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ข้ึนตึก !! เบิรจ์คาริฟา ชั้น124  BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD)  ตึกท่ี

มีความสูงเหยยีบ 828 เมตร 160ช้ัน  



แวะถ่ายภาพตึก  DUBAI FRAME ที่มีลกัษณะกรอบรูปขนาดใหญ่ 

นัง่ Monorail ชมโครงการสุดอลงัการ The Plam 

ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พรอ้มกิจกรรมแคมป์ป้ิง ข่ีอูฐชมพระอาทิตยต์กดินเนอรใ์ตแ้สงจนัทร ์   
ชมพรมผืนใหญ่ท่ีสุด ณ GRAND MOSQUE ซึ่งใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก 
ชอ้ปป้ิงจุใจทั้งสินคา้พ้ืนเมืองและ Brand Nameใน Dubai Mall  

เมนูพิเศษ....BBQ+บุฟเฟ่ตส์ไตสอ์าหรบั กลางทะเลทราย พร้อมชมโชว์สาวสวยระบ าหน้าท้อง 
 

พิเศษ!!! เขา้ชมสวนดอกไมท้ี่สวยและอลงัการที่ใหญ่ที่สุดในโลก “DUBAI MIRACLE GARDEN” 

พิเศษ!!! GLOBAL VILLAGE สนุกเพลิดเพลินกับ FESTIVAL IN NOVEMBER 

 

 

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ–ดูไบ-อาบูดาบี-แวะถ่ายรูป EMIRATE PALACE- LOUVRE MUSEUM-GRAND 

MOSQUE- แวะถ่ายรูป FERRARI WORLD                                                    (-/L/D) 

00.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร ผูโ้ดยสารขาออก ประตูที่ 8 เคาน์เตอร ์T 

สายการบิน เอมิเรสต์ EK สายการบินชั้นน าหรูหราระดับโลก โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารและสมัภาระ 

03.30 น. เหินฟ้าสู่ ดูไบ โดยสายการบิน EMIRATES เท่ียวบินท่ี EK377 AIRBUS A380  

   (บริการอาหารบนเครื่อง ใชเ้วลาบิน 6.30 ชัว่โมง) 

หมายเหตุ ไฟทบิ์นน้ีเดนิทางวันท่ี 29 DEC 19 – 02 JAN 20  

วัน โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วัน 
ค า่ 

โรงแรมท่ีพกั 
หรือเทียบเท่า 

1 
กรุงเทพฯ-ดไูบ-อาบูดาบี-แวะถา่ยรูป EMIRATE PALACE- 
LOUVRE MUSEUM-GRAND MOSQUE- แวะถา่ยรปู 
FERRARI WORLD 

✈ O O Holiday Inn Express 

2 ดูไบ- MIRACLE GARDEN-ทวัรท์ะเลทราย(4WD)   O O O Holiday Inn Express 

3 
ดูไบ-JUMEIRAH BEACH-บุรจญอ์ลัอาหรบั BURJ AL ARAB 
Madinat Jumeirah Souk-นัง่รถ Monorail To The ATLANTIS -  
แวะถ่ายรูป DUBAI FRAME – GOBAL VILLAGE   

O O O Holiday Inn Express 

4 
ดูไบ-DUBAI MUSEUM-ABRA TAXI-GOLD SOUK-SPICE 
SOUK - ข้ึนตกึ BURJ KHALIFA- DUBAI MALL+น ้าพุเตน้
ระบ า   

O O ✈  

5 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 



 
07.15 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดไูบเมื่อเสร็จพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยน าทุกท่านเดินทางสู่เมืองดูไบ 

น าท่านเดินทางสู่ นครอาบูดาบี ซึ่งห่างจากตัวเมืองดูไบ 180 กิโลเมตร (ประมาณ 2 ชัว่โมง)  

**** หมายเหตุ โปรดแต่งกายสุภาพออกจากโรงแรมเพ่ือเขา้มัสยิดชิคซาเญด **** 

ผูห้ญิง: กรุณาโพกผา้คลุมศรีษะดว้ยนะค่ะเส้ือแขนยาว กางเกงขายาว หา้มใส่กางเกงเลคกิ้ งหรือ

