วันแรก

กรุ งเทพ • สุ วรรณภูมิ • สนามบินนานาชาติดูไบ • พิพธิ ภัณฑ์ ดูไบ • นั่งเรือAbra • ตลาดเครื่องเทศและ
ตลาดทอง  (-/เที่ยงรับประทานบนเครื่อง/เย็น)

06.30 น.

พร้อมกันที่ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิช้ ัน 4 ประตู 8 Row T เคาท์ เตอร์ สายการบินเอมิเรตส์
Emirate Airline (EK)โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

09.30 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นครดูไบ โดยเที่ยวบิน EK 375
บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง (ใช้ เวลาบิน 6 ชั่วโมง 10 นาที+)
ถึงสนามบิน ท่ าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3
ชัว่ โมง)ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็ นประเทศหนึ่ งในตะวันออกกลางตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉี ยงใต้ของคาบสมุทรอาหรับในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉี ยงใต้ริมอ่าวเปอร์เซี ยประกอบด้วยรัฐเจ้าผู ้
ครองนคร 7 รัฐได้แก่อาบูดาบีอจั มานดูไบฟูไจราห์ราสอัลไคมาห์ชาร์จาห์และอุมม์อลั ไกไวน์ นาท่านเดินทางสู่
นครดูไบเป็ นนครใหญ่สุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีประชากรประมาณ 2 ล้านคน เมื องดูไบถือได้ว่าเป็ น
เมืองท่าที่สาคัญแห่งหนึ่งบนโลก และมีอตั ราการเจริ ญเติบโตของเมืองสูงมาก
ชม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ดู ไ บ (Dubai Museum) ที่ อ ยู่ ใ นป้ องปราการเก่ า แก่ อัล ฟาฮิ ดิ (Al Fahidi Fort)ที่ นี่ เป็ น
จุ ด เริ่ ม ต้น ที่ ดี ที่ จ ะได้ท าความรู ้ จ ัก ดู ไ บอย่างลึ ก ซึ้ ง ท่ านจะได้รู้ถึ งบทสรุ ป ของดู ไ บแบบย่อ ประวัติ ศ าสตร์
ทั้งหมดมาให้ชมแล้วเชื่อหรื อไม่วา่ ดูไบมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทุกๆ 10 ปี

13.15 น.

จากนั้น

จากนั้น

นั่งเรื อAbraข้ ามฟากที่Dubai Creek คือเวิ้งน้ าทะเลธรรมชาติจากอ่าวเปอร์ เซี ยที่แบ่งเมืองออกเป็ นสองส่ วน
ทางด้านตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อคือ Deira Dubai และทางด้านตะวัน ตกเฉี ยงใต้คื อ Bur Dubai ทางน้ าแห่ งนี้ มี
บทบาทสาคัญในประวัติศาสตร์ ของดูไบ โดยเริ่ มแรกคือช่วยอานวยความสะดวกให้แก่การค้ากับอินเดียและ
แอฟริ กา และเป็ นท่าเรื อที่ปลอดภัยสาหรับเรื อค้าขายตลาดเครื่องเทศและตลาดทองที่ใหญ่ ที่สุดในโลก(Spice
Souk and Gold Souk)หนึ่ งในสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วดู ไ บที่ ต ้อ งไปส ารวจ ตลาดที่ นี่ เขาเรี ย กกัน ว่ า ซุ ค (Souk)
ตั้งอยู่บริ เวณท่าเรื อในอดี ตเป็ นที่ ขนถ่ายสิ นค้าที่รวบรวมเครื่ องเทศนานาชนิ ด ที่ นาเข้ามาจากนานาประเทศ
และทองคาที่ต้ งั อยู่สองข้างทางนั้นสุ กอร่ ามละลานตามาก หากคุณเป็ นคนนิ ยมเครื่ องเพชรทองสไตล์อาหรับ
รับรองว่าเดินตลาดทองดูไบที่นี่ไม่มีผิดหวังชัวร์

