


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินดูไบ	-	ชายหาดจูไมรา	-	โรงแรม	BURJ	AL	ARAB	-	ตลาดในรม
มาดินาท	-	The	Palm	Jumeirah	-	ตะลุยทัวรทะเลทราย	-	ระบําหนาทอง

พักทัี่
SOMWHERHE
TECOM
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

3 เมืองอาบูดาบี	-	มัสยิดหลวง	-	Emirate	Palace	-	ดูไบมอลล	-	ดูไบ	อะค
วอเรียม	/	พิพิธภัณฑสัตวน้ํา	-	การแสดงน้ําพุเตนระบํา	-	บุรจญเคาะ
ลีฟะฮ	หรือ	เบิรจ	คาลิฟา

พักที่
SOMWHERHE
TECOM
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

4 อิสระทองเที่ยว	ดูไบ	-	สนามบินดูไบ

5 สนามบินสุวรรณภูมิ

26	พ.ย.	60	-	30	พ.ย.	60 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿7,900



23.00	น.	คณะเดินทางพรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกประตูและ
เคานเตอรจะแจงใหทราบอีกครัง้	สายการบิน	FLYDUBAI	(FZ)	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
02.35	น.	เหินฟ าสู	ดูไบ	โดย	สายการบิน	FLY	DUBAI	เทีย่วบินที	่FZ522
06.45	น.	เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดูไบ(สหรัฐอาหรับเอมิเรต)	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

เรียบรอยนําทานชมชายหาดจูเมราห	(JUMEIRAH	BEACH)ซึ่งเป็นชายหาดตากอากาศที่สวยงามยอดนิยม
ของดูไบ
จากน้ันนําทานถายรูปกับโรงแรม	ตึกบุรจญอัลอาหรับ	(BURJ	AL	ARAB)โรงแรมสุดหรู	ระดับ	7ดาว	ที่

สวยและหรูหราที่สุดแหงหน่ึงของโลก	และมีชชื่อเสียงของตะวันออกกลาง	ที่ทุกคนใฝ ฝันที่จะมีโอกาสเขาไป
สัมผัส	ตั้งอยูริมอาวอาหรับ	เป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ	เป็นหน่ึงในสัญลักษณอันสําคัญของประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
ปัจจุบันเป็นโรงแรมรูปทรงเรือใบที่สวยและหรูหราที่สุดระดับโลกและมีชื่อเสียงของตะวันออกกลางมีความ

สูง321	เมตรหรือ	1,050	ฟุตตั้งอยูบนเกาะเทียมที่ถูกถมขึน้หางจากแถบชายหาดจูเมราห	280	เมตรริมอาว
เปอรเซียที่ทุกคนใฝ ฝันที่จะมีโอกาสเขาไปสัมผัสซึ่งเป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับเริ่มกอสรางใน	พ.ศ.
2537	แลวเสร็จและเริ่มเปิดใชงานครั้งแรกเมื่อ	1	ธันวาคม	พ.ศ.	2542
นําทานชอปป้ิง	ศูนยการคาสไตลอาหรับโบราณ	(MADINAT	JUMEIRAH	SOUK)	ตั้งอยูติดริมทะเล

ภายในตกแตงสวยงามแบบอาหรับ	และมีรานคาทันสมัยมากมายใหทานจับจายซื้อ	ของ	บริเวณรอบสรางเป็น
สระน้ํามีเรือทองเที่ยวแบบเรือ	GONDOLA	ของอิตาลี	จะนําทานชื่นชมความสวยงามของภูมิประเทศ	และ
บรรยากาศรอบๆ	อิสระใหทานเดินเลนในบริเวณพลาซา
นําทานนัง่รถผานชม	เดินทางสูโครงการเดอะปาลม	(THE	PALM)	ซึ่งเป็นโครงการที่อลังการสุดยอด

