
 

 

รหัสทัวร PVC2000556 

ทัวรดูไบ GOOD TIME TO DUBAI 5 วัน 3 คืน (EK) 
BURJ KHALIFA  - DUBAI FRAME - The Plam - BURJ AL ARAB - ตะลุยทะเลทราย
โดยรถ4WD  - ชมพรมผืนใหญที่สุด ณ GRAND MOSQUE - Dubai Mall - DUBAI 
MIRACLE - GARDEN  GLOBAL VILLAGE - JUMEIRAH BEACH  

 



 

 

 
 

วันแรก กรุงเทพฯ–ดูไบ-แวะถายรูป  DUBAI FRAME-MIRACLE GARDEN 
 (-/-/D) 

 
06.30 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร ผูโดยสารขาออก 

ประตูที่ 8 เคานเตอร T สายการบิน เอมิเรสต EK สายการบินชัน้นําหรูหราระดบั
โลก โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกเรื่อง
เอกสารและสัมภาระ 

09.30 น. เหินฟ�าสู ดูไบ โดยสายการบิน EMIRATES เท่ียวบินที ่EK375 AIRBUS 
A380 (บริการอาหารบนเครื่อง ใชเวลาบนิ 6.30 ชั่วโมง) 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา 
กล
าง
วัน 

คํ่า 
โรงแรมที่พัก 
หรือเทียบเทา 

1 
กรุงเทพฯ-ดูไบ-แวะถายรูป DUBAI FRAME – 

MIRACLE GARDEN 
✈ ✈ O 

Holiday Inn 
Express 

2 
ดูไบ-อาบูดาบี- อิมิเรตสพาเลส-GRAND 

MOSQUE-HERITAGE VILLAGE-MALL OF 
EMIRATES-GARDEN VILLAGE 

O O O 
Holiday Inn 

Express 

3 

ดูไบ-JUMEIRAH BEACH-บุรจญอัลอาหรับ 
BURJ AL ARAB Madinat Jumeirah Souk-

นั่งรถ Monorail-THE PLAM 
ทัวรทะเลทราย(4WD) 

O O O 

Holiday Inn 
Express 

4 
ดูไบ-DUBAI MUSEUM-ABRA TAXI-GOLD 

SOUK-SPICE SOUK-ขึ้นตึก BURJ KHALIFA- 
DUBAI MALL+นํ้าพุเตนระบํา 

O O ✈  

5 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 



 

 

 
 
13.15 น. เดินทางถึงสนามบนินานาชาติดไูบเมื่อเสร็จพธิีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยนําทุก

ทานเดินทางสูเมืองดูไบ 
นําทานแวะถายรูป DUBAI FRAME” ซึง่มีขนาดสูง 150 เมตร เชือ่มดวยสะพาน
ยาว 93 เมตร เริ่มการกอสรางตั้งแตป 2013 ภายในหอชมวิวจะเปนพิพิธภัณฑเลา
เรื่องความเปนมาในอดีตของดูไบจนถึงปจจุบนั โดยนําเสนอผานเทคโนโลยีแสงสีเสียง
สามมิติและ VERTUAL REALITY โดยหอชมวิวดงักลาวเปดเพ่ิงเริม่เปดเมื่อวันที่ 
01 มกราคม 2561 ทานจะเห็นวิวโดยรอบๆ ในตัวเมืองดูไบไดอยางชัดเจน 
 
 
 
 

 
 

จากนั้นนําทานเขาชม DUBAI MIRACLE GARDEN สวนดอกไมในดูไบ มริาเคลิ 
การเดน เริ่มตนครัง้แรกป 2013 จดุเดนของสวนดอกไมในปนี้เกิดจากความรวมมือ
ระหวาง ดูไบ มิราเคิล การเดน และสายการบนิเอมิเรตส ที่จัดดอกไมเปนรปู
เครื่องบินแอรบัส เอ 380 ขนาดเทาของจริง โดยสรางจากวัสดรุีไซเคิล ใชดอกไมสด
และพรรณพืชกวา 500,000 ตนและยงัไดรบัการรับรองจากกินเนสสเวิลดเรก
คอรดส Guinness World Records วาเปนการจัดดอกไมที่มโีครงสรางใหญ
ที่สุดในโลก เครื่องบินจาํลองขนาดใหญเทาของจริงตกแตงดวยดอกไมนานาชนิดคือ



