
#15653 ทัวรดูไบ อาบูดาบี 5 วัน 3 คืน ตึกเบิรจคา
ลิฟา(ช้ัน124) นั่งรถลิมูซีนชมเมืองดูไบ บิน EK
ทัวรดูไบ อาบูดาบี พิพิธภัณฑดูไบ พระราชวังชีค สุเหราจูไมราห ชายหาดจูเมราห
บุรจญอัลอาหรับ หมูเกาะตนปาลม แอตแลนทิสเดอะปาลม ทะเลทรายอาหรับ เอ
ทิฮัดทาวเวอร



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดูไบ - พิพิธภัณฑดูไบ - อาหรับ แท็กซ่ี - ตลาดทองและ
ตลาดเคร่ืองเทศ   

Aloft
Dubai
South
หรือ
เทียบ
เทา

2 พระราชวังทานชีค - สุเหราจูไมรา - ชายหาดจูไมรา - ตึกโรงแรมบุรจญ อัล อาหรับ - โรงงานหนัง
ชัน้นํา - รถไฟ MonoRail ดูไบ - แอทแลนติส เดอะปาลม ดูไบ - ตะลุยทัวรทะเลทราย - ระบํา
หนาทอง

  

Aloft
Dubai
South
หรือ
เทียบ
เทา

3 อาบูดาบี - มัสยิดหลวง - เฟอราร่ีเวิรด - Heritage Village and Craft Center - เอทิฮัด
ทาวเวอร - Last Exit   

Aloft
Dubai
South
หรือ
เทียบ
เทา

4 น่ังลิมูซีนชมเมืองดูไบ - ดูไบเฟรม - ตึกบุรจญเคาะลีฟะฮ (เบิรจ คาลิฟา) - ดูไบมอลล - ดูไบ อะค
วอเรียม - น้ําพุแหงดูไบ - ทาอากาศยานดูไบ    -

5 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

11 ต.ค. 65 - 15 ต.ค. 65 ฿49,900 ฿49,500 ฿48,900 ฿6,000

22 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65 ฿40,900 ฿40,500 ฿39,900 ฿6,000

8 พ.ย. 65 - 12 พ.ย. 65 ฿40,900 ฿40,500 ฿39,900 ฿6,000

22 พ.ย. 65 - 26 พ.ย. 65 ฿40,900 ฿40,500 ฿40,900 ฿6,000

4 ธ.ค. 65 - 8 ธ.ค. 65 ฿41,900 ฿41,500 ฿40,900 ฿6,000

20 ธ.ค. 65 - 24 ธ.ค. 65 ฿48,900 ฿48,500 ฿47,900 ฿6,000

4 มี.ค. 66 - 8 มี.ค. 66 ฿39,900 ฿39,900 ฿38,900 ฿7,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดูไบ - พิพิธภัณฑดูไบ
- อาหรับ แท็กซ่ี - ตลาดทอง และ ตลาดเคร่ืองเทศ

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

06.30 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตู 8 Row T เคาทเตอรสายการบินเอมิเรตส Emirate Airline
(EK) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน

09.30 น. ออกเดินทางสูประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตสนครดูไบ โดยเท่ียวบิน EK 375 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง (ใชเวลาบิน 6 ชั่วโมง 10 นาที+)

บาย

13.15 น. ถึงสนามบิน ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 3
ชั่วโมง) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเป็นประเทศหน่ึงในตะวันออกกลางตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ของคาบสมุทรอาหรับในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใตริมอาวเปอรเซียประกอบดวยรัฐเจาผูครองนคร 7 รัฐไดแกอาบูดาบีอัจมาน
ดูไบฟูไจราหราสอัลไคมาหชารจาหและอุมมอัลไกไวน

นําทานเดินทางสู นครดูไบ เป็นนครใหญสุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสมีประชากรประมาณ 2 ลานคน เมืองดูไบถือไดวาเป็น
เมืองทาท่ีสําคัญแหงหน่ึงบนโลก และมีอัตราการเจริญเติบโตของเมืองสูงมาก