กางเกงรดัรูป   ผูช้าย: เส้ือแขนยาวขายาวแต่งกายสุภาพ  

น าท่านเก็บภาพความประทับใจคู่กับ EMIRATE PALACE เป็นโรงแรมของรัฐบาลอาบูดาบี บริหารโดยกลุ่ม 

Kempinski เปิ ดใหบ้ริการครั้งแรกเมื่อปี 2548 โดยใชง้บประมาณก่อสรา้งท้ังสิ้ นประมาณ 3 พนัลา้นเหรียญ

สหรฐั ซึ่งสรา้งสวยงามดุจดัง่พระราชวงัของเจา้ผูค้รองนคร โรงแรมน้ีอยู่บนท่ีของอดีตประธานาธิบดี Shieak 

Al Anyan ซึ่งท่านเคยด ารงต าแหน่งประธานาธิบดี ของ U.A.E  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านแวะ เขา้ชมพิพิธภณัฑล์ูฟว ์อาบูดาบี คือพิพิธภัณฑ์สาขาย่อยแห่งแรกของพิพิธภัณฑ์ลูฟว์นอกกรุง

ปารีส เกิดจากทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และทางการฝรัง่เศส ลงนามความร่วมมือทางวฒันธรรมและ

ศิลปะ โดยใหพิ้พิธภณัฑ์ใชช้ื่อลูฟว ์เป็นระยะเวลา 30 ปี เสมือนเป็นสาขาย่อย ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะ

แห่งแรกของอาหรับท่ีรวบรวมเอาผลงานศิลปะชิ้ นส าคัญของโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมารวมไวด้ว้ยกัน 

ภายใต้แนวคิดการแบ่งปันเร่ืองราวอารยธรรมและวัฒนธรรมของมนุษยชาติ  พิพิธภัณฑ์ LOUVRE ABU 

DHABI เล่าถึงเร่ืองราวของมนุษยชาติในบทท่ีสรา้งแรงบันดาลใจถึง 12 บท แต่ละบทเน้นเร่ืองรูปแบบท่ีใช้

ร่วมกนัและแนวคิดท่ีเปิดเผยความเชื่อมโยงกนัทัว่มนุษยชาติ ผลงานจากช่วงก่อนประวตัิศาสตรจ์นถึงผลงาน

ศิลปะร่วมสมัย ศิลปะในการแสดงมาจาก Collection ของพิพิธภัณฑ์ควบคู่ไปกบัผลงานชิ้ นเอกมากมายท่ียืม



ตัวมาจากบางส่วนของพิพิธภัณฑ์ฝรัง่เศสท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโลกใหนั้กท่องเท่ียวไดส้มัผัสประวัติศาสตร์ในอีก

รูปแบบท่ีอาบูดาบี  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านชม GRAND MOSQUE หรือ SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL และเป็นสุเหร่าประจ าเมือง ของ

ท่านเชคท่ีก่อตั้งประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตต์ ท่ีท่าน สรา้งไวก้่อนท่านจะสวรรคต การก่อสรา้งรวมท้ังหมด

เป็นเวลา 10 ปี สุเหร่าน้ีมีพรมผืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟChandelier ใหญ่

ท่ีสุดในโลก น าเขา้จากประเทศเยอรมนัท าดว้ยทองค าและทองแดง สามารถรองรบัผูม้าประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนาไดสู้งถึง 40,000 คน นอกจากน้ีมสัยิดแห่งน้ีเป็นสุสานหลวงท่ีฝังพระบรมศพของ Sheikh Zayed bin 

Sultan Al Nahyan อดีตประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสแ์ละเจา้ผูค้รองรฐัอาบูดาบ้ี 

 

 

 

 

 

น าท่านแวะถ่ายรูป Ferrari World และมีเวลาใหท่้านเลือกซื้ อของท่ีระลึกท่ีเป็นแบรนด์เฟอรร์าร่ี  