 

 

สิ่งที่ดึงดูดใหฉันและเพื่อนมายังที่แหงนี้ภาพในมุมหนึ่งที่มองเห็นแอรบัส เอ 380 
ของสายการบินเอมเิรตสจอดขางรันเวยดอกไมหลากสีเปนภาพที่สรางความตื่นตาตื่น
ใจแกผูท่ีไดเห็น การเดนิชมดอกไมในสวนแหงนี้ใหความรูสึกเหมือนกําลังชม
นิทรรศการศิลปะ บางจุดเราสามารถชืน่ชมความงามที่เรียบงาย ในขณะที่บางจุดมี
การนําเสนอไอเดียที่แปลกใหมและนาสนใจ เราจะเห็นการจําลองสถานที่ที่มีชื่อเสียง
อยางตึกเบิรจคาลิฟา ควบคูไปกบัการสรางสถานที่และตัวละครในโลกจินตนาการ 
สรางบรรยากาศใหผูมาเยือนรูสึกเหมือนกําลังอยูในสวนที่มีความมหัศจรรย  ซึ่งใน
แตละปก็จะมดีีไซนและคอนเซ็ปตที่แตกตางกนัออกไปอกจากคนจะไดเดินชมความ
สวยงามของสถานที่ภายในยังมีการจัดโซนตางๆ ใหนั่งพักผอนไดทั้งในรมและ
กลางแจง รวมทั้งมีโซนอาหารและเครื่องดื่มใหบริการอยูรอบๆ 

 
 
 
 
 
คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
   นําทานเดินทางสูที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเทา  
 

วันที่สอง  ดไูบ-อาบูดาบ-ีเอมิเรตสพาเลส - GRANFD MOSQUE-HERITAGE 
VILLAGE-MALL OF EMIRATE-GLOBAL VILLAGE       (B/L/D) 

 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู นครอาบูดาบี ซึ่งหางจากตวัเมืองดูไบ 180 กิโลเมตร (ประมาณ 
2 ชั่วโมง)  
* หมายเหตุ โปรดแตงกายสุภาพออกจากโรงแรมเพือ่เขามัสยิดชิคซาเญด * 
ผูหญิง: กรุณาโพกผาคลุมศรีษะดวยนะคะเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว หามใส
กางเกงเลคก้ิงหรือกางเกงรัดรูป   ผูชาย: เสื้อแขนยาวขายาวแตงกายสุภาพ  



 

 

นําทานเก็บภาพความประทับใจคูกับ EMIRATE PALACE เปนโรงแรมของรัฐบาล
อาบูดาบี บรหิารโดยกลุม Kempinski เป ดใหบริการครัง้แรกเมื่อป 2548 โดยใช
งบประมาณกอสรางทัง้สิ้นประมาณ 3 พันลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งสรางสวยงามดุจดั่ง
พระราชวังของเจาผูครองนคร โรงแรมนี้อยูบนที่ของอดีตประธานาธิบดี Shieak Al 
Anyan ซึ่งทานเคยดํารงตําแหนงประธานาธิบดี ของ U.A.E  
 
 
 
 

 
จากนั้นนําทานชม GRAND MOSQUE หรือ SHEIKH ZAYED BIN SULTAN 
AL และเปนสุเหราประจําเมือง ของทานเชคที่กอตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต ที่
ทาน สรางไวกอนทานจะสวรรคต การกอสรางรวมทั้งหมดเปนเวลา 10 ป สุเหรานี้มี
พรมผืนที่ใหญที่สุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟChandelier ใหญ
ที่สุดในโลก นําเขาจากประเทศเยอรมันทําดวยทองคําและทองแดง สามารถรองรบัผู
มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไดสูงถึง 40,000 คน นอกจากนี้มสัยิดแหงนี้เปน
สุสานหลวงที่ฝงพระบรมศพของ Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan อดีต
ประธานาธิบดีคนแรกแหงสหรฐัอาหรับเอมิเรตสและเจาผูครองรัฐอาบูดาบี ้
 