จากนั้นชม พิพิธภัณฑดูไบ (Dubai Museum) ท่ีอยูในปองปราการเกาแกอัลฟาฮิดิ(Al Fahidi Fort)ท่ีน่ีเป็นจุดเริ่มตนท่ีดีท่ี
จะไดทําความรูจักดูไบอยางลึกซ้ึง ทานจะไดรูถึงบทสรุปของดูไบแบบยอประวัติศาสตรท้ังหมดมาใหชมแลวเชื่อหรือไมวาดูไบมีการ
เปล่ียนแปลงครั้งใหญทุกๆ 10 ปี

จากนั้นน่ังเรือ Abra ขามฟากท่ี Dubai Creek คือเว้ิงน้ําทะเลธรรมชาติจากอาวเปอรเซียท่ีแบงเมืองออกเป็นสองสวน ทาง
ดานตะวันออกเฉียงเหนือคือ Deira Dubai และทางดานตะวันตกเฉียงใตคือ Bur Dubai ทางน้ําแหงน้ีมีบทบาทสําคัญใน
ประวัติศาสตรของดูไบ โดยเริ่มแรกคือชวยอํานวยความสะดวกใหแกการคากับอินเดียและแอฟริกา และเป็นทาเรือท่ีปลอดภัย

นําทานสู ตลาดเครื่องเทศและตลาดทองท่ีใหญท่ีสุดในโลก(Spice Souk and Gold Souk) หน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวดูไบ
ท่ีตองไปสํารวจ ตลาดท่ีน่ีเขาเรียกกันวาซุค (Souk) ตั้งอยูบริเวณทาเรือในอดีตเป็นท่ีขนถายสินคาท่ีรวบรวมเครื่องเทศนานา
ชนิด ท่ีนําเขามาจากนานาประเทศ และทองคําท่ีตั้งอยูสองขางทางนั้นสุกอรามละลานตามาก หากคุณเป็นคนนิยมเครื่องเพชร
ทองสไตลอาหรับ รับรองวาเดินตลาดทองดูไบท่ีน่ีไมมีผิดหวังชัวร

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Aloft Dubai South หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 พระราชวังทานชีค - สุเหราจูไมรา - ชายหาดจูไมรา - โรงแรม
BURJ AL ARAB - โรงงานหนังชั้นนํา - รถไฟ MonoRail
ดูไบ - แอทแลนติส เดอะปาลม ดูไบ - ตะลุยทัวรทะเลทราย - ระบํา
หนาทอง

เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 3 ชั่วโมง

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

ทาอากาศยานดูไบ

พิพิธภัณฑดูไบ

อาหรับ แท็กซี่

ตลาดทองและตลาดเครื่องเทศ

เป็นทาอากาศยานขนาดใหญมากท่ีตั้งอยูในเขตอัลการฮูดของนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นทาอากาศยานท่ีพลุกพลานท่ีสุดในโลกจากการเป็นศูนยกลางการ
เชื่อมตอของการบินพาณิชยและการขนสงขามภูมิภาคตางๆ ของโลก

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

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Aloft Dubai South หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม

จากนั้นแวะถายรูปกับ พระราชวังชีค (Shiekh Palace) พระราชวังสุดอลังการของทานชีคแหงนครดูไบตกแตงดวยสิ่งของ
ล้ําคา ประดับสวนปลูกตนไมอยางรมรื่นถายรูปกับสุเหราจูไมราห (Jumeirah Mosqe) สถานท่ีแสดงความศรัทธาและศึกษา
ศาสนาอิสลามสุเหราหินออนสีขาวนวลสะอาดตามีงานสถาปัตยกรรมท่ีท้ังสวยงามและทันสมัยและไดรับการกลาวขานวาเป็น
มัสยิดท่ีสวยงามท่ีสุดของเมืองเลยก็วาได