โปรเจคสโดยการถมทะเล	ใหเป็นเกาะเทียมสรางเป็นรูปตนปาลม	3	เกาะ	บนเกาะมีที่พักโรงแรม	รีสอรท	อพาร
ตเมน	รานคา	ภัตตาคาร	รวมทั้งสํานักงาน	ตางๆนับวาเป็นสิ่งมหัศจรรยอันดับ	8	ของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานสู	ทัวรทะเลทราย””ทานจะสนุกกับการน่ังรถตะลุยไปเนินทราย	ตื่นเตนพรอมชมพระอาทิตย

ตก	หลังจากน้ันนําทานเขาสู	แคมป้ิงกลางทะเลทราย	โดยภายในมีกิจกรรมตางๆใหทุกทานรวมสนุก	อาทิ
เชน
HENNA	TATTOO	:	ใหลองเพนทลวดลายบนตัวแบบชาวอาหรับ
SHI	SHA	:	เครื่องสูบบารากู	แบบฉบับของชาวอาหรับกลิน่ผลไม
GALA	BAYA	:	ใหทานแตงกายพื้นเมืองแบบชาวอาหรับ	ถายรูปเก็บไวป็นทีร่ะลึก



การขีอู่ฐ
ชิมชาอาหรับ,	ผลไมตามฤดูกาล,	กาแฟ,	น้ําอัดลม,	น้ําดื่ม

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	สไตลบารบีคิว	ทามกลางบรรยากาศทะเลทรายสบาย	พรอมโชวระบําหนา

ทอง(BellyDance)
22.00	น.	เดินทางออกจากแคมป	กลับสู	โรงแรมที่พัก
นําทานเดินทางสูทีพ่ัก	SOMWHERHE	TECOM	HOTEL	หรือเทียบเทา

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

ชายหาดตากอากาศที่สวยงามยอดนิยมของดูไบ	ตั้งอยูที่เกาะเทียมอลังการ
เดอะปาลม	ไอรแลนด	สุดยอดโปรเจคการถมทะเล	และที่พลาดไมได	คือ	การ
น่ังรถผจญภัยตะลุย	เนินทะเลเลทรายและขี่อูฐชมวิวและพระอาทิตยตกดินสุด
โรแมนติก

เป็นหน่ึงในสัญลักษณอันสําคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	ตึกบุรจญ
อัล	อาหรับ	ปัจจุบันเป็นโรงแรมรูปทรงเรือใบที่สวย	และหรูหราที่สุดระดับโลก
ที่มีชื่อเสียงของตะวันออกกลาง	มีความสูง	321	เมตร	หรือ	1,050	ฟุต	ตั้งอยูบน
เกาะเทียมที่ถูกถมขึน้หางจากแถบชายหาดจูเมราห	280	เมตร	ริมอาว
เปอรเซีย	ที่ทุกคนใฝ ฝันที่จะมีโอกาสเขาไปสัมผัส	ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของเศรษฐี
ชาวอาหรับ	การกอสรางของตึกเริ่มตนกอสรางใน	พ.ศ.2537	แลวเสร็จและเริ่ม
เปิดใชงานครั้งแรกเมื่อ	1	ธันวาคม	พ.ศ.2542	รูปทรงของตึกถูกสรางใหเหมือน
กับใบเรือของเรือใบแบบชาวอาหรับ	ซึ่งตัวตึกมีเสา	2	เสาแยกออกมาเป็นรูป
ตัว	V	ในขณะที่ชองวางระหวางตัว	สวนหน่ึงก็ปิดใหเป็นหองใหญๆ	และแบง
ออกเป็นชั้นๆ	สถาปนิกไดกลาววา	สิ่งกอสรางน้ีจะเป็นสัญลักษณของเมืองดูไบ