  อิสระใหทุ้กท่านเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้ต่างๆภายในหา้งแห่งน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางกลบัดูไบใชเ้วลาโดยประมาณ 2 ชัว่โมง 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง  ดูไบ- MIRACLE GARDEN-ทัวรท์ะเลทราย(4WD)                    (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชม DUBAI MIRACLE GARDEN สวนดอกไมใ้นดูไบ มิราเคิล การ์เดน เร่ิมตน้ครั้งแรกปี 2013 

จุดเด่นของสวนดอกไมใ้นปีน้ีเกิดจากความร่วมมือระหว่าง ดูไบ มิราเคิล การ์เดน และสายการบินเอมิเรตส ์



ท่ีจดัดอกไมเ้ป็นรูปเครื่องบินแอรบ์ัส เอ 380 ขนาดเท่าของจริง โดยสรา้งจากวสัดุรีไซเคิล ใชด้อกไมส้ดและ

พรรณพืชกว่า 500,000 ตน้และยังไดร้ับการรบัรองจากกินเนสสเ์วิลด์เรกคอรด์ส ์Guinness World Records 

ว่าเป็นการจดัดอกไมท่ี้มีโครงสรา้งใหญ่ท่ีสุดในโลก เครื่องบินจ าลองขนาดใหญ่เท่าของจริงตกแตง่ดว้ยดอกไม้

นานาชนิดคือสิ่งท่ีดึงดูดใหฉ้ันและเพ่ือนมายงัท่ีแห่งน้ีภาพในมุมหน่ึงท่ีมองเห็นแอรบ์สั เอ 380 ของสายการ

บินเอมิเรตส์จอดขา้งรนัเวยด์อกไมห้ลากสีเป็นภาพท่ีสรา้งความตื่นตาตื่นใจแก่ผูท่ี้ไดเ้ห็น การเดินชมดอกไม้

ในสวนแห่งน้ีใหค้วามรูสึ้กเหมือนก าลังชมนิทรรศการศิลปะ บางจุดเราสามารถชื่นชมความงามท่ีเรียบง่าย 

ในขณะท่ีบางจุดมีการน าเสนอไอเดียท่ีแปลกใหม่และน่าสนใจ เราจะเห็นการจ าลองสถานท่ีท่ีมีชื่อเสียงอย่าง

ตึกเบิรจ์คาลิฟา ควบคู่ไปกับการสรา้งสถานท่ีและตัวละครในโลกจินตนาการ สรา้งบรรยากาศใหผู้ม้าเยือน

รูสึ้กเหมือนก าลังอยู่ในสวนท่ีมีความมหศัจรรย์  ซึ่งในแต่ละปีก็จะมีดีไซน์และคอนเซ็ปต์ท่ีแตกต่างกันออกไป

อกจากคนจะไดเ้ดินชมความสวยงามของสถานท่ีภายในยังมีการจดัโซนต่างๆ ใหนั้่งพักผ่อนไดท้ั้งในร่มและ

กลางแจง้ รวมท้ังมีโซนอาหารและเครื่องดื่มใหบ้ริการอยู่รอบๆ 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั  

หลงัอาหารน าท่านกลบัเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัเพ่ือเตรียมตวัตลุยทะเลทรายในช่วงบ่าย 

15.00 น.-15.30 น. พรอ้มกนัท่ีล๊อบบ๊ี  จะมีเจา้หน้าท่ีมาคอยรบัท่าน ไปแคมป์ /ตะลุยทะเลทราย โดย

บริการน้ีจะอ านวยความสะดวกโดยการรบั-ส่งถึงโรงแรม “ ทวัรท์ะเลทราย””ท่านจะสนุกกบัการนัง่รถตะลุย

ไปเนินทราย ตื่นเตน้ พร้อมชมพระอาทิตย์ตก หลังจากน้ันน าท่านเขา้สู่ แคม้ป้ิงกลางทะเลทราย โดย

ภายในมีกิจกรรมต่างๆใหทุ้กท่านร่วมสนุก อาทิเช่น 

Henna Tattoo (ทดลองศิลปะการเพนทล์วดลายแบบฉบบัชาวอาหรบั) 

