
 

 

รหัสทัวร BID1902525 

ทัวรดูไบ มหศัจรรย Dubai ไปคร้ังเดียว...เที่ยวใหสุด 5 วัน 3 คืน (EK) 
พิพิธภัณฑดูไบ   พระราชวังชีค   สุเหราจูไมราห   ชายหาดจูเมราห 
บุรจญอัลอาหรับ   หมูเกาะตนปาลม   แอตแลนทิสเดอะปาลม 
น่ังรถตะลุยทะเลยทราย   ถายรูปกับรถ Ferrari   Grand Mosque 
Heritage Village   ถายรูปพาโนรามาวิว 360 องศา   เอทิฮัดทาวเวอร 
โรงแรมเอมิเรตส พาเลซ 

 



 

 

 
 
วันแรก กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ • สนามบินนานาชาติดูไบ • พิพิธภัณฑดูไบ • นั่งเรือ

Abra • ตลาดเครื่องเทศและตลาดทอง       
  (-/เที่ยงรับประทานบนเครื่อง/เย็น) 

06.30 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิช้ัน 4 ประตู 8 Row T เคาทเตอรสาย
การบินเอมิเรตส Emirate Airline (EK)โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแก
ทุกทาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
09.55 น. ออกเดินทางสูประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสนครดูไบ โดยเท่ียวบิน EK 375  

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

ทองถิ่นชากวาประเทศไทย 3 ชั่วโมง)ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตสเปนประเทศหนึ่งในตะวันออกกลางตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของ
คาบสมุทรอาหรับในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใตริมอาวเปอรเซียประกอบดวยรัฐ
เจาผูครองนคร 7 รัฐไดแกอาบูดาบีอัจมานดูไบฟูไจราหราสอัลไคมาหชารจาหและ
อุมมอัลไกไวน นําทานเดินทางสู นครดูไบเปนนครใหญสุดของสหรัฐอาหรับเอ



 

 

มิเรตสมีประชากรประมาณ 2 ลานคน เมืองดูไบถือไดวาเปนเมืองทาที่สําคัญแหง
หน่ึงบนโลก และมีอัตราการเจริญเติบโตของเมืองสูงมาก 

จากน้ัน ชม พิพิธภัณฑดูไบ(Dubai Museum) ที่อยูในป�องปราการเกาแกอัลฟาฮิดิ(Al 
Fahidi Fort)ที่นี่เปนจุดเริ่มตนที่ดีที่จะไดทําความรูจักดูไบอยางลึกซึ้ง ทานจะไดรู
ถึงบทสรุปของดูไบแบบยอประวัติศาสตรทั้งหมดมาใหชมแลวเชื่อหรือไมวาดูไบมี
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญทุกๆ 10 ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
จากน้ัน  นั่ ง เร ื อAbraข ามฟากที่ Dubai 

Creek คือเวิ ้งนํ ้าทะเลธรรมชาติ
จากอ  าว เปอร  เซ ี ยท ี ่ แบ  ง เม ือง
อ อ ก เ ป  น ส อ ง ส  ว น  ท า ง ด  า น
ตะวันออกเฉียงเหนือคือ Deira Dubai และทางดานตะวันตกเฉียงใตคือ Bur 
Dubai ทางน้ําแหงน้ีมีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตรของดูไบ โดยเร่ิมแรกคือชวย
อํานวยความสะดวกใหแกการคากับอินเดียและแอฟริกา และเปนทาเรือที่ปลอดภัย
สําหรับเรือคาขายตลาดเครื่องเทศและตลาดทองที่ใหญที่สุดในโลก(Spice 
Souk and Gold Souk)หนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวดูไบที่ตองไปสํารวจ ตลาดที่น่ี
เขาเรียกกันวาซุค (Souk) ตั้งอยูบริเวณทาเรือในอดีตเปนที่ขนถายสินคาที่รวบรวม
เครื่องเทศนานาชนิด ที่นําเขามาจากนานาประเทศ และทองคําท่ีตั้งอยูสองขางทาง
นั้นสุกอรามละลานตามาก หากคุณเปนคนนิยมเครื ่องเพชรทองสไตลอาหรับ 
รับรองวาเดินตลาดทองดูไบที่น่ีไมมีผิดหวังชัวร 

