูค้รอง
รฐัอาบดูาบี�  
 
 
 
 

 
นําท่านชม HERITAGE VILLAGE ซึ!งเป็นหมูบ่า้นพื� นเมืองจาํลองความเป็นอยูข่องชาวเบดูอิน ที!เคยเร่ร่อนอยู่
ในทะเลทราย ใหท่้านอิสระกบัการถ่ายภาพและเลือกซื� อของเป็นที!ระลึกไดจ้ากหมูบ่า้น 
 
 
 
 

 
กลางวนั �บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

เดินทางกลบัดูไบใชเ้วลาโดยประมาณ � ชั �วโมง 
จากนั�นนําท่านอิสระช้อปปิ� ง Mall of the Emiratesได้รับความนิยมสูงทันทีที! เปิดบริการ Mall of the 
Emirates เป็นหา้งขนาดใหญ่ มีโรงภาพยนตร ์Cinestar แบบคอมเพล็กซ ์มีอารเ์คดกวา้งใหญ่ ติดตั�งตูเ้กมส ์
ลานโบวลิ์!ง และรา้นคา้อีกมากมาย รวมถึงรา้นต่างๆ ที!ไดร้บัความนิยมในดูไบ และ Borders, Debenhams, 
Zara และแมแ้ต่ Harvey Nichols สินคา้แบรนดด์งัอย่าง H&M และ Phat Farm สาํหรบัลูกคา้ทั !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 ก็ คือ Ski Dubai ไม่ น่าแปลกใจที!  Mall of the 
Emirates เป็นหา้งสรรพสินคา้ที!ไดร้บัความนิยมสูงสุดในดูไบ Ski Dubai หนึ!งในสุดยอดแหล่งท่องเที!ยวใน
สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์สามารถเลือกเล่นระหว่างสกี สโนวบ์อรด์ เลื!อนหิมะ หรือโยนบอลหิมะในสวนหิมะ 
(ไม่รวมค่าเขา้และค่าอุปกรณใ์น Ski) 

 
 
 
 
 

จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ GLOBAL VILLAGE (เปิด �!.""-""."" น.) นําท่านเยี!ยมชมมหกรรม
วฒันธรรมที!ใหญ่ที!สุดในภูมิภาคอาหรบั ภายในจะมีกิจกรรม อาทิเช่น ชอ้ปปิ� ง ,ความบนัเทิงกลางแจง้ และ
กิจกรรมที!มีสีสนัตามช่วงเทศกาลต่างๆ โดยมีประเทศที!เขา้ร่วมออกรา้นกวา่ {6 ประเทศ นําเสนอในพาวิล



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลี!ยนกว่า 8E จุด นอกจากนั�นยังมีเครื!องเล่นสวนสนุกกว่า 56 อย่าง รวมทั�งรา้นอาหาร 9E รา้น ใน
เมนูอาหารจากทั !วโลก 

 (รายการ GLOBAL VILLAGE เริ�มตั�งแตว่นัที� 0� พ.ย. 62) 
 
 
 
 
 