SHI SHA. (เครื่องสูบบารากู่ แบบฉบบัของชาวอาหรบักลิ่นผลไม) 

 GALA BAYA... ใหท่้านแต่งกายพ้ืนเมืองแบบชาวอาหรบั ถ่ายรูปเก็บไวป็้นท่ีระลึก 

 ฟรี ไม่อั้นชิมชาอาหรบั, ผลไมต้ามฤดูกาล, กาแฟ, น ้าอดัลม, น ้าดื่ม   การข่ีอูฐ 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ แบบบารบี์คิว ในท่ามกลางบรรยากาศทะเลทรายสบาย พรอ้มโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง

(Belly Dance) จากสาวสวยชาวอาหรบักลางทะเลทราย  

22.00 น. เดินทางออกจากแคมป์ กลบัสู่ โรงแรมท่ีพกั  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

                    น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั IBIS DRAGON MART หรือเทียบเท่า   

 



วันที่สาม  ดูไบ-JUMEIRAH BEACH-บุรจญอ์ลัอาหรบั BURJ AL ARAB Madinat Jumeirah Souk-นัง่รถ 

Monorail To The ATLANTIS - แวะถ่ายรูป DUBAI FRAME – GOBAL VILLAGE       (B/L/D) 

   

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมชายหาด JUMEIRAH BEACH ซึ่งเป็นชายหาดตากอากาศท่ีสวยงามยอดนิยมของดูไบ จากน้ันน า

ท่านถ่ายรูปกบัโรงแรม ตึกบุรจญอ์ลัอาหรบั BURJ AL ARAB โรงแรมสุดหรู ระดบั 7ดาว ท่ีสวยและหรูหรา

ท่ีสุด แห่งหน่ึงของโลก และมีชื่อเสียงของตะวันออกกลาง ท่ีทุกคนใฝ่ฝันท่ีจะมีโอกาสเขา้ไปสัมผัส ตั้งอยู่ริม

อ่าวอาหรบั เป็นท่ีพักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรบั บุรจญ์อัล อาหรับ (Burj Al Arab)หน่ึงในสัญลักษณ์อัน

ส าคัญของประเทศสหรัฐอาหรบัเอมิเรตส์ตึกบุรจญ์อลั อาหรับ ปัจจุบันเป็นโรงแรมรูปทรงเรือใบท่ีสวยและ

หรูหราท่ีสุดระดับโลกและมีชื่อเสียงของตะวันออกกลางมีความสูง 321 เมตรหรือ 1,050 ฟุตตั้งอยู่บนเกาะ

เทียมท่ีถูกถมข้ึนห่างจากแถบชายหาดจูเมร่าห์ 280 เมตรริมอ่าวเปอร์เซียท่ีทุกคนใฝ่ฝันท่ีจะมีโอกาสเขา้ไป

สมัผัสซึ่งเป็นท่ีพักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับการก่อสรา้งของตึกเร่ิมตน้ก่อสรา้งใน พ.ศ. 2537 แลว้เสร็จ

และเร่ิมเปิดใชง้านครั้งแรกเมื่อ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542รูปทรงของตึกถูกสรา้งใหเ้หมือนกบัใบเรือของเรือใบ

แบบชาวอาหรบั ซึ่งตัวตึกมีเสา 2 เสาแยกออกมาเป็นรูปตัว V ในขณะท่ีช่องว่างระหว่างตัว V ส่วนหน่ึงก็ปิด

ใหเ้ป็นหอ้งใหญ่ๆ และแบ่งออกเป็นชั้นๆ สถาปนิกไดก้ล่าวว่า "ส่ิงก่อสรา้งน้ีจะเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองดูไบซึ่ง

ก็เหมือนกบั โอเปร่าเฮาสท่ี์เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองซิดนีย์ หรือหอไอเฟลท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองปารีสและ

ตึกบุรจญอ์ลั อาหรบัก็ตอ้งการกลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองดูไบประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสเ์ช่นกนั" 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านสู่ เมดิแนท จูไมร่า ซุค (Madinat Jumeirah Souk) ศูนยก์ารคา้รูปทรงอาหรบัโบราณตั้งอยู่