นําทานเดินทางสู ชายหาดจูเมราห (Jumeirah Beach) ถายรูปกับตึก บุรจญอัลอาหรับ(Burj al-Arab) เป็นโรงแรมท่ี
หรูหราในนครรัฐดูไบเรียกไดวาเป็นโรแรมระดับ 7 ดาว สุดหรู มีความสูง 321 เมตรหรือ 1,050 ฟุตและเป็นโรงแรมท่ีสูงท่ีสุด
อันดับท่ี 4 ของโลกและมีความสูงเป็นอันดับท่ี 57 ของโลกตึกบุรจญอัลอาหรับตั้งอยูบนเกาะเทียมท่ีถูกถมขึ้นหางจากชายฝ่ังจูไม
ราบีช 280 เมตร

นําทานชม โรงงานผลิตเสื้อหนัง ท่ีมีคุณภาพและชื่อเสียงของตุรกี เสื้อแจ็กเก็ตและหนัง มีคุณภาพดี แบบทันสมัย มีน้ําหนัก
เบา ฟอกหนังดี น ุมบางเบา สวมใสสบายขึ้น ราคาถูกกวาในยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาครึ่งตอครึ่ง เพราะตุรกีเป็นผูผลิตและสงออก
ไปขายท่ัวโลก

จากนั้น ขึ้นรถไฟ Monorail จากปลายตนปาลมถึงยอดของตนปาลมสู หมูเกาะตนปาลม เป็นโครงการกอสรางเกาะจําลอง
บริเวณอาวเปอรเซียในดูไบในสหรัฐอาหรับเอมิเรตสโดยแตละเกาะจะมีลักษณะรูปรางเหมือนตนปาลมและลอมรอบดวยเสี้ยว
วงกลมโดยพ้ืนท่ีจะมีการจัดเป็นท่ีอยูอาศัยและรีสอรทการพัฒนาน้ีเป็นสวนหน่ึงในโครงการพัฒนาการทองเท่ียวของประเทศ

นําทานแวะชมโรงแรม แอตแลนทิสเดอะปาลม(Atlantis The Palm) คือนิยามใหมของรีสอรทท่ีเป็นจุดหมายปลายทาง
ดวยสถานท่ีตั้งบนเกาะปาลมท่ีเป็นรูปพระจันทรเสี้ยว ท่ีพักแหงน้ีจึงกลายเป็นสัญลักษณของดูไบอยางรวดเร็ว และเป็นหน่ึงใน
จุดสังเกตท่ี ‘ตองชม’ ของเมือง

บาย

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

นําทานเขาสู โรงแรมท่ีพัก ใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัยเตรียมตัวแตงกายไปทะเลทราย

นําทาน ตะลุยทะเลทรายดวยรถ 4WD ขับเคล่ือน 4 ลอ 1 คัน/6 ทานโดยรับทานจากโรงแรมสูทะเลทรายอาหรับ(Arabian
Desert)แหงน้ีเป็นทะเลทรายท่ีใหญท่ีสุดในโลกเป็นอันดับ4 (รองจาก1. Antarctic Desert / 2.Arctic Desert / 3. Sahara
Desert) ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีของหลายประเทศในกลุมคาบสมุทรอาหรับ เชนจอรแดนอิรักคูเวตกาตารโอมานเยเมนและสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตสและมีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 2,300,000 ตารางกิโลเมตร

อิสระสนุกสนานกับการน่ังรถ ตะลุยทะเลทราย SAND DUNE พรอมชมพระอาทิตยตกท่ีงดงาม ทานจะไดสนุกสนานและ
ตื่นเตนไปกับประสบการณอันแปลกใหม น่ังรถตะลุยไปบนเนินทรายท้ังสูงและตํ่าสลับกันไป (Sand Dune)

นําทานเดินทางไป ทัวรทะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner)