ค่า
ที่พกั
วันที่สอง

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม ALOFT DCC HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
พระราชวังชีค • สุ เหร่ าจูไมร่ าห์ • ชายหาดจูเมราห์ • บุ ร จญ์ อั ล อาหรั บ • โรงงานผลิ ต เสื้ อ หนั ง • ขึ้ น รถไฟ
Monorail • หมู่เกาะต้ นปาล์ ม • แอตแลนทิสเดอะปาล์ ม • นั่งรถตะลุยทะเลยทราย (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารเช้ าโรงแรม
แวะถ่ายรู ปกับ พระราชวังชี ค (Shiekh Palace)พระราชวังสุ ดอลังการของท่านชี คแห่ งนครดูไบตกแต่งด้วย
สิ่ งของล้ าค่า ประดับสวนปลูกต้นไม้อย่างร่ มรื่ นถ่ายรู ปกับสุ เหร่ าจูไมร่ าห์ (Jumeirah Mosqe)สถานที่แสดง
ความศรัทธาและศึกษาศาสนาอิสลามสุ เหร่ าหิ นอ่อนสี ขาวนวลสะอาดตามีงานสถาปั ตยกรรมที่ท้ งั สวยงามและ
ทันสมัยและได้รับการกล่าวขานว่าเป็ นมัสยิดที่สวยงามที่สุดของเมืองเลยก็วา่ ได้

เช้ า
จากนั้น

เดินทางสู่

ชายหาดจูเมราห์ (Jumeirah Beach)ถ่ายรู ปกับตึก บุรจญ์ อัลอาหรับ(Burj al-Arab)เป็ นโรงแรมที่หรู หราใน
นครรัฐดูไบเรี ยกได้วา่ เป็ นโรแรมระดับ 7 ดาว สุ ดหรู มีความสู ง 321 เมตรหรื อ 1,050 ฟุตและเป็ นโรงแรมที่สูง
ที่สุดอันดับที่ 4 ของโลกและมีความสูงเป็ นอันดับที่ 57 ของโลกตึกบุรจญ์อลั อาหรับตั้งอยู่บนเกาะเทียมที่ถูกถม
ขึ้นห่ างจากชายฝั่งจูไมราบีช 280 เมตรและเชื่อมต่อด้วยสะพานที่มีลกั ษณะโค้งตึกบุรจญ์อลั อาหรับมีลกั ษณะ
โครงสร้างการออกแบบเพื่อเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบและตัวอาคารเลียนแบบมาจากใบของเรื อใบ

หลังอาหาร

น าท่ านชมโรงงานผลิต เสื้ อ หนั ง ที่ มี คุ ณ ภาพและชื่ อเสี ยงของตุ รกี เสื้ อ แจ็ก เก็ ต และหนัง มี คุณ ภาพดี แบบ
ทันสมัย มีน้ าหนักเบา ฟอกหนังดี นุ่มบางเบา สวมใส่ สบายขึ้น ราคาถูกกว่าในยุโรปหรื อสหรัฐอเมริ กาครึ่ งต่อ
ครึ่ ง เพราะตุรกีเป็ นผูผ้ ลิตและส่ งออกไปขายทัว่ โลก
ขึ้น รถไฟ Monorailจากปลายต้น ปาล์มถึ งยอดของต้นปาล์มสู่ หมู่ เกาะต้ น ปาล์ มเป็ นโครงการก่อสร้างเกาะ
จาลองบริ เวณอ่าวเปอร์เซี ยในดูไบในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยแต่ละเกาะจะมีลกั ษณะรู ปร่ างเหมือนต้นปาล์ม
และล้อมรอบด้วยเสี้ ยววงกลมโดยพื้นที่ จะมีการจัดเป็ นที่ อยู่อาศัยและรี สอร์ ทการพัฒ นานี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งใน
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศแวะชมโรงแรม แอตแลนทิสเดอะปาล์ ม (Atlantis The Palm)คือ
นิ ยามใหม่ของรี สอร์ ทที่ เป็ นจุดหมายปลายทาง ด้วยสถานที่ต้ งั บนเกาะปาล์มที่ เป็ นรู ปพระจันทร์ เสี้ ยว ที่ พกั
แห่งนี้จึงกลายเป็ นสัญลักษณ์ของดูไบอย่างรวดเร็ ว และเป็ นหนึ่งในจุดสังเกตที่ ‘ต้องชม’ ของเมือง

จากนั้น

เที่ยง

จากนั้น

พิเศษบริการอาหารกลางวันสุ ดหรู ณ ภัตตาคาร Kaleidoscope Buffet Restaurant
ในโรงแรมแอตแลนติส เดอะ ปาล์ม (Atlantis the Palm)

นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัยเตรี ยมตัวแต่งกายไปทะเลทราย
นาท่านตะลุยทะเลทรายด้วยรถ4WDขับเคลื่อน 4 ล้ อ 1 คัน/6 ท่านโดยรับท่านจากโรงแรมสู่ ทะเลทรายอาหรับ
(Arabian Desert)แห่ งนี้ เป็ นทะเลทรายที่ ใหญ่ที่สุ ดในโลกเป็ นอันดับ 4 (รองจาก1. Antarctic Desert / 2.Arctic
Desert / 3. Sahara Desert) ตั้งอยู่ในเขตพื้ น ที่ ข องหลายประเทศในกลุ่ม คาบสมุ ท รอาหรั บ เช่ น จอร์ แดนอิ รัก
คูเวตกาตาร์ โอมานเยเมนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และมีพ้น
ื ที่ท้ งั หมดประมาณ2,300,000 ตารางกิโลเมตรซึ่ ง
ถ้าเทียบกับประเทศไทยที่ มีพ้ืนที่ ประมาณ500,000 ตารางกิโลเมตรสนุ กสนานกับการนั่งรถตะลุยทะเลทราย
SAND DUNE พร้ อมชมพระอาทิ ตย์ตกที่ งดงาม ท่านจะได้สนุ กสนานและตื่ นเต้น ไปกับประสบการณ์ อน
ั
แปลกใหม่ นั่งรถตะลุยไปบนเนินทรายทั้งสู งและต่าสลับกันไป (Sand Dune)
นาท่านเดินทางไปทัวร์ทะเลทราย(Dune Safari & BBQ Dinner)

บริการอาหารเย็น ณ แคมป์ กลางทะเลทราย กับเมนูบาร์ บีคิว (ไก่ ,เนือ้ แกะ,เนื้อวัว) ให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับบรรยากาศ ที่แสน
โรแมนติกในแบบฉบับของชาวพืน้ เมือง พร้ อมชมการแสดงโชว์ ต่างๆอาทิเช่ น ระบาหน้ าท้ อง Belly Dance
ฟรี!!!Henna Tattooการเพ้นท์ ลวดลายแบบฉบับชาวอาหรับ /ทดลองเครื่องสู บบารากู่พน
ื้ เมืองของชาวอาหรับ
ชิมชา กาแฟ สไตล์ อาหรับ ผลไม้ ตามฤดูกาล /กิจกรรมขี่อูฐ
22.00 น.
นาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั
ที่พกั
โรงแรม ALOFT DCC HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

วันทีส่ าม

DUBAI MIRACLE GARDEN • อาบู ด าบี • ถ่ ายรู ป กั บ รถ Ferrari • Grand Mosque • Heritage
Village • ถ่ ายรู ปพาโนรามาวิว 360 องศา • เอทิฮัดทาวเวอร์ โรงแรม • เอมิเรตส์ พาเลซ • LAST EXIT
(เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า
สุ ดพิเศษ

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารเช้ าโรงแรม
นาท่าน เดิ น ทางชมความมหั ศ จรรย์ก ลางทะเลทราย สวนดอกไม้ ใ น ดู ไ บ มิ ร าเคิ ล การ์ เดน (DUBAI
MIRACLE GARDEN) ที่จดั ดอกไม้เป็ นรู ปเครื่ องบิ นแอร์ บสั เอ 380 ขนาดเท่าของจริ ง โดยสร้างจากวัสดุ รี
ไซเคิล ใช้ดอกไม้สดและพรรณพืชกว่า 500,000 ต้น และยังได้รับการรับรองจากกินเนสส์เวิลด์เรกคอร์ ดส์ว่า
เป็ นการจัดดอกไม้ที่มีโครงสร้างใหญ่ที่สุดในโลก

เดินทางสู่

อาบูดาบี(Abu Dhabi)จากดูไบใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงเป็ นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับ
2 ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อาบูดาบีต้ งั อยู่บนเกาะรู ปตัวที ที่ยื่นเข้าไปในอ่าวเปอร์ เซี ยเมืองครอบคลุมพื้นที่
67,340 ตารางกิโลเมตร (26,000 ตารางไมล์)และมี ประชากรราว 860,000คนในปี ค.ศ. 2007 อาบูดาบี ถือเป็ น
เมืองที่ค่าครองชีพแพงที่สุดอันดับ 3 ในภูมิภาคและอันดับ 26 ของโลก

