
#14618 ทัวรดูไบ อาบูดาบี 6 วัน 3 คืน ข้ึนตึกเบิรจคาลิฟา(ช้ัน
124) อาคารบุรจญอัลอาหรับ บิน EK
ทัวรดูไบ อาบูดาบี ชมวิวดานบนอาคารดูไบเฟรม ตลาดเมดินัทจูไมรา ดูไบอาย
หางเอมิเรตสมอลล นั่งรถลีมูซีนชมเมือง โรงแรมแอตแลนติส นั่งรถตะลุยทะเล
ทราย สุเหราหลวงแหงเมืองอาบูดาบี ทําเนียบประธานาธิบดี



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานดูไบ - ดูไบเฟรม - สุเหราจูไมรา - ชายหาดจูไมรา - พระราชวัง
ทานชีค - ตึกโรงแรมบุรจญ อัล อาหรับ - ตลาดในรมมาดินาท - รานของฝา
กดูไบ - หางเอมิเรตสมอลล

  

Novotel Barsha or
Golden Tulip, Dubai
United Arab Emirates
หรือเทียบเทา

3 น่ังลิมูซีนชมเมืองดูไบ - รถไฟ MonoRail ดูไบ - เดอะปาลม - แอทแลนติส
เดอะปาลม ดูไบ - ชิงชาสวรรคดูไบอาย - ตะลุยทัวรทะเลทราย - ระบําหนาทอง   

Novotel Barsha or
Golden Tulip, Dubai,
United Arab Emirates
หรือเทียบเทา

4 เฟอราร่ีเวิรด - อาบูดาบี - มัสยิดหลวง - เอมิเรตสพาเลซ - เอทิฮัดทาวเวอร -
ที่พักประธานาธิบดี   

Novotel Barsha or
Golden Tulip Dubai
United Arab Emirates
หรือเทียบเทา

5 พิพิธภัณฑดูไบ - ดูไบครีก - อาหรับ แท็กซ่ี - ตลาดทองและตลาดเคร่ืองเทศ -
โรงงานหนังชัน้นํา - ตึกบุรจญเคาะลีฟะฮ (เบิรจ คาลิฟา) - ดูไบมอลล - น้ําพุแห
งดูไบ - ทาอากาศยานดูไบ

   -

6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

16 ม.ค. 66 - 21 ม.ค. 66 ฿32,999 ฿32,999 ฿32,999 ฿8,999

30 ม.ค. 66 - 4 ก.พ. 66 ฿32,999 ฿32,999 ฿32,999 ฿8,999

6 ก.พ. 66 - 11 ก.พ. 66 ฿33,999 ฿33,999 ฿33,999 ฿9,999

20 ก.พ. 66 - 25 ก.พ. 66 ฿32,999 ฿32,999 ฿32,999 ฿8,999



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานดูไบ - ดูไบเฟรม - สุเหราจูไมรา - ชายหาดจูไมรา
- พระราชวังทานชีค - โรงแรม BURJ AL ARAB - ตลาดในรม
มาดินาท - รานของฝากดูไบ - หางเอมิเรตสมอลล

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

23.55 น. ขอเชิญคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น
4 ประตูทางเขาหมายเลข 8-9 เคานเตอร T สายการบิน Emirate Airlines โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ
อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

03.30 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบิน
Emirate Airlines เท่ียวบินท่ี EK377 (ใชเวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 55 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน)

07.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส นําทานผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากร (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 3 ชั่วโมง)

นําทานเดินทางสู เมืองดูไบ (Dubai) เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ตั้งอยูทางภาคเหนือของ
ประเทศ ถือเป็นเมืองแหงความมหัศจรรยเพราะถูกผันแปรจากดินแดนแหงทะเลทราย สูดินแดนแหงโลกอนาคต ความมั่งค่ัง
ทางการคา บริการการพัฒนาอสังหาริมทรัพย และศูนยกลางธุรกิจ ไมจํากัดเฉพาะการคาน้ํามันแบบกอนๆ สูการเป็นเมืองแหง
ผูนําเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีสุดของโลกแหงหน่ึง

นําทานขึ้นชมวิวดานบน อาคารดูไบเฟรม (Dubai Frame) สัญลักษณใหมของเมืองดูไบ อาคารหนาตาคลาย กรอบรูป ท่ี
ใหญท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นกรอบรูปฉาบทองคําความสูงขนาด 150 เมตร กวาง 93 เมตร ใชเวลาในการกอสรางมาถึง 10 ปีเต็ม
ดวยจํานวนเงินประมาณ 43.5 ลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.39 พันลานบาท คือการแสดงภาพใหผูเขาชมไดเห็นถึงสภาพ
แวดลอมของประเทศดูไบ ท้ังในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

รอบของการขึ้นชมวิวบนอาคาร ดูไบเฟรม อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับชวงเวลา และ อัตราคาบริการของ
บัตรขึ้นชม ตามอัตราท่ีคณะกําหนดเทานั้น

้ ่



นําทานผานชม สุเหรา จูไมรา (Jumeirah Mosque) สุเหราคูบานคูเมืองของเมืองดูไบ สรางดวยหินออนท้ังหลัง และไดชื่อ
วาเป็นสุเหราท่ีสวยงามมากท่ีสุดแหงหน่ึงในเมืองดูไบผานชม ชายหาดจูไมรา (Jumeirah Beach) สถานท่ีตากอากาศยอด
นิยมของชาวดูไบ

นําทานผานชม พระราชวังทานชีค (Shiekh Palace) ตื่นตาตื่นใจกับการถายภาพเป็นท่ีระลึกหนาพระราชวังอันงดงามสุด
อลังการของครอบครัวชีคค อัล มัคตูม (Shiekh Al Maktoum) ซ่ึงมีความรมรื่นเต็มไปดวยตนไมและพืชพรรณนานาชนิด และ
บรรดาเหลานกยูงมากมายนับหลายสิบตัวท่ีถูกเนรมิตขึ้นทามกลางเมืองแหงทะเลทราย

นําทานถายรูปกับ อาคารบุรจญอัลอาหรับ (Burj Al Arab) โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว รูปทรงคลายเรือใบท่ีงดงามและ
หรูหราท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก ตั้งอยูริมอาวอาหรับ เป็นท่ีพักอาศัยของเศรษฐีท่ีมีชื่อเสียงชาวตะวันออกกลาง

นําทานเดินทางสู ตลาดเมดินัท จูไมรา (Medinat Jumeirah Souk) ตลาดพ้ืนเมืองโบราณแตแฝงไปดวยความโรแมนติก
ตกแตงสไตลอาหรับผสมผสานกับวัฒนธรรมของตะวันออกกลางแบบด้ังเดิม มีท้ังรานแบบรถเข็นแผงลอยและบานมีรานขาย
ของท่ีระลึก เสื้อผาแฟชั่น เครื่องประดับ รานบูติก รานอาหารสุดหรูท่ีมีความหลากหลายและขึ้นชื่อจากท่ัวโลก

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

นําทานเดินทางสู ศูนยรวมสินคาพ้ืนเมือง (Local Product Shop) จําหนายของฝาก ของท่ีระลึกทองถิ่นของเมืองดูไบ
เชน พรม เครื่องประดับ ชุดพ้ืนเมือง รูปติดผนัง เป็นตน