 
คํ �า  �บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 
  � นาํท่านเดินทางสู่ที�พกั 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
ท่านถ่ายรูปกับโรงแรม ตึกบุรจญอ์ัลอาหรับ BURJ AL ARAB โรงแรมสุดหรู ระดับ 7ดาว ที!สวยและ
หรูหราที!สุด แห่งหนึ!งของโลก และมีชื!อเสียงของตะวนัออกกลาง ที!ทุกคนใฝ่ฝันที!จะมีโอกาสเขา้ไปสมัผัส 
ตั�งอยู่ริมอ่าวอาหรับ เป็นที!พักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ บุรจญ์อัล อาหรับ (Burj Al Arab)หนึ! งใน
สญัลักษณ์อันสําคัญของประเทศสหรัฐอาหรบัเอมิเรตส์ตึกบุรจญ์อัล อาหรบั ปัจจุบันเป็นโรงแรมรูปทรง
เรือใบที!สวยและหรูหราที!สุดระดบัโลกและมีชื!อเสียงของตะวนัออกกลางมีความสูง 894 เมตรหรือ 4,656 
ฟุตตั�งอยู่บนเกาะเทียมที!ถูกถมขึ� นห่างจากแถบชายหาดจูเมร่าห ์9K6 เมตรริมอ่าวเปอรเ์ซียที!ทุกคนใฝ่ฝันที!
จะมีโอกาสเขา้ไปสมัผัสซึ!งเป็นที!พกัอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรบัการก่อสรา้งของตึกเริ!มตน้ก่อสรา้งใน พ.ศ. 
958{ แล้วเสร็จและเริ!มเปิดใช้งานครั�งแรกเมื!อ 4 ธันวาคม พ.ศ. 95|9รูปทรงของตึกถูกสรา้งให้
เหมือนกบัใบเรือของเรือใบแบบชาวอาหรบั ซึ!งตวัตึกมีเสา 9 เสาแยกออกมาเป็นรูปตวั V ในขณะที!ช่องว่าง
ระหว่างตวั V ส่วนหนึ!งก็ปิดใหเ้ป็นหอ้งใหญ่ๆ และแบ่งออกเป็นชั�นๆ สถาปนิกไดก้ล่าวว่า "สิ!งก่อสรา้งนี� จะ
เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองดูไบซึ!งก็เหมือนกบั โอเปร่าเฮาสที์!เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองซิดนีย ์หรือหอไอเฟลที!
เป็นสญัลกัษณข์องเมืองปารีสและตึกบุรจญ์อลั อาหรบัก็ตอ้งการกลายเป็นสญัลกัษณข์องเมืองดูไบประเทศ
สหรฐัอาหรบัเอมิเรตสเ์ช่นกนั" 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั�นนําท่านสู่ เมดิแนท จูไมร่า ซุค (Madinat Jumeirah Souk) ศูนยก์ารคา้รูปทรงอาหรบัโบราณตั�งอยู่
ติดริมทะเล หรือเรียกว่า เวนิสแห่งดูไบ เป็นตลาดติดแอร ์ตั�งอยู่ในส่วนเดียวกับโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว 
Mina Al Salam ของตระกูล Al Maktoum ออกแบบและตกแต่งเป็นศิลปะพื� นเมืองแบบอาหรับคลาสสิก 
ภายในมีสินคา้ระดับ Premium มากมาย อาทิ ของที!ระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหร่าน หัวนํ�าหอม 
โคมไฟ ของประดบัตกแต่งบา้น ขนมหวาน และถั !วรสช็อกโกแลต เป็นตน้ 
 
 

 

 

 

นําท่าน นั �งรถ Monorail > เดินทางสู่โครงการเดอะปาลม์ THE PALM ซึ!งเป็นโครงการที!อลงัการ สุดยอด
โปรเจคสโ์ดยการถมทะเล ใหเ้ป็นเกาะเทียมสรา้งเป็นรูปตน้ปาลม์ 8 เกาะ บนเกาะมีที!พกัโรงแรม รีสอรท์ 
อพารต์เมน้ รา้นคา้ ภตัตาคาร รวมทั�งสาํนักงาน ต่างๆนับวา่เป็นสิ!งมหศัจรรยอ์นัดบั K ของโลก นําท่านชื!น
ชมความสวยงามของภูมิประเทศ และบรรยากาศรอบๆ โรงแรมนี�  Palm Island เป็นโครงการมหศัจรรยที์!
คิดคน้สาํหรบัรองรบัการอยู่อาศัยในอนาคต สรา้งโดยการนําทรายมาถมทะเลเป็นเกาะเล็กๆ รวม 301 
เกาะ รูปร่างหากมองจากดา้นบนรูปตน้อินทผลัม (The Palm) และ โครงการ The World จะเห็นเป็นรูป
แผนที!โลก  

 
 
 
 
 
กลางวนั �บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เดินทางกลบัสู่ โรงแรมที�พกั  