ตลาดในรมมาดินาท	หรือเรียกวา	เวนิสแหงดูไบ	เป็นตลาดติดแอร	ตั้งอยูใน
สวนเดียวกับโรงแรมหรูระดับ	5	ดาว	Mina	Al	Salam	ของตระกูล	Al	Maktoum
ออกแบบและตกแตงเป็นศิลปะพื้นเมืองแบบอาหรับคลาสสิก	ภายในมีสินคา
ระดับ	Premium	มากมาย	เชน	ของที่ระลึก	พวงกุญแจ	ขวดทราย	พรมอิหราน
หัวน้ําหอม	โคมไฟ	ของประดับตกแตงบาน	ขนมหวาน	ถั่วรสช็อกโกแลต
เป็นตน

THE	PALM	ซึ่งเป็นโครงการที่อลังการ	สุดยอดโปรเจคสโดยการถมทะเล	ให
เป็นเกาะเทียมสรางเป็นรูปตนปาลม	3	เกาะ	บนเกาะมีที่พักโรงแรม	รีสอรท	อ
พารตเมน	รานคา	ภัตตาคาร	รวมทั้งสํานักงาน	ตางๆนับวาเป็นสิ่งมหัศจรรย
อันดับ	8	ของโลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



ตะลุยทัวรทะเลทราย	ทานจะสนุกกับการน่ังรถตะลุยไปเนินทราย	ตื่นเตน
ระทึกใจ	พรอมชมพระอาทิตยตก	มีกิจกรรมมากมายใหทานไดสัมผัส	อาทิ	ให
ทานแตงกายพื้นเมืองแบบชาวอาหรับ	แคมป้ิงกลางทะเลทราย	ถายรูปเก็บไว
ป็นที่ระลึก	การขี่อูฐ	ฯลฯ	และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

	รับประทานอาหารคํ่า	สไตลบารบีคิว
	พักทัี่	SOMWHERHE	TECOM	HOTEL	หรือเทียบเทา

ระบําหนาทอง	Belly	Dance	เป็นศิลปะการรายรําที่เนนการเคลื่อนไหวของ
กลามเน้ือทองและสะโพก	จากสาวสวยสุดเซ็กซี่ชาวอาหรับ

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําคณะเดินทางสูนครอาบูดาบี	ซึ่งหางจากตัวเมืองดูไบ	180	กิโลเมตร(นัง่รถประมาณ	2	ชัว่โมง)	เมืองน้ีได

รับสมญานามวาเป็น	GARDEN	OF	GULF“เพราะความเขียวขจีของตนไมนานาชนิดที่ปกคุมทั่วทั้งบริเวณเมือง
จนไดรับการยกยองใหเป็น	“สวรรคแหงทะเลทราย”
โปรดแตงกายสุภาพออกจากโรงแรมเพื่อเขามัสยิดชิคซาเญด

ผูหญิง:	โพกผาคลุมศรีษะ	ใสเสื้อแขนยาว	กางเกงขายาว	หามใสกางเกงเลคกิ้งหรือกางเกงรัดรูป
ผูชาย:	เสื้อแขนยาวขายาวแตงกายสุภาพ
จากน้ันชมมัสยิคชิคซาเญด	(GRAND	MOSQUE	หรือ	SHEIKH	ZAYED	BIN	SULTAN	AL)	เป็นสุเหรา

ประจําเมืองของทานเชคที่กอตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต	ที่ทานสรางไวกอนทานจะสวรรคต	การกอสราง
รวมทั้งหมดเป็นเวลา	10	ปี	สุเหราน้ีมีพรมผืนที่ใหญที่สุดในโลกขนาด	5,627	ตารางเมตร	และโคม
ไฟCHANDELIERที่ใหญสุดในโลกซึ่งนําเขาจากประเทศเยอรมันทําดวยทองคําและทองแดง	สามารถรองรับผู
มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไดสูงถึง	40,000	คนนอกจากน้ีมัสยิดแหงน้ีเป็นสุสานหลวงที่ฝังพระบรมศพของ
SHEIKH	ZAYED	BIN	SULTAN	Al	NAHYANอดีตประธานาธิบดีคนแรกแหงสหรัฐอาหรับเอมิเรตสและเจาผู
ครองรัฐอาบูดาบี้
นําทานแวะเก็บภาพความประทับใจคูกับ	EMIRATE	PALACEเป็นโรงแรมของรัฐบาลอาบูดาบี	บริหารโดย