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ แคมปกลางทะเลทราย กับเมนูบารบีคิว (ไก,เน้ือแกะ,เน้ือวัว) ใหทานไดผอนคลายกับบรรยากาศ ท่ี
แสนโรแมนติกในแบบฉบับของชาวพ้ืนเมือง พรอมชมการแสดงโชวตางๆอาทิเชน ระบําหนาทอง Belly Dance ฟรี!!!Henna
Tattooการเพนทลวดลายแบบฉบับชาวอาหรับ /ทดลองเครื่องสูบบารากูพ้ืนเมืองของชาวอาหรับชิมชา กาแฟ สไตลอาหรับ ผลไม
ตามฤดูกาล /กิจกรรมขี่อูฐ

**หมายเหตุ : ตั้งแตวันท่ี 23 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2563 เน่ืองจากเป็นเทศกาลถือศีลอด (เดือนรอมฎอน)

จึงงดการแสดงระบําหนาทอง Belly Dance**

22.00 น. นําทานเดินทางเขาสู โรงแรมท่ีพัก

พักท่ี Aloft Dubai South หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



พระราชวังทานชีค

สุเหราจูไมรา

ชายหาดจูไมรา

ตึกโรงแรมบุรจญ อัล อาหรับ

โรงงานหนังชั้นนํา

รถไฟ MonoRail ดูไบ

เป็นพระราชวังท่ีงดงามสุดอลังการ ท้ังยังมีความย่ิงใหญ มีความรมรื่นเต็มไปดวยตนไม
นานาชนิด และมีบรรดาฝูงนกยูงหลายสิบตัวบริเวณโดยรอบ

เป็นสุเหราคูบานคูเมืองของดูไบ ท่ีไดชื่อวาเป็นสุเหราท่ีมีสถาปัตยกรรมอิสลามท่ีทันสมัย
สวยงามมากท่ีสุดในตะวันออกกลางสรางดวยหินออนท้ังหลัง มีความงดงามในรูปแบบฟา
ติมิดยุคกลาง มีหออาซานคูตั้งตระหงานสวยงาม แตไมอนุญาตใหผูท่ีไมใชมุสลิมเขาไปใน
มัสยิดได ยกเวนหากเป็นนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมากับกลุมทัวรเทานั้น

ชายหาดตากอากาศท่ีสวยงามยอดนิยมของดูไบ ตั้งอยูท่ีเกาะเทียมอลังการ เดอะปาลม
ไอรแลนด สุดยอดโปรเจคการถมทะเล และท่ีพลาดไมได คือ การน่ังรถผจญภัยตะลุย เนิน
ทะเลเลทรายและขี่อูฐชมวิวและพระอาทิตยตกดินสุดโรแมนติก

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"

โรงงานผลิตเสื้อหนังคุณภาพดี ใหทานมีเวลาเลือกซ้ือ ผลิตภัณฑเสื้อหนัง ตามอัธยาศัย



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 อาบูดาบี - มัสยิดหลวง - เฟอราร่ีเวิรด - Heritage Village
and Craft Center - เอทิฮัดทาวเวอร - Last Exit

**หมายเหตุ : ตั้งแตวันท่ี 23 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2563 เน่ืองจากเป็นเทศกาลถือศีลอด (เดือนรอมฎอน)

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร Kaleidoscope Buffet Restaurant

ตะลุยทัวรทะเลทราย บาย

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

ระบําหนาทอง คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Aloft Dubai South หรือเทียบเทา

ระบําหนาทอง Belly Dance เป็นศิลปะการรายรําท่ีเนนการเคล่ือนไหวของกลามเน้ือ
ทองและสะโพก จากสาวสวยสุดเซ็กซ่ีชาวอาหรับกับจังหวพดนตรีท่ีเราใจ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม

นําทานเดินทางสู อาบูดาบี (Abu Dhabi) จากดูไบใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงเป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุด
เป็นอันดับ 2 ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสอาบูดาบีตั้งอยูบนเกาะรูปตัวทีท่ีย่ืนเขาไปในอาวเปอรเซียเมืองครอบคลุมพ้ืนท่ี 67,340
ตารางกิโลเมตร (26,000 ตารางไมล)และมีประชากรราว 860,000คนในปีค.ศ. 2007 อาบูดาบีถือเป็นเมืองท่ีคาครองชีพแพง
ท่ีสุดอันดับ 3 ในภูมิภาคและอันดับ 26 ของโลก

นําทานชม มัสยิด SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL NAHYAN GRAND MOSQUE มัสยิดท่ีสวยท่ีสุดในโลกเป็น
สถานท่ียึดเหน่ียวทางจิตใจของชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตสทุกคน ทันทีท่ีเดินเขาสูมัสยิดชิคชาเญด สิ่งท่ีสะดุดตาท่ีสุดเห็นจะเป็นสี
ขาวสะอาดตาของมัสยิดแหงน้ี มัสยิดชิคชาเญด ใชเวลากอสรางนานถึง 10 ปี โดยเริ่มกอสรางตั้งแตปี 1996 และเสร็จในปี
2007 โดยระดมชางฝีมือมากกวา 3,000 คนจากท่ัวโลก

***การแตงกาย*** สําคัญมากและกรุณาปฏิบัติอยางเครงครัดผูชาย : ตองแตงตัวสุภาพเรียบรอย ใสกางเกงขายาว เสื้อแขน
ยาวผูหญิง :หามใสเสื้อผารัดรูป เสื้อและกางเกงหามแนบเน้ือเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และตองเตรียมผาสําหรับคลุมศีรษะ



ดวย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทาน ถายรูปกับรถ Ferrari ณ บริเวณดานหนา เฟอรรารี่เวิลด Ferrari World theme park (ไมรวมคาเขาชม
ประมาณ 70USD/ทาน) เป็นสวนสนุกในรมแหงแรกและใหญท่ีสุดในโลกออกแบบมาไดอยางโดดเดนดวยสัญลักษณเฟอรรารี่
ขนาดใหญบนหลังคาสีแดงสดสวนโคงเวาของหลังคาไดแรงบันดาลใจจากFerrari GT body มีขนาดครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมด
200,000 ตารางเมตรมีพ้ืนท่ีในรมใหผูเขาชมได 86,000 ตารางเมตร

นําทานเดินทางสู Heritage Village (Heritage Village) จัดแสดงวิถีชีวิตอาหรับของUAE ถูกทําซ้ําในสมัยโบราณน่ี
เป็นรูปแบบด้ังเดิมของการฟ้ืนฟูบูรณะอดีตอาหรับสําหรับประเทศอาหรับท่ีน่ีแสดงใหเห็นชีวิตในสมัยโบราณไมเพียงแตของเอมิ
เรตของอาบูดาบีแตของเขตภูมิอากาศท้ังหมดของประเทศท่ีน่ีในบางพ้ืนท่ีคุณสามารถมองเห็นวิถีชีวิตของชาวโอเอซิสชายฝ่ัง
ทะเลผูสรางมรดกหมูบานแหงน้ีไดแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตแบบเกา

*** นําทานถายรูปสุดชิควิววพาโนรามา 360 องศา จุดเช็คอินยอดนิยมและจุดท่ีถือวาเป็นจุดท่ีถายรูปสวยอีกแหงหน่ึงของ
เมืองอาบูดาบี ***

จากนั้นถายรูปกับตึก เอทิฮัดทาวเวอร (Etihad Tower) คือกลุมอาคารท่ีใชในการถายทําฉาก‘จัมปรถ’ ขามตึกของโดมินิก
ทอเรตโต (รับบทโดยวินดีเซล) ในหนังเรื่องFurious 7ท่ีผสมผสานท้ังความสวยงามย่ิงใหญของสถาปัตยกรรมเขากับวีรกรรม
สุดหามท่ีไมมีมนุษยปกติคนใครนึกอยากทําเป็นตนแบบของความหรูหราและงดงามทามกลางบรรดาตึกระฟาในอาบูดาบีตัว
อาคารสํานักงานสรางจากหินออน