นาท่ านชม

มัสยิดSHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL NAHYAN GRAND MOSQUEมัสยิดที่สวยที่สุดในโลกเป็ นสถานที่
ยึดเหนี่ ยวทางจิตใจของชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทุกคน ทันทีที่เดินเข้าสู่ มสั ยิดชิคชาเญด สิ่ งที่สะดุดตาที่สุด
เห็นจะเป็ นสี ขาวสะอาดตาของมัสยิดแห่ งนี้ มัสยิดชิ คชาเญด ใช้เวลาก่ อสร้างนานถึ ง 10 ปี โดยเริ่ มก่อสร้าง
ตั้ง แต่ ปี 1996 และเสร็ จ ในปี 2007 โดยระดมช่ า งฝี มื อ มากกว่ า 3,000 คนจากทั่ว โลกมาร่ วมสรรสร้ า ง
สถาปั ตยกรรมอัน งดงามแห่ งนี้ วัส ดุ ที่ ใช้ในการสร้ างมี ต้ งั แต่ หิ น อ่อน เซรามิ ก คริ สตัล และทองคาถื อเป็ น
สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานความทันสมัยให้เข้ากับวัฒนธรรมของศาสนาอิสลามได้อย่างลงตัว ความสาคัญของ
มัสยิดแห่ งนี้ นอกจากจะเป็ นที่ รองรับ ผูม้ าประกอบพิ ธีกรรมทางศาสนาได้ถึง 40,000 คนแล้ว ยังเป็ นแหล่ ง
ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มากที่สุดเป็ นอันดับที่ 25 ของโลกด้วยไฮไลต์สาคัญที่ไม่ควรพลาด คือ การเข้าชม โคมไฟ
แชนเดอร์ เลี ยร์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มูลค่าราว 30 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ทาจากทองคาและทองแดง นาเข้าจาก
ประเทศเยอรมนีและ พรมผืนใหญ่ที่สุดในโลก ที่ทอเป็ นผืนเดียวไม่มีรอยต่อ ขนาด 5,627 ตารางเมตรนอกจาก
เป็ นสถานที่ ท่ องเที่ ยวและประกอบพิ ธีท างศาสนาแล้ว มัส ยิด ชิ ค ชาเญด ยังเป็ นสุ ส านฝั งพระบรมศพของ
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyanอดี ต ประธานาธิ บ ดี ค นแรกแห่ งสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เรตส์ ซึ่ งเป็ นผูส้ ร้ า ง
มัสยิดแห่งนี้ไว้ก่อนจะสวรรคตด้วย

***การแต่ งกาย*** สาคัญมากและกรุณาปฏิบัติอย่ างเคร่ งครัด
ผู้ชาย : ต้ องแต่ งตัวสุ ภาพเรียบร้ อย ใส่ กางเกงขายาว เสื้อแขนยาว
ผู้หญิง :ห้ ามใส่ เสื้อผ้ ารัดรู ป เสื้อและกางเกงห้ ามแนบเนือ้ เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และต้ องเตรียมผ้ าสาหรับคลุมศีรษะด้ วย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ถ่ า ยรู ป กับ รถ Ferrari ณ บริ เวณด้ า นหน้ า เฟอร์ รารี่ เวิ ล ด์ Ferrari World theme park (ไม่ รวมค่ าเข้ า ชม
ประมาณ 70USD/ท่ าน) เป็ นสวนสนุ กในร่ มแห่ งแรกและใหญ่ที่สุดในโลกออกแบบมาได้อย่างโดดเด่นด้วย
สัญลักษณ์ เฟอร์ รารี่ ขนาดใหญ่ บ นหลังคาสี แดงสดส่ วนโค้งเว้าของหลังคาได้แรงบัน ดาลใจจาก Ferrari GT
body มีขนาดครอบคลุมพื้นที่ท้ งั หมด200,000 ตารางเมตรมีพ้ืนที่ในร่ มให้ผเู ้ ข้าชมได้86,000 ตารางเมตรขนาด

ใหญ่พอๆกับ7 สนามฟุตบอลเลยทีเดียวจุดประสงค์ที่สร้างขึ้นก็เพื่อระลึกถึงผูผ้ ลิตรถยนต์เฟอร์ รารี่ ขวัญใจคน
ทัว่ โลก

เดินทางสู่

จัด แสดงวิ ถี ชี วิ ต อาหรั บ ของUAE ถู ก ท าซ้ าในสมัย โบราณนี่ เป็ น
รู ปแบบดั้งเดิมของการฟื้ นฟูบูรณะอดีตอาหรับสาหรับประเทศอาหรับที่นี่แสดงให้เห็นชี วิตในสมัยโบราณไม่
เพียงแต่ของเอมิเรตของอาบูดาบีแต่ของเขตภูมิอากาศทั้งหมดของประเทศที่นี่ในบางพื้นที่คุณสามารถมองเห็น
วิถีชีวิตของชาวโอเอซิ สชายฝั่ งทะเลผูส้ ร้างมรดกหมู่บา้ นแห่ งนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตแบบเก่าแก่ของทั้ง
ประเทศไม่ใช่แค่ภูมิภาคเดียวเท่านั้นแวะถ่ายรู ปกับตึก
Heritage Village (Heritage Village)