 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม ALOFT DCC HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
วันที่สอง พระราชวังชีค • สุเหราจูไมราห • ชายหาดจูเมราห  • บุรจญอัลอาหรับ • 

โรงงานผลิตเสื้อหนัง • ขึ้นรถไฟMonorail • หมูเกาะตนปาลม • แอตแลนทิส
เดอะปาลม • นั่งรถตะลุยทะเลยทราย (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม 



 

 

จากน้ัน แวะถายรูปกับ พระราชวังชีค(Shiekh Palace)พระราชวังสุดอลังการของทาน
ชีคแหงนครดูไบตกแตงดวยสิ่งของลํ้าคา ประดับสวนปลูกตนไมอยางรมรื่นถายรูป
กับสุเหราจูไมราห(Jumeirah Mosqe)สถานที่แสดงความศรัทธาและศึกษา
ศาสนาอิสลามสุเหราหินออนสีขาวนวลสะอาดตามีงานสถาปตยกรรมที่ทั้งสวยงาม
และทันสมัยและไดรับการกลาวขานวาเปนมัสยิดที่สวยงามที่สุดของเมืองเลยก็วา
ได 
 
 
 
 
 

 
 
 
เดินทางสู  ชายหาดจูเมราห(Jumeirah Beach)ถายรูปกับตึก บุรจญอัลอาหรับ(Burj 

al-Arab)เปนโรงแรมที่หรูหราในนครรัฐดูไบเรียกไดวาเปนโรแรมระดับ 7 ดาว 
สุดหรู มีความสูง 321 เมตรหรือ 1,050 ฟุตและเปนโรงแรมที่สูงที่สุดอันดับที่ 4 
ของโลกและมีความสูงเปนอันดับที่ 57 ของโลกตึกบุรจญอัลอาหรับตั้งอยูบนเกาะ
เทียมที่ถูกถมขึ้นหางจากชายฝم�งจูไมราบีช 280 เมตรและเชื่อมตอดวยสะพานที่มี
ลักษณะโคงตึกบุรจญอัลอาหรับมีลักษณะโครงสรางการออกแบบเพื ่อเปน
สัญลกัษณของเมืองดูไบและตัวอาคารเลียนแบบมาจากใบของเรือใบ 

 



 

 

 
 
หลังอาหาร นําทานชมโรงงานผลิตเสื้อหนัง ที่มีคุณภาพและชื่อเสียงของตุรกี เส้ือแจ็กเก็ตและ

หนัง มีคุณภาพดี แบบทันสมัย มีนํ้าหนักเบา ฟอกหนังดี นุมบางเบา สวมใสสบาย
ขึ้น ราคาถูกกวาในยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาครึ่งตอครึ่ง เพราะตุรกีเปนผูผลิตและ
สงออกไปขายท่ัวโลก 

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

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พักใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัยเตรียมตัวแตงกายไป
ทะเลทราย 

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
อาหรับเชนจอรแดนอิรักคูเวตกาตารโอมานเยเมนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตสและมี
พื้นที่ทั้งหมดประมาณ2,300,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งถาเทียบกับประเทศไทยที่มี
พื้นที่ประมาณ500,000 ตารางกิโลเมตรสนุกสนานกับการนั่งรถตะลุยทะเลทราย 
SAND DUNE พรอมชมพระอาทิตยตกที่งดงาม   ทานจะไดสนุกสนานและต่ืนเตน
ไปกับประสบการณอันแปลกใหม นั่งรถตะลุยไปบนเนินทรายทั ้งสูงและตํ่า
สลับกันไป (Sand Dune) 
นําทานเดินทางไปทัวรทะเลทราย(Dune Safari & BBQ Dinner)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

 
 
