
 

 

รหัสทัวร BID1900733 
ทัวรดูไบ 5 วัน 3 คืน (EK) 
 
พิพิธภัณฑสัตวน้ําที่ใหญที่สุดในโลก ทะเลทรายอาหรับ แอตแลนทิสเดอะปาลม 

ชายหาดจูเมราห พระราชวังชีค น้ําพุแหงดูไบ เอทิฮัดทาวเวอร 

พาทานชม มัสยิดที่สวยที่สุดในโลก 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ • สนามบินนานาชาติดูไบ      (-/-

/-) 
06.30 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิช้ัน 4 ประตู 8 Row T เคาทเตอรสายการ
บินเอมิเรตส 

Emirate Airline (EK)โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.55 น. ออกเดินทางสูประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสนครดูไบ โดยเที่ยวบิน EK 375  

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง(ใชเวลาบิน 6 ช่ัวโมง 10 นาที+) 
13.00 น. ถึงสนามบิน ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส(เวลา

ทองถิ่นชากวาประเทศไทย 3 ช่ัวโมง)ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตสเปนประเทศหนึ่งในตะวันออกกลางตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของ
คาบสมุทรอาหรับในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใตริมอาวเปอรเซียประกอบดวยรัฐ
เจาผูครองนคร 7 รัฐไดแกอาบูดาบีอัจมานดูไบฟูไจราหราสอัลไคมาหชารจาหและ
อุมมอัลไกไวน นําทานเดินทางสู นครดูไบเปนนครใหญสุดของสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตสมีประชากรประมาณ 2 ลานคน เมืองดูไบถือไดวาเปนเมืองทาที่สําคัญแหง
หน่ึงบนโลก และมีอัตราการเจริญเติบโตของเมืองสูงมาก 

จากน้ัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสู ดูไบมอลล(Dubai Mall)ตั้งอยูที ่ดานลางของ BurjKhalifaณ ใจกลางของตัว

เมืองดูไบคือศูนยการคาขนาดใหญมหึมาซึ่งเปนที่รวมของรานคามากกวา1,200 
รานรานอาหารและรานกาแฟมากกวา200 แหงและตลาดขายทองในรมที่ใหญ
ท่ีสุดในโลกส่ิงท่ีนาสนใจดานสันทนาการประกอบดวยพิพิธภัณฑสัตวน้ําที่ใหญที่สุด
ในโลก (ไมรวมคาเขาชม)ลานสเก็ตนํ้าแข็งขนาดกีฬาโอลิมปกสวนสนุกในรมและ
โรงภาพยนตร22 จอสถานที่อันดึงดูดใจเหลานี้ตั้งอยูบนเนื้อที่มากกวา5.9 ลาน
ตารางฟุต (550,000 ตารางเมตร) บนอาคารส่ีช้ัน 



 

 

(อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย) 
ท่ีพัก โรงแรม Cassells Al Barsha Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
 
วันที่สอง ต ึ ก บ ุ ร จ ญ  เ ค า ะ ล ี ฟ ะ ฮ • อ า บ ู ด า บี  •  ถ  า ย ร ู ป กั บ ร ถ  Ferrari•Grand 

Mosque•Heritage Village 
 ถายรูปพาโนรามาวิว 360 องศา • เอทิฮัดทาวเวอร • ชมนํ้าพุเตนระบําแหงดูไบ  

(เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม 
จากน้ัน สุดพิเศษ!!นําทานเดินทางสูชั้นที่ 124 ของตึกบุรจญเคาะลีฟะฮ BurjKhalifa ตึก

ที่สูงที่สุดในโลก(รวมคาบัตรขึ้นตึกชั้นที่ 124)หรือเดิมชื่อบุรจญดูไบBurj Dubai 
กอสรางแลวเสร็จเม่ือวันที่2ธันวาคมพ.ศ. 2552และเปดใหใชไดอยางเปนทางการ
เปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนาขนาดยักษมีที่ตั้งณ "ชุมทางเชื่อมตางระดับท่ี1" 
ของถนนชิคซาเยดและถนนโดฮาเปนสิ่งกอสรางที่สูงที ่สุดในโลกโดยมีความสูง
ประมาณ828เมตรและเมื่อวันท่ี22กรกฎาคมพ.ศ.2550ตัวตึกไดทําสถิติกลายมา
เปนตึกระฟ�าที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง546เมตรแซงตึกไทเป101เรียบรอย (สูง
กวาตึกไทเป101ประมาณ97เมตรและสูงกวาอาคารใบหยก2 218เมตร) 