จากนั้นเดินทางกลับ ดูไบ ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ระหวางทางแวะ “LAST EXIT” จุดเช็คอินท่ีใหมของดูไบ ให
ทานใหแวะถายรูปและซ้ือสิ้นคาตางตางมากมาย

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Aloft Dubai South หรือเทียบเทา

อาบูดาบี

มัสยิดหลวง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 น่ังลิมูซีนชมเมืองดูไบ - ดูไบเฟรม - บุรจญเคาะลีฟะฮ (เบิรจ คา
ลิฟา) - ดูไบมอลล - ดูไบ อะควอเรียม - น้ําพุแหงดูไบ - ทา
อากาศยานดูไบ

***การแตงกาย*** สําคัญมากและกรุณาปฏิบัติอยางเครงครัดผูชาย : ตองแตงตัวสุภาพเรียบรอย ใสกางเกงขายาว เสื้อแขน
ยาวผูหญิง :หามใสเสื้อผารัดรูป เสื้อและกางเกงหามแนบเน้ือเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และตองเตรียมผาสําหรับคลุมศีรษะ
ดวย

ไมรวมคาเขาชมประมาณ 70USD/ทาน

เฟอรารี่เวิรด

Heritage Village and Craft Center

เอทิฮัดทาวเวอร

Last Exit

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

HERRITAGE VILLGE ซ่ึงเป็นหมูบานพ้ืนเมืองจําลองความเป็นอยูของชาวเบดูอิน ท่ี
เคยเรรอนอยูในทะเลทราย

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

ท่ีน่ีถือเป็นสถานท่ีทองเท่ียวใหมของดูไบ ท่ีมีธีมเป็น Food Truck หรือรถขายอาหารท่ี
นําเสนอ Street Food สุดอรอยของนครดูไบ ในบรรยากาศสวนรวมรถแบบวินเทจท่ี
แสนสบาย ณ ริมทางดวนหมายเลข 11

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Aloft Dubai South หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา



รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม

นําทาน น่ังรถลิมูซีนLimousine car ชมเมืองดูไบ ท่ีพรอมดวยอุปกรณอํานวยความสะดวกท่ีหรูหราเป็นรถสําหรับขับใน
เมืองอันดีเลิศและภูมิฐานหากคุณตองการเดินทางแบบมีสไตลและหรูหราอยางแทจริงน่ีคือสิ่งท่ีสามารถตอบโจทยคุณได

นําทานเดินทางสู ‘ดูไบ เฟรม’ คือสถาปัตยกรรมหนาตาคลาย ‘กรอบรูป’ ท่ีใหญท่ีสุดในโลก นําทานถายรูปหนาตึก (ไมรวม
คาขึ้นตึก) ผานกระบวนการกอสรางมาถึง 10 ปีเต็ม ดวยเม็ดเงินกวา 43.5 ลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.39 พันลานบาท
คอนเซปตงายๆ ของ ‘ดูไบ เฟรม’ คือการแสดงภาพใหผูเขาชมไดเห็นถึงสภาพแวดลอมของดูไบ ท้ังในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

นําทานเดินทางสู ชั้นท่ี 124 ของตึกบุรจญเคาะลีฟะฮ BurjKhalifa ตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลก (รวมคาบัตรขึ้นตึกชั้นท่ี 124) หรือ
เดิมชื่อบุรจญดูไบ Burj Dubai กอสรางแลวเสร็จเมื่อวันท่ี2ธันวาคมพ.ศ. 2552และเปิดใหใชไดอยางเป็นทางการเป็นสวนหน่ึง
ของโครงการพัฒนาขนาดยักษมีท่ีตั้งณ "ชุมทางเชื่อมตางระดับท่ี1" ของถนนชิคซาเยดและถนนโดฮาเป็นสิ่งกอสรางท่ีสูงท่ีสุดใน
โลกโดยมีความสูงประมาณ 828 เมตร