 
 
 

 
นําทานชม HERITAGE VILLAGE ซึ่งเปนหมูบานพืน้เมืองจําลองความเปนอยูของ
ชาวเบดูอิน ที่เคยเรรอนอยูในทะเลทราย ใหทานอิสระกับการถายภาพและเลือกซื้อ
ของเปนที่ระลึกไดจากหมูบาน 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

เดินทางกลับดูไบใชเวลาโดยประมาณ 2 ชัว่โมง 
จากนั้นนําทานอิสระชอปปم�ง Mall of the Emiratesไดรบัความนยิมสูงทันทีที่เปด
บริการ Mall of the Emirates เปนหางขนาดใหญ มโีรงภาพยนตร Cinestar 
แบบคอมเพล็กซ มีอารเคดกวางใหญ ตดิตัง้ตูเกมส ลานโบวลิ่ง และรานคาอีก
มากมาย รวมถึงรานตางๆ ที่ไดรับความนิยมในดูไบ และ Borders, 
Debenhams, Zara และแมแต Harvey Nichols สินคาแบรนดดังอยาง H&M 
และ Phat Farm สําหรับลูกคาท่ัวไป และ Via Rodeo ที่เตม็ไปดวย Versace, 
D&G, Ferragamo และอืน่ๆ ในหางยังมีสวนของ Ski Dubai ใน Mall of the 
Emiratesจุดที่โดดเดนที่สุดของ Mall of the Emirates กค็ือ Ski Dubai ไมนา
แปลกใจที่ Mall of the Emirates เปนหางสรรพสินคาท่ีไดรับความนิยมสูงสุดใน
ดูไบ Ski Dubai หนึ่งในสุดยอดแหลงทองเที่ยวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส สามารถ
เลือกเลนระหวางสกี สโนวบอรด เล่ือนหิมะ หรือโยนบอลหิมะในสวนหิมะ (ไมรวม
คาเขาและคาอุปกรณใน Ski) 
 

 
 
 
 
 

จากนั้นนําทานเดินทางสู GLOBAL VILLAGE (เปด 16.00-00.00 น.) นําทาน
เยี่ยมชมมหกรรมวัฒนธรรมที่ใหญที่สุดในภูมภิาคอาหรับ ภายในจะมีกิจกรรม อาทิ
เชน ชอปปم�ง ,ความบันเทิงกลางแจง และกิจกรรมทีม่ีสีสันตามชวงเทศกาลตางๆ โดย



 

 

มีประเทศที่เขารวมออกรานกวา 70 ประเทศ นําเสนอในพาวิลเล่ียนกวา 36 จดุ 
นอกจากนั้นยังมีเครื่องเลนสวนสนุกกวา 50 อยาง รวมทั้งรานอาหาร 26 ราน ใน
เมนูอาหารจากทั่วโลก 

 (รายการ GLOBAL VILLAGE เริ่มต้ังแตวันที่ 01 พ.ย. 62) 
 
 
 
 
 
 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
   นําทานเดินทางสูที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเทา 
 

วันที่สาม  ดูไบ-JUMEIRAH BEACH-บุรจญอัลอาหรับ BURJ AL ARAB- Madinat 
Jumeirah Souk - นั่งรถ Monorail-THE PLAM-ทัวรทะเลทราย (4WD) 
(B/L/D) 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชมชายหาด JUMEIRAH BEACH ซึ่งเปนชายหาดตากอากาศที่สวยงาม
ยอดนิยมของดูไบ จากนั้นนําทานถายรูปกบัโรงแรม ตึกบุรจญอัลอาหรับ BURJ AL 
ARAB โรงแรมสุดหรู ระดับ 7ดาว ที่สวยและหรูหราทีส่ดุ แหงหนึ่งของโลก และมี
ชื่อเสียงของตะวันออกกลาง ที่ทุกคนใฝ�ฝนท่ีจะมีโอกาสเขาไปสัมผัส ตั้งอยูริมอาว
อาหรับ เปนที่พักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ บุรจญอัล อาหรับ (Burj Al Arab)
หนึ่งในสัญลักษณอันสําคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสตึกบรุจญอัล อาหรับ 
ปจจบุันเปนโรงแรมรปูทรงเรือใบที่สวยและหรูหราที่สุดระดบัโลกและมีชื่อเสียงของ
ตะวันออกกลางมคีวามสูง 321 เมตรหรือ 1,050 ฟุตตั้งอยูบนเกาะเทียมที่ถูกถมขึ้น
หางจากแถบชายหาดจเูมราห 280 เมตรริมอาวเปอรเซียท่ีทุกคนใฝ�ฝนท่ีจะมีโอกาส
เขาไปสัมผัสซึ่งเปนที่พักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับการกอสรางของตึกเริม่ตน 



 

 

 
 
 
 
 
 
กอสรางใน พ.ศ. 2537 แลวเสร็จและเริ่มเปดใชงานครั้งแรกเมื่อ 1 ธนัวาคม พ.ศ. 
2542รูปทรงของตกึถกูสรางใหเหมือนกับใบเรือของเรือใบแบบชาวอาหรับ ซึ่งตวัตึก
มีเสา 2 เสาแยกออกมาเปนรูปตวั V ในขณะที่ชองวางระหวางตวั V สวนหนึ่งกป็ดให
เปนหองใหญๆ และแบงออกเปนชั้นๆ สถาปนิกไดกลาววา "ส่ิงกอสรางนี้จะเปน
สัญลักษณของเมืองดไูบซึ่งก็เหมือนกบั โอเปราเฮาสท่ีเปนสัญลักษณของเมืองซิดนีย 
หรือหอไอเฟลที่เปนสัญลักษณของเมืองปารสีและตึกบุรจญอัล อาหรับกต็องการ
กลายเปนสัญลักษณของเมืองดไูบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเชนกัน" 
 
 
 
 
 

 
 

จากนั้นนําทานสู เมดิแนท จูไมรา ซุค (Madinat Jumeirah Souk) ศูนยการคา
รูปทรงอาหรับโบราณตั้งอยูติดริมทะเล หรือเรียกวา เวนิสแหงดูไบ เปนตลาดตดิแอร 
ตั้งอยูในสวนเดียวกบัโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว Mina Al Salam ของตระกูล Al 
Maktoum ออกแบบและตกแตงเปนศิลปะพื้นเมืองแบบอาหรับคลาสสิก ภายในมี
สินคาระดับ Premium มากมาย อาทิ ของที่ระลึก พวงกญุแจ ขวดทราย พรม
อิหราน หัวนํ้าหอม โคมไฟ ของประดับตกแตงบาน ขนมหวาน และถั่วรสช็อกโกแลต 
เปนตน 
 



 

 

 
 
 
 

 
นําทาน นั่งรถ Monorail > เดินทางสูโครงการเดอะปาลม THE PALM ซึ่งเปน
โครงการที่อลังการ สุดยอดโปรเจคสโดยการถมทะเล ใหเปนเกาะเทียมสรางเปนรปู
ตนปาลม 3 เกาะ บนเกาะมีที่พักโรงแรม รีสอรท อพารตเมน รานคา ภัตตาคาร 
รวมทั้งสํานักงาน ตางๆนับวาเปนสิ่งมหัศจรรยอันดับ 8 ของโลก นําทานชื่นชมความ
สวยงามของภมูิประเทศ และบรรยากาศรอบๆ โรงแรมนี้ Palm Island เปน
โครงการมหัศจรรยที่คดิคนสําหรับรองรับการอยูอาศัยในอนาคต สรางโดยการนํา
ทรายมาถมทะเลเปนเกาะเล็กๆ รวม 301 เกาะ รปูรางหากมองจากดานบนรูปตน
อินทผลัม (The Palm) และ โครงการ The World จะเห็นเปนรปูแผนที่โลก  
 

 
 