เดินทางสู อาบูดาบี(Abu Dhabi)จากดูไบใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงเปนเมืองหลวง
และเมืองที่ใหญที่สุดเปนอันดับ 2 ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสอาบูดาบีตั้งอยูบน
เกาะรูปตัวทีที่ยื ่นเขาไปในอาวเปอรเซียเมืองครอบคลุมพื้นที่ 67,340 ตาราง
กิโลเมตร (26,000 ตารางไมล)และมีประชากรราว 860,000คนในปค.ศ. 
2007 อาบูดาบีถือเปนเมืองที่คาครองชีพแพงที่สุดอันดับ 3 ในภูมิภาคและอันดับ 
26 ของโลก 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ถายรูปกับรถ Ferrariณ บริเวณดานหนา เฟอรราร่ีเวิลดFerrari World theme 
park(ไมรวมคาเขาชม 
ประมาณ 70USD/ทาน) เปนสวนสนุกในรมแหงแรกและใหญที ่สุดในโลก
ออกแบบมาไดอยางโดดเดนดวยสัญลักษณเฟอรราร่ีขนาดใหญบนหลังคาสีแดงสด
สวนโคงเวาของหลังคาไดแรงบันดาลใจจากFerrari GT body มีขนาดครอบคลุม
พื้นที่ทั้งหมด200,000 ตารางเมตรมีพื ้นที่ในรมใหผู เขาชมได86,000 ตาราง
เมตรขนาดใหญพอๆกับ7 สนามฟุตบอลเลยทีเดียวจุดประสงคที่สรางขึ้นก็เพ่ือ
ระลึกถึงผูผลิตรถยนตเฟอรราร่ีขวัญใจคนท่ัวโลก 



 

 

นําทานชม มัสยิดSHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL NAHYAN GRAND MOSQUE
มัสยิดที่สวยที่สุดในโลกเปนสถานท่ียึดเหน่ียวทางจิตใจของชาวสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตสทุกคน ทันทีที่เดินเขาสูมัสยิดชิคชาเญด ส่ิงที่สะดุดตาท่ีสุดเห็นจะเปนสีขาว
สะอาดตาของมัสยิดแหงน้ี มัสยิดชิคชาเญด ใชเวลากอสรางนานถึง 10 ป โดยเร่ิม
กอสรางต้ังแตป 1996 และเสร็จในป 2007 โดยระดมชางฝมือมากกวา 3,000 
คนจากทั่วโลกมารวมสรรสรางสถาปตยกรรมอันงดงามแหงน้ี วัสดุท่ีใชในการสราง
มีต้ังแตหินออน เซรามิก คริสตัล และทองคําถือเปนสถาปตยกรรมท่ีผสมผสาน
ความทันสมัยใหเขากับวัฒนธรรมของศาสนาอิสลามไดอยางลงตัว ความสําคัญ
ของมัสยิดแหงน้ีนอกจากจะเปนที่รองรับผูมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไดถึง 
40,000 คนแลว ยังเปนแหลงดึงดูดนักทองเท่ียวที่มากที่สุดเปนอันดับท่ี 25 ของ
โลกดวยไฮไลตสําคัญท่ีไมควรพลาด คือ การเขาชม โคมไฟแชนเดอรเลียรท่ีใหญ
ที่สุดในโลก มูลคาราว 30 ลานดอลลารสหรัฐฯ ทําจากทองคําและทองแดง นําเขา
จากประเทศเยอรมนีและ พรมผืนใหญที่สุดในโลก ท่ีทอเปนผืนเดียวไมมีรอยตอ 
ขนาด 5,627 ตารางเมตรนอกจากเปนสถานที่ ทองเท่ียวและประกอบพิธีทาง
ศาสนาแลว มัสยิดชิคชาเญด ยังเปนสุสานฝงพระบรมศพของ Sheikh Zayed 
bin Sultan Al Nahyanอดีตประธานาธิบดีคนแรกแหงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
ซึ่งเปนผูสรางมัสยิดแหงน้ีไวกอนจะสวรรคตดวย 