*** นาท่ านถ่ ายรู ปสุ ดชิควิววพาโนรามา 360 องศา จุดเช็คอินยอดนิยมและจุดที่ถือว่ าเป็ นจุดที่ถ่ายรู ปสวยอีกแห่ งหนึ่งของ
เมืองอาบูดาบี ***
จากนั้น
ถ่ายรู ปกับตึก เอทิฮัดทาวเวอร์ (Etihad Tower) คือกลุ่มอาคารที่ใช้ในการถ่ายทาฉาก‘จัมป์ รถ’ ข้ามตึกของโด
มิ นิ ก ทอเรตโต (รั บ บทโดยวิ น ดี เซล) ในหนั ง เรื่ อ ง Furious 7ที่ ผ สมผสานทั้ง ความสวยงามยิ่ ง ใหญ่ ข อง
สถาปั ตยกรรมเข้ากับวีรกรรมสุ ดห่ ามที่ไม่มีมนุษย์ปกติคนใครนึ กอยากทาเป็ นต้นแบบของความหรู หราและ
งดงามท่ามกลางบรรดาตึ กระฟ้ าในอาบูดาบี ตวั อาคารสานักงานสร้างจากหิ นอ่อ นและประกอบไปด้วยการ
ตกแต่งรายละเอียดอย่างใส่ ใจและระบบไฟที่ทนั สมัยทัว่ ทั้งอาคารตั้งแต่ทางเข้าอาคารผูท้ ี่แวะเวียนมาที่เอทิฮดั

ทาวเวอร์ จะต้องประทับ ใจกับบรรยากาศและสภาพแวดล้อมชั้น หนึ่ งที่ ให้ท้ งั ความสะดวกสบายและความ
สวยงามทันสมัย

ถ่ า ยรู ป กับ โรงแรม เอมิ เรตส์ พาเลซ (Emirates Palace) ในกรุ ง อาบู ด าบี (Abu Dhabi) เมื อ งหลวงของ
ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) โดยโรงแรมที่เปิ ดให้บริ การเมื่อปี ค.ศ.2005 (พ.ศ.2548) แห่ งนี้ ใช้
งบประมาณในการก่อสร้างถึง 3,000 ล้านเหรี ยญสหรัฐ หรื อ 1.9 ล้านปอนด์ หรื อประมาณ 96,000 ล้านบาท
จากการใช้ เงิน ทอง และหิ นอ่อน เป็ นวัสดุ ในการก่อสร้าง ประติมากรรมหรื อสถาปั ตยกรรม สไตล์อาหรับ
นอกจากนั้นโรงแรมแห่ งนี้ ยงั ติดตั้งโคมไฟระย้าที่ทาขึ้นมาจากแก้วคริ สตัลของ "สวารอฟสกี้" เป็ นจานวนถึง
1,002 ชิ้น ตัวโรงแรมนั้นตัง่ อยู่ ที่ริมชายหาด ยาวประมาณ 1.3 กิโลเมตร และตัวตึกโรงแรมเอง มีความกว้าง
ประมาณ 850,000 ตารางเมตร ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวอังกฤษ นามว่า John Elliot
จากนั้น เดินทางกลับดูไบใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง
ระหว่างทางแวะ “LAST EXIT” จุดเช็คอินที่ใหม่ของดูไบ ให้ท่านให้แวะถ่ายรู ปและซื้อสิ้ นค้าต่างต่างมากมาย

ค่า
ที่พกั

วันที่สี่

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม ALOFT DCC HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
นั่งรถลิมูซีนLimousine car ชมเมืองดูไบ • ดูไบ เฟรม • ชั้นที่ 124 ของตึกบุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ • ดูไบ

มอลล์ • น้าพุแห่ งดูไบ  (เช้ า/กลางวัน/-)
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารเช้ าโรงแรม

***ให้ ท่านได้ สัมผัสประสบการณ์ สุดExclusiveนาท่ านนั่งรถลิมูซีนLimousine carชมเมืองดูไบ ทีพ
่ ร้ อมด้ วย
อุปกรณ์ อานวยความสะดวกที่หรู หราเป็ นรถสาหรั บขับในเมืองอันดีเลิศและภูมิฐานหากคุณต้ องการเดินทางแบบ
มีสไตล์ และหรู หราอย่ างแท้ จริงนี่คือสิ่ งที่สามารถตอบโจทย์ คุณได้ ***