กลุม	Kempinski	เปิดใหบริการครั้งแรกเมื่อปี	2548	โดยใชงบประมาณกอสรางทั้งสิ้นประมาณ	3	พันลานเหรียญ
สหรัฐ	ซึ่งสรางสวยงามดุจดั่งพระราชวังของเจาผูครองนคร	โรงแรมน้ีอยูบนที่ดินของอดีตประธานาธิบดี	Shieak
Al	Anyan	ซึ่งทานเคยดํารงตําแหนงประธานาธิบดี	ของ	U.A.E
เพื่อใหทานมีเวลาชอปป้ิง	อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

ชวงบาย
นําทานชอปป้ิงหางดูไบมอลล	(DUBAI	MALL)เป็นศูนยการคาแหงใหมลาสุดของเมืองดูไบ	โดยจําลองอาทิ

เชน	หาง	GALLARIA	LAFAYETTE	หางชื่อดังของฝรั่งเศส	หาง	Bloomingdales	อันยิ่งใหญจากอเมริกาเป็นศูนย
รวมแบรนดเนมชั้นนําแนวหนาจากทั่วทุกมุมโลกภายในหางจะมีสวนของพิพิธภัณฑสัตวน้ํา	สรางโดยการใชแผ
นอะคริลิค	ในการประกอบตูปลาขึน้ที่ใหญที่สุดในโลกไดถูกบันทึกลงในกิสเนสสเวิลลเรคคอรดสเรียบรอยแลว
ทานสามารถชมสัตวน้ํานานาชนิดไดอยางตระการตา(ไมรวมคาเขาชมในสวนของพิพิธภัณฑสัตวน้ํา)

หรือทานสามารถเลือกชมเทคโนโลยีลํ้ าสมัยของน้ําพุเตนระบําที่ขนาดใหญที่สุดในโลกโดยมีการจัดแสดงที่



บริเวณหนาหางดูไบมอลล	เริ่มตั้งแต	17.30-24.00น.โดยการแสดงจะเริ่มทุกๆ30นาทีจากจุดน้ี	ถายสามารถถาย
รูปคูกับตึกบุรจญเคาะลีฟะฮ(BurjKhalifa)แบบเต็มตัวตึกอีกดวย
นําทานชมตึก	BURJ	KHALIFA	หน่ึงในฉากเสี่ยงตายของพระเอก	ทอม	ครูซ	”	จากภาพยนตเรื่อง	(Mission

Impossible	4)	ซึ่งสูงถึง	828	เมตร	(ณ	ปัจจุบันน้ี)	มีทั้งหมด	162	ชั้น	โดยลิฟทที่มีความเร็ว	10	เมตร	ตอ	1	วินาที
ภายในตึกประกอบดวย	อพารทเมนต	โรงแรม	สํานักงาน	ภัตตาคารหรู	(ไมรวมคาขึ้นตึก	BURJ	KHALIFA
คาขึ้นชมประมาณ	90	USD/ทาน)

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสูทีพ่ัก	SOMWHERHE	TECOM	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	ใหญเป็นอันดับ	2	รองจาก	เมือ
งดูไบ	ดูไบใหญเป็นอันดับ	1	ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	เมืองอาบูดาบี
เป็นเมืองที่ไดรับสมญานามวา	Garden	of	Gulf	หรือ	อาวแหงความเขียวขจี
และมีความอุดมสมบูรณไปดวยสวนสวยงาม	ทามกลางทะเลทราย