 
 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางกลับสู โรงแรมที่พัก  
                หลังอาหารนําทานกลับเขาสูโรงแรมที่พักเพื่อเตรียมตัวตะลุยทะเลทรายในชวง 
บาย          15.00 น.-15.30 น. พรอมกันท่ีลอบบี๊ จะมีเจาหนาท่ีมาคอยรับทาน ไปแคมป� /

ตะลุยทะเลทราย โดยบรกิารนี้จะอํานวยความสะดวกโดยการรบั-สงถึงโรงแรม “ 
ทัวรทะเลทราย””ทานจะสนุกกับการนั่งรถตะลุยไปเนินทราย ตื่นเตน พรอมชมพระ
อาทิตยตก หลังจากนั้นนําทานเขาสู แคมปم�งกลางทะเลทราย โดยภายในมีกิจกรรม
ตางๆใหทุกทานรวมสนุก อาทิเชน 
Henna Tattoo (ทดลองศิลปะการเพนทลวดลายแบบฉบับชาวอาหรับ) 
SHI SHA. (เคร่ืองสูบบารากู แบบฉบับของชาวอาหรับกลิน่ผลไม) 



 

 

 GALA BAYA... ใหทานแตงกายพื้นเมอืงแบบชาวอาหรับ ถายรูปเก็บไวปนที่
ระลึก 
 ฟร ีไมอัน้ชิมชาอาหรับ, ผลไมตามฤดูกาล, กาแฟ, นํา้อัดลม, นํ้าดื่ม   
การขี่อูฐ 
 
 
 

 
 
คํ่า บริการอาหารคํ่า แบบบารบีคิว ในทามกลางบรรยากาศทะเลทรายสบาย 

พรอมโชวระบําหนาทอง(Belly Dance) จากสาวสวยชาวอาหรับกลาง
ทะเลทราย  

22.00 น. เดินทางออกจากแคมป� กลับสู โรงแรมที่พกั  
ที่พัก             HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเทา 
 

วันที่สี่  ดูไบ-DUBAI MUSEUM-ABRA TAXI-GOLD SOUK-SPICE SOUK- ขึ้น
ตึก BURJ KHALIFA -DUBAI MALL+นํ้าพุเตนระบํา   (B/L/-) 

 
เชา   บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทุกทานเขาเยี่ยม ชมพิพิธภัณฑ ดูไบ (DUBAI MUSEUM) เปนพิพิธภัณฑที่
ทันสมยัที่สุดในตะวันออกกลาง สรางขึน้เมื่อศตวรรษที ่19 บรูณะครัง้ลาสุดป 
ค.ศ.1970 เปนพิพิธภัณฑที่รวบรวมเรื่องราวสําคัญทางประวตัิศาสตร เชน การ
คนพบ งานศิลป� ในหลมุฝงศพที ่AL QUSAIS ที่มีอายุถึง 4,000 ปและเรื่องราว
การคาขายมกุ ในประวัติศาสตรกอนการคนพบนํ้ามัน และทานจะประทับใจกบัการ
นําเทคโนโลยีตาง ๆ มาถายทอดเพ่ือบอกเลาเรื่องราวประวัตศิาสตรของอาหรับ
โบราณ 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
จากนั้นนําทุกทานนั่ง เรือขามฝาก ABRA  
ซึ่งเปนพาหนะท่ีชาวดูไบใชกันมาแตโบราณและยังคงอนุรักษไว ขามฝم�งพาทุกทานไปช
อปปم�งที่ตลาดทอง  
 
 
 
 

 
นําทานเดินชอปปم�ง ตลาดทอง (GOLD SOUK) 
เปนที่1ของตลาดทองที่ใหญที่สุดในโลกขายทุกอยางที่เปน JEWELRY เชน มุก 
อัญมณี ตางๆรานเล็กๆมากมายกวารอยรานคาใหทานไดเลือกซื้อของที่ ตลาด
เคร่ืองเทศ (SPICE SOUK) คือ ตลาดเครือ่งเทศทั้งตลาดตลบอบอวนไปดวยกลิ่น
เครื่องเทศหลากหลายชนิดจากทั่วทุกมุมโลกจําพวกไมหอม อบเชย ถั่ว กระวาน กาน
หลู และถั่วรอยแปดชนดิจากทุกที่ในตะวันออกกลาง 
 