 
***การแตงกาย*** สําคัญมากและกรุณาปฏิบัติอยางเครงครัด 

ผูชาย : ตองแตงตัวสุภาพเรียบรอย ใสกางเกงขายาว เส้ือแขนยาว 
ผูหญิง :หามใสเส้ือผารัดรูป เส้ือและกางเกงหามแนบเน้ือเส้ือแขนยาว กางเกงขายาว และตอง

เตรียมผาสําหรับคลุมศีรษะดวย 
เดินทางสู Heritage Village (Heritage Village)จัดแสดงวิถีชีวิตอาหรับของUAE ถูก

ทําซ้ําในสมัยโบราณน่ีเปน 
รูปแบบดั้งเดิมของการฟم�นฟูบูรณะอดีตอาหรับสําหรับประเทศอาหรับที่นี่แสดงให
เห็นชีวิตในสมัยโบราณไมเพียงแตของเอมิเรตของอาบูดาบีแตของเขตภูมิอากาศ
ทั้งหมดของประเทศที่นี่ในบางพื้นที่คุณสามารถมองเห็นวิถีชีวิตของชาวโอเอซิส
ชายฝم�งทะเลผูสรางมรดกหมูบานแหงน้ีไดแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตแบบเกาแก 
ของทั้งประเทศไมใชแคภูมิภาคเดียวเทาน้ันแวะถายรูปกับตึก 
เอทิฮัดทาวเวอร(Etihad Tower)คือกลุมอาคารที่ใชในการถายทําฉาก‘จัมป�รถ’ 
ขามตึกของโดมินิกทอเรตโต (รับบทโดยวินดีเซล) ในหนังเรื ่องFurious 7ที่
ผสมผสานท้ังความสวยงามย่ิงใหญของสถาปตยกรรมเขากับวีรกรรมสุดหามท่ีไมมี



 

 

มนุษยปกติคนใครนึกอยากทําเปนตนแบบของความหรูหราและงดงามทามกลาง
บรรดาตึกระฟ�าในอาบูดาบีตัวอาคารสํานักงานสรางจากหินออนและประกอบไป
ดวยการตกแตงรายละเอียด 
อยางใสใจและระบบไฟท่ีทันสมัยทั่วทั้งอาคารต้ังแตทางเขาอาคารผูที่แวะเวียนมาที่
เอทิฮัดทาวเวอรจะตองประทับใจกับบรรยากาศและสภาพแวดลอมชั้นหนึ่งที่ใหทั้ง
ความสะดวกสบายและความสวยงามทันสมัยจากน้ัน เดินทางกลับดูไบใชเวลา
เดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 

นําทานชม น้ําพุแหงดูไบ(Dubai Fountain) หรือ นํ้าพุเตนระบํา ตั้งอยูในทะเลสาบเบิรจคา
ลิฟา ทะเลสาบที่เปนศูนยกลางของเมืองดูไบ ถูกรายลอมไปดวยตึกที่มีชื่อเสียง 
ไดแก ดูไบมอลลเบิรจคาลิฟา หรือ หอคอยคาลิฟา เดิมช่ือ เบิรจดูไบ เปนสวนหน่ึง
ของโครงการพัฒนาขนาดยักษ มีที่ต้ัง ณ “ชุมทางเช่ือมตางระดับท่ี 1” ของถนนชิค 
ซาเยด และถนนโดฮา นอกจากนี้ยังเปนที่ตั้งของโรงแรมชื่อดังอื่นๆ อีกเปนจํานวน
มากนํ้าพุแหง ดูไบ นั้นถือวาเปนอีกหนึ่งไฮไลทที่มีความสําคัญมากแหงหนึ่ง ของ
โครงการพัฒนาขนาดยักษของ ดูไบ โดยน้ําพุนั้น มีความยาว 900 ฟุต หรือ 275 
เมตร ซึ ่งใหญกวาสนามฟุตบอล 2 สนาม สามารถพนนํ ้าไดครั้งละ 22,000 
แกลลอน (83,000 ลิตร) และความสูงของการพนน้ําในแตละคร้ังน้ันสูง ประมาณ 
240 ฟุต หรือเทียบเทากับตึกสูงประมาณ 50 ชั้นสิ่งพิเศษของนํ้าพุแหง ดูไบ จะ
ใชไฟทั้งสิ้น 6,600 ดวง โปรเจคเตอรสี 50 ตัว ควบคุมการทํางานดวยระบบ
คอมพิวเตอร โดยจะแสดงประกอบดนตรีครั้งละ ประมาณ 5 นาที โดยนํ้าพุแหง 
ดูไบ ใชงบประมาณในการกอสรางทั้งส้ินกวา 7.2 พันลานบาท  