นําทานเดินทางสู หางเอมิเรตส มอลล (Emirates Mall) เป็นหางขนาดใหญท่ีไดรับความนิยมสูง มีโรงภาพยนตร
Cinestar แบบคอมเพล็กซ มีอารเคดกวางใหญ ติดตั้งตูเกมส ลานโบวล่ิง และรานคาอีกมากมาย รวมถึงรานตางๆ ท่ีไดรับความ
นิยมในเมืองดูไบ

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารเกาหลีแบบเซ็ทเมนู

พักท่ี Novotel Barsha หรือ Golden Tulip, Dubai, United Arab Emirates หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดูไบ

ดูไบเฟรม

สุเหราจูไมรา

 เชา

เป็นทาอากาศยานขนาดใหญมากท่ีตั้งอยูในเขตอัลการฮูดของนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นทาอากาศยานท่ีพลุกพลานท่ีสุดในโลกจากการเป็นศูนยกลางการ
เชื่อมตอของการบินพาณิชยและการขนสงขามภูมิภาคตางๆ ของโลก

ดูไบเฟรม (Dubai Frame) สัญลักษณใหมของดูไบ ซ่ึงเป็นกรอบรูปฉาบทองคําความสูง
ขนาด 150 เมตร กวาง 93 เมตรท่ีใหญท่ีสุดในโลก ใชเวลาในการกอสรางมาถึง 10 ปี
เต็ม ดวยจํานวนเงินประมาณ 43.5 ลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.39 พันลานบาท

เป็นสุเหราคูบานคูเมืองของดูไบ ท่ีไดชื่อวาเป็นสุเหราท่ีมีสถาปัตยกรรมอิสลามท่ีทันสมัย
สวยงามมากท่ีสุดในตะวันออกกลางสรางดวยหินออนท้ังหลัง มีความงดงามในรูปแบบฟา
ติมิดยุคกลาง มีหออาซานคูตั้งตระหงานสวยงาม แตไมอนุญาตใหผูท่ีไมใชมุสลิมเขาไปใน
มัสยิดได ยกเวนหากเป็นนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมากับกลุมทัวรเทานั้น



ชายหาดจูไมรา

พระราชวังทานชีค

ตึกโรงแรมบุรจญ อัล อาหรับ

ตลาดในรมมาดินาท

ชายหาดตากอากาศท่ีสวยงามยอดนิยมของดูไบ ตั้งอยูท่ีเกาะเทียมอลังการ เดอะปาลม
ไอรแลนด สุดยอดโปรเจคการถมทะเล และท่ีพลาดไมได คือ การน่ังรถผจญภัยตะลุย เนิน
ทะเลเลทรายและขี่อูฐชมวิวและพระอาทิตยตกดินสุดโรแมนติก

เป็นพระราชวังท่ีงดงามสุดอลังการ ท้ังยังมีความย่ิงใหญ มีความรมรื่นเต็มไปดวยตนไม
นานาชนิด และมีบรรดาฝูงนกยูงหลายสิบตัวบริเวณโดยรอบ

เป็นหน่ึงในสัญลักษณอันสําคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ตึกบุรจญ อัล อาหรับ
ปัจจุบันเป็นโรงแรมรูปทรงเรือใบท่ีสวยและหรูหราท่ีสุดระดับโลกท่ีมีชื่อเสียงของ
ตะวันออกกลาง มีความสูง 321 เมตร หรือ 1,050 ฟุต ตั้งอยูบนเกาะเทียมท่ีถูกถมขึ้น
หางจากแถบชายหาดจูเมราห 280 เมตร รูปทรงของตึกถูกสรางใหเหมือนกับใบเรือของ
เรือใบแบบชาวอาหรับ ซ่ึงตัวตึกมีเสา 2 เสาแยกออกมาเป็นรูปตัว V ในขณะท่ีชองวาง
ระหวางตัว สวนหน่ึงก็ปิดใหเป็นหองใหญๆ และแบงออกเป็นชั้นๆ สถาปนิกไดกลาววา
"สิ่งกอสรางน้ีจะเป็นสัญลักษณของเมืองดูไบ"

ตลาดในรมมาดินาท หรือเรียกวา เวนิสแหงดูไบ เป็นตลาดติดแอร ตั้งอยูในสวนเดียวกับ
โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Mina Al Salam ของตระกูล Al Maktoum ออกแบบและ
ตกแตงเป็นศิลปะพ้ืนเมืองแบบอาหรับคลาสสิก ภายในมีสินคาระดับ Premium มากมาย
เชน ของท่ีระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหราน หัวน้ําหอม โคมไฟ ของประดับตกแตง
บาน ขนมหวาน ถั่วรสช็อกโกแลต เป็นตน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

รานของฝากดูไบ

หางเอมิเรตสมอลล

 บาย

เป็นรานขายของฝากจากดูไบจําหนายของฝาก ของท่ีระลึกทองถิ่นของเมืองดูไบ เชน พรม
เครื่องประดับ ชุดพ้ืนเมือง รูปติดผนัง และอ่ืนๆ ใหเลือกซ้ือตามอัธยาศัย

หางเอมิเรตสมอลล (Mall of the Emirates) เป็นหางขนาดใหญ มีโรงภาพยนตร ลาน
โบวล่ิง และรานคาอีกมากมาย รวมถึงรานตางๆ มีเวลาใหทานไดอิสระเลือกซ้ือสินคาแฟ
ชั้นมากมาย หรือทานจะเขาเลนท่ี Ski Dubai หน่ึงในสุดยอดแหลงทองเท่ียวในสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส สามารถเลือกเลนระหวางสกี สโนวบอรด เล่ือนหิมะ หรือโยนบอลหิมะ
ในสวนหิมะ



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 น่ังลิมูซีนชมเมืองดูไบ - รถไฟ MonoRail ดูไบ - เดอะปาลม -
แอทแลนติส เดอะปาลม ดูไบ - ชิงชาสวรรคดูไบอาย - ตะลุยทัวร
ทะเลทราย - ระบําหนาทอง

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

เวลาทองถิ่นประเทศดูไบชากวาประเทศไทยประมาณ 3 ชั่วโมง

รอบของการขึ้นชมวิวบนอาคาร ดูไบเฟรม อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับชวงเวลา และ อัตราคาบริการของ
บัตรขึ้นชม ตามอัตราท่ีคณะกําหนดเทานั้น

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารเกาหลีแบบเซ็ต

 Novotel Barsha or Golden Tulip, Dubai United Arab Emirates หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทาน น่ังรถลีมูซีนสุดหรู ชมความสวยงามโดยรอบของเมืองดูไบ
รอบของการน่ังรถลีมูซีน อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับชวงเวลา และ อัตราคาบริการ ตามอัตราท่ีคณะ

กําหนดเทานั้น

นําทาน น่ังรถไฟโมโนเรล (Monorail)