เดิ นทางสู่ ‘ดูไบ เฟรม’คือสถาปั ตยกรรมหน้าตาคล้าย ‘กรอบรู ป’ ที่ ใหญ่ที่สุดในโลก นาท่านถ่ายรู ปหน้าตึ ก
(ไม่ รวมค่ าขึ้น ตึ ก ) ผ่านกระบวนการก่ อ สร้ างมาถึ ง 10 ปี เต็ม ด้ว ยเม็ ดเงิ น กว่า 43.5 ล้านเหรี ยญสหรั ฐ หรื อ
ประมาณ 1.39 พัน ล้า นบาท คอนเซปต์ ง่ า ยๆ ของ ‘ดู ไ บ เฟรม’ คื อ การแสดงภาพให้ ผู ้เข้า ชมได้เห็ น ถึ ง
สภาพแวดล้อมของดูไบ ทั้งในอดีต ปั จจุบน
ั และอนาคต เพราะที่ต้ งั ของดูไบ เฟรม นั้นตั้งอยู่บริ เวณเขตแบ่ง
ระหว่างเมืองเก่าและเมืองใหม่อย่างพอดิบพอดี

จากนั้น

สุ ดพิเศษ!!นาท่ านเดินทางสู่ ช้ ันที่ 124 ของตึกบุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ BurjKhalifa ตึกที่สูงที่สุดในโลก (รวมค่ าบัตร
ขึน
้ ตึกชั้นที่ 124)หรื อเดิมชื่อบุรจญ์ดูไบBurj Dubai ก่อสร้างแล้วเสร็ จเมื่อวันที่2ธันวาคมพ.ศ. 2552และเปิ ดให้
ใช้ได้อย่างเป็ นทางการเป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงการพัฒนาขนาดยักษ์มีที่ต้ งั ณ "ชุมทางเชื่อมต่างระดับที่ 1" ของ
ถนนชิ คซาเยดและถนนโดฮาเป็ นสิ่ งก่ อสร้ างที่สูงที่สุดในโลกโดยมีความสู งประมาณ828เมตรและเมื่อวันที่ 22
กรกฎาคมพ.ศ.2550ตัวตึกได้ทาสถิติกลายมาเป็ นตึกระฟ้ าที่ สูงที่สุดในโลกมีความสู งถึง546เมตรแซงตึกไทเป
101เรี ยบร้อย (สูงกว่าตึกไทเป101ประมาณ97เมตรและสูงกว่าอาคารใบหยก2 218เมตร)

เที่ยง
เดินทางสู่

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ดูไบมอลล์ (Dubai Mall) ห้ างสรพพสิ นค้ าที่ใหญ่ ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่ดา้ นล่างของ BurjKhalifaณ ใจกลางของ
ตัวเมื องดูไบคือศูนย์การค้าขนาดใหญ่มหึ มาซึ่ งเป็ นที่ รวมของร้านค้ามากกว่า 1,200 ร้านร้ านอาหารและร้าน
กาแฟมากกว่า200 แห่ งและตลาดขายทองในร่ มที่ใหญ่ที่สุดในโลกสิ่ งที่น่าสนใจด้านสันทนาการประกอบด้วย
พิพิธภัณฑ์ สัตว์ น้าที่ใหญ่ ที่สุดในโลก (ไม่ รวมค่ าเข้ าชมราคาประมาณ 1,500 บาท ) ลานสเก็ตน้ าแข็งขนาดกีฬา
โอลิมปิ กสวนสนุ กในร่ มและโรงภาพยนตร์ 22 จอสถานที่ อน
ั ดึงดูดใจเหล่านี้ ตั้งอยู่บนเนื้ อที่ มากกว่า5.9 ล้าน
ตารางฟุต (550,000 ตารางเมตร) บนอาคารสี่ ช้ นั

