
 

 

รหัสทัวร BID2000558 

ทัววดูไบ มหัศจรรย...ดูไบ 5 วัน 3 คืน (EK) 
พิพิธภัณฑดูไบ - นัง่เรือAbra - ตลาดเครื่องเทศและตลาดทอง - พระราชวงัชคี – สุเหราจไูมราห 
-  ชายหาดจูเมราห - บุรจญอัลอาหรับ - โรงงานผลิตเสื้อหนัง - ข้ึนรถไฟMonorail - หมูเกาะตน
ปาลม - แอตแลนทิสเดอะปาลม - นั่งรถตะลุยทะเลยทราย อาบูดาบ ี- ถายรปูกบัรถ Ferrari  
Grand Mosque  Heritage Village - ถายรูปพาโนรามาวิว 360องศา – เอทิฮัดทาวเวอร - 
โรงแรม เอมิเรตส พาเลซ - LAST EXIT - นั่งรถลมิูซีนLimousine carชมเมืองดูไบ - ดูไบ 
เฟรม - ชั้นที่ 124 ของตึกบุรจญเคาะลีฟะฮ - ดูไบมอลล นํ้าพุแหงดูไบ 

 



 

 

 
วันแรก กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ • สนามบนินานาชาติดูไบ • พิพิธภัณฑดูไบ • นั่งเรือ

Abra • ตลาดเคร่ืองเทศและตลาดทอง (-/เที่ยงรับประทานบนเคร่ือง/เย็น) 
 
06.30 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตู 8 Row T เคาทเตอรสายการ

บินเอมิเรตสEmirate Airline (EK)โดยมเีจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
09.30 น. ออกเดินทางสูประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสนครดูไบ โดยเท่ียวบิน EK 375  

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใชเวลาบิน 6 ชั่วโมง 10 นาที+) 
13.15 น. ถึงสนามบิน ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส(เวลา

ทองถิ่นชากวาประเทศไทย 3 ชั่วโมง)ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตสเปนประเทศหน่ึงในตะวันออกกลางต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของ
คาบสมุทรอาหรับในภมูิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใตริมอาวเปอรเซียประกอบดวยรัฐ
เจาผูครองนคร 7 รัฐไดแกอาบูดาบีอัจมานดไูบฟูไจราหราสอัลไคมาหชารจาหและ
อุมมอัลไกไวน นําทานเดินทางสู นครดูไบเปนนครใหญสุดของสหรฐัอาหรับเอมิเรตส
มีประชากรประมาณ 2 ลานคน เมืองดูไบถอืไดวาเปนเมืองทาท่ีสําคัญแหงหนึ่งบน
โลก และมีอัตราการเจริญเติบโตของเมืองสูงมาก 



 

 

จากนั้น ชม พิพิธภัณฑดูไบ(Dubai Museum) ที่อยูในป�องปราการเกาแกอัลฟาฮิดิ(Al 
Fahidi Fort)ท่ีนี่เปนจุดเร่ิมตนท่ีดีที่จะไดทําความรูจักดูไบอยางลึกซึ้ง ทานจะไดรูถึง
บทสรุปของดูไบแบบยอประวัตศิาสตรทั้งหมดมาใหชมแลวเชื่อหรือไมวาดูไบมีการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญทุกๆ 10 ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น  นั่งเรือAbraขามฟากทีD่ubai Creek คือเวิ้งนํ้าทะเลธรรมชาติจากอาวเปอรเซียท่ี

แบงเมืองออกเปนสองสวน ทางดานตะวันออกเฉียงเหนือคือ Deira Dubai และ
ทางดานตะวันตกเฉียงใตคือ Bur Dubai ทางนํ้าแหงน้ีมีบทบาทสําคัญใน
ประวติัศาสตรของดูไบ โดยเริม่แรกคือชวยอํานวยความสะดวกใหแกการคากบัอินเดีย
และแอฟรกิา และเปนทาเรือที่ปลอดภัยสําหรับเรือคาขายตลาดเครื่องเทศและ
ตลาดทองที่ใหญที่สุดในโลก(Spice Souk and Gold Souk)หนึ่งในสถานท่ี



 

 