 
 
 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางกลับสูเมืองดูไบเพ่ือขึ้นชมตึกบุรจญเคาะลีฟะฮ BURJ KHALIFA 
(THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) หรือเดิมชื่อ บุรจญดูไบหนึ่งใน
สัญลักษณอันสําคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตสอีกทั้งยังเปนฉากเส่ียงตาย



 

 

สําคัญของพระเอก “ ทอมครูซ” จากภาพยนตรเรื่อง Mission Impossible 4 ซึ่ง
ตึก มีความสูงถงึ 828 เมตร ปจจุบันมีทั้งหมด160 ชั้นเปนตกึที่ไดชือ่วาสูงที่สุดใน
โลกตัวตึกไดทําสถิตกิลายมาเปนตึกระฟ�าที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถงึ546 เมตรแซง
ตึกไทเป101 เรียบรอย(สูงกวาตึกไทเป101 ประมาณ 97 เมตร และสูงกวาอาคารใบ
หยก2 ประมาณ 218 เมตร) ซึ่งไดมีการเปดตัวอยางเปนทางการ เมื่อวันที่4 
มกราคม พ.ศ.2553 และ เปลี่ยนชื่ออาคารจาก "บุรจญดูไบ" เปน "บรุจญเคาะ
ลีฟะฮ" เพ่ือ เปนเกียรติแก ทานชีคคอดีตประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส ตึกบุรจญเคาะลีฟะฮออกแบบโดยเอสโอเอ็ม ผูออกแบบเดียวกันกบัเซียรทาว
เวอร อาคารที่สูงท่ีสุดในสหรัฐอเมริกาในปจจบุันการตกแตงภายในจะตกแตงโดยจอร
โจอารมานี Giorgio Armaniโดยเปนโรงแรมอารมานีสําหรับ37 ชั้นลางโดยชั้น45 
ถึง108 จะเปนอพารตเมนตโดยที่เหลือจะเปนสํานักงานและชั้นที่123 และ 124 จะ
เปนจุดชมวิวของตกึที่สําคัญ สวนบนของตึกจะเปนเสาอากาศสื่อสารนอกจากนี้ชั้น 
78 จะมีสระวายนํ้า กลางแจงขนาดใหญโดยตกึนี้จะตดิตัง้ลิฟตที่เร็วที่สุดในโลกที่
ความเร็ว18 ม./วินาที (65 ก.ม./ชม.,40 ไมล/ชม.)โดยลิฟตที่มีความเร็วสูงสุดอันดับ
ที่ 2 ปจจบุันอยูท่ีตึกไทเป101ที่มีความความเร็ว 16.83 ม./วนิาท ี
 
 
 
 

 
 
 
นําทานชอปปم�ง หางดูไบมอลล(Dubai Mall)เปนศูนยการคาแหงใหมลาสุดของ
เมืองดูไบ โดยจําลองอาทิเชน หาง Gallaria Lafayette หางชื่อดงัของฝรั่งเศส 
หาง Bloomingdales อันยิ่งใหญจากอเมรกิาเปนศูนยรวมแบรนดเนมชั้นนําแนว
หนาจากทั่วทุกมุมโลก ทานสามารถเลือกชมเทคโนโลยีลํ้าสมัยของนํ้าพุเตนระบําที่
ขนาดใหญที่สุดในโลกโดยมีการจัดแสดงที่บริเวณหนาหางดูไบมอลล เริ่มตั้งแต 
17.30-24.00น.โดยการแสดงจะเริ่มทุกๆ30นาทีจากจุดนี้ ถายสามารถถายรูปคู



 

 

กับตกึบรุจญเคาะลีฟะฮ (BurjKhalifa) แบบเต็มตัวตกึอีกดวย 
 

 
 
 
 
 
คํ่า  อิสระอาหารคํ่าเพื่อสะดวกในการเลือกซื้อของภายในหาง 
  ไดเวลาพอสมควรนําทานเดนิทางสู สนามบินดูไบ เพ่ือเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ 
22.35 น. เหิรฟ�าสู ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบิน 