บริการอาหารเย็น ณ แคมป�กลางทะเลทราย กับเมนูบารบีคิว (ไก,เน้ือแกะ,เน้ือวัว) ใหทาน

ไดผอนคลายกับบรรยากาศ ที่แสน 
โรแมนติกในแบบฉบับของชาวพ้ืนเมือง พรอมชมการแสดงโชวตางๆอาทิเชน ระบําหนา

ทอง Belly Dance 
ฟรี!!!Henna Tattooการเพนทลวดลายแบบฉบับชาวอาหรับ /ทดลองเครื่องสูบบารากู

พ้ืนเมืองของชาวอาหรับ 
ชิมชา กาแฟ สไตลอาหรับ ผลไมตามฤดูกาล /กิจกรรมขี่อูฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.00 น. นําทานเดินทางเขาสูโรงแรมท่ีพัก 
ที่พัก โรงแรม ALOFT DCC HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
วันที่สาม อาบูดาบี • ถายรูปกับรถ Ferrari • Grand Mosque • Heritage Village 

• ถายรูปพาโนรามาวิว 360   องศา • เอทิฮัดทาวเวอร โรงแรม • เอมิเรตส 
พาเลซ • LAST EXIT  (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม 



 

 

เดินทางสู อาบูดาบี(Abu Dhabi)จากดูไบใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมงเปนเมือง
หลวงและเมืองที่ใหญที่สุดเปนอันดับ 2 ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสอาบูดาบีตั้งอยู
บนเกาะรูปตัวทีที่ยื่นเขาไปในอาวเปอรเซียเมืองครอบคลุมพื้นที่ 67,340 ตาราง
กิโลเมตร (26,000 ตารางไมล)และมีประชากรราว 860,000คนในปค.ศ. 
2007 อาบูดาบีถือเปนเมืองที่คาครองชีพแพงที่สุดอันดับ 3 ในภูมิภาคและอันดับ 
26 ของโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานชม มัสยิดSHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL NAHYAN GRAND MOSQUE

มัสยิดที่สวยที่สุดในโลกเปนสถานที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตสทุกคน ทันทีที่เดินเขาสูมัสยิดชิคชาเญด สิ่งที่สะดุดตาที่สุดเห็นจะเปนสีขาว
สะอาดตาของมัสยิดแหงนี้ มัสยิดชิคชาเญด ใชเวลากอสรางนานถึง 10 ป โดยเริ่ม
กอสรางตั้งแตป 1996 และเสร็จในป 2007 โดยระดมชางฝมือมากกวา 3,000 
คนจากทั่วโลกมารวมสรรสรางสถาปตยกรรมอันงดงามแหงน้ี วัสดุที่ใชในการสราง
มีตั้งแตหินออน เซรามิก คริสตัล และทองคําถือเปนสถาปตยกรรมที่ผสมผสาน
ความทันสมัยใหเขากับวัฒนธรรมของศาสนาอิสลามไดอยางลงตัว ความสําคัญ
ของมัสยิดแหงนี้นอกจากจะเปนที่รองรับผูมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไดถึง 
40,000 คนแลว ยังเปนแหลงดึงดูดนักทองเที่ยวที่มากที่สุดเปนอันดับที่ 25 ของ
โลกดวยไฮไลตสําคัญที่ไมควรพลาด คือ การเขาชม โคมไฟแชนเดอรเลียรที่ใหญ
ที่สุดในโลก มูลคาราว 30 ลานดอลลารสหรัฐฯ ทําจากทองคําและทองแดง นําเขา
จากประเทศเยอรมนีและ พรมผืนใหญที่สุดในโลก ที่ทอเปนผืนเดียวไมมีรอยตอ 
ขนาด 5,627 ตารางเมตรนอกจากเปนสถานที่ ทองเที่ยวและประกอบพิธีทาง



 

 

ศาสนาแลว มัสยิดชิคชาเญด ยังเปนสุสานฝงพระบรมศพของ Sheikh Zayed 
bin Sultan Al Nahyanอดีตประธานาธิบดีคนแรกแหงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซึ่ง
เปนผูสรางมัสยิดแหงน้ีไวกอนจะสวรรคตดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***การแตงกาย*** สําคัญมากและกรุณาปฏิบัติอยางเครงครัด 
ผูชาย : ตองแตงตัวสุภาพเรียบรอย ใสกางเกงขายาว เสื้อแขนยาว 