ทองเท่ียวดูไบที่ตองไปสํารวจ ตลาดที่น่ีเขาเรียกกันวาซุค (Souk) ตัง้อยูบริเวณ
ทาเรือในอดีตเปนที่ขนถายสินคาท่ีรวบรวมเครื่องเทศนานาชนิด ท่ีนาํเขามาจากนานา
ประเทศ และทองคําที่ตั้งอยูสองขางทางนั้นสุกอรามละลานตามาก หากคุณเปนคน
นิยมเครื่องเพชรทองสไตลอาหรับ รบัรองวาเดินตลาดทองดูไบท่ีนี่ไมมีผิดหวงัชัวร 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม Aloft Dubai South หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
 
วันที่สอง พระราชวังชีค • สุเหราจูไมราห • ชายหาดจูเมราห • บุรจญอัลอาหรับ • 

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

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม 
จากนั้น แวะถายรูปกับ พระราชวังชีค(Shiekh Palace)พระราชวงัสุดอลังการของทานชีค

แหงนครดูไบตกแตงดวยส่ิงของลํ้าคา ประดบัสวนปลูกตนไมอยางรมรื่นถายรูปกับ
สุเหราจูไมราห(Jumeirah Mosqe)สถานที่แสดงความศรัทธาและศึกษาศาสนา
อิสลามสุเหราหินออนสีขาวนวลสะอาดตามีงานสถาปตยกรรมที่ท้ังสวยงามและ
ทันสมัยและไดรับการกลาวขานวาเปนมัสยิดที่สวยงามที่สุดของเมืองเลยก็วาได 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

เดินทางสู  ชายหาดจูเมราห(Jumeirah Beach)ถายรูปกบัตกึ บุรจญอัลอาหรับ(Burj al-
Arab)เปนโรงแรมที่หรูหราในนครรัฐดูไบเรียกไดวาเปนโรแรมระดบั 7 ดาว สุดหร ูมี
ความสูง 321 เมตรหรอื 1,050 ฟุตและเปนโรงแรมท่ีสูงที่สุดอันดับที่ 4 ของโลกและ
มีความสูงเปนอันดับท่ี 57 ของโลกตึกบุรจญอัลอาหรับตั้งอยูบนเกาะเทียมท่ีถูกถมข้ึน
หางจากชายฝم�งจูไมราบีช 280 เมตรและเชื่อมตอดวยสะพานท่ีมีลักษณะโคงตกึ
บุรจญอัลอาหรับมีลักษณะโครงสรางการออกแบบเพ่ือเปนสัญลักษณของเมืองดูไบ
และตัวอาคารเลียนแบบมาจากใบของเรือใบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                 หลังอาหาร นําทานชมโรงงานผลิตเส้ือหนัง ที่มีคุณภาพและชื่อเสียงของตุรก ีเส้ือ
แจ็กเก็ตและหนัง มีคุณภาพดี แบบทันสมัย มีนํ้าหนักเบา ฟอกหนังด ีนุมบางเบา สวม
ใสสบายข้ึน ราคาถูกกวาในยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาครึ่งตอครึง่ เพราะตุรกีเปนผูผลิต
และสงออกไปขายท่ัวโลก 

                จากนั้นขึน้รถไฟMonorailจากปลายตนปาลมถึงยอดของตนปาลมสู หมูเกาะตน
ปาลมเปนโครงการกอสรางเกาะจําลองบริเวณอาวเปอรเซียในดูไบในสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตสโดยแตละเกาะจะมีลักษณะรปูรางเหมอืนตนปาลมและลอมรอบดวยเส้ียว
วงกลมโดยพ้ืนท่ีจะมีการจัดเปนท่ีอยูอาศัยและรีสอรทการพัฒนานี้เปนสวนหนึ่งใน
โครงการพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศแวะชมโรงแรม แอตแลนทสิเดอะปาลม
(Atlantis The Palm)คือนิยามใหมของรสีอรทที่เปนจุดหมายปลายทาง ดวย
สถานท่ีตั้งบนเกาะปาลมท่ีเปนรูปพระจันทรเส้ียว ท่ีพักแหงนี้จึงกลายเปนสัญลักษณ
ของดูไบอยางรวดเร็ว และเปนหนึ่งในจุดสังเกตที่ ‘ตองชม’ ของเมอืง 
 
 
 
 
 
 

 