EK374 AIRBUS A380  (บริการอาหารบนเครื่อง ใชเวลาบิน 6.30 ชั่วโมง) 
 

วันที่หา  กรุงเทพฯ  (-/-/-) 

 
07.35 น. คณะเดนิทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ดวยความประทับใจ  
 
**รายการทองเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ** 
**กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด 
เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
อัตราคาบริการ 

 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 
(พักหองละ 
2-3 ทาน) 

ราคาเด็กเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

ราคาเด็กไม
เสริมเตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเด่ียวเพิ่ม 

07 – 11 ก.พ. 63 
22 – 26 ก.พ. 63 
13 – 17 มี.ค. 63 

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

07 – 11 มี.ค. 63 
20 – 24 มี.ค. 63 
26 – 29 มี.ค. 63 

28 มี.ค. – 01 เม.ย 63 

32,999 บาท 32,999 บาท 32,999 บาท 6,500 บาท 

UPDATE 16/01/20 
 
**ราคานี้ สงวนสิทธิก์ารเดินทาง จํานวน 20 ทานขึ้นไป** 
หมายเหตุ 
1. ราคานีส้ําหรับผูโดยสาร 20 ทานขึ้นไป หากผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวบริษัทฯ  
ขอเก็บคาทัวรเพิ่มทานละ 2,500 บาท 
2. ไมมีราคาเด็กเนื่องจากเปนราคาพิเศษแลว 
 
เงื่อนไขในการจองทัวร 
งวดที่ 1 : สํารองที่นัง่จาย 15,000 บาท/ทาน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พรอมสงสําเนา
หนังสือเดินทาง 
งวดที่ 2 :ชําระยอดสวนที่เหลือ กอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน  
หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ
 



 

 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนัน้ ทีไ่มสามารถ 
คืนเงินได (ตัวอยางเชน คาตัว๋เครื่องบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพกั เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณ ี
กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งตองมีใบรบัรองแพทยจากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะ
ทําเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพ่ือใหพิจารณาอีกครั้ง 
ทั้งนี้ อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินไดทั้งหมด
หรือบางสวน หรือไมไดเลย เพราะขึ้นอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและ
ในทุกๆบริการอื่นๆเปนสําคญั  
 
 
เอกสารทีใ่ชประกอบในการยื่นวีซา 
 ในการทําวีซาประเทศดูไบ 10 วัน ลวงหนากอนเดินทาง 
 พาสปอรตมีอายุนานกวา 6 เดือน และมีหนาวางอยางนอย 2 หนา 
 รูปถายพ้ืนหลังสีขาว ขนาด 2นิว้ 1 รปู หนาตรง ไมยิ้ม ไมเห็นฟน  
 สแกนหนาพาสปอรต กลางเตม็2 หนา (ตองเปนสแกนสีไมสามารถใชสําเนาได) 
 กรณีเดก็อายุไมถึง 20 ปบริบรูณ และไมไดเดินทางกับบิดา/มารดา คนใดคนหนึ่ง ตองมี
จดหมายยินยอมใหเดนิทางไปตางประเทศ จากบิดา/มารดา ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วาการ
อําเภอ โดยระบุประเทศและวันเดินทาง (ตัวจริง) 
 สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด ของบิดามารดา   (กรณีที่มีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปเดินทางไปดวย) 
 สําเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุตํ่ากวา 20 ป) 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชดุ (กรณีอายุตํ่ากวา 20 ป) 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือสําเนาทะเบียนหยา 1 ชดุ (กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปเดินทาง) 
 
 
 
 
 

พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนั�นบริษัทจะไม่รบัผิดชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 



 

 