สูโครงการ เดอะปาลม (The Palm Project) เป็นสุดยอดโครงการของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยการถมทะเลให
เป็นเกาะเทียม สรางเป็นรูปตนปาลม จํานวน 3 เกาะ มีท้ังโรงแรม รีสอรท อพารตเมนท รานคา ภัตตาคาร ผับ บาร รวมท้ัง
สํานักงานตางๆ นับวาเป็นสิ่งมหัศจรรยอันดับท่ี 8 ของโลก และสวนของโครงการไดถูกจารึกใหเป็นสวนหน่ึงในแผนท่ีโลก
เรียบรอย

นําทานผานชม โรงแรมแอตแลนติส (Atlantis Hotel) ท่ีอยูบริเวณสวนปลาย หรือ ยอดของโครงการเดอะ ปาลม
รอบของการน่ังรถไฟโมโนเรล อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับชวงเวลา และ อัตราคาบริการ ตามอัตราท่ี

คณะกําหนดเทานั้น กรณีท่ีไมสามารถน่ังรถไฟได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวน
ใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลว

นําทานถายรูปกับ ชิงชาสวรรค ดูไบอาย (Dubai Eye) ตั้งอยูในเขตบลู วอเตอร (Blue Waters) สัญลักษณใหมตอจา
กดูไบ เฟรม ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ท่ีจะเปิดใหบริการในปี 2563 ท่ีจะถึงน้ี

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง

นําทานเดินทางสู โรงแรมท่ีพัก เพ่ือเตรียมความพรอม เปล่ียนเครื่องแตงกายสําหรับตะลุยทะเลทราย

นําทาน ตะลุยทะเลทราย ดวย รถยนตขับเคล่ือน 4 ลอ (4WD Sand Dune / Desert Safari)

เพ่ือเดินทางสู ทะเลทราย (The Desert) ทานจะไดสนุกสนานและตื่นเตนไปกับประสบการณอันแปลกใหม น่ังรถตะลุยไป
บนเนินทรายท้ังสูงและตํ่าสลับกัน

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ในแคมปกระโจมสไตลอาหรับ พ้ืนเมืองเบดูอิน (Bedouin)

อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ ในแคมปกระโจมแบบอาหรับ ด่ืมด่ําบรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตย
ตกดินท่ีแสนสวยงาม และสัมผัสชีวิตแบบชาวพ้ืนเมืองเบดูอิน (Bedouin) อาทิ การสวมชุดพ้ืนเมืองชาวอาหรับเพ่ือถายรูปเก็บไว
เป็นท่ีระลึก

การเพนทมือแบบอาหรับ (Henna Tattoo) ลองสูบ มารากู กล่ินผลไม (Shi Sha)

ชมโชวระบําหนาทอง (Belly Dance) ซ่ึงเป็นศิลปะการรายรําท่ีเนนการเคล่ือนไหวของกลามเน้ือทองและสะโพก

รวมถึงสนุกสนานกับการ ขี่อูฐ (Camel Ride)
ชวงเวลาของการน่ังรถตะลุยทะเลทราย อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับชวงเวลา และ อัตราคาบริการ ตาม

อัตราท่ีคณะกําหนดเทานั้น กรณีท่ีไมสามารถตะลุยทะเลทรายได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มสามารถคืนคาใช

่



จาย ไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี

พักท่ี Novotel Barsha หรือ Golden Tulip, Dubai, United Arab Emirates หรือเทียบเทา

นั่งลิมูซีนชมเมืองดูไบ

รถไฟ MonoRail ดูไบ

เดอะปาลม

แอทแลนติส เดอะปาลม ดูไบ

ชิงชาสวรรคดูไบอาย

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ลีมูซีน ไดชื่อวาเป็นชนิดของรถอันสุดคูลของเหลาคนดังคนมีตําแหนงตางๆ ตามจอทีวี ท่ี
พรอมดวยอุปกรณอํานวยความสะดวกท่ีหรูหรา เป็นรถสําหรับขับชมเมืองอันดีเลิศและดู
ภูมิฐานหากคุณตองการเดินทางแบบมีสไตลและหรูหราเขากับเมืองน้ีอยางแทจริง

THE PALM เป็นโครงการท่ีอลังการ สุดยอดโปรเจคสโดยการถมทะเล ใหเป็นเกาะเทียม
สรางเป็นรูปตนปาลม 3 เกาะ บนเกาะมีท่ีพักโรงแรม รีสอรท อพารตเมน รานคา
ภัตตาคาร รวมท้ังสํานักงาน ตางๆนับวาเป็นสิ่งมหัศจรรยอันดับ 8 ของโลก

โรงแรมแหงน้ีเป็นรีสอรทบนเกาะธีมทะเลท่ีตกแตงอยางหรูหรา ผสมผสานระหวางความ
หรูหรากับสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาตื่นตาตื่นใจและเป็นเอกลักษณไมเหมือนใคร โรงแรม
แอตแลนติส เป็นจุดศูนยกลางท่ีหรูหราโออาของ Palm Jumeirah เกาะอันนาตระการตา
ท่ีมนุษยสรางขึ้น หองพักขนาดกวางใหญจํานวน 1,373 หองรวมถึงหองสวีทจํานวน 166
หองของโรงแรม Atlantis ทุกหองออกแบบตกแตงตามอิทธิพลอาหรับและมหาสมุทรอัน
ลึกลับ มีทิวทัศนอันสวยงามของแนวชายฝ่ังทะเลดูไบหรือตัวเกาะ Palm Jumeirah เอง

เป็นชิงชาสวรรคของดูไบท่ีไดชื่อวามีความสูงท่ีสุดในโลก ซ่ึงมีความสูงถึง 210 เมตร
ทําลายสถิติของชิงชาสวรรคลอนดอนอายท่ีมีความสูงท่ีสุด คือ135 เมตรมาตั้งแตปี 2000
ตั้งตระหงานอยูใจกลางจุดหมายปลายทางทองเท่ียวของดูไบ เป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีจะมา
พรอมกับทิวทัศนตระการตาของเสนขอบฟาดูไบมารีนา ซ่ึงชิงชาสวรรคดังกลาวจะเปิดให
บริการพรอมกับงานนิทรรศการดูไบเอ็กซโปท่ีจะจัดขึ้นในปี 2020

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 เฟอราร่ีเวิรด - เมืองอาบูดาบี - มัสยิดหลวง - เอมิเรตสพาเลซ
- เอทิฮัดทาวเวอร - ท่ีพักประธานาธิบดี

รอบของการน่ังรถลีมูซีน อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับชวงเวลา และ อัตราคาบริการ ตามอัตราท่ีคณะ
กําหนดเทานั้น

รอบของการน่ังรถไฟโมโนเรล อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับชวงเวลา และ อัตราคาบริการ ตามอัตราท่ี
คณะกําหนดเทานั้น กรณีท่ีไมสามารถน่ังรถไฟได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวน
ใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลว

ชวงเวลาของการน่ังรถตะลุยทะเลทราย อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับชวงเวลา และ อัตราคาบริการ ตาม
อัตราท่ีคณะกําหนดเทานั้น กรณีท่ีไมสามารถตะลุยทะเลทรายได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มสามารถคืนคาใช
จาย ไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี

คําแนะนํา

ควรเตรียมเสื้อคลุมกันแดด แวนตากันแดด รองเทาลําลองท่ีสวมใสสบาย เพ่ือตะลุยทะเลทราย

ทานท่ีเมารถ กรุณาทานยาแกเมารถลวงหนาอยางนอยครึ่งชั่วโมงกอนออกเดินทาง และ ควรแจงใหหัวหนาทัวรทราบ

กิจกรรมน้ี ไมอนุญาตใหผูท่ีเป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรง หรือ ตั้งครรภ เขารวมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไมวากรณีใดๆ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มสามารถรับผิดชอบไดทุกกรณี

สําหรับทานท่ีไมรวมเดินทางตะลุยทะเลทราย ทานจําเป็นตองพักผอนรอคณะอยูท่ีโรงแรมท่ีพัก โดยทางบริษัท ไมสามารถคืน
คาใชจายในสวนน้ี หรือ สวนใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี รวมไปถึงอาหารมื้อค่ําท่ีรวมอยูในกิจกรรม เพราะเป็นการชําระ
แบบเหมาจายชวงหนาแลวท้ังหมด ทานสามารถเลือกชอปป้ิงท่ีหางสรรพสินคา โดยแจงใหหัวหนาทัวรทราบ หรือเพ่ือประสานงาน
ติดตอบริการรถรับสง ซ่ึงอาจมีคาใชจายเพ่ิมเติม

ตะลุยทัวรทะเลทราย
ตะลุยทัวรทะเลทราย ทานจะสนุกกับการน่ังรถตะลุยไปเนินทราย ตื่นเตนระทึกใจ พรอม
ชมพระอาทิตยตก มีกิจกรรมมากมายใหทานไดสัมผัส อาทิ ใหทานแตงกายพ้ืนเมืองแบบ
ชาวอาหรับ แคมป้ิงกลางทะเลทราย ถายรูปเก็บไวป็นท่ีระลึก การขี่อูฐ ฯลฯ และกิจกรรม
อ่ืนๆอีกมากมาย

ระบําหนาทอง คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมืองเบดูอิน

 Novotel Barsha or Golden Tulip, Dubai, United Arab Emirates หรือเทียบเทา

ระบําหนาทอง Belly Dance เป็นศิลปะการรายรําท่ีเนนการเคล่ือนไหวของกลามเน้ือ
ทองและสะโพก จากสาวสวยสุดเซ็กซ่ีชาวอาหรับกับจังหวพดนตรีท่ีเราใจ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานถายรูปกับ เฟอรรารี่เวิลด (Ferrari World) เป็นแหลงรวมเทคโนโลยี นวัตกรรมท้ังยานยนต วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส และสรรพสิ่งท่ีเป็นองคความรูเชิงวิศวกรรม, ศิลปกรรม การออกแบบ วิจัย พัฒนา จากรถยนตเฟอรรารี่ และ
ทุกๆ ศาสตรในโลก เอามารวมกันเพ่ือสรางเป็นโครงการน้ี ท่ีเป็นท้ังสวนสนุกในรมขนาดใหญท่ีสุดในโลก โชวรูมเทคโนโลยี,
โชวรูมวิศวกรรมยานยนต, แหลงรวมเทคนิคความรู และความบันเทิงทุกอยางเอาไวในน้ี

่ ้



คาบัตรเขาชม เฟอรรารี่ เวิลด ทานละ ประมาณ 80-100 ยูเอสดอลลาหสหรัฐอเมริกา (USD.) ขึ้นอยูกับชวงเวลา และ ชวง
ฤดูกาล ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงได หรือ ทานสามารถเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึกจากเฟอรรารี่ เวิลด มากมายท่ีรานขายของท่ี
ระลึก

นําทานเดินทางสู เมืองอาบูดาบี (Abu Dhabi) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญเป็นอันดับ 2 ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส ตั้งอยูบนเกาะรูปตัวที ย่ืนออกไปบริเวณอาวเปอรเซีย ถือเป็นเมืองท่ีมีคาครองชีพสูงท่ีสุดอันดับ 3 ในภูมิภาค และอันดับ
26 ของโลก เป็นเมืองท่ีไดรับสมญานามวา Garden of Gulf หรือ อาวแหงความเขียวขจี และมีความอุดมสมบูรณไปดวยสวน
สวยงามทามกลางทะเลทราย

นําทานเขาชม สุเหราหลวงแหงเมืองอาบูดาบี (Grand Mosque of Abu Dhabi) หรือ สุเหรา ชีคค ซายิด บิน สุลตาล อัล
นารยันต (Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Mosque) สุเหราประจําเมืองหลวงท่ีทาน Sheikh Zayed Bin Sultan
Al Nahyan หรือ ทานชีคค บุคคลสําคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เป็นเจาผูครองรัฐอาบูดาบี เป็นผูกอตั้งประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และ เป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศ

รอบของการเขาชม สุเหราหลวงแหงเมืองอาบูดาบี อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับชวงเวลา และ อัตราคา
บริการของบัตรขึ้นชม ตามอัตราท่ีคณะกําหนดเทานั้น กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม
สามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวท้ังหมด

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารของโรงแรม International Buffet

นําทานผานชม โรงแรมเอมิเรตสพาเลซ (Emirates Palace Hotel) ซ่ึงในอดีตใชเป็นท่ีรับรองผูนําประเทศในเครือ GCC
หรือ คณะมนตรีความรวมมือรัฐอาวอาหรับ ไดแก บารเรน การตาร คูเวต โอมาน ซาอุดิอารเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส พระ
ราชอาคันตุกะของทานชีคค ปัจจุบันเป็นโรงแรมท่ีอยูในความดูแลของรัฐบาลเมืองอาบู ดาบี บริหารโดยกลุม Kempinski เปิดให
บริการครั้งแรกเมื่อปี 2548

นําทานถายรูปกับ อาคารเอทิฮัดทาวเวอร (Etihad Tower) คือกลุมอาคารหรูหรางดงามทามกลางบรรดาตึกระฟาในเมือ
งอาบู ดาบี ตัวอาคารสํานักงานสรางจากหินออนและประกอบไปดวยการตกแตงรายละเอียดอยางใสใจและระบบไฟท่ีทันสมัยท่ัว
ท้ังอาคารตั้งแตทางเขาอาคารผูท่ีแวะเวียนมาท่ีตึกเอทิฮัดทาวเวอรจะตองประทับใจกับบรรยากาศและสภาพแวดลอม

นําทานเขาชม ทําเนียบประธานาธิบดี แหงเมืองอาบูดาบี (Presidential Palace of Abu Dhabi / Qasr Al Wattan)
สถานท่ีทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญแหงใหมท่ีเพ่ิงเปิดใหนักทองเท่ียวเขาชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันออกกลาง เมื่อวันท่ี
11 มีนาคม 2562 ท่ีผานมา เริ่มจากโถงกลาง (The Great Hall) มีลักษณะเป็นโดมทองขนาดใหญมีความสูงกวา 37 เมตร

รอบของการเขาชม ทําเนียบประธานาธิบดี แหงเมืองอาบูดาบี อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับชวงเวลา และ
อัตราคาบริการของบัตรเขาชม ตามอัตราท่ีคณะกําหนดเทานั้น กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิไ์มสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลว
ท้ังหมด