เที่ยง พิเศษบริการอาหารกลางวันสุดหรู ณ ภัตตาคาร Kaleidoscope Buffet 
Restaurant - ในโรงแรมแอตแลนติส เดอะ ปาลม (Atlantis the Palm) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

นําทานเขาสูโรงแรมทีพั่กใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัยเตรียมตวัแตงกายไป
ทะเลทราย 

                จากนั้นนาํทานตะลุยทะเลทรายดวยรถ4WDขับเคลื่อน 4 ลอ 1 คัน/6 ทานโดยรบั
ทานจากโรงแรมสูทะเลทรายอาหรับ(Arabian Desert)แหงนี้เปนทะเลทรายที่
ใหญท่ีสุดในโลกเปนอันดับ4 (รองจาก1. Antarctic Desert / 2.Arctic Desert 
/ 3. Sahara Desert) ตั้งอยูในเขตพื้นท่ีของหลายประเทศในกลุมคาบสมุทร
อาหรับเชนจอรแดนอิรกัคูเวตกาตารโอมานเยเมนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตสและมี
พื้นที่ทั้งหมดประมาณ2,300,000 ตารางกโิลเมตรซึ่งถาเทียบกับประเทศไทยท่ีมี
พื้นที่ประมาณ500,000 ตารางกิโลเมตรสนุกสนานกับการน่ังรถตะลุยทะเลทราย 
SAND DUNE พรอมชมพระอาทิตยตกที่งดงาม   ทานจะไดสนุกสนานและตื่นเตน
ไปกับประสบการณอันแปลกใหม นั่งรถตะลุยไปบนเนินทรายทั้งสงูและต่ําสลับกัน
ไป (Sand Dune) 
นําทานเดินทางไปทัวรทะเลทราย(Dune Safari & BBQ Dinner)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการอาหารเย็น ณ แคมป�กลางทะเลทราย กับเมนูบารบีคิว (ไก,เนื้อแกะ,เนือ้
วัว) ใหทานไดผอนคลายกับบรรยากาศ ที่แสนโรแมนติกในแบบฉบับของชาว
พื้นเมือง พรอมชมการแสดงโชวตางๆอาทเิชน ระบําหนาทอง Belly Dance
ฟรี!!!Henna Tattooการเพนทลวดลายแบบฉบับชาวอาหรับ /ทดลองเครื่องสูบ
บารากูพื้นเมืองของชาวอาหรับชิมชา กาแฟ สไตลอาหรับ ผลไมตามฤดูกาล /
กิจกรรมขี่อูฐ 

 

22.00 น. นําทานเดินทางเขาสูโรงแรมท่ีพัก 
ที่พัก โรงแรม Aloft Dubai South หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

 

 

 

 

 



 

 

วันที่สาม อาบูดาบี • ถายรูปกับรถ Ferrari • Grand Mosque • Heritage Village • 
ถายรูปพาโนรามาวิว 360   องศา • เอทิฮดัทาวเวอร โรงแรม • เอมิเรตส 
พาเลซ • LAST EXIT (เชา/กลางวัน/เย็น) 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม 
เดินทางสู อาบูดาบี(Abu Dhabi)จากดูไบใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงเปนเมืองหลวง

และเมืองที่ใหญที่สุดเปนอันดับ 2 ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสอาบูดาบีตั้งอยูบนเกาะ
รูปตวัทีที่ยื่นเขาไปในอาวเปอรเซียเมืองครอบคลุมพื้นท่ี 67,340 ตารางกิโลเมตร 
(26,000 ตารางไมล)และมีประชากรราว 860,000คนในปค.ศ. 2007 อาบูดาบี
ถือเปนเมืองท่ีคาครองชีพแพงที่สุดอันดับ 3 ในภูมิภาคและอันดับ 26 ของโลก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานชม มัสยิดSHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL NAHYAN GRAND 
MOSQUEมัสยิดที่สวยที่สุดในโลกเปนสถานท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตสทุกคน ทันทีท่ีเดินเขาสูมัสยิดชิคชาเญด ส่ิงท่ีสะดุดตาที่สุดเห็นจะเปน
สีขาวสะอาดตาของมัสยิดแหงน้ี มัสยิดชิคชาเญด ใชเวลากอสรางนานถึง 10 ป โดย
เริ่มกอสรางตัง้แตป 1996 และเสร็จในป 2007 โดยระดมชางฝมือมากกวา 3,000 
คนจากทั่วโลกมารวมสรรสรางสถาปตยกรรมอันงดงามแหงนี้ วัสดุท่ีใชในการสรางมี
ตั้งแตหินออน เซรามิก คริสตัล และทองคําถือเปนสถาปตยกรรมที่ผสมผสานความ