ตัวอยางเอกสารยื่นวีซา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอแนะนําและแจงเพื่อทราบ 
 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเปนผูใหญ 
3 ทาน แนะนําให   
  ทานเปดหองพัก เปน 2 หองจะสะดวกกับทานมากกวา 
กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกตั๋วแลวไมสามารถขอคืนเงินไดและไมสามารถเปลี่ยนวัน
เดินทางได 
กระเป�าเดินทางเพื่อโหลด ใหทานละ 1 ใบ นํ้าหนักไมเกิน 30 ก.ก.ตอใบ / กระเป�าถือขึ้นเครื่อง 
(Hand carry)  
  นํ้าหนักตองไมเกิน 7 ก.ก.1ใบ  
อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินเอมิเรสต ( EK ) 
 คารถโคชทองเที่ยวตามรายการ      
 คาท่ีพักโรงแรมระดบัมาตรฐาน 3 คืน (พักหองละ 2 ทาน) 
 คาอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ    
 คาวีซาเขาประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรสต 
 คาธรรมเนียมตางๆ และคาเขาชมตามสถานที่ทุกแหง  
 คาประกันอุบัติเหตใุนการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารกัษาพยาบาล 500,000 บาท  



 

 

  วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรบัรองแพทยวา ”อาหารเปนพิษ
เทานั้น”) 
 (หมายเหตุ: คาประกนัอุบิติเหตุสําหรับเด็กท่ีมีอายุตํ่ากวา 6 เดือน และ ผูใหญอายุมากกวา 75 
ป 
ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาหนังสือหนังสือเดินทาง 
 คานํ้าหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกนิกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน) 
 คาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คาซกัรีด คาโทรศัพท คาอาหารสั่งพิเศษ, คามินิบารในหองพัก  
 คาอาหารที่ไมไดระบไุวในรายการ, คาโทรศพัท คาซักรีด ฯลฯ 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
เปนธรรมเนียมปฏิบัติในการทองเที่ยว นกัทองเที่ยวควรทิปแกมัคคุเทศกทองถิ่นและ 
      คนขับรถที่คอยบริการเราโดยประมาณ   ประมาณ  37 USD ตอทริป 

 คาทิปมัคคุเทศกไทย ทานละ 3 USD / ทาน / วัน (คิดเปน 5วัน เทากับ 15 USD) 
 คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 3 USD / ทาน / วัน (คิดเปน 4วัน เทากับ 12 USD)       
 พนักงานขับรถในประเทศดูไบ ทานละ 2 USD / ทาน / วัน (คิดเปน 4วัน เทากับ 8 USD) 
 พนักงานขับรถทองทะเลทราย  ทานละ 2 USD / ทาน / วัน (คิดเปน 1 วัน เทากับ 2 USD) 
 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนัน้ ทีไ่มสามารถ 
คืนเงินได (ตัวอยางเชน คาตั๋วเครื่องบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพกั เปนตน)  

ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณ ี

***หมายเหตุ*** 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 20 ทาน  ซึง่ในกรณีนี้ทาง  บริษัทฯ ยินดีคนืเงินใหทัง้หมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถา
ตองการ 



 

 

 ในกรณีที่คณะออกเดนิทางตํ่ากวา 20 ทาน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการ
เปลี่ยนแปลงขนาดของพาหนะท่ีใชในการนําเท่ียว ตลอดรายการทัวร โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
ในกรณีที่คณะออกเดนิทางตํ่ากวา 20 ทาน หรือตํ่ากวามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทาง
ผูจัดรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บคาทัวรเพ่ิมเต็ม ตามความเหมาะสม 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สดุวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  
บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏิวัต ิและอื่น 
ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิัทฯ หรอื คาใชจายเพ่ิมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน 
การเจ็บป�วย การถกูทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ อุบตัิเหตุตาง ๆ 
ราคานี้คิดตามราคาบตัรโดยสารเครื่องบนิ ณ ปจจุบัน หากมกีารปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น 
ตามอัตราคานํ้ามัน หรอื คาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตัว๋ ตาม
สถานการณดังกลาว 
เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม
คืนเงินในทุกกรณี 
หากลกูคาทานใด ยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมตัิ ลูกคาตองชําระคามัดจําที่ 15,000 บาท 
และคาวีซาตามที่สถานฑูตฯ เรียกเก็บ 

หนังสือเดินทางตองมอีายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 

และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณี ถือหนังสอืเดินทางตางชาต ิโปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ** 

**ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับวัน
เดินทางที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการ
ชําระเงินคาตั๋วดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุก
กรณี** 