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก โรงแรม Cassells Al Barsha Hotelหรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
 
วันที่สาม พระราชวังชีค• สุเหราจูไมราห•ชายหาดจูเมราห•บุรจญอัลอาหรับ •ขึ ้นรถไฟ 

Monorail 
                          หมูเกาะตนปาลม•โรงแรมแอตแลนทิส•นั่งรถลิมูซีนชมเมือง•ทะเลทราย

อาหรับ•โชวระบําหนาทอง 
       (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม 
จากน้ัน แวะถายรูปกับ พระราชวังชีค(Shiekh Palace)พระราชวังสุดอลังการของทานชีค

แหงนครดูไบ 



 

 

ตกแตงดวยสิ่งของลํ้าคา ประดับสวนปลูกตนไมอยางรมรื่นถายรูปกับสุเหราจูไม
ราห(Jumeirah Mosqe)สถานที่แสดงความศรัทธาและศึกษาศาสนาอิสลาม
สุเหราหินออนสีขาวนวลสะอาดตามีงานสถาปตยกรรมที่ทั้งสวยงามและทันสมัย
และไดรับการกลาวขานวาเปนมัสยิดที่สวยงามที่สุดของเมืองเลยก็วาได 

เดินทางสู  ชายหาดจูเมราห(Jumeirah Beach)ถายรูปกับตึก บุรจญอัลอาหรับ(Burj al-
Arab)เปนโรงแรมที่หรูหราในนครรัฐดูไบเรียกไดวาเปนโรแรมระดับ 7 ดาว สุดหรู 
มีความสูง 321 เมตรหรือ 1,050 ฟุตและเปนโรงแรมท่ีสูงที่สุดอันดับที่ 4 ของโลก
และมีความสูงเปนอันดับที่ 57 ของโลกตึกบุรจญอัลอาหรับตั้งอยูบนเกาะเทียมที่
ถูกถมขึ้นหางจากชายฝم�งจูไมราบีช 280 เมตรและเชื่อมตอดวยสะพานที่มีลักษณะ
โคงตึกบุรจญอัลอาหรับมีลักษณะโครงสรางการออกแบบเพื่อเปนสัญลักษณของ
เมืองดูไบและตัวอาคารเลียนแบบมาจากใบของเรือใบ 

จากน้ัน ขึ้นรถไฟMonorailจากปลายตนปาลมถึงยอดของตนปาลมสู หมูเกาะตนปาลม
เปนโครงการกอสรางเกาะจําลองบริเวณอาวเปอรเซียในดูไบในสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตสโดยแตละเกาะจะมีลักษณะรูปรางเหมือนตนปาลมและลอมรอบดวยเสี้ยว
วงกลมโดยพื้นที่จะมีการจัดเปนที่อยูอาศัยและรีสอรทการพัฒนานี้เปนสวนหนึ่งใน
โครงการพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศแวะชมโรงแรม แอตแลนทิสเดอะปาลม
(Atlantis The Palm)คือนิยามใหมของรีสอรทที่เปนจุดหมายปลายทาง ดวย
สถานที ่ตั ้งบนเกาะปาลมที ่เปนรูปพระจันทรเสี ้ยว ที ่พักแหงนี ้จ ึงกลายเปน
สัญลักษณของดูไบอยางรวดเร็ว และเปนหน่ึงในจุดสังเกตท่ี ‘ตองชม’ ของเมือง 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังรับประทานอาหารใหทานไดสัมผัสประสบการณสุดExclusiveนําทานน่ังรถลิมูซีน