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู ดูไบมอลล (Dubai Mall) หางสรพพสินคาท่ีใหญท่ีสุดในโลก ตั้งอยูท่ีดานลางของ BurjKhalifaณ ใจกลาง
ของตัวเมืองดูไบคือศูนยการคาขนาดใหญมหึมาซ่ึงเป็นท่ีรวมของรานคามากกวา1,200 รานรานอาหารและรานกาแฟมากกวา200
แหงและตลาดขายทองในรมท่ีใหญท่ีสุดในโลกสิ่งท่ีนาสนใจดานสันทนาการประกอบดวยพิพิธภัณฑสัตวน้ําท่ีใหญท่ีสุดในโลก
(ไมรวมคาเขาชมราคาประมาณ 1,500 บาท)

นําทานชม น้ําพุแหงดูไบ (Dubai Fountain) หรือ น้ําพุเตนระบํา ตั้งอยูในทะเลสาบเบิรจคาลิฟา ทะเลสาบท่ีเป็นศูนยกลาง
ของเมืองดูไบ ถูกรายลอมไปดวยตึกท่ีมีชื่อเสียง ไดแก ดูไบมอลลเบิรจคาลิฟา หรือ หอคอยคาลิฟา เดิมชื่อ เบิรจดูไบ เป็นสวน
หน่ึงของโครงการพัฒนาขนาดยักษ มีท่ีตั้ง ณ “ชุมทางเชื่อมตางระดับท่ี 1” ของถนนชิค ซาเยด และถนนโดฮา นอกจากน้ียังเป็น
ท่ีตั้งของโรงแรมชื่อดังอ่ืนๆ อีกเป็นจํานวนมาก

จากนั้นชม น้ําพุแหง ดูไบ นั้นถือวาเป็นอีกหน่ึงไฮไลทท่ีมีความสําคัญมากแหงหน่ึง ของโครงการพัฒนาขนาดยักษของ ดูไบ
โดยน้ําพุนั้น มีความยาว 900 ฟุต หรือ 275 เมตร ซ่ึงใหญกวาสนามฟุตบอล 2 สนาม สามารถพนน้ําไดครั้งละ 22,000
แกลลอน (83,000 ลิตร) และความสูงของการพนน้ําในแตละครั้งนั้นสูง ประมาณ 240 ฟุต หรือเทียบเทากับตึกสูงประมาณ 50
ชั้นสิ่งพิเศษของน้ําพุแหง ดูไบ จะใชไฟท้ังสิ้น 6,600 ดวง

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา ท่ี ดูไบมอลล

สมควรแกเวลาเดินทางสู สนามบินดูไบ

22.35 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส Emirate Airline (EK) เท่ียวบินท่ี EK374

นั่งลิมูซีนชมเมืองดูไบ

ดูไบเฟรม

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ลีมูซีน ไดชื่อวาเป็นชนิดของรถอันสุดคูลของเหลาคนดังคนมีตําแหนงตางๆ ตามจอทีวี ท่ี
พรอมดวยอุปกรณอํานวยความสะดวกท่ีหรูหรา เป็นรถสําหรับขับชมเมืองอันดีเลิศและดู
ภูมิฐานหากคุณตองการเดินทางแบบมีสไตลและหรูหราเขากับเมืองน้ีอยางแทจริง

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

รวมคาบัตรขึ้นตึกชั้นท่ี 124

ไมรวมคาเขาชมราคาประมาณ 1,500 บาท

อิสระอาหารค่ํา ท่ี ดูไบมอลล

ตึกบุรจญเคาะลีฟะฮ (เบิรจ คาลิฟา)
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.