ผูหญิง :หามใสเสื้อผารัดรูป เสื้อและกางเกงหามแนบเน้ือเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และ
ตองเตรียมผาสําหรับคลุมศีรษะดวย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ถายรูปกับรถ Ferrari ณ บริเวณดานหนา เฟอรรารี่เวิลดFerrari World 
theme park (ไมรวมคาเขาชมประมาณ 70USD/ทาน) เปนสวนสนุกในรม
แหงแรกและใหญที่สุดในโลกออกแบบมาไดอยางโดดเดนดวยสัญลักษณเฟอรรารี่



 

 

ขนาดใหญบนหลังคาสีแดงสดสวนโคงเวาของหลังคาไดแรงบันดาลใจจากFerrari 
GT body มีขนาดครอบคลุมพื้นท่ีทั้งหมด200,000 ตารางเมตรมีพ้ืนที่ในรมใหผู
เขาชมได86,000 ตารางเมตรขนาดใหญพอๆกับ7 สนามฟุตบอลเลยทีเดียว
จุดประสงคที่สรางขึ้นก็เพ่ือระลึกถึงผูผลิตรถยนตเฟอรราร่ีขวัญใจคนทั่วโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เดินทางสู Heritage Village (Heritage Village) จัดแสดงวิถ ีช ีวิตอาหรับของUAE 

ถูกทําซํ้าในสมัยโบราณน่ีเปนรูปแบบดั้งเดิมของการฟم�นฟูบูรณะอดีตอาหรับสําหรับ
ประเทศอาหรับที่นี่แสดงใหเห็นชีวิตในสมัยโบราณไมเพียงแตของเอมิเรตของอาบู
ดาบีแตของเขตภูมิอากาศทั้งหมดของประเทศที่นี่ในบางพื้นที่คุณสามารถมองเห็น
วิถีชีวิตของชาวโอเอซิสชายฝم�งทะเลผูสรางมรดกหมูบานแหงน้ีไดแสดงใหเห็นถึงวิถี
ชีวิตแบบเกาแกของทั้งประเทศไมใชแคภูมิภาคเดียวเทาน้ันแวะถายรูปกับตึก 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
*** นําทานถายรูปสุดชิควิววพาโนรามา 360 องศา  จุดเช็คอินยอดนิยมและจุดที่ถือวา

เปนจุดที่ถายรูปสวยอีกแหงหนึ่งของเมืองอาบูดาบี *** 
 
จากน้ัน  ถายรูปกับตึก เอทิฮัดทาวเวอร(Etihad Tower) คือกลุมอาคารที่ใชในการถาย

ทําฉาก‘จัมป�รถ’ ขามตึกของโดมินิกทอเรตโต (รับบทโดยวินดีเซล) ในหนังเรื่อง
Furious 7ที่ผสมผสานทั้งความสวยงามยิ่งใหญของสถาปตยกรรมเขากับวีรกรรม
สุดหามที่ไมมีมนุษยปกติคนใครนึกอยากทําเปนตนแบบของความหรูหราและ
งดงามทามกลางบรรดาตึกระฟ�าในอาบูดาบีตัวอาคารสํานักงานสรางจากหินออน
และประกอบไปดวยการตกแตงรายละเอียดอยางใสใจและระบบไฟท่ีทันสมัยทั่วทั้ง
อาคารตั้งแตทางเขาอาคารผูที่แวะเวียนมาที่เอทิฮัดทาวเวอรจะตองประทับใจกับ
บรรยากาศและสภาพแวดลอมชั้นหน่ึงที่ใหทั้งความสะดวกสบายและความสวยงาม
ทันสมัย 
 ถายรูปกับ โรงแรม เอมิเรตส พาเลซ (Emirates Palace) ในกรุงอาบูดาบี 
(Abu Dhabi) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส (UAE) โดย
โรงแรมที่เปดใหบริการเมื่อป ค.ศ.2005 (พ.ศ.2548) แหงน้ี ใชงบประมาณใน
การกอสรางถึง 3,000 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ 1.9 ลานปอนด หรือประมาณ 
96,000 ลานบาท จากการใช เงิน ทอง และหินออน เปนวัสดุในการกอสราง 
ประติมากรรมหรือสถาปตยกรรม สไตลอาหรับ นอกจากน้ันโรงแรมแหงนี้ยังติดตั้ง
โคมไฟระยาที่ทําขึ้นมาจากแกวคริสตัลของ "สวารอฟสกี้" เปนจํานวนถึง 1,002 