Sheikh	Zayed	Mosque	ซึ่งใหญเป็นอันดับ	3ของโลกและเป็นสุเหราประจํา
เมือง	ของทานเชคที่กอตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต	ที่ทาน	สรางไวกอน
ทานจะสวรรคต	การกอสรางรวมทั้งหมดเป็นเวลา	10	ปี	สุเหราน้ีมีพรมผืนที่
ใหญที่สุดในโลกขนาด	5,627	ตารางเมตร	และโคมไฟ	Chandelier	ใหญที่สุดใน
โลก	นําเขาจากประเทศเยอรมันทําดวยทองคําและทองแดง	(อยาลืมนําผา
คลุมผมติดตัวไปดวยคะ)	สามารถรองรับผูมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได
สูงถึง	40,000	คน	นอกจากน้ีมัสยิดแหงน้ีเป็นสุสานหลวงที่ฝังพระบรมศพของ
Sheikh	Zayed	bin	Sultan	Al	Nahyan	อดีตประธานาธิบดีคนแรกแหงสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตสและเจาผูครองรัฐอาบูดาบี้	จากน้ันใหทานแวะถายรูปเป็นที่
ระลึก	ณ	จุดชมวิวชิคาโกบีช	กับชายทะเลสีเทอรควอยซที่ทาน	Sheikh	Al
Nayan	สรางขึน้มาเป็นของ	ขวัญแกชาวเมือง

Emirates	Palace	Hotel	ตั้งอยูบนชายหาดสวนตัวซึ่งทอดตัวยาว	1.3	กิโลเมตร
บนชายฝ่ังอาว	Arabian	Gulf	และมีวิวอาวธรรมชาติสวนตัว	มีการตกแตงดวย
เงิน	ทอง	และโมเสคแกวที่ทําใหรําลึกถึงประวัติศาสตรการตอนรับอันยาวนาน
ของอาหรับ	โรงแรมสุดหรูแหงมีเทคโนโลยีใหมลาสุด	หองอาหารและเครื่อง
ดื่ม	14	แหงใหเลือกระหวางการเขาพัก	พรอมใหทานไดสัมผัสมนตเสนหของ
โลกเกาและใหมที่ดีที่สุด

เป็นหางขนาดใหญ	มีโรงภาพยนตร	Cinestar	แบบคอมเพล็กซ	มีอารเคดกวาง
ใหญ	ติดตั้งตูเกมส	ลานโบวลิ่ง	และรานคาอีกมากมาย	รวมถึงรานตางๆ	ที่ได
รับความนิยมในดูไบ	และ	Borders,	Debenhams,	Zara	และแมแต	Harvey
Nichols	สินคาแบรนดดังอยาง	H&M	และ	Phat	Farm	สําหรับลูกคาทั่วไป	และ
Via	Rodeo	ที่เต็มไปดวย	Versace,	D&G,	Ferragamo	และอื่นๆ



โปรดแตงกายสุภาพออกจากโรงแรมเพื่อเขามัสยิดชิคซาเญด
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
พิพิธภัณฑสัตวน้ํา	ไมรวมคาเขาชมในสวนของพิพิธภัณฑสัตวน้ํา
ไมรวมคาขึน้ตึก	BURJ	KHALIFA	คาขึ้นชมประมาณ	90	USD/ทาน

พิพิธภัณฑสัตวน้ํา	สรางโดยการใชแผนอะคริลิค	ในการประกอบตูปลาขึน้ที่
ใหญที่สุดในโลก	ไดถูกบันทึกลงในกิสเนสส	เวิลล	เรคคอรดส	เรียบรอยแลว
ทานสามารถชมสัตวน้ํานานาชนิดไดอยางตระการตา

การแสดงน้ําพุเตนระบํา	บริเวณดานหนาของ	โรงแรม	Wynn	Hotel	ที่เป็นที่
กลาวขานดานความสวยงามอลังการ	ทั้งแสง	สี	เสียง	ยามคํ่าคืน	ใหทานไดตื่น
ตาตื่นใจ