Limousine carชมเมืองดูไบ ที่พรอมดวยอุปกรณอํานวยความสะดวกที่หรูหราเปนรถสําหรับ
ขับในเมืองอันดีเลิศและภูมิฐานหากคุณตองการเดินทางแบบมีสไตลและหรูหราอยางแทจริงน่ีคือ

ส่ิงท่ีสามารถตอบโจทยคุณได 
นําทานเขาสูโรงแรมที่พักใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัยเตรียมตัวแตงกายไปทะเลทราย 

 
*การไปทัวรทะเลทราย ตองเปนผูท่ีไมมีโรคประจําตัว เชนโรคหัวใจ หรือโรคความดัน ถาเมารถ
กรุณาแจงกับทางทัวรใหรับทราบ และทานยาแกเมาอยางนอยคร่ึงช่ัวโมง กรุณาเตรียมแวนตา
กันแดด ,ผาคลุมผม , หมวก และรองเทาแตะจะสะดวกท่ีสุด หากไมเดินทางไปรวมกิกรรมทาง
บริษัทขอสงวนสิทธการคืนคาทัวร*** 
 
จากน้ัน  นําทานตะลุยทะเลทรายดวยรถ4WDขับเคลื่อน 4 ลอ 1 คัน/6 ทานโดยรับทาน

จากโรงแรมสูทะเลทรายอาหรับ(Arabian Desert)แหงนี้เปนทะเลทรายที่ใหญ



 

 

ที่สุดในโลกเปนอันดับ4 (รองจาก1. Antarctic Desert / 2.Arctic Desert / 
3. Sahara Desert) ตั ้งอยู ในเขตพื ้นที ่ของหลายประเทศในกลุ มคาบสมุทร
อาหรับเชน 
จอรแดนอิรักคูเวตกาตารโอมานเยเมนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตสและมีพื ้นที่
ทั้งหมดประมาณ2,300,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งถาเทียบกับประเทศไทยที่มีพื้นที่
ประมาณ500,000 ตารางกิโลเมตรสนุกสนานกับการน่ัง 
รถตะลุยทะเลทราย SAND DUNE พรอมชมพระอาทิตยตกที่งดงาม   ทานจะได
สนุกสนานและต่ืนเตนไปกับประสบการณอันแปลกใหม น่ังรถตะลุยไปบนเนินทราย
ทั้งสูงและต่ําสลับกันไป (Sand Dune) 
นําทานเดินทางไปทัวรทะเลทราย(Dune Safari & BBQ Dinner)  
 

บริการอาหารเย็น ณ แคมป�กลางทะเลทราย กับเมนูบารบีคิว (ไก,เน้ือแกะ,เน้ือวัว) ใหทานได
ผอนคลายกับบรรยากาศ ท่ีแสน 

โรแมนติกในแบบฉบับของชาวพ้ืนเมือง พรอมชมการแสดงโชวตางๆอาทิเชน ระบําหนาทอง 
Belly Dance 

ฟรี!!!Henna Tattooการเพนทลวดลายแบบฉบับชาวอาหรับ /ทดลองเคร่ืองสูบบารากู
พ้ืนเมืองของชาวอาหรับ 

ชิมชา กาแฟ สไตลอาหรับ ผลไมตามฤดูกาล /กิจกรรมข่ีอูฐ 
22.00 น. นําทานเดินทางเขาสูโรงแรมที่พัก 
ท่ีพัก โรงแรม Cassells Al Barsha Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
 
วันที่ส่ี  พิพิธภัณฑดูไบ•น่ังเรือAbraขามฟาก •ตลาดเคร่ืองเทศ • ตลาดทอง•ดูไบเฟรม • 
เอมิเรตสมอลล 
                         สนามบินดูไบ       (เชา/กลางวัน/
อิสระมื้อเย็น) 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม 
จากน้ัน ชม พิพิธภัณฑดูไบ(Dubai Museum)ที ่อยู ในป�องปราการเกาแกอัลฟาฮิดิ(Al 