 

 

ชิ้น ตัวโรงแรมนั้นตั่งอยู ที ่ริมชายหาด ยาวประมาณ 1.3 กิโลเมตร และตัวตึก
โรงแรมเอง มีความกวางประมาณ 850,000 ตารางเมตร ออกแบบโดยสถาปนิก
ชื่อดังชาวอังกฤษ นามวา John Elliot 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากน้ัน เดินทางกลับดูไบใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 
ระหวางทางแวะ “LAST EXIT” จุดเช็คอินที่ใหมของดูไบ ใหทานใหแวะถายรูป
และซื้อส้ินคาตางตางมากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม ALOFT DCC HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
วันที่สี่  นั่งรถลิมูซีนLimousine car ชมเมืองดูไบ • ดูไบ เฟรม •  ช้ันที่ 124 ของตึก

บุรจญเคาะลีฟะฮ • ดูไบมอลล •  นํ้าพุแหงดูไบ        
    (เชา/กลางวัน/-) 



 

 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม 
ใหทานไดสัมผัสประสบการณสุดExclusiveนําทานน่ังรถลิมูซีนLimousine carชมเมือง
ดูไบ ที่พรอมดวยอุปกรณอํานวยความสะดวกที่หรูหราเปนรถสําหรับขับในเมืองอนัดีเลิศ
และภูมิฐานหากคุณตองการเดินทางแบบมีสไตลและหรูหราอยางแทจริงนี่คือสิ่งที่สามารถ

ตอบโจทยคุณได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดินทางสู ‘ดูไบ เฟรม’คือสถาปตยกรรมหนาตาคลาย ‘กรอบรูป’ ที่ใหญที่สุดใน
โลก นําทานถายรูปหนาตึก (ไมรวมคาขึ้นตึก) ผานกระบวนการกอสรางมาถึง 10 
ปเต็ม ดวยเม็ดเงินกวา 43.5 ลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.39 พันลานบาท 
คอนเซปตง ายๆ ของ ‘ด ูไบ เฟรม’ ค ือการแสดงภาพใหผ ู  เข าชมไดเห็นถึง
สภาพแวดลอมของดูไบ ทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต เพราะที่ตั้งของดูไบ เฟรม 
น้ันตั้งอยูบริเวณเขตแบงระหวางเมืองเกาและเมืองใหมอยางพอดิบพอดี  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

จากน้ัน สุดพิเศษ!!นําทานเดินทางสูช้ันที่ 124 ของตึกบุรจญเคาะลีฟะฮ BurjKhalifa 
ตึกที่สูงที่สุดในโลก(รวมคาบัตรขึ้นตึกชั้นที่ 124)หรือเดิมชื่อบุรจญดูไบBurj 
Dubai กอสรางแลวเสร็จเมื่อวันที2่ธันวาคมพ.ศ. 2552และเปดใหใชไดอยางเปน
ทางการเปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนาขนาดยักษมีที่ตั้งณ "ชุมทางเชื่อมตาง
ระดับที่1" ของถนนชิคซาเยดและถนนโดฮาเปนสิ่งกอสรางที่สูงที่สุดในโลกโดยมี
ความสูงประมาณ828เมตรและเมื่อวันที่22กรกฎาคมพ.ศ.2550ตัวตึกไดทําสถิติ
กลายมาเปนตึกระฟ�าที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง546เมตรแซงตึกไทเป101
เรียบรอย (สูงกวาตึกไทเป101ประมาณ97เมตรและสูงกวาอาคารใบหยก2 218
เมตร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสู ดูไบมอลล(Dubai Mall) หางสรพพสินคาที่ใหญที่สุดในโลก ตั้งอยูที่ดานลาง