นําทานเดินทางสู เมืองดูไบ (Dubai) ผานถนน Sheikh Zayed Road ถนน 12 เลนส สายหลักสําคัญท่ีสุดของประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ท่ีเชื่อมตอเมืองอาบู ดาบี และ เมืองดูไบ เขาดวยกัน ขนานไปกับแนวชายฝ่ัง ถนนเสนน้ีมีโรงแรม
ศูนยการคา สํานักงานและอพารตเมนท ตั้งเรียงรายมากมาย สถาปัตยกรรมสมัยเกา และ สมัยใหมรวมกันอยูแสดงถึงความ
มั่งค่ังสวยงามทางอารยธรรมและวัฒนธรรม

ค่ํา

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

พักท่ี Novotel Barsha หรือ Golden Tulip, Dubai, United Arab Emirates หรือเทียบเทา

เฟอรารี่เวิรด
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สวนสนุกเฟอรรารี่ เวิลด มีหลังคาสีแดงสุดโดดเดน สวนสนุกเฟอรรารี่ เวิลดมีรถไฟเหาะท่ี
เร็วท่ีสุดแหงหน่ึงในโลก และยังมีเครื่องเลนหลากหลายท่ีเขากับความตองการของคนรัก
การผจญภัยและชอบความตื่นเตน สวนสนุกเฟอรรารี่ เวิลดยังเป็นสถานท่ีสําหรับทุก
คนในครอบครัวเด็กๆ และคนท่ีชอบอะไรแบบไมหวือหวาหรือตื่นเตนมากเกินไปสวน
สนุกเฟอรรารี่ เวิลดเป็นสวนสนุกในรมท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก ภายในมี
ความเย็นฉ่ําจากเครื่องปรับอากาศจึงเหมาะกับการใชเป็นสถานท่ีหลบรอนในอาบูดาบี



่ ้

อาบูดาบี

มัสยิดหลวง

เป็นเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ใหญเป็นอันดับ 2 รองจากเมืองดูไบ ดู
ไบใหญเป็นอันดับ 1 ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เมืองอาบูดาบีเป็นเมืองท่ีไดรับ
สมญานามวา Garden of Gulf หรือ อาวแหงความเขียวขจี และมีความอุดมสมบูรณไป
ดวยสวนสวยงาม ทามกลางทะเลทราย

Sheikh Zayed Mosque ซ่ึงใหญเป็นอันดับ 3ของโลกและเป็นสุเหราประจําเมือง ของ
ทานเชคท่ีกอตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต ท่ีทาน สรางไวกอนทานจะสวรรคต การ
กอสรางรวมท้ังหมดเป็นเวลา 10 ปี สุเหราน้ีมีพรมผืนท่ีใหญท่ีสุดในโลกขนาด 5,627
ตารางเมตร และโคมไฟ Chandelier ใหญท่ีสุดในโลก นําเขาจากประเทศเยอรมันทําดวย
ทองคําและทองแดง (อยาลืมนําผาคลุมผมติดตัวไปดวยคะ) สามารถรองรับผูมาประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาไดสูงถึง 40,000 คน นอกจากน้ีมัสยิดแหงน้ีเป็นสุสานหลวงท่ีฝัง
พระบรมศพของ Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan อดีตประธานาธิบดีคนแรก
แหงสหรัฐอาหรับเอมิเรตสและเจาผูครองรัฐอาบูดาบี้ จากนั้นใหทานแวะถายรูปเป็นท่ี
ระลึก ณ จุดชมวิวชิคาโกบีช กับชายทะเลสีเทอรควอยซท่ีทาน Sheikh Al Nayan สราง
ขึ้นมาเป็นของ ขวัญแกชาวเมือง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตนานาชาติ

เอมิเรตสพาเลซ

เอทิฮัดทาวเวอร

ที่พักประธานาธิบดี

 บาย

Emirates Palace Hotel ตั้งอยูบนชายหาดสวนตัวซ่ึงทอดตัวยาว 1.3 กิโลเมตร บน
ชายฝ่ังอาว Arabian Gulf และมีวิวอาวธรรมชาติสวนตัว มีการตกแตงดวยเงิน ทอง และ
โมเสคแกวท่ีทําใหรําลึกถึงประวัติศาสตรการตอนรับอันยาวนานของอาหรับ โรงแรมสุดหรู
แหงมีเทคโนโลยีใหมลาสุด หองอาหารและเครื่องด่ืม 14 แหงใหเลือกระหวางการเขาพัก
พรอมใหทานไดสัมผัสมนตเสนหของโลกเกาและใหมท่ีดีท่ีสุด

 เอทิฮัดทาวเวอร Etihad Tower คือกลุมอาคารท่ีใชในการถายทําฉาก‘จัมปรถ’ ขามตึก
ของโดมินิกทอเรตโต (รับบทโดยวินดีเซล) ในหนังเรื่อง Furious 7 (2015)ท่ีผสมผสาน
ท้ังความสวยงามย่ิงใหญของสถาปัตยกรรมเขากับวีรกรรมสุดหามท่ีไมมีมนุษยปกติคน
ใครนึกอยากทําเป็นตนแบบของความหรูหราและงดงามทามกลางบรรดาตึกระฟาในอาบูด
าบีตัวอาคารสํานักงานสรางจากหินออนและประกอบไปดวยการตกแตงรายละเอียดอยาง
ใสใจและระบบไฟท่ีทันสมัยท่ัวท้ังอาคารตั้งแตทางเขาอาคารผูท่ีแวะเวียนมาท่ีเอทิฮัด
ทาวเวอรจะตองประทับใจกับบรรยากาศและสภาพแวดลอมชั้นหน่ึงท่ีใหท้ังความสะดวก
สบายและความสวยงามทันสมัย

ท่ีพักประธานาธิบดีของอินโดนีเซีย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Novotel Barsha or Golden Tulip Dubai United Arab Emirates หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 พิพิธภัณฑดูไบ - ดูไบครีก - อาหรับ แท็กซ่ี - ตลาดทอง และ
ตลาดเคร่ืองเทศ - โรงงานหนังชั้นนํา - บุรจญเคาะลีฟะฮ (เบิรจ
คาลิฟา) - ดูไบมอลล - น้ําพุแหงดูไบ - ทาอากาศยานดูไบ

คาบัตรเขาชม เฟอรรารี่ เวิลด ทานละ ประมาณ 80-100 ยูเอสดอลลาหสหรัฐอเมริกา (USD.) ขึ้นอยูกับชวงเวลา และ ชวง
ฤดูกาล ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงได หรือ ทานสามารถเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึกจากเฟอรรารี่ เวิลด มากมายท่ีรานขายของท่ี
ระลึก

รอบของการเขาชม สุเหราหลวงแหงเมืองอาบูดาบี อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับชวงเวลา และ อัตราคา
บริการของบัตรขึ้นชม ตามอัตราท่ีคณะกําหนดเทานั้น กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม
สามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวท้ังหมด

รอบของการเขาชม ทําเนียบประธานาธิบดี แหงเมืองอาบูดาบี อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับชวงเวลา และ
อัตราคาบริการของบัตรเขาชม ตามอัตราท่ีคณะกําหนดเทานั้น กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิไ์มสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลว
ท้ังหมด