ติดริมทะเล หรือเรียกว่า เวนิสแห่งดูไบ เป็นตลาดติดแอร ์ตั้งอยู่ในส่วนเดียวกบัโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Mina 

Al Salam ของตระกูล Al Maktoum ออกแบบและตกแต่งเป็นศิลปะพ้ืนเมืองแบบอาหรับคลาสสิก ภายในมี

สินคา้ระดับ Premium มากมาย อาทิ ของท่ีระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหร่าน หัวน ้าหอม โคมไฟ ของ

ประดับตกแต่งบา้น ขนมหวาน และถัว่รสช็อกโกแลต เป็นตน้ 

 

 
 
 

 
น าท่าน นัง่รถ Monorail > เดินทางสู่โครงการเดอะปาลม์ THE PALM ซึ่งเป็นโครงการท่ีอลังการ สุดยอด

โปรเจคส์โดยการถมทะเล ใหเ้ป็นเกาะเทียมสรา้งเป็นรูปตน้ปาล์ม 3 เกาะ บนเกาะมีท่ีพักโรงแรม รีสอร์ท 

อพารต์เมน้ รา้นคา้ ภตัตาคาร รวมท้ังส านักงาน ต่างๆนับว่าเป็นส่ิงมหศัจรรยอ์ันดับ 8 ของโลก น าท่านชื่น

ชมความสวยงามของภูมิประเทศ และบรรยากาศรอบๆ โรงแรมน้ี  Palm Island เป็นโครงการมหัศจรรย์ท่ี

คิดคน้ส าหรบัรองรบัการอยู่อาศยัในอนาคต สรา้งโดยการน าทรายมาถมทะเลเป็นเกาะเล็กๆ รวม 301 เกาะ 

รูปร่างหากมองจากดา้นบนรูปตน้อินทผลมั (The Palm) และ โครงการ The World จะเห็นเป็นรูปแผนท่ีโลก  



 

 

 

 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าทุกท่าน ถ่ายรูปคู่กบัตึก DUBAI FRAME” ซึ่งมีขนาดสูง 150 เมตร เช่ือมดว้ยสะพานยาว 93 เมตร เร่ิม

การก่อสรา้งตั้งแต่ปี 2013 ภายในหอชมวิวจะเป็นพิพิธภัณฑ์เล่าเร่ืองความเป็นมาในอดีตของดูไบจนถึง

ปัจจุบนั โดยน าเสนอผ่านเทคโนโลยีแสงสีเสียงสามมิติและ VERTUAL REALITY โดยหอชมวิวดังกล่าวเปิดเพ่ิง

เร่ิมเปิดเมื่อวนัท่ี 01 มกราคม 2561 ท่านจะเห็นวิวโดยรอบๆ ในตัวเมืองดูไบไดอ้ย่างชดัเจน 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ GLOBAL VILLAGE (เปิด 16.00-00.00 น.) น าท่านเยี่ยมชมมหกรรมวฒันธรรม

ท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคอาหรบั ภายในจะมีกิจกรรม อาทิเช่น ชอ้ปป้ิง ,ความบันเทิงกลางแจง้ และกิจกรรมท่ีมี

สีสนัตามช่วงเทศกาลต่างๆ โดยมีประเทศท่ีเขา้ร่วมออกรา้นกว่า 70 ประเทศ น าเสนอในพาวิลเล่ียนกว่า 36 

จุด นอกจากน้ันยงัมีเครื่องเล่นสวนสนุกกว่า 50 อย่าง รวมท้ังรา้นอาหาร 26 รา้น ในเมนูอาหารจากทัว่โลก 

 (รายการ GLOBAL VILLAGE เร่ิมตั้งแต่วันท่ี 01 พ.ย. 62) 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่  ดูไบ-DUBAI MUSEUM-ABRA TAXI-GOLD SOUK-SPICE SOUK- ขึ้ นตึก BURJ KHALIFA -

DUBAI MALL+น ้าพุเตน้ระบ า                   (B/L/-) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านเขา้เยี่ยม ชมพิพิธภัณฑ์ ดูไบ (DUBAI MUSEUM) เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีทันสมัยท่ีสุดในตะวันออก