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ดูไบมอลล

ดูไบ อะควอเรียม

นํ้าพุแหงดูไบ

 บาย

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

พิพิธภัณฑสัตวน้ํา สรางโดยการใชแผนอะคริลิค ในการประกอบตูปลาขึ้นท่ีใหญท่ีสุดใน
โลก ไดถูกบันทึกลงในกิสเนสส เวิลล เรคคอรดส เรียบรอยแลว ทานสามารถชมสัตวน้ํา
นานาชนิดไดอยางตระการตา

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



 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

07.35 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯมีสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น
สําคัญ

หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น
(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได )

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจาก
ไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีใน
กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเท่ียว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการ
ชําระเหมาขาด

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
นักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนชื่อได
หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามันหรือคาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธิป์รับราคาตั๋วดังกลาว

เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด

กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียว
บินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด

ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมีการชํารุด เปียกน้ํา การขีดเขียนรูปตางๆหรือแมกระท่ังตราปั๊มลายการตูน ท่ีไมใชการ
ประทับตราอยางเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเขา-ออก
เมืองของทาน ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดิน
ทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ
ท้ังสิ้น

กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ
ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชน
ของทานเอง**

การชําระเงิน
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิค์ณะเดินทาง 15 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 15 ทาน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดิน

ทาง หรือเปล่ียนแปลงราคาคาทัวรเพ่ิม โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง

2. กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 10,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา30
วัน ในวันเวลาทําการ มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง21วัน)
 

อัตรานี้รวม:
ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพรอมกรุป กรุงเทพฯ-ดูไบ-กรุงเทพฯ สายการบิน Emirate Airline(EK) เป็นตั๋วหมูคณะไมสามารถสะสม

ไมลได

้ ๋ ่ ้



ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)

คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 30 กก.ตอ 1 ใบ(โหลดไดทานละ 1 ใบ)กระเปาถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 ใบ

คาวีซาทองเท่ียวประเทศดูไบ

คาโรงแรมตลอดการเดินทาง (พักหองละ 2 -3ทาน)(กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิมเงินพักหองเด่ียว)

คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น้ําด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน

คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ

คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ

คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวคนไทย

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท, คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 500,000 บาท เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คา
ประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสิน
สวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง

อัตรานี้ไมรวม:
ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ

คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัมตอทาน

คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดท่ีไมไดระบุไวในรายการ

คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมให
ออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ

คาทิปไกดทองถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียม รวมท้ังทริป 50 USD/ทาน
 

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น

(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได)

เอกสารท่ีใชในการย่ืนวีซาประเทศดูไบ 10 วันลวงหนากอนเดินทาง

สแกนหนาพาสปอรตสีท่ีชัดเจน หามถายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน

รูปถาย : รูปสี ขนาด 2 น้ิว พ้ืนหลังสีขาวเทานั้น 2 รูป หนาตรง ไมย้ิมเห็นฟัน เก็บผมใหเรียบรอย 

กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 20 ปีบริบูรณ  เด็กไมไดเดินทาง กับบิดาและมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตาง
ประเทศจากเขตหรืออําเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หนาพาสปอรตของบิดาและ มารดา + หนังสือรับรองคาใชจาย

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

กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 20 ปีบริบูรณ เปล่ียนชื่อ-นามสกุล ตองเตรียมเอกสารเปล่ียนชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตัวจริง 1 ฉบับ

** ในกรณีวีซาของทานไมผานการพิจารณาจากประเทศดูไบทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคืนเงินคาทัวรใหทุกกรณี**
 

หมายเหตุ
หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง

กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

**หมายเหตุ : ตั้งแตวันท่ี 23 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2563 เน่ืองจากเป็นเทศกาลถือศีลอด (เดือนรอมฎอน)



การยกเลิก
•    ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตองทํากอนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุด

เทศกาล,วันหยุกนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น
•    ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น
•    ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บเงินคาทัวรท้ังหมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

กรณีเจ็บปวย

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเป็นจริง
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