 

 

ทันสมัยใหเขากับวัฒนธรรมของศาสนาอิสลามไดอยางลงตัว ความสําคัญของมัสยิด
แหงนี้นอกจากจะเปนท่ีรองรับผูมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไดถงึ 40,000 คน
แลว ยังเปนแหลงดึงดดูนักทองเที่ยวที่มากที่สุดเปนอันดับที่ 25 ของโลกดวยไฮไลต
สําคัญที่ไมควรพลาด คือ การเขาชม โคมไฟแชนเดอรเลียรที่ใหญที่สุดในโลก มูลคา
ราว 30 ลานดอลลารสหรัฐฯ ทําจากทองคําและทองแดง นําเขาจากประเทศเยอรมนี
และ พรมผืนใหญที่สุดในโลก ท่ีทอเปนผืนเดียวไมมรีอยตอ ขนาด 5,627 ตาราง
เมตรนอกจากเปนสถานท่ี ทองเที่ยวและประกอบพิธีทางศาสนาแลว มัสยิดชิคชาเญด 
ยังเปนสุสานฝงพระบรมศพของ Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyanอดีต
ประธานาธิบดีคนแรกแหงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซึ่งเปนผูสรางมัสยิดแหงนี้ไวกอนจะ
สวรรคตดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
***การแตงกาย*** สําคัญมากและกรุณาปฏิบัติอยางเครงครัด 
ผูชาย : ตองแตงตัวสุภาพเรียบรอย ใสกางเกงขายาว เส้ือแขนยาว 
ผูหญิง :หามใสเสื้อผารัดรูป เส้ือและกางเกงหามแนบเนื้อเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และ
ตองเตรียมผาสําหรับคลุมศีรษะดวย 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ถายรูปกับรถ Ferrari ณ บริเวณดานหนา เฟอรรารี่เวิลดFerrari World 
theme park (ไมรวมคาเขาชมประมาณ 70USD/ทาน) เปนสวนสนุกในรมแหง



 

 

แรกและใหญที่สุดในโลกออกแบบมาไดอยางโดดเดนดวยสัญลักษณเฟอรรารี่ขนาด
ใหญบนหลังคาสีแดงสดสวนโคงเวาของหลังคาไดแรงบันดาลใจจากFerrari GT 
body มีขนาดครอบคลุมพ้ืนที่ท้ังหมด200,000 ตารางเมตรมีพ้ืนที่ในรมใหผูเขาชม
ได86,000 ตารางเมตรขนาดใหญพอๆกับ7 สนามฟตุบอลเลยทีเดียวจุดประสงคท่ี
สรางขึ้นก็เพื่อระลึกถึงผูผลิตรถยนตเฟอรรารีข่วัญใจคนท่ัวโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เดินทางสู Heritage Village (Heritage Village) จัดแสดงวิถีชวีิตอาหรับของUAE ถูก

ทําซ้ําในสมัยโบราณน่ีเปนรูปแบบดัง้เดิมของการฟم�นฟูบูรณะอดีตอาหรับสําหรับ
ประเทศอาหรับที่น่ีแสดงใหเห็นชีวิตในสมัยโบราณไมเพียงแตของเอมิเรตของอาบูดา
บีแตของเขตภูมิอากาศทั้งหมดของประเทศทีน่ี่ในบางพ้ืนท่ีคุณสามารถมองเห็นวิถี
ชีวิตของชาวโอเอซิสชายฝم�งทะเลผูสรางมรดกหมูบานแหงน้ีไดแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวติ
แบบเกาแกของทั้งประเทศไมใชแคภูมิภาคเดยีวเทานั้นแวะถายรูปกบัตึก 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*** นําทานถายรูปสุดชิควิววพาโนรามา 360 องศา  จุดเช็คอินยอดนิยมและจุดที่ถือวาเปน
จุดที่ถายรูปสวยอีกแหงหนึ่งของเมืองอาบูดาบี *** 
 