ตึกบุรจญ	เคาะลีฟะฮ	Burj	Khalifa	หรือ	เดิมชื่อ	บุรจญ	ดูไบ	หน่ึงในสัญลักษณ
อันสําคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	อีกทั้งยังเป็นฉากเสี่ยงตายสําคัญ
ของพระเอก	ทอม	ครูซ	จากภาพยนตรเรื่อง	Mission	Impossible	4	ซึ่งตึก	มี
ความสูงถึง	828	เมตร	ปัจจุบันมีทั้งหมด	160	ชั้น	เป็นตึกที่ไดชื่อวาสูงที่สุดใน
โลก	ตัวตึกไดทําสถิติกลายมาเป็นตึกระฟาที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง	546
เมตร	แซงตึกไทเป	101	เรียบรอย	สูงกวาตึกไทเป	101	ประมาณ	97	เมตร	และ
สูงกวาอาคารใบหยก	2	ประมาณ	218	เมตร	ซึ่งไดมีการเปิดตัวอยางเป็น
ทางการ	เมื่อวันที่	4	มกราคม	พ.ศ.	2553	และ	เปลี่ยนชื่ออาคารจาก	บุรจญ
ดูไบ	เป็น	บุรจญ	เคาะลีฟะฮ	เพื่อเป็นเกียรติแก	ทานชีคค	อดีตประธานาธิบดี
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	ตึกบุรจญ	เคาะลีฟะฮ	ออกแบบโดย	เอสโอเอ็ม
ผูออกแบบเดียวกันกับเซียรทาวเวอร	อาคารที่สูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาใน
ปัจจุบันการตกแตงภายในจะตกแตงโดย	จอรโจ	อารมานี	Giorgio	Armani	โดย
เป็นโรงแรมอารมานี	สําหรับ	37	ชั้นลาง	โดยชั้น	45	ถึง	108	จะเป็น
อพารตเมนต	โดยที่เหลือจะเป็นสํานักงาน	และ	ชั้นที่	123	และ	124	จะเป็นจุด
ชมวิวของตึกที่สําคัญ	สวนบนของตึกจะเป็นเสาอากาศสื่อสาร	นอกจากน้ีชั้น
78	จะมีสระวายน้ํา	กลางแจงขนาดใหญ	โดยตึกน้ีจะติดตั้งลิฟตที่เร็วที่สุดใน
โลก	ที่ความเร็ว	18	ม./วินาที	65	ก.ม./ชม.	,	40	ไมล/ชม.	โดยลิฟตที่มีความเร็ว
สูงสุดอันดับที่	2	ปัจจุบันอยูที่ตึกไทเป	101	ที่มีความความเร็ว	16.83	ม./วินาที

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	SOMWHERHE	TECOM	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงบาย	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
อิสระใหทานทองเที่ยวโดยมีหัวหนาทัวรคอยใหทําปรึกษาเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวสถานที่ทองเที่ยวที่แนะนํา

มีดังน้ี
ตลาดทอง	(GOLD	SOUK)	เป็นที่1ของตลาดทองที่ใหญที่สุดในโลกขายทุกอยางที่เป็น	JEWELRY	เชนมุก

อัญมณีตางๆรานเล็กๆมากมายกวารอยรานคาใหทานไดเลือกซื้อของที่



Ski	Dubai	ใน	Mall	of	the	Emirates	ไมรวมคาเขาและคาอุปกรณใน	Ski

ตลาดเครื่องเทศ	(SPICE	SOUK)คือตลาดเครื่องเทศทั้งตลาดตลบอบอวนไปดวยกลิ่นเครื่องเทศหลาก
หลายชนิดจากทั่วทุกมุมโลก	จําพวกไมหอม	อบเชย	ถั่ว	กระวาน	กานหลู	และถั่วรอยแปดชนิดจากทุกที่ในตะวน
ออกกลาง
MALL	OF	THE	EMIRATES	ไดรับความนิยมสูงทันทีที่เปิดบริการ	Mall	of	the	Emirates	เป็นหางขนาดใหญ	มี