กลาง สรา้งขึ้ นเมื่อศตวรรษท่ี 19 บูรณะครั้งล่าสุดปี ค.ศ.1970 เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีรวบรวมเร่ืองราวส าคญัทาง

ประวตัิศาสตร ์เช่น การคน้พบ งานศิลป์ ในหลุมฝังศพท่ี AL QUSAIS ท่ีมีอายุถึง 4,000 ปีและเร่ืองราวการ 

คา้ขายมุก ในประวัติศาสตร์ก่อนการค้นพบน ้ ามัน และท่านจะประทับใจกับการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มา

ถ่ายทอดเพ่ือบอกเล่าเร่ืองราวประวตัิศาสตรข์องอาหรบัโบราณ 

 



 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าทุกท่านนั่ง เรือขา้มฝาก ABRA  ซึ่งเป็นพาหนะท่ีชาวดูไบใชก้ันมาแต่โบราณและยังคงอนุรักษ์ไว  ้

ขา้มฝ่ังพาทุกท่านไปชอ้ปป้ิงท่ีตลาดทอง  

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินชอ้ปป้ิง ตลาดทอง (GOLD SOUK) เป็นท่ี1ของตลาดทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกขายทุกอย่างท่ีเป็น 

JEWELRY เช่น มุก อัญมณี ต่างๆร้านเล็กๆมากมายกว่าร้อยร้านค้าให้ท่านได้เลือกซื้ อของท่ี ตลาด

เครื่องเทศ (SPICE SOUK) คือ ตลาดเครื่องเทศท้ังตลาดตลบอบอวนไปดว้ยกล่ินเครื่องเทศหลากหลายชนิด

จากทัว่ทุกมุมโลกจ าพวกไมห้อม อบเชย ถัว่ กระวาน กานหลู และถัว่ร้อยแปดชนิดจากทุกท่ีในตะวันออก

กลาง 

 

 

 

 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองดูไบเพ่ือข้ึนชมตึกบุรจญเ์คาะลีฟะฮ ์BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN 

THE WORLD) หรือเดิมชื่อ บุรจญด์ูไบหน่ึงในสญัลกัษณอ์นัส าคญัของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อีก

ท้ังยงัเป็นฉากเส่ียงตายส าคญัของพระเอก “ ทอมครูซ” จากภาพยนตรเ์ร่ือง Mission Impossible 4 ซึ่งตึก มี

ความสูงถึง 828 เมตร ปัจจุบันมีท้ังหมด160 ชั้นเป็นตึกท่ีไดช้ื่อว่าสูงท่ีสุดในโลกตัวตึกไดท้ าสถิติกลายมา

เป็นตึกระฟ้าท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง546 เมตรแซงตึกไทเป101 เรียบร้อย(สูงกว่าตึกไทเป101 

ประมาณ 97 เมตร และสูงกว่าอาคารใบหยก2 ประมาณ 218 เมตร) ซึ่งไดม้ีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ 

เมื่อวนัท่ี4 มกราคม พ.ศ.2553 และ เปล่ียนชื่ออาคารจาก "บุรจญด์ูไบ" เป็น "บุรจญ์เคาะลีฟะฮ์" เพ่ือ เป็น

เกียรติแก่ ท่านชีคคอ์ดีตประธานาธิบดีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ตึกบุรจญเ์คาะลีฟะฮ์ออกแบบโดยเอส

โอเอ็ม ผูอ้อกแบบเดียวกนักบัเซียรท์าวเวอร ์อาคารท่ีสูงท่ีสุดในสหรฐัอเมริกาในปัจจุบนัการตกแต่งภายในจะ

ตกแต่งโดยจอรโ์จอารม์านี Giorgio Armaniโดยเป็นโรงแรมอารม์านีส าหรบั37 ชั้นล่างโดยชั้น45 ถึง108 จะ

เป็นอพาร์ตเมนต์โดยท่ีเหลือจะเป็นส านักงานและชั้นท่ี123 และ 124 จะเป็นจุดชมวิวของตึกท่ีส าคัญ 