คําแนะนํา โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ สําหรับเขาชมสุเหราหลวง และ ทําเนียบประธานาธิบดีฯ

การเขาชมสุเหราหลวง และ ทําเนียบประธานาธิบดีฯ จําเป็นตองแตงกายดวยชุดสุภาพ และ ถอดรองเทากอนเขาชม

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอเทา เสื้อแขนยาวคลุมขอมือ มิดชิดไมรัดรูป และเตรียมผาสําหรับคลุมศีรษะ

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื้อแขนยาว ไมรัดรูป

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเขาชม พิพิธภัณฑแหงชาติดูไบ (Dubai Museum) เป็นพิพิธภัณฑท่ีทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง สราง
ขึ้นเมื่อศตวรรษท่ี 19 บูรณะครั้งลาสุดปี พ.ศ. 2513 เป็นพิพิธภัณฑท่ีรวบรวมเรื่องราวสําคัญทางประวัติศาสตร เชน การคนพบ
งานศิลป ท่ีมีอายุถึง 4,000 ปี เรื่องราวการคาขายมุกในประวัติศาสตรกอนการคนพบน้ํามัน ทานจะประทับใจกับการนํา
เทคโนโลยีตางๆ มาถายทอดเพ่ือบอกเลาเรื่องราวประวัติศาสตรของอาหรับโบราณ

รอบของการเขาชมอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิไ์มสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลว
ท้ังหมด

นําทานเดินทางสู ดูไบ ครีก (Dubai Creek) เป็นคลองท่ีสรางขึ้นโดยการขุดเขามาในชายฝ่ัง เพ่ือแบงเมืองดูไบออกเป็น 2
สวน คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีทาจอดเรือ 8 ทา

นําทาน น่ังเรือขามฟาก ท่ีชาวเมืองดูไบเรียกกันวา Abra Taxi ซ่ึงเป็นเรือท่ีรับใชชาวเมืองดูไบมาชานานจวบจนถึงปัจจุบัน
ใหทานไดสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู ของชาวเมืองดูไบแบบโบราณ ท่ีไมวาเมืองดูไบจะมีความกาวล้ําทันสมัยทางเทคโนโลยีระดับ
โลกมากเพียงใด แตก็ยังมีโอกาสไดเห็นวัฒนธรรมความเป็นอยูของคนทองถิ่นโบราณอยูจนถึงปัจจุบัน

นําทานเดินทางสู ตลาดทอง (Gold Souk) ท่ีขึ้นชื่อวาเป็นตลาดทองท่ีใหญท่ีสุดในโลก วางขายเครื่องประดับท่ีทําจากทองคํา
ขายเครื่องประดับทุกชนิด เชน มุก อัญมณี ตางๆ รานเล็กๆ มากมายกวารอยรานคา

ใกลกันจะเป็น ตลาดเครื่องเทศ (Spice Souk) ท่ีท้ังตลาดตลบอบอวนไปดวยกล่ินเครื่องเทศ ไมหอม อบเชย กระวาน กาน
หลู และ ถั่ว คุณภาพตางๆนับรอยชนิดจากท่ัวทุกมุมโลก มารวมไวท่ีตลาดเครื่องเทศแหงน้ี

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง อาหารไทย

นําทานเดินทางสู รานเครื่องหนัง (Leather Shop) จําหนายเสื้อหนัง และ เสื้อขนสัตว (ขนเฟอร) ท่ีชาวพ้ืนเมืองดูไบ นิยม
ใช แนนอนวาจะตองเป็นสินคาท่ีมีคุณภาพ ผลิตจากวัตถุดิบท่ีดีสุดจากท่ัวทุกมุมโลก

นําทานขึ้นชมวิวบน อาคารบุรจญเคาะลีฟะฮ (Burj Khalifa) หรือ เดิมชื่อ ตึก บุรจญดูไบ ท่ีชั้น 124 หน่ึงในสัญลักษณอัน
สําคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส อีกท้ังยังเป็นฉากเสี่ยงตายสําคัญของพระเอก ทอม ครูซ จากภาพยนตรเรื่อง Mission
Impossible 4 ซ่ึงตึกมีความสูงถึง 828 เมตร ปัจจุบันมีท้ังหมด 160 ชั้น เป็นตึกท่ีไดชื่อวาสูงท่ีสุดในโลก ตัวตึกไดทําสถิติ
กลายมาเป็นตึกระฟาท่ีสูงท่ีสุดในโลก

้ ่ ้



รอบของการขึ้นชมวิวบนอาคาร บุรจญ เคาะลีฟะฮ อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับชวงเวลา และ อัตราคา
บริการของบัตรขึ้นชม ตามอัตราท่ีคณะกําหนดเทานั้น กรณีท่ีไมสามารถขึ้นชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลว
ท้ังหมด

บริเวณเดียวกันเป็นท่ีตั้งของ หางดูไบ มอลล (Dubai Mall) หางท่ีใหญท่ีสุดในโลก และมีพิพิธภัณฑสัตวน้ําท่ีใหญท่ีสุดใน
โลกอยูภายใน ใหทานไดถายรูปหนาตูปลาท่ีมีขนาดใหญกวาคนสิบคนยืนเรียงกัน อิสระในการเลือกซ้ือของฝาก สินคาแบ
รนดเนมชื่อดังมากมายจากยุโรป ไมวาจะเป็นเสื้อผาสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี กระเปาถือ เครื่องใชไฟฟา เครื่องกีฬา เป็นตน

ทานจะไดชมการแสดง น้ําพุเตนระบํา แหงเมืองดูไบ (Dubai Dance Fountain) เป็นน้ําพุเตนระบําอันสวยงามวิจิตร อยู
ในทะเลสาบหนา ตึก บุรจญ เคาะลีฟะฮ ถือเป็นน้ําพุท่ีใหญท่ีสุดในโลก โดยรอบถูกรายลอมไปดวยตึกท่ีมีชื่อเสียงมากมาย สิ่ง
พิเศษของน้ําพุแหงดูไบน้ี คือ จะใชไฟท้ังสิ้น 6,600 ดวง โปรเจคเตอรสี 50 ตัว ควบคุมการทํางานดวยระบบคอมพิวเตอร โดยจะ
แสดงประกอบดนตรี ครั้งละประมาณ 5 นาที

ค่ํา

อาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกแกการชอปป้ิง

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส

22.30 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสายการบิน Emirate Airlines
เท่ียวบินท่ี EK374

ใชเวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

พิพิธภัณฑดูไบ

ดูไบครีก

อาหรับ แท็กซี่

ตลาดทองและตลาดเครื่องเทศ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พิพิธภัณฑ ดูไบ (DUBAI MUSEUM) เป็นพิพิธภัณฑท่ีทันสมัยท่ีสุดในตะวันออกกลาง
สรางขึ้นเมื่อศตวรรษท่ี 19 บูรณะครั้งลาสุดปี ค.ศ.1970 เป็นพิพิธภัณฑท่ีรวบรวมเรื่อง
ราวสําคัญทางประวัติศาสตร เชน การคนพบ งานศิลป ในหลุมฝังศพท่ี AL QUSAIS ท่ี
มีอายุถึง 4,000 ปีและเรื่องราวการคาขายมุก ในประวัติศาสตรกอนการคนพบน้ํามัน และ
ทานจะประทับใจกับการนําเทคโนโลยีตาง ๆ มาถายทอดเพ่ือบอกเลาเรื่องราว
ประวัติศาสตรของอาหรับโบราณ