จากนั้น  ถายรูปกับตึก เอทฮิัดทาวเวอร(Etihad Tower) คือกลุมอาคารท่ีใชในการถายทํา

ฉาก‘จัมป�รถ’ ขามตกึของโดมินกิทอเรตโต (รบับทโดยวินดีเซล) ในหนังเรื่อง
Furious 7ที่ผสมผสานทั้งความสวยงามยิ่งใหญของสถาปตยกรรมเขากับวีรกรรม
สุดหามที่ไมมีมนษุยปกติคนใครนึกอยากทําเปนตนแบบของความหรหูราและงดงาม
ทามกลางบรรดาตกึระฟ�าในอาบูดาบีตัวอาคารสํานักงานสรางจากหนิออนและ
ประกอบไปดวยการตกแตงรายละเอียดอยางใสใจและระบบไฟที่ทันสมัยท่ัวท้ังอาคาร
ตั้งแตทางเขาอาคารผูท่ีแวะเวียนมาท่ีเอทิฮัดทาวเวอรจะตองประทบัใจกับบรรยากาศ
และสภาพแวดลอมชั้นหน่ึงที่ใหท้ังความสะดวกสบายและความสวยงามทันสมัย 
จากนั้นเดินทางกลับดูไบใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 
ระหวางทางแวะ “LAST EXIT” จุดเช็คอินที่ใหมของดูไบ ใหทานใหแวะถายรูปและ
ซื้อส้ินคาตางตางมากมาย 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม Aloft Dubai South หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

 

วันที่สี่  นั่งรถลิมูซีนLimousine car ชมเมืองดูไบ • ดูไบ เฟรม •  ชั้นที ่124 ของตึก
บุรจญเคาะลีฟะฮ • ดูไบมอลล •  นํ้าพุแหงดูไบ    (เชา/กลางวัน/-) 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม 

***ใหทานไดสัมผัสประสบการณสุดExclusiveนําทานนั่งรถลิมซูีนLimousine 
carชมเมืองดูไบ ที่พรอมดวยอุปกรณอํานวยความสะดวกท่ีหรูหราเปนรถ
สําหรับขับในเมืองอนัดีเลิศและภูมิฐานหากคุณตองการเดินทางแบบมีสไตลและ
หรูหราอยางแทจริงนีค่ือสิ่งที่สามารถตอบโจทยคุณได*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เดินทางสู ‘ดูไบ เฟรม’คือสถาปตยกรรมหนาตาคลาย ‘กรอบรูป’ ที่ใหญท่ีสุดในโลก 
นําทานถายรูปหนาตึก (ไมรวมคาขึ้นตึก) ผานกระบวนการกอสรางมาถึง 10 ปเต็ม 
ดวยเม็ดเงินกวา 43.5 ลานเหรียญสหรัฐ หรอืประมาณ 1.39 พันลานบาท คอน
เซปตงายๆ ของ ‘ดูไบ เฟรม’ คือการแสดงภาพใหผูเขาชมไดเห็นถึงสภาพแวดลอม
ของดูไบ ท้ังในอดตี ปจจุบัน และอนาคต เพราะที่ตั้งของดูไบ เฟรม นั้นตั้งอยูบริเวณ
เขตแบงระหวางเมืองเกาและเมืองใหมอยางพอดิบพอดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
จากนั้น สุดพิเศษ!!นําทานเดินทางสูชั้นที ่124 ของตึกบุรจญเคาะลีฟะฮ BurjKhalifa 

ตึกท่ีสูงที่สุดในโลก (รวมคาบัตรขึ้นตึก
ชั้นที่ 124)หรือเดิมชื่อบุรจญดูไบBurj 
Dubai กอสรางแลวเสร็จเม่ือวันท่ี2
ธันวาคมพ.ศ. 2552และเปดใหใชไดอยาง
เปนทางการเปนสวนหน่ึงของโครงการ
พัฒนาขนาดยักษมีทีต่ัง้ณ "ชุมทางเชื่อม
ตางระดบัท่ี1" ของถนนชิคซาเยดและถนน
โดฮาเปนสิ่งกอสรางทีสู่งที่สุดในโลกโดยมคีวามสูงประมาณ828เมตรและเม่ือ
วันที2่2กรกฎาคมพ.ศ.2550ตัวตึกไดทําสถิติกลายมาเปนตึกระฟ�าท่ีสูงที่สุดในโลกมี