หลงัอาหารนาํท่านกลบัเขา้สู่โรงแรมที�พกัเพื�อเตรียมตวัตะลยุทะเลทรายในช่วงบ่าย 
��."" น.-15.I" น. พรอ้มกนัที!ล๊อบบี�  จะมีเจา้หนา้ที!มาคอยรบัท่าน ไปแคมป์ /ตะลุยทะเลทราย โดย
บริการนี� จะอํานวยความสะดวกโดยการรบั-ส่งถึงโรงแรม “ ทัวรท์ะเลทราย””ท่านจะสนุกกบัการนั!งรถ
ตะลุยไปเนินทราย ตื!นเตน้ พรอ้มชมพระอาทิตยต์ก หลงัจากนั�นนําท่านเขา้สู่ แคม้ปิ� งกลางทะเลทราย 
โดยภายในมีกิจกรรมต่างๆใหทุ้กท่านร่วมสนุก อาทิเช่น 
�Henna Tattoo (ทดลองศิลปะการเพนทล์วดลายแบบฉบบัชาวอาหรบั) 
�SHI SHA. (เครื�องสูบบารากู่ แบบฉบบัของชาวอาหรบักลิ�นผลไม) 
� GALA BAYA... ใหท้่านแตง่กายพื� 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  
22.00 น. เดินทางออกจากแคมป์ กลบัสู่ โรงแรมที�พกั  
 � นาํท่านเดินทางสู่ที�พกั HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า 

วนัที�สี�  ดูไบ-DUBAI MUSEUM-ABRA TAXI-GOLD SOUK-SPICE SOUK- ขึ� นตึก BURJ KHALIFA -
DUBAI MALL+นํ�าพุเตน้ระบาํ                   (B/L/-) 

เชา้   �บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทุกท่านเขา้เยี!ยม ชมพิพิธภณัฑ ์ดูไบ (DUBAI MUSEUM) เป็นพิพิธภัณฑ์ที!ทันสมยัที!สุดในตะวนัออก
กลาง สรา้งขึ� นเมื!อศตวรรษที! 19 บูรณะครั�งล่าสุดปี ค.ศ.1970 เป็นพิพิธภัณฑ์ที!รวบรวมเรื!องราวสาํคัญ
ทางประวติัศาสตร ์เช่น การคน้พบ งานศิลป์ ในหลุมฝังศพที! AL QUSAIS ที!มีอายุถึง 4,000 ปีและเรื!องราว
การ 
คา้ขายมุก ในประวติัศาสตร์ก่อนการคน้พบนํ�ามนั และท่านจะประทับใจกับการนําเทคโนโลยีต่าง ๆ มา
ถ่ายทอดเพื!อบอกเล่าเรื!องราวประวติัศาสตรข์องอาหรบัโบราณ 
 
 
 
 

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

 

นําท่านเดินชอ้ปปิ� ง ตลาดทอง (GOLD SOUK) เป็นที!4ของตลาดทองที!ใหญ่ที!สุดในโลกขายทุกอย่างที!เป็น 
JEWELRY เช่น มุก อัญมณี ต่างๆรา้นเล็กๆมากมายกว่ารอ้ยรา้นค้าให้ท่านได้เลือกซื� อของที!  ตลาด



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื�องเทศ (SPICE SOUK) คือ ตลาดเครื!องเทศทั�งตลาดตลบอบอวนไปดว้ยกลิ!นเครื!องเทศหลากหลาย
ชนิดจากทั !วทุกมุมโลกจําพวกไมห้อม อบเชย ถั !ว กระวาน กานหลู และถั !วรอ้ยแปดชนิดจากทุกที!ใน
ตะวนัออกกลาง 
 
 
 
 