โรงภาพยนตร	Cinestarแบบคอมเพล็กซ	มีอารเคดกวางใหญ	ติดตั้งตูเกมส	ลานโบวลิ่ง	และรานคาอีกมากมาย
รวมถึงรานตางๆ	ที่ไดรับความนิยมในดูไบ	และ	Borders,	Debenhams,	Zara	และแมแต	Harvey	Nichols	สินคา
แบรนดดังอยาง	H&M	และ	Phat	Farm	สําหรับลูกคาทั่วไป	และ	Via	Rodeo	ที่เต็มไปดวย	Versace,	D&G,
Ferragamoและอื่นๆ	
ในหางยังมีสวนของ	Ski	Dubai	ใน	Mall	of	the	Emiratesจุดที่โดดเดนที่สุดของ	Mall	of	the	Emirates	ก็คือ	Ski

Dubai	ไมนาแปลกใจที่	Mall	of	the	Emirates	เป็นหางสรรพสินคาที่ไดรับความนิยมสูงสุดในดูไบSki	Dubai	หน่ึง
ในสุดยอดแหลงทองเที่ยวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	สามารถเลือกเลนระหวางสกี	สโนวบอรด	เลื่อนหิมะ	หรือ
โยนบอลหิมะในสวนหิมะ	(ไมรวมคาเขาและคาอุปกรณใน	Ski)

ชวงคํ่า
22.30	น.	ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินดูไบ	เพื่อเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

อิสระใหทานเลือกเที่ยวตามใจทาน	1	วัน	ดูไบ	เป็นนครใหญสุดของสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส	มีพื้นที่ประมาณ	4,000	ตารางกิโลเมตร	และมีประชากร
ประมาณ	2	ลานคน	เมืองดูไบถือไดวาเป็นเมืองทาที่สําคัญแหงหน่ึงบนโลก
และมีอัตราการเจริญเติบโตของเมืองสูงมาก

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

01.50	น.	เหินฟาสู	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสายการบิน	FLYDUBAI	เทีย่วบิน	FZ523
11.10	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพดวยความประทับใจ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	จํานวนผูเดินทางขัน้ตํ่า	25	ทานขึ้นไป
2.	หนังสือเดินทางตองมีอายุใชงานนับจากวันเดินทางไมนอยกวา6เดือนและรับเฉพาะผูประสงค	เดินทางทองเที่ยว
3.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การ	นัดหยุดงาน,

การกอจลาจล	หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ	การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	หรือเจาหนาที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย	และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบ
4.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,

การกอจลาจล	หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ	การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	หรือเจาหนาที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย	และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบ
5.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม

ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว
6.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด

จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
7.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด
***	กอนตัดสินใจจองทัวร	ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท	จนเป็นทีพ่อใจ	แลวจึงวางมัดจํา

เพื่อประโยชนของทานเอง	***

1.	กรุณาจองลวงหนากอนการเดินทาง	พรอมชําระมัดจํา	10,000	บาท	(ภายใน	3วัน	หลังจากการสํารองที่
นัง่)
2.	ชําระคาทัวรทัง้หมดกอนเดินทางไมนอยกวา	25	วัน	มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับพรอมกรุป	น้ําหนักกระเป าไมเกิน	20	กิโลกรัมตอทาน/หิ้วขึ้นเครื่องได
07	กิโลกรัม
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหง
3.	โรงแรมระดับมาตรฐาน	พักหองละ	2	ทาน	/	หากนอนหองละ	3	คน	จะเสียเพิม่	7,900	บาท
4.	บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
5.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆตามรายการระบุ
6.	คารถรับ-สงและนําเที่ยว	พรอมหัวหนาทัวรชํานาญงานและมัคคุเทศกทองถิ่น	ตลอดการเดินทาง
7.	คาธรรมเนียมการยื่นวีซากรุปเฉพาะผูถือพาสฯคนไทยทีเ่ดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทานัน้
8.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	วงเงิน	1,000,000	บาท	(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