นาท่ านชม

น้าพุแห่ งดูไบ(Dubai Fountain) หรื อ น้าพุเต้ นระบา ตั้งอยู่ในทะเลสาบเบิร์จคาลิฟา ทะเลสาบที่เป็ นศูนย์กลาง
ของเมืองดูไบ ถูกรายล้อมไปด้วยตึกที่มีชื่อเสี ยง ได้แก่ ดูไบมอลล์เบิร์จคาลิฟา หรื อ หอคอยคาลิฟา เดิมชื่อ เบิร์
จดูไบ เป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงการพัฒนาขนาดยักษ์ มีที่ต้ งั ณ “ชุมทางเชื่อมต่างระดับที่ 1” ของถนนชิค ซาเยด
และถนนโดฮา นอกจากนี้ ยงั เป็ นที่ต้ งั ของโรงแรมชื่ อดังอื่นๆ อีกเป็ นจานวนมากน้าพุแห่ ง ดูไบ นั้นถือว่าเป็ น
อีกหนึ่งไฮไลท์ที่มีความสาคัญมากแห่งหนึ่ง ของโครงการพัฒนาขนาดยักษ์ของ ดูไบ โดยน้ าพุน้ น
ั มีความยาว
900 ฟุต หรื อ 275 เมตร ซึ่ งใหญ่กว่าสนามฟุตบอล 2 สนาม สามารถพ่นน้ าได้ครั้งละ 22,000 แกลลอน (83,000
ลิตร) และความสู งของการพ่นน้ าในแต่ละครั้งนั้นสู ง ประมาณ 240 ฟุต หรื อเที ยบเท่ากับตึ กสู งประมาณ 50
ชั้นสิ่ งพิเศษของน้ าพุแห่ ง ดูไบ จะใช้ไฟทั้งสิ้ น 6,600 ดวง โปรเจคเตอร์ สี 50 ตัว ควบคุมการทางานด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยจะแสดงประกอบดนตรี ครั้งละ ประมาณ 5 นาที โดยน้ าพุแห่ ง ดูไบ ใช้งบประมาณในการ
ก่อสร้างทั้งสิ้ นกว่า 7.2 พันล้านบาท

ค่า
22.35 น.

อิสระอาหารค่า ที่ ดูไบมอลล์
สมควรแก่ เวลาเดินทางสู่ สนามบินดูไบ
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ Emirate Airline (EK)เที่ยวบินที่

วันที่ห้า

กรุ งเทพ

07.35 น.

เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
**********************************************************************

EK374

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว

วันเดินทางราคา มหัศจรรย์ ดูไบ สายการบินเอมิเรตส์ (EK) 5 วัน 3 คืน
เริ่มเดินทาง
08 พ.ย. 62
22 พ.ย. 62
04 ธ.ค. 62
20 ธ.ค. 62

กลับจาก
เดินทาง
12 พ.ย. 62
26 พ.ย. 62
08 ธ.ค. 62
24 ธ.ค. 62

ไฟท์ บิน

ผู้ใหญ่

EK375/EK374
EK375/EK374
EK375/EK374
EK375/EK374

32,900
31,900
33,900
33,900

เด็กมีเตียง เด็กไม่ มีเตียง
32,500
31,500
33,500
33,500

31,900
30,900
32,900
32,900

พักเดี่ยว
7,000
7,000
7,000
7,000

อัตราค่าบริการรวม
✓ ตั๋วเครื่ องบินไป -กลับพร้ อมกรุ๊ ป กรุ งเทพฯ-ดูไบ-กรุ งเทพฯ สายการบิน Emirate Airline(EK) เป็ นตั๋วหมู่คณะไม่
สามารถสะสมไมล์ ได้
✓ ภาษีน้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน
้ ก่ อนวันเดินทาง)
✓ ค่ าระวางน้าหนักกระเป๋ าไม่ เกิน 30 กก.ต่ อ 1 ใบ(โหลดได้ ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋ าถือขึน
้ เครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่ อ 1
ใบ
✓ ค่ าวีซ่าท่ องเที่ยวประเทศดูไบ
✓ ค่ าโรงแรมตลอดการเดินทาง (พักห้ องละ 2 -3ท่ าน)(กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิม่ เงินพักห้ องเดี่ยว)
✓ ค่ าอาหารทุกมือ้ ตามรายการระบุ,น้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่ าน
✓ ค่ าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
✓ ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
✓ ค่ ามัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวคนไทย
✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ ารักษาพยาบาลในต่ างประเทศวงเงิน 500,000 บาท
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ าง
การเดินทาง ไม่ ค้ มุ ครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ มุ ครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่ รวม





ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
ค่ าน้าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่ าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัมต่ อท่ าน
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดที่ไม่ ได้ ระบุ
ไว้ ในรายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน ,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ
ถู ก ปฏิ เสธไม่ ให้ อ อกและเข้ า เมื อ งจากเจ้ า หน้ า ที่ ต รวจคนเข้ าเมื อ งและเจ้ า หน้ าที่ ก รมแรงงานทั้ ง ที่ เมื อ งไทยและ
ต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้ าทัวร์ ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 50 USD/ท่ าน