 
กลางวนั �บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางกลบัสู่เมืองดูไบเพื!อขึ� นชมตึกบุรจญเ์คาะลีฟะฮ ์BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER 
IN THE WORLD) หรือเดิมชื!อ บุรจญดู์ไบหนึ�งในสญัลกัษณอ์นัสาํคญัของประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์
อีกทั�งยงัเป็นฉากเสี!ยงตายสาํคญัของพระเอก “ ทอมครูซ” จากภาพยนตรเ์รื!อง Mission Impossible | ซึ!ง
ตึก มีความสูงถึง K9K เมตร ปัจจุบันมีทั�งหมด4E6 ชั�นเป็นตึกที!ไดชื้!อว่าสูงที!สุดในโลกตัวตึกไดท้ําสถิติ
กลายมาเป็นตึกระฟ้าที!สูงที!สุดในโลกมีความสูงถึง5|E เมตรแซงตึกไทเป464 เรียบรอ้ย(สูงกว่าตึกไทเป
464 ประมาณ 7{ เมตร และสูงกว่าอาคารใบหยก9 ประมาณ 94K เมตร) ซึ!งไดมี้การเปิดตัวอย่างเป็น
ทางการ เมื!อวนัที!| มกราคม พ.ศ.9558 และ เปลี!ยนชื!ออาคารจาก "บุรจญดู์ไบ" เป็น "บุรจญเ์คาะลีฟะฮ"์ 
เพื!อ เป็นเกียรติแก่ ท่านชีคค์อดีตประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์
ออกแบบโดยเอสโอเอ็ม ผูอ้อกแบบเดียวกนักบัเซียรท์าวเวอร ์อาคารที!สูงที!สุดในสหรฐัอเมริกาในปัจจุบัน
การตกแต่งภายในจะตกแต่งโดยจอรโ์จอารม์านี Giorgio Armaniโดยเป็นโรงแรมอารม์านีสาํหรบั8{ ชั�นล่าง
โดยชั�น|5 ถึง46K จะเป็นอพารต์เมนตโ์ดยที!เหลือจะเป็นสาํนักงานและชั�นที!498 และ 49| จะเป็นจุดชม
วิวของตึกที!สําคัญ ส่วนบนของตึกจะเป็นเสาอากาศสื!อสารนอกจากนี� ชั�น {K จะมีสระว่ายนํ�า กลางแจง้
ขนาดใหญ่โดยตึกนี� จะติดตั�งลิฟต์ที!เร็วที!สุดในโลกที!ความเร็ว4K ม./วินาที (E5 ก.ม./ชม.,|6 ไมล/์ชม.)
โดยลิฟตที์!มีความเร็วสูงสุดอนัดบัที! 9 ปัจจุบนัอยูที่!ตึกไทเป464ที!มีความความเร็ว 4E.K8 ม./วินาที 
 
 
 

 
 
 
 
นําท่านชอ้ปปิ� ง หา้งดูไบมอลล(์Dubai Mall)เป็นศูนยก์ารคา้แห่งใหม่ล่าสุดของเมืองดูไบ โดยจาํลองอาทิ
เช่น หา้ง Gallaria Lafayette หา้งชื!อดงัของฝรั !งเศส หา้ง Bloomingdales อนัยิ!งใหญ่จากอเมริกาเป็นศูนย์
รวมแบรนดเ์นมชั�นนําแนวหนา้จากทั !วทุกมุมโลก ท่านสามารถเลือกชมเทคโนโลยีลํ�าสมยัของนํ�าพุเตน้ระบาํ
ที!ขนาดใหญ่ที!สุดในโลกโดยมีการจดัแสดงที!บริเวณหนา้หา้งดูไบมอลล ์เริ!มตั�งแต่ ��.I"-��.""น.โดย
การแสดงจะเริ!มทุกๆ86นาทีจากจุดนี�  ถ่ายสามารถถ่ายรูปคู่กบัตึกบุรจญเ์คาะลีฟะฮ ์(BurjKhalifa) แบบ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เต็มตวัตึกอีกดว้ย 
 

 
 
 
 
 
คํ �า  อิสระอาหารคํ �าเพื�อสะดวกในการเลือกซื� อของภายในหา้ง 
  ไดเ้วลาพอสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินดูไบ เพื!อเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 
22.30 น. �เหิรฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EMIRATES เที�ยวบิน EK374 AIRBUS A380  

(บริการอาหารบนเครื�อง ใชเ้วลาบิน 6.30 ชั �วโมง) 