Dubai Creek เป็นทะเลท่ีสรางขึ้นโดยการขุดเขามาในชายฝ่ัง เพ่ือแบงนครดูไบออกเป็น
2 สวน คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร

อับรา (ABRA) เรือทองถิ่น ซ่ึงเป็นพาหนะท่ีชาวดูไบใชกันมาแตโบราณและยังคงอนุรักษ
ไวในปัจจุบัน

ตลาดทอง (GOLD SOUK) เป็นท่ี 1 ของตลาดทองท่ีใหญท่ีสุดในโลก โดยขายทุกอยางท่ี
เป็น JEWELRY เชน มุก อัญมณี ตางๆรานเล็กๆมากมายกวารอยรานคา และทานยัง
สามารถเลือกซ้ือของท่ีตลาดเครื่องเทศ (SPICE SOUK) ซึงเป็นตลาดเครื่องเทศท้ัง
ตลาดตลบอบอวนไปดวยกล่ินเครื่องเทศหลากหลายชนิดจากท่ัวทุกมุมโลก โดยสินคา
เดนๆ ก็มีจําพวกไมหอม อบเชย ถั่ว กระวาน กานหลู และถั่วรอยแปดชนิดจากทุกท่ีใน
ตะวันออก



 หมายเหตุ รอบของการเขาชมอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิไ์มสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลว
ท้ังหมด

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

เท่ียวบินน้ีมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารไทย

โรงงานหนังชั้นนํา

ตึกบุรจญเคาะลีฟะฮ (เบิรจ คาลิฟา)

ดูไบมอลล

นํ้าพุแหงดูไบ

 บาย

โรงงานผลิตเสื้อหนังคุณภาพดี ใหทานมีเวลาเลือกซ้ือ ผลิตภัณฑเสื้อหนัง ตามอัธยาศัย

หน่ึงในสัญลักษณอันสําคัญของนครดูไบ และประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส อีกท้ังยัง
เป็นฉากเสี่ยงตายสําคัญของพระเอกทอม ครูซ จากภาพยนตรเรื่อง Mission
Impossible 4 ตัวตึกมีความสูงถึง 828 เมตร ปัจจุบันมีท้ังหมด 160 ชั้น เป็นตึกท่ีไดชื่อ
วาสูงท่ีสุดในโลก ปัจจุบันการตกแตงภายในจะตกแตงโดย จอรโจ อารมานี Giorgio
Armani โดยเป็นโรงแรมอารมานี สําหรับ 37 ชั้นลาง โดยชั้น 45 ถึง 108 จะเป็น
อพารตเมนต โดยท่ีเหลือจะเป็นสํานักงาน และ ชั้นท่ี 123 และ 124 จะเป็นจุดชมวิวของ
ตึกท่ีสําคัญ สวนบนของตึกจะเป็นเสาอากาศสื่อสาร นอกจากน้ีชั้น 78 จะมีสระวายน้ํา
กลางแจงขนาดใหญ โดยตึกน้ีจะติดตั้งลิฟตท่ีเร็วท่ีสุดในโลก ท่ีความเร็ว 65 ก.ม./ชม.

เป็นศูนยการคาขนาดมหึมาท่ีมีรานคากวา 1,200 แหงรานอาหารและคาเฟกวา 200 แหง
และซูการทองคําในรมท่ีใหญท่ีสุดในโลก สถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจ ไดแก พิพิธภัณฑ
สัตวน้ําลานสเก็ตน้ําแข็งขนาดโอลิมปิกสวนสนุกในรมและโรงภาพยนตร และอ่ืนๆอีก
มากมาย

น้ําพุแหง ดูไบ หรือ น้ําพุเตนระบํา ตั้งอยูในทะเลสาบเบิรจคาลิฟา ทะเลสาบท่ีเป็น
ศูนยกลางของเมืองดูไบ ถูกรายลอมไปดวยตึกท่ีมีชื่อเสียง ไดแก ดูไบมอลล เบิรจคาลิฟา
หรือ หอคอยคาลิฟา เดิมชื่อ เบิรจดูไบ เป็นตึกระฟาสูงยวดย่ิง ถือวาเป็นอีกหน่ึงไฮไลทท่ีมี
ความสําคัญมากแหงหน่ึง ของโครงการพัฒนาขนาดยักษของ ดูไบ

ทาอากาศยานดูไบ คํ่า

เป็นทาอากาศยานขนาดใหญมากท่ีตั้งอยูในเขตอัลการฮูดของนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นทาอากาศยานท่ีพลุกพลานท่ีสุดในโลกจากการเป็นศูนยกลางการ
เชื่อมตอของการบินพาณิชยและการขนสงขามภูมิภาคตางๆ ของโลก



วันท่ี 6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

08.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอ่ืนๆ ท่ัวไป ท่ีทานควรทราบ

1. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิส์ําหรับผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เทานั้น กรณีท่ีทานถือ
หนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมี
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ
หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ท้ังฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใด
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นในสวนน้ี และ ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมาจาย หากทานไม
ไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม

2. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน
ไมวากรณีใดๆก็ตาม

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ
หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนท่ีเหลือท้ังหมด

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีไมไดเกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

6. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คา
ภาษีสนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีทําใหตนทุนสูงขึ้น

7. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น

8. นักทองเท่ียวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการเดินทาง อันไมใชเหตุท่ี
เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยท่ีไมสามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับ
ผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนท่ีบริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคูคาตามหลักปฏิบัติ
เทานั้น

9. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น

10. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจา
หนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น

11. คณะทัวรน้ี เป็นการชําระคาใชจายท้ังหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีไดรับการรับรองอยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง
ซ่ึงบางสวนของโปรแกรมอาจจําเป็นตองทองเท่ียวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีท่ีทานไมตองการใชบริการ
สวนใดสวนหน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมดกับผูเดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม

12. กรณีลูกคาท่ีจองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซ้ือตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ในวันเริ่มทัวร (วันท่ี
หน่ึง) ทานจําเป็นจะตองมารอคณะเทานั้น ทางบริษัทไมสามารถใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดก็ตาม กรณีท่ีไฟลทของทานถึงชากวา
คณะ และ ยืนยันเดินทาง ทานจําเป็นจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานท่ีทองเท่ียวท่ีคณะอยูในเวลานั้นๆ กรณีน้ี จะมีคา
ใชจายเพ่ิม ทานจําเป็นจะตองชําระคาใชจายท่ีใชในการเดินทางดวยตนเองท้ังหมดเทานั้น ไมวากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิไ์มสามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากทานไมไดทองเท่ียวเมือง หรือ สถานท่ีทองเท่ียวใดๆ สถานท่ีหน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจาก
เป็นการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวท้ังหมด

การชําระเงิน
1. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 45 วัน กอนการเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 20,000

บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันท่ี 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันท่ี 3 กอนเวลา 14.00 น.
เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะเดินทางใน

่ ้ ่ ์



พีเรียดเดิม ทานจําเป็นตองเช็คท่ีวางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์น
การใหสิทธิลู์กคารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ท่ีทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ีน่ัง
ราคาพิเศษจํานวนจํากัด

2. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือท้ังหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 31 วัน (ในวันเวลา
ทําการ) กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของ
ทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม รวมท้ัง กรณีท่ีอยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ท่ีทําใหทางบริษัทไม
ไดรับเงินตามเวลาท่ีกําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางใน
ทัวรนั้นๆทันที

3.    การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง
ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท
 

อัตรานี้รวม:
คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) 

คาภาษีน้ํามัน และ ภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Emirate Airlines อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระ
ลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 2 ชิ้น โดยมีน้ําหนักไมเกิน 30 กก.    

คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ)

คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง กรณีท่ีโรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple
วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการ
ปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพักไปเป็นเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เป็นสําคัญ

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงไวในโปรแกรมชัดเจน    

คาอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เป็นสําคัญ

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) กรณีตองการซ้ือประกันเพ่ิมเพ่ือ
คุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเท่ียว ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แบบหมูคณะ ทานละ ประมาณ 3,500 - 4,000 บาท
ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา 
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด

มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการระบุ และ คาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุไวในรายการ (กรุณา
สอบถามอัตราคาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครั้ง)

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และ หัวหนาทัวร รวมท้ัง 3 ทาน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม 1,700 บาท (THB) รวม
ไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ปี ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะ
สมและความพึงพอใจของทาน

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ท่ีทานควรทราบ 

1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการย่ืนวีซาแบบหมูคณะเทานั้น กรณีท่ีทานไมสามารถย่ืนวีซาพรอมคณะได จะตองย่ืนกอน หรือ
หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเป็นจะตองชําระคาใชจายท่ีเกิดขึ้นตามจริงท้ังหมด เชน คาบัตรโดยสารโดย
เครื่องบิน (ตั๋ว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เน่ืองจากทานย่ืนหลังคณะ 

่ ้ ้ ้



2. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติท่ัวไปคือ 10 วันทําการ (เป็นอยางนอย ไมรวมวันเสาร - อาทิตย) ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับจํานวนผู
สมัครในชวงนั้นๆ ซ่ึงหากอยูในชวงฤดูกาลทองเท่ียว ท่ีมีผูสมัครเป็นจํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ

3. กรณีทานไมสามารถย่ืนวีซาพรอมคณะไดตามท่ีกําหนดการหลังจากท่ีคณะคอนเฟิรมออกเดินทาง จําเป็นตองเสียคาสวนตาง
กรณีย่ืนวีซาเด่ียว ทานละประมาณ 3,000-4,500 บาท จากคาทัวร 

การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวีซาทองเท่ียวประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แบบหมูคณะ สําหรับผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางไทย

1. หนังสือเดินทางฉบับจริง เทานั้น 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 2 x 2 น้ิว ฉบับจริง (ขนาดเทากันทุกดานเป็นสี่เหล่ียมจัตุรัส) จํานวน 2 รูป ฉากหลังตองเป็นพ้ืนสี
ขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน ไมซ้ํากับวีซาประเทศอ่ืนๆท่ีเคยไดรับ เทานั้น 

2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปีบริบูรณ จําเป็นตองใช สูติบัตร โดยสแกนไฟลเป็นรูปภาพ หรือ ไฟล PDF. (รูปถายจากมือถือ
ไมสามารถใชได) พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ

กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเป็นตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขต
หรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ท้ังภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือ
รับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง

กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเป็นตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตาง
ประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา
และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเป็นตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตาง
ประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา
และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

3. สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (ถายสําเนา พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง)

4. สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ (ถายสําเนา พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง)

รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซาท่ีไดกลาวมาน้ี เป็นเพียงขอมูลเบื้องตนท่ีทางบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบ
ของสถานทูตฯ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูท่ีดุลยพินิจของประเทศ
ปลายทางเป็นผูดําเนินการ **

หมายเหตุ : ทางดานตรวจคนเขาเมืองประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอียดเพ่ิมเติม จากท่ีไดแจงไว ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจา
หนาท่ี และเอกสาร ของแตละทาน (เป็นการพิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวน
เกี่ยวของใดๆท้ังสิ้น ท้ังน้ีบริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น อัตราคาธรรมเนียมวีซา
ทางสถานทูตเป็นผูเรียกเก็บ หากทานโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซา ทางสถานทูตไมคืนอัตราคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซา และมีสิทธิ ์
ไมแจงสาเหตุการปฏิเสธวีซา
 

หมายเหตุ
อัตราคาบริการน้ี รวม คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเท่ียวหมูคณะประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แบบหมูคณะเรียบรอย

แลว*

อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท

หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **

สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเป็นตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ีกําหนด
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง
ตามความตองการของผูเดินทาง) **

กรณีผูเดินทางเป็นอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด ไมวาเหตุผลใดเหตุผลหน่ึง และ ไมวามื้อใด
มื้อหน่ึง ทางบริษัทขอใหทานผูเดินทางกรุณาเตรียมอาหารสวนตัวของทานมาเพ่ิมเติมขณะมื้ออาหาร เน่ืองจากรานอาหารแตละรานจะ
มีขอจํากัดเรื่องของวัตถุดิบ โดยสวนมาก รานอาหารจะจัดใหเป็นไขดาว หรือ ไขเจียว ผัดผัก ขาวผัด และ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป เทานั้น
กรณีท่ีทานมีความประสงคท่ีจะสั่งเมนูนอกเหนือขางตน ผูเดินทางจะตองชําระคาใชจายเพ่ิมเติมในสวนน้ีดวยตนเอง ** 

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ โรงแรมท่ีพัก ท่ีทานควรทราบ

1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) , หองพักคูแบบ 2
ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้น
กัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเป็น 1 เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม

่



หรือ อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพัก เป็น หองคู 1 หอง (Twin/Double) และ หองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดขึ้นจากนักทองเท่ียวหรือเอเยนต

2. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม
 

การยกเลิก
1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักทองเท่ียวหรือ

เอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจง
ยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
ประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆท้ังหมด พาส
ปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน
โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวัน
ใดวันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 55 วัน **

2.2 แจงยกเลิก 31-35 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ ** กรณีท่ีมีคาใชจายตามจริงมากกวา
กําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายเพ่ิม ท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด **

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 31 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาใชจายท้ังหมด

ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองจากการจัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว
เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพัก เป็นตน **

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม  

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเป็นตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ี
กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดิน
ทาง ตามความตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศท่ีไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทุกทานยินดีท่ี
จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะให
บริการและดําเนินการตอไป

5. ในกรณีท่ีลูกคาดําเนินการย่ืนวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรท่ีลูกคาชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง
ยกเวนในกรณีท่ีวีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด โดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ
ในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท
 