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
1.บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์คณะเดินทาง 15 ท่ านขึน
้ ไป กรณีไม่ ถึง 15 ท่ าน ทางบริษัทจะขอเลือ่ นการเดินทางหรือยกเลิกการ
เดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงราคาค่ าทัวร์ เพิม่ โดยจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ า 20 วันก่ อนการเดินทาง
2.กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 10,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า15
วันมิฉะนั้นถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่ วงเทศกาลกรุณาชาระก่ อนเดินทาง21วัน)
3. กรณียกเลิก
3.1 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
3.2 ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
4. กรณีเจ็บป่ วย
4.1 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไปแต่ ท้งั นี้ท่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรือเลือ่ นการเดินทางได้ ตามความเป็ น
จริง
5.กรณี ที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน ,ตั๋วรถทัวร์ ,ตั๋วรถไฟ) กรุ ณ าสอบถามที่
เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้งก่ อนทาการออกตั๋วหรือชาระค่ าทัวร์ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ ทบินหรือเวลาบิน โดย
ไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าหากเกิดข้ อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นวีซ่าประเทศดูไบ 10 วันล่ วงหน้ าก่ อนเดินทาง
➢ สแกนหน้ าพาสปอร์ ตสี ที่ชัดเจน ห้ ามถ่ ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือน
➢ รู ปถ่ าย : รู ปสี ขนาด 2 นิว้ พืน
้ หลังสี ขาวเท่ านั้น 2 รู ป หน้ าตรง ไม่ ยมิ้ เห็นฟัน เก็บผมให้ เรียบร้ อย
➢ กรณีผ้ เู ดินทางอายุไม่ ถึง 20 ปี บริบูรณ์ เด็กไม่ ได้ เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้ องมีหนังสื อยินยอมให้ บุตรเดินทาง ไป
ต่ างประเทศจากเขตหรืออาเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้ าพาสปอร์ ตของบิดาและ มารดา + หนังสื อรับรองค่ า
ใช่ จ่าย
➢ กรณีผ้ เู ดินทางอายุไม่ ถึง 20 ปี บริบูรณ์ ต้ องเตรียมสาเนาสู ติบัตร ภาษาไทย 1 ฉบับ และ ใบสู ติบัตรตัวจริง ภาษาอังกฤษ
1 ฉบับ
➢ กรณีผ้ เู ดินทางอายุไม่ ถึง 20 ปี บริบูรณ์ เปลีย่ นชื่อ-นามสกุล ต้ องเตรียมเอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตัวจริง
1 ฉบับ

** ในกรณีวซ
ี ่ าของท่ านไม่ ผ่านการพิจารณาจากประเทศดูไบ
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบคืนเงินค่ าทัวร์ ให้ ทุกกรณี**
รายละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทาง
เป็ นสาคัญ
➢ หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพือ่ ท่ องเที่ยว
เท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัด
หยุดงาน,การก่ อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรือ เจ้ าหน้ าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่ง
ลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทาน
อาหารบางมือ้ ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อน
เดินทางเรียบร้ อยแล้ วเป็ นการชาระเหมาขาด

➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋ าเกิดสู ญหายหรือชารุดจากสายการบิน
➢ กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
➢ ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลือ่ นวันหรือคืนเงินและไม่ สามารถ
เปลีย่ นชื่อได้ หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสู งขึน
้ ตามอัตราค่ าน้ามันหรือค่ าเงินแลกเปลีย่ น ทางบริษัท สงวนสิ ทธิ์ปรับ
ราคาตั๋วดังกล่ าว
➢ เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษัทฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรือค่ าทัวร์ ท้งั หมด
➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้ องไม่ มีการชารุด เปี ยกน้า การขีดเขียนรู ปต่ างๆหรือแม้ กระทั่งตราปั๊มลายการ์ ตูน ที่
ไม่ ใช่ การประทับตราอย่ างเป็ นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่ านก่ อนการเดินทางทุกครั้ง หาก
ตม.ปฎิเสธการเข้ า-ออกเมืองของท่ าน ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่ อนการจองทัวร์ ว่าท่ าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ หรือไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่ งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ ที่ชัดเจน สิ่ งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ(เล่ มน้าเงิน)เดินทางเพือ่ การท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

** ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์ อย่ างละเอียดทุกหน้ าอย่ างถ่ องแท้
แล้วจึงมัดจาเพือ่ ประโยชน์ ของท่ านเอง**