 

 

ความสูงถงึ546เมตรแซงตึกไทเป101เรียบรอย (สูงกวาตกึไทเป101ประมาณ97
เมตรและสูงกวาอาคารใบหยก2 218เมตร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสู ดูไบมอลล(Dubai Mall) หางสรพพสนิคาท่ีใหญท่ีสุดในโลก ตั้งอยูที่ดานลางของ 

BurjKhalifaณ ใจกลางของตัวเมืองดูไบคือศูนยการคาขนาดใหญมหึมาซึ่งเปนที่รวม
ของรานคามากกวา1,200 รานรานอาหารและรานกาแฟมากกวา200 แหงและ
ตลาดขายทองในรมท่ีใหญท่ีสุดในโลกส่ิงที่นาสนใจดานสันทนาการประกอบดวย
พิพิธภัณฑสัตวนํ้าที่ใหญที่สุดในโลก (ไมรวมคาเขาชมราคาประมาณ 1,500 
บาท ) ลานสเก็ตนํ้าแข็งขนาดกีฬาโอลิมปกสวนสนุกในรมและโรงภาพยนตร22 จอ
สถานที่อันดึงดูดใจเหลานี้ตั้งอยูบนเนื้อท่ีมากกวา5.9 ลานตารางฟุต (550,000 
ตารางเมตร) บนอาคารส่ีชั้น 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานชม นํ้าพุแหงดูไบ(Dubai Fountain) หรือ นํ้าพุเตนระบํา ตัง้อยูในทะเลสาบเบิรจคา

ลิฟา ทะเลสาบท่ีเปนศูนยกลางของเมืองดูไบ ถูกรายลอมไปดวยตึกท่ีมีชื่อเสียง ไดแก 
ดูไบมอลลเบิรจคาลิฟา หรือ หอคอยคาลิฟา เดิมชื่อ เบิรจดูไบ เปนสวนหนึ่งของ
โครงการพัฒนาขนาดยกัษ มีที่ตั้ง ณ “ชุมทางเชื่อมตางระดับที ่1” ของถนนชคิ ซา
เยด และถนนโดฮา นอกจากนี้ยังเปนที่ตัง้ของโรงแรมชื่อดังอื่นๆ อีกเปนจํานวนมาก
นํ้าพุแหง ดูไบ นั้นถือวาเปนอีกหนึ่งไฮไลทท่ีมีความสําคญัมากแหงหนึ่ง ของโครงการ
พัฒนาขนาดยักษของ ดูไบ โดยนํ้าพุนั้น มีความยาว 900 ฟุต หรือ 275 เมตร ซึง่
ใหญกวาสนามฟุตบอล 2 สนาม สามารถพนนํ้าไดครั้งละ 22,000 แกลลอน 



 

 

(83,000 ลิตร) และความสูงของการพนนํ้าในแตละครั้งนั้นสูง ประมาณ 240 ฟุต 
หรือเทียบเทากับตึกสูงประมาณ 50 ชัน้สิ่งพิเศษของนํ้าพุแหง ดูไบ จะใชไฟท้ังสิ้น 
6,600 ดวง โปรเจคเตอรสี 50 ตวั ควบคุมการทํางานดวยระบบคอมพิวเตอร โดย
จะแสดงประกอบดนตรีครัง้ละ ประมาณ 5 นาที โดยนํ้าพุแหง ดูไบ ใชงบประมาณใน
การกอสรางทั้งสิ้นกวา 7.2 พันลานบาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค่ํา  อิสระอาหารค่ํา ที่ ดูไบมอลล 

สมควรแกเวลาเดินทางสู สนามบินดูไบ 
22.35 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินเอมิเรตสEmirate Airline 

(EK)เท่ียวบินที่  EK374 
 
วันที่หา  กรุงเทพ           
 
07.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 

 