วนัที�หา้  กรุงเทพฯ          (-/-/-) 
08.00 น. �คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ ดว้ยความประทบัใจ  

 
**รายการท่องเที ยวอาจเปลี ยนแปลงได้ ทั +งนี +โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ** 

**ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกครั+ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทดั เนื องจากทางบริษัทฯ  
จะองิตามรายละเอียดของโปรแกรมที ขายเป็นหลัก 

อัตราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

(พกัหอ้งละ �-I 

ทา่น) 

ราคาเด็กเสริมเตยีง  

(พกักบัผูใ้หญ่ � ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  
(พกักบัผูใ้หญ่ � ทา่น) พกัเดี�ยวเพิ�ม 

08-12 พ.ย. 62 
23-27 พ.ย. 62 
30 พ.ย.– 4 ธ.ค. 62 

31,999 บาท  31,999 บาท 31,999 บาท 6,500 

"�-"� ธ.ค. !� 
"�-�� ธ.ค. !� 
" -�� ธ.ค. !�  

32,��� บาท 32,��� บาท 32,��� บาท 6,500 

UPDATE 31/05/19 

**ราคานีJ สงวนสิทธิMการเดินทาง จํานวน 20 ท่านขึJนไป** 

หมายเหต ุ
�. ราคานี� สาํหรบัผูโ้ดยสาร �" ท่านขึ� นไป หากผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าวบรษิทัฯ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเก็บค่าทวัรเ์พิ�มท่านละ �,�"" บาท 
�. ไม่มีราคาเด็กเนื�องจากเป็นราคาพิเศษแลว้ 
เงื�อนไขในการจองทวัร ์
�งวดที� � : สาํรองที�นั �งจา่ย ��,""" บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน I วนั) พรอ้มส่งสาํเนาหนงัสือเดินทาง 
�งวดที� � :ชาํระยอดส่วนที�เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า �" วนั  
�หากไม่ชาํระค่าใชจ้่ายภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 
 

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

�ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินทั�งหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ!งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทําเรื!องยื!นเอกสารไปยงัสายการ
บิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื!อใหพิ้จารณาอีกครั�ง ทั�งนี�  อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดําเนินการ ซึ!งไม่สามารถแจง้ได้
วา่สามารถคืนเงินไดท้ั�งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ� นอยู่กบัการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและใน
ทุกๆบริการอื!นๆเป็นสาํคญั  
เอกสารที�ใชป้ระกอบในการยื�นวีซ่า 
� ในการทาํวีซ่าประเทศดูไบ 10 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 
� พาสปอรต์มีอายุนานกวา่ E เดือน และมีหนา้ว่างอยา่งน้อย 9 หนา้ 
� รูปถ่ายพื� นหลงัสีขาว ขนาด 9นิ� ว 4 รูป หนา้ตรง ไมย่ิ� ม ไมเ่ห็นฟัน  
� สแกนหนา้พาสปอรต์ กลางเตม็� หนา้ (ตอ้งเป็นสแกนสีไม่สามารถใชส้าํเนาได)้ 
� กรณีเด็กอายุไมถึ่ง 96 ปีบริบรูณ ์และไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดา/มารดา คนใดคนหนึ!ง ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไป
ต่างประเทศ จากบิดา/มารดา ซึ!งจดหมายตอ้งออกโดยที!วา่การอาํเภอ โดยระบุประเทศและวนัเดินทาง (ตวัจริง) 
� สาํเนาบตัรประชาชน 4 ชุด ของบิดามารดา   (กรณีที�มีเด็กอายุต ํ �ากว่า �" ปีเดินทางไปดว้ย) 
� สาํเนาสูติบตัร 4 ชุด (กรณีอายุต ํ �ากว่า �" ปี) 
� สาํเนาทะเบียนบา้น 4 ชุด (กรณีอายุต ํ �ากว่า �" ปี) 
� สาํเนาทะเบียนสมรส หรือสาํเนาทะเบียนหยา่ 4 ชุด (กรณีเด็กอายุต ํ �ากว่า �" ปีเดินทาง) 
 
 
 
 
 
 

พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนั�นบริษทัจะไม่รบัผิดชอบกรณี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตวัอยา่งเอกสารยื�นวีซ่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ้แนะนาํและแจง้เพื�อทราบ 
� สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั�น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําให ้  
  ท่านเปิดหอ้งพกั เป็น 9 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
�กรณีเดินทางเป็นตั �วกรุป๊ หากออกตั �วแลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได ้
�กระเป๋าเดินทางเพื!อโหลด ใหท่้านละ 4 ใบ นํ�าหนักไมเ่กิน 86 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ� นเครื!อง (Hand carry)  
  นํ�าหนักตอ้งไมเ่กิน { ก.ก.4ใบ  
อตัราค่าบริการนี� รวม 
� ค่าตั �วเครื!องบินไป-กลบั ชั�นประหยดั โดยสายการบินเอมิเรสต ์( EK ) 
� ค่ารถโคช้ท่องเที!ยวตามรายการ      
� ค่าที!พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 3 คืน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
� ค่าอาหารทุกมื� อตามระบุในรายการ    
� ค่าวีซ่าเขา้ประเทศสหรฐั อาหรบัเอมิเรสต ์
� ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าเขา้ชมตามสถานที!ทุกแห่ง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล �"",""" บาท  
  วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่านั�น”) 

 (หมายเหต:ุ ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กที!มีอายุตํ !ากวา่ E เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ {5 ปี 
ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค่้าสินไหมทดแทนเพียงครึ!งหนึ!งของสญัญาฯ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อตัราค่าบริการนี� ไม่รวม 
� ค่าหนังสือหนังสือเดินทาง 
� ค่านํ�าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที!เกินกวา่สายการบินกาํหนด (30 กิโลกรมัต่อท่าน) 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหารสั !งพิเศษ, ค่ามินิบารใ์นหอ้งพกั  
� ค่าอาหารที!ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ, ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
� ค่าภาษีมลูค่าเพิ!ม 7% และภาษีหกั ณ ที!จ่าย 3% 
�เป็นธรรมเนียมปฏิบตัใินการท่องเที�ยว นกัท่องเที�ยวควรทิปแก่มัคคุเทศกท์อ้งถิ�นและ 
      คนขบัรถที�คอยบริการเราโดยประมาณ   ประมาณ  I� USD ตอ่ทริป 

� ค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทย ท่านละ I USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น �วนั เท่ากบั �� USD) 
� ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ I USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น �วนั เท่ากบั �� USD)       

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

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

 

กรณียกเลิก 

�ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยที�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 20 ท่าน  ซึ!งใน
กรณีนี� ทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั�งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอื์!นใหถ้า้ตอ้งการ 
� ในกรณีที!คณะออกเดินทางตํ !ากว่า 20 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปลี!ยนแปลงขนาดของ
พาหนะที!ใชใ้นการนําเที!ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
�ในกรณีที!คณะออกเดินทางตํ !ากวา่ 20 ท่าน หรือตํ !ากวา่มาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอ
พิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ!มเต็ม ตามความเหมาะสม 
�บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที!จะเปลี!ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์�  เมื!อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละ
จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีที!สูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที!นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุ
สุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

�บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณที์!เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื!น ๆ ที!นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ!มที!เกิดขึ� นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย 
ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 
�ราคานี� คิดตามราคาบตัรโดยสารเครื!องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ� น ตามอตัราค่านํ�ามนั หรือ 
ค่าเงินแลกเปลี!ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ�ที!จะปรบัราคาตั �ว ตามสถานการณด์งักล่าว 
�เนื�องจากรายการทวัรนี์� เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ�การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
�หากลูกคา้ท่านใด ยื�นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิลูกคา้ตอ้งชาํระค่ามัดจาํที� �5,""" บาท และค่าวีซ่าตามที�สถาน
ฑูตฯ เรียกเก็บ 
 
 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า ! เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที�เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า � หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ�มเติม ** 

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

ท่านไดท้าํการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที�ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั �ว

ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

 

  

  

 