1.	คาทิปไกดทองถิน่และคนขับรถทานละ	1,800บาท)/ทาน/ทริป,	สวนหัวหนาทัวรแลวแตจะพอใจใน
การบริการ,	(เด็กเก็บเทาผูใหญ)
2.	คาใชจายสวนตัวอื่นๆ	เชน	หนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาซักรีด	คาอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
3.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	และ	หัก	ณ	ที่จาย	3	%
4.	คาน้ําหนักกระเป าเกิน	20	กิโลกรัม
5.	ไมรวมคาวีซาชาวตางชาติ	(กรณีตางชาติลูกคาเป็นผูดําเนินการขอวีซาเอง	ทางบริษทัไมรับยื่นใหคะ)

พาสปอรตควรมีอายุไมตํ่ากวา	6	เดือนนับจากวันเดินทาง
เอกสารยื่นวีซา	U.A.E.	หนาพาสปอรต	และรูปถาย(สแกน)หนาตรง	2	น้ิว	(พื้นหลังขาวหรือฟ า)
กรณีลูกคาชาวตางชาติ	หรือถือพาสปอรตที่ไมใชพาสฯไทย	เก็บคาทัวรเพิ่ม	5,000	บาท	ทางบริษทัไมรวมคา

วีซาใหและลูกคาจะตองเป็นผูดําเนินการขอวีซาเอง



ไมรวมทิปไกด+คนขับรถตลอดการเดินทาง	ทานละ	1,800	บาท
(สวนหัวหนาทัวรแลวแตจะพอใจในการบริการ)
::ราคาโปรโมชัน่!!!ไมมีราคาเด็ก::
จอยแลนดไมใชตัว๋เครื่องบิน	ราคา	13,500	บาท	(ลูกคาจะตองไปเจอคณะที่สนามบินดูไบ)
กรณีเดินทาง	3	ทาน	ทานที่	3	จะตองจายเพิ่ม	7,900	บาท	เน่ืองจากทางโรงแรมที่ดูไบไมมีหอง	TRP
การเดินทางอาจเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสมโดยไมแจงใหทราบลวงหนา	ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพ

ลม	ฟา	อากาศ	และสถานการณในการเดินทางขณะน้ันแตจะคํานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง	และผลประโยชน
ของหมูคณะเป็นสําคัญ	โดยไมทําใหมาตรฐานของการบริการลดนอยลง

ขอแนะนําเพิม่เติม	สําหรับผูเดินทางไปทองเทีย่ว
1.	ผูเดินทางที่ยังคงสภาพการเป็นนักศึกษา	กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็น

ภาษาอังกฤษติดตัวไปดวยอาจจะตองใชในบางกรณี
2.	ผูเดินทางที่เป็นขาราชการ	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	และพนักงานบริษทัเอกชนตางๆ	กรุณาเตรียมบัตรประจําตัว

ขาราชการ	หรือใบรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะตองใชในบางกรณี
3.	ผูเดินทางที่ทําเลมพาสปอรตใหมเน่ืองจากเลมเกาหมดอายุใหพกหนังสือเดินทางเลมเกาติดตัวไปดวยอาจจะตอง

ใชในบางกรณี
4.	กรุณาพกบัตรเครดิต	(ถามี)	และเงินสดติดตัว	ทั้งเงินหยวน	และเงินสกุล	USD	กองตรวจคนเขาเมืองอาจจะขอดู

ในบางกรณี

1.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการยึดมัดจําเต็มจํานวน
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	21	วัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจาย	100%	ของราคาทัวรทั้งหมด
3.	กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด	เทศกาลตางๆ	เชน	ปีใหม	สงกรานต	เป็นตน	ทางบริษทัฯ	ตองมีการการันตีมัดจํา

ที่น่ังกับทางสายการบิน	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	Charter	Flight	และโรงแรมที่พักตางๆ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ ์
ไมคืนคามัดจํา	หรือ	คาทัวรทั้งหมด	ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม
4.	เมื่อออกตัว๋แลว	หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได	ไมสามารถขอคืนคาตัว๋ได	เน่ืองจาก

เป็นนโยบายของสายการบิน