Fahidi Fort)ที่นี่เปนจุดเริ่มตนที่ดีที่จะไดทําความรูจักดูไบอยางลึกซึ้ง ทานจะไดรู
ถึงบทสรุปของดูไบแบบยอประวัติศาสตรทั้งหมดมาใหชมแลวเชื่อหรือไมวาดูไบมี
การเปล่ียนแปลงคร้ังใหญทุกๆ 10 ป 

 



 

 

จากน้ัน  นั่งเรือAbraขามฟากที่Dubai Creekคือเวิ้งนํ้าทะเลธรรมชาติจากอาวเปอรเซียที่
แบงเมืองออกเปนสองสวน ทางดานตะวันออกเฉียงเหนือคือ Deira Dubai และ
ทางดานตะวันตกเฉียงใตคือ Bur Dubai ทางนํ ้าแหงนี ้ม ีบทบาทสําคัญใน
ประวัติศาสตรของดูไบ โดยเริ่มแรกคือชวยอํานวยความสะดวกใหแกการคากับ
อินเดียและแอฟริกา และเปนทาเรือที่ปลอดภัยสําหรับเรือคาขายตลาดเครื่องเทศ
และตลาดทองที่ใหญท่ีสุดในโลก(Spice Souk and Gold Souk)หน่ึงในสถานที่
ทองเท่ียวดูไบท่ีตองไปสํารวจ ตลาดท่ีน่ีเขาเรียกกันวาซุค (Souk)  
ตั้งอยูบริเวณทาเรือในอดีตเปนที่ขนถายสินคาที่รวบรวมเครื่องเทศนานาชนิด ที่
นําเขามาจากนานาประเทศ และทองคําที่ตั้งอยูสองขางทางนั้นสุกอรามละลานตา
มาก หากคุณเปนคนนิยมเครื่องเพชรทองสไตลอาหรับ รับรองวาเดินตลาดทอง
ดูไบที่น่ีไมมีผิดหวังชัวร 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ถายรูปกับ‘ดูไบ เฟรม’คือสถาปตยกรรมหนาตาคลาย ‘กรอบรูป’ ที่ใหญท่ีสุดในโลก 
นําทานถายรูปหนาตึก(ไมรวมคาขึ้นตึก)ผานกระบวนการกอสรางมาถึง 10 ปเต็ม 
ดวยเม็ดเงินกวา 43.5 ลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.39 พันลานบาท คอน
เซปตงายๆ ของ ‘ดูไบ เฟรม’ คือการแสดงภาพใหผูเขาชมไดเห็นถึงสภาพแวดลอม
ของดูไบ ทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต เพราะที่ตั้งของดูไบ เฟรม นั้นตั้งอยู
บริเวณเขตแบงระหวางเมืองเกาและเมืองใหมอยางพอดิบพอดี  
นําทานอิสระชอปปم�งท่ี เอมิเรตสมอลล(Mall of the Emirates)เปนหางขนาด
ใหญ มีรานคามากมาย รวมถึงรานตางๆ ที่ไดรับความนิยมในดูไบ และ Borders, 
Debenhams, Zara และแมแต Harvey Nichols สินคาแบรนดดังอยาง H&M 
และ Phat Farm สําหรับลูกคาทั่วไป และ Via Rodeo ที่เต็มไปดวย Versace, 
D&G, Ferragamoและอื่นๆ Mall of the Emirates มีรานอาหารใหคุณเลือก
จนแทบนับไมถวนเลยทีเดียว ซึ ่งมีเมนูอาหารนานาชาติใหเลือกมากมาย The 
Butcher’s Shop รวมอาหารสุดยอดที่นําเขาจากแอฟริกาใต ที่ที่คุณตองแวะ
ทาน biltong (เน้ือตากแหง) หรือสเต็กรสเลิศอาหารจีน อาหารไทย  

ค่ํา  อิสระอาหารค่ํา ท่ี เอมิเรตสมอลล 
สมควรแกเวลาเดินทางสู สนามบินดูไบ 

22.35 น. ออกเดินทางกลับกร ุ งเทพฯ  โดยสายการบินเอมิ เรตสEmirate Airline 
(EK)เที่ยวบินท่ี  EK374 

 
 
วันที่หา  กรุงเทพ          (-/-/-)     



 

 

07.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 
********************************************************************** 