ของ BurjKhalifaณ ใจกลางของตัวเมืองดูไบคือศูนยการคาขนาดใหญมหึมาซึ่ง
เปนที่รวมของรานคามากกวา1,200 รานรานอาหารและรานกาแฟมากกวา200 
แหงและตลาดขายทองในรมที ่ใหญที ่สุดในโลกสิ่งที ่นาสนใจดานสันทนาการ
ประกอบดวยพิพิธภัณฑสัตวนํ้าที่ใหญที่สุดในโลก (ไมรวมคาเขาชม)ลานสเก็ต
น้ําแข็งขนาดกีฬาโอลิมปกสวนสนุกในรมและโรงภาพยนตร22 จอสถานที่อันดึงดูด
ใจเหลานี้ตั้งอยูบนเนื้อที่มากกวา5.9 ลานตารางฟุต (550,000 ตารางเมตร) บน
อาคารสี่ช้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นําทานชม นํ้าพุแหงดูไบ(Dubai Fountain) หรือ นํ้าพุเตนระบํา ตั้งอยูในทะเลสาบเบิรจ
คาลิฟา ทะเลสาบที่เปนศูนยกลางของเมืองดูไบ ถูกรายลอมไปดวยตึกที่มีชื่อเสียง 
ไดแก ดูไบมอลลเบิรจคาลิฟา หรือ หอคอยคาลิฟา เดิมช่ือ เบิรจดูไบ เปนสวนหน่ึง
ของโครงการพัฒนาขนาดยักษ มีท่ีตั้ง ณ “ชุมทางเช่ือมตางระดับที่ 1” ของถนนชิค 
ซาเยด และถนนโดฮา นอกจากนี้ยังเปนที่ตั้งของโรงแรมชื่อดังอื่นๆ อีกเปนจํานวน
มากนํ้าพุแหง ดูไบ นั้นถือวาเปนอีกหนึ่งไฮไลทที่มีความสําคัญมากแหงหนึ่ง ของ
โครงการพัฒนาขนาดยักษของ ดูไบ โดยนํ้าพุน้ัน มีความยาว 900 ฟุต หรือ 275 
เมตร ซึ ่งใหญกวาสนามฟุตบอล 2 สนาม สามารถพนนํ ้าไดครั ้งละ 22,000 
แกลลอน (83,000 ลิตร) และความสูงของการพนน้ําในแตละครั้งน้ันสูง ประมาณ 
240 ฟุต หรือเทียบเทากับตึกสูงประมาณ 50 ชั้นสิ่งพิเศษของนํ้าพุแหง ดูไบ จะ
ใชไฟทั้งสิ้น 6,600 ดวง โปรเจคเตอรสี 50 ตัว ควบคุมการทํางานดวยระบบ
คอมพิวเตอร โดยจะแสดงประกอบดนตรีครั้งละ ประมาณ 5 นาที โดยนํ้าพุแหง 
ดูไบ ใชงบประมาณในการกอสรางทั้งสิ้นกวา 7.2 พันลานบาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

คํ่า  อิสระอาหารคํ่า ที่ ดูไบมอลล 
สมควรแกเวลาเดินทางสู สนามบินดูไบ 

22.35 น. ออกเดินทางกลับกร ุงเทพฯ  โดยสายการบินเอมิเรตสEmirate Airline 
(EK)เที่ยวบินที่  EK374 

วันที่หา  กรุงเทพ ฯ         
07.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 

********************************************************************** 
อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

วันเดินทางราคา มหัศจรรยดูไบ สายการบินเอมิเรตส (EK) 5 วัน 3 คืน 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง ไฟทบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี

เตียง พักเด่ียว 

05 ก.ย. 62 09 ก.ย. 62 EK375/EK374 27,900 27,500 26,900 6,000 

20 ก.ย. 62 24 ก.ย. 62 EK375/EK374 27,900 27,500 26,900 6,000 

11 ต.ค.62 15 ต.ค.62 EK375/EK374 29,900 29,500 28,900 6,000 

22 ต.ค.62 26 ต.ค.62 EK375/EK374 30,900 30,500 29,900 6,000 

08 พ.ย.62 12 พ.ย.62 EK375/EK374 30,900 30,500 29,900 6,000 

22 พ.ย.62 26 พ.ย.62 EK375/EK374 30,900 30,500 29,900 6,000 

04 ธ.ค.62 08 ธ.ค.62 EK375/EK374 31,900 31,500 30,900 6,000 

20 ธ.ค.62 24 ธ.ค.62 EK375/EK374 38,900 38,500 37,900 6,000 

 
อัตราคาบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพรอมกรุป กรุงเทพฯ-ดูไบ-กรุงเทพฯ สายการบิน Emirate 
Airline(EK) เปนตั๋วหมูคณะไมสามารถสะสมไมลได 

 ภาษีนํ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง) 



 

 

 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 30 กก.ตอ 1 ใบ (โหลดไดทานละ 1 ใบ)กระเป�า
ถือขึ้นเคร่ือง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 ใบ 

 คาวีซาทองเที่ยวประเทศดูไบ 
 คาโรงแรมตลอดการเดินทาง (พักหองละ 2 -3ทาน)(กรณีมาไมครบคูและไม

ตองการเพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
 คาอาหารทุกม้ือตามรายการระบ,ุนํ้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวคนไทย 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 

500,000 บาท 
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครอง
เฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุ มครองถึงการสูญเสีย
ทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คานํ้าหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัมตอ

ทาน 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การ

ประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจาก
เจาหนาที่ตรวจคนเข าเม ืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั ้งท ี่ เม ืองไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 
50USD/ทาน 



 

 

เงื่อนไขการสํารองที่นัง่ 
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 15 ทานขึน้ไป กรณีไมถึง 15 ทาน ทางบริษัทจะขอ

เลื่อนการเดินทางหรอืยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทัวรเพ่ิม โดยจะแจง
ใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง 

2.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 10,000 บาท สวนที่เหลือ
ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15 วันมิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง21วัน) 

3. กรณียกเลิก 
3.1 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมี

เงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
3.2 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมด

โดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
4. กรณีเจ็บป�วย 
4.1 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

5.กรณีที่ทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋ว
รถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทวัร 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบิน โดย ไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนาหากเกิดขอผดิพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

 
เอกสารที่ใชในการย่ืนวีซาประเทศดูไบ 10 วันลวงหนากอนเดินทาง 

 สแกนหนาพาสปอรตสีที่ชัดเจน หามถายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทาง
ตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน 

 รูปถาย : รูปสี ขนาด 2 นิ้ว พ้ืนหลังสีขาวเทานั้น 2 รูป หนาตรง ไมย้ิมเห็นฟน เก็บ
ผมใหเรียบรอย  

 กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ  เด็กไมไดเดินทาง กับบิดาและมารดา 
จะตองมีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศจากเขตหรืออําเภอ 



 

 

(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หนาพาสปอรตของบิดาและ มารดา + หนังสือ
รับรองคาใชจาย 

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

 กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ตองเตรียมเอกสาร
เปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตัวจริง 1 ฉบับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
** ในกรณีวีซาของทานไมผานการพิจารณาจากประเทศดูไบ 

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคืนเงินคาทัวรใหทุกกรณี** 
 



 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะ

ผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงาน
ไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทาง
ได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการ
บินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรอืกรณีทานถูกปฎิเส
ธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทัง้
จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ
ไดชําระคาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอย
แลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 



 

 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสาร
สูงขึ้น ตามอัตราคานํา้มันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋ว
ดังกลาว 

 เม่ือทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่
ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนา
อยางถองแท 

แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 