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



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเท่ียว 
 

วันเดินทางราคา มหัศจรรยดูไบ สายการบินเอมิเรตส (EK) 5 วัน 3 คืน 

เริ่มเดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง 

ไฟทบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

4 มี.ค. 63 8 มี.ค. 63 
EK375/EK37

4 
29,900 29,900 28,900 7,000 

11 มี.ค. 63 15 มี.ค. 63 
EK375/EK37

4 
29,900 29,900 28,900 7,000 

25 มี.ค. 63 29 มี.ค. 63 
EK375/EK37

4 
29,900 29,900 28,900 7,000 

2 เม.ย. 63 6 เม.ย. 63 
EK375/EK37

4 
32,900 32,900 31,900 7,000 

10 เม.ย. 63 14 เม.ย. 63 
EK375/EK37

4 
39,900 39,900 38,900 7,000 

12 เม.ย. 63 16 เม.ย. 63 
EK375/EK37

4 
39,900 39,900 38,900 7,000 

29 เม.ย. 63 2 พ.ค. 63 
EK375/EK37

4 
29,900 29,900 28,900 7,000 

7 พ.ค. 63 11 พ.ค. 63 
EK375/EK37

4 
28,900 28,900 27,900 7,000 

22 พ.ค. 63 26 พ.ค. 63 
EK375/EK37

4 
27,900 27,900 26,900 7,000 

 

อัตราคาบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินไป -กลับพรอมกรุป กรุงเทพฯ-ดูไบ-กรุงเทพฯ สายการบิน Emirate 

Airline(EK) เปนตั๋วหมูคณะไมสามารถสะสมไมลได 
 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน

เดินทาง) 



 

 

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

 คาวีซาทองเที่ยวประเทศดูไบ 
 คาโรงแรมตลอดการเดินทาง (พักหองละ 2 -3ทาน)(กรณีมาไมครบคูและไม

ตองการเพิ่มเงินพักหองเด่ียว) 
 คาอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ,นํ้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 
 คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเท่ียวตามรายการระบุ 
 คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวคนไทย 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 

500,000 บาท 
เงื่อนไขประกันการเดนิทาง  คาประกันอุบตัิเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครอง
เฉพาะกรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสิน
สวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คานํ้าหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัมตอทาน 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาต,ิการประทวง,

การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมอืงจากเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือ
ความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,พนกังานขับรถ,หัวหนาทวัรตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 50 
USD/ทาน 

 



 

 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่ 
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 15 ทานขึน้ไป กรณีไมถึง 15 ทาน ทางบริษัทจะขอเลื่อน
การเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทัวรเพิ่ม โดยจะแจงใหทาน
ทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง 
2.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 10,000 บาท สวนท่ีเหลือ
ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15 วันมิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง21วัน) 
3. กรณียกเลิก 
3.1 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา  ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไข
ใดๆทั้งสิ้น 
3.2 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดย
ไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 
4. กรณีเจ็บป�วย 
4.1 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 
5.กรณีท่ีทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกต๋ัวภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ต๋ัว
รถทัวร,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกต๋ัวหรือชําระคาทัวร 
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบิน โดย 
ไมไดแจงใหทราบลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
รับผิดชอบทุกกรณี 
 

เอกสารที่ใชในการยืน่วีซาประเทศดูไบ 10 วันลวงหนากอนเดินทาง 

 สแกนหนาพาสปอรตสีที่ชัดเจน หามถายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทาง
ตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน 

 รูปถาย : รูปสี ขนาด 2 นิ้ว พืน้หลังสีขาวเทาน้ัน 2 รูป หนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน เก็บผม
ใหเรียบรอย  



 

 

 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 เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ตองเตรียมเอกสารเปลี่ยน
ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตัวจริง 1 ฉบับ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

** ในกรณีวีซาของทานไมผานการพิจารณาจากประเทศดูไบ 
ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบคืนเงินคาทัวรใหทุกกรณี** 

 
 
 
 



 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมอีายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมอีายุเหลือใชงานไมนอย
กวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการ
เขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาต(ิซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับใน
เงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ 
ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป�าเกิด
สูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไม
วากรณีใดๆทั้งสิ้น 



 

 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนาํมาเลือ่น
วันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตาม
อัตราคานํ้ามันหรอืคาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัวดังกลาว 

 เมื่อทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีได
ระบุไวขางตนนี้แลวทัง้หมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flightจะไมมกีารคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมีการชํารุด เปยกน้ํา การขีดเขียนรูปตางๆหรือ
แมกระทั่งตราปم�มลายการตูน ที่ไมใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. กรุณา
ตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเสธการเขา-
ออกเมืองของทาน ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาตใิหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึง่เปนส่ิงที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยูเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคา
ทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนา
อยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 