อัตราคาบริการ 

เร่ิมเดินทาง กลับจาก
เดินทาง ไฟทบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเด่ียว 

14 มิ.ย.62 18 มิ.ย.62 EK375/EK
374 28,900 28,900 27,900 6,000 

11 ก.ค.62 15 ก.ค.62 EK375/EK
374 32,900 32,900 31,900 6,000 

05 ก.ย.62 09 ก.ย.62 EK375/EK
374 28,900 28,900 27,900 6,000 

20 ก.ย.62 24 ก.ย.62 EK375/EK
374 29,900 29,900 28,900 6,000 

 
อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื ่องบินไป -กลับพรอมกรุป กรุงเทพฯ-ดูไบ-กรุงเทพฯ สายการบิน Emirate 

Airline(EK) เปนต๋ัวหมูคณะไมสามารถสะสมไมลได 
 ภาษีนํ ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ ้นกอนวัน

เดินทาง) 
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 30 กก.ตอ 1 ใบ (โหลดไดทานละ 1 ใบ)กระเป�าถือข้ึน

เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 ใบ 
 คาวีซาทองเที่ยวประเทศดูไบ 
 คาโรงแรมตลอดการเดินทาง (พักหองละ 2 -3ทาน)(กรณีมาไมครบคูและไมตองการ

เพ่ิมเงินพักหองเด่ียว) 
 คาอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ,น้ําด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คามัคคุเทศกทองถ่ินและหัวหนาทัวรนําเท่ียวคนไทย 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 

500,000 บาท 



 

 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัว
และไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาน้ําหนักกระเป�าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด 30 กโิลกรัมตอทาน 
 คาใชจ ายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื ่องดื ่มที ่ สั ่งเพิ ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที ่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 
50USD/ทาน 

 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง 
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 15 ทานข้ึนไป กรณีไมถึง 15 ทาน ทางบริษัทจะขอเล่ือน
การเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคาคาทัวรเพ่ิม โดยจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง 
2.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 10,000 บาท สวนที่เหลือชําระ
ทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15 วันมิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวง
เทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง21วัน) 
3. กรณียกเลิก 
3.1 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไมมีเง่ือนไข
ใดๆทั้งส้ิน 
3.2 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไมมี
เง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
4. กรณีเจ็บป�วย 



 

 

4.1 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไม
สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเปนจริง 
5.กรณีท่ีทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกต๋ัวภายใน เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัว
รถทัวร,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาท่ีทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัวหรือชําระคาทัวร 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบินหรือเวลาบิน โดย 
ไมไดแจงใหทราบลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบ
ทุกกรณี 
 

เอกสารท่ีใชในการย่ืนวีซาประเทศดูไบ 10 วันลวงหนากอนเดินทาง 

 สแกนหนาพาสปอรตสีท่ีชัดเจน หามถายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางตองมี
อายุเหลือมากกวา 6 เดือน 

 รูปถาย : รูปสี ขนาด 2 น้ิว พ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน 2 รูป หนาตรง ไมย้ิมเห็นฟน เก็บผมให
เรียบรอย  

 กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ  เด็กไมไดเดินทาง กับบิดาและมารดา จะตองมี
หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศจากเขตหรืออําเภอ (ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ) + หนาพาสปอรตของบิดาและ มารดา + หนังสือรับรองคาใชจาย 

 กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ ตองเตรียมสําเนาสูติบัตร ภาษาไทย 1 ฉบับ และ 
ใบสูติบัตรตัวจริง ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ 

 กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ เปล่ียนช่ือ-นามสกุล ตองเตรียมเอกสารเปล่ียน
ช่ือ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตัวจริง 1 ฉบับ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

** ในกรณีวีซาของทานไมผานการพิจารณาจากประเทศดูไบ 
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคืนเงินคาทัวรใหทุกกรณี** 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไข

ได  
 เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและ
ตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึง



 

 

ลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไข
น้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป�าเกิดสูญหาย
หรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนช่ือไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน ตามอัตราคา
น้ํามันหรือคาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาต๋ัวดังกลาว 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไว
ขางตนน้ีแลวท้ังหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวร
และรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยาง
ถองแท 

แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 