ส่วนบนของตึกจะเป็นเสาอากาศส่ือสารนอกจากน้ีชั้น 78 จะมีสระว่ายน ้า กลางแจง้ขนาดใหญ่โดยตึกน้ีจะ

ติดตั้งลิฟต์ท่ีเร็วท่ีสุดในโลกท่ีความเร็ว18 ม./วินาที (65 ก.ม./ชม.,40 ไมล/์ชม.)โดยลิฟต์ท่ีมีความเร็วสูงสุด

อนัดับท่ี 2 ปัจจุบนัอยู่ท่ีตึกไทเป101ท่ีมีความความเร็ว 16.83 ม./วินาที 

 



 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชอ้ปป้ิง หา้งดูไบมอลล(์Dubai Mall)เป็นศูนยก์ารคา้แห่งใหม่ล่าสุดของเมืองดูไบ โดยจ าลองอาทิเช่น 

หา้ง Gallaria Lafayette หา้งชื่อดังของฝรัง่เศส หา้ง Bloomingdales อันยิ่งใหญ่จากอเมริกาเป็นศูนยร์วมแบ

รนด์เนมชั้นน าแนวหน้าจากทัว่ทุกมุมโลก ท่านสามารถเลือกชมเทคโนโลยีล ้าสมยัของน ้าพุเตน้ระบ าท่ีขนาด

ใหญ่ท่ีสุดในโลกโดยมีการจดัแสดงท่ีบริเวณหน้าหา้งดูไบมอลล ์เร่ิมตั้งแต่ 17.30-24.00น.โดยการแสดงจะ

เร่ิมทุกๆ30นาทีจากจุดน้ี ถ่ายสามารถถ่ายรูปคู่กบัตึกบุรจญเ์คาะลีฟะฮ์ (BurjKhalifa) แบบเต็มตัวตึกอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  อิสระอาหารค า่เพ่ือสะดวกในการเลือกซื้ อของภายในหา้ง 

  ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินดูไบ เพ่ือเดินทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ 

22.35 น. เหิรฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EMIRATES เท่ียวบิน EK374 AIRBUS A380 

(บริการอาหารบนเครื่อง ใชเ้วลาบิน 6.30 ชัว่โมง) 

วันที่หา้  กรุงเทพฯ          (-/-/-) 

07.35 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ ดว้ยความประทับใจ  

 
**รายการท่องเท่ียวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ท้ังน้ีโดยค านึงถงึประโยชนข์องลูกค้าเป็นส าคัญ** 

**ก่อนท าการจองทัวรทุ์กครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ  
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลัก 

 

อัตราค่าบรกิาร 

วันเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ่  
(พกัหอ้งละ 2-3 

ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง  

(พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  

(พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) พกัเดี่ยวเพ่ิม 

29 ธ.ค.62 – 02 ม.ค. 63 44,999 บาท 44,999 บาท 44,999 บาท 12,000 บาท 

UPDATE 07/06/19 

 
**ราคานี้ สงวนสิทธิ์การเดินทาง จ านวน 20 ท่านขึน้ไป** 



หมายเหตุ 

1. ราคาน้ีส าหรบัผูโ้ดยสาร 20 ท่านขึ้ นไป หากผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าวบริษัทฯ  

ขอเก็บค่าทวัรเ์พิ่มทา่นละ 2,500 บาท 

2. ไม่มีราคาเด็กเน่ืองจากเป็นราคาพิเศษแลว้ 

เงื่อนไขในการจองทวัร ์

งวดที ่1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 15,000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง 

งวดที ่2 :ช าระยอดส่วนท่ีเหลอื กอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 20 วัน  

หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมัติ 

 

กรณียกเลิก 
ยกเลิกหลงัจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเรื่องยื่นเอกสารไปยงัสายการบิน 

โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจง้ไดว่้า

สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยู่กบัการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ

บริการอื่นๆเป็นส าคญั  

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบในการยืน่วีซา่ 

 ในการท าวีซ่าประเทศดไูบ 10 วนั ล่วงหน้ากอ่นเดินทาง 

 พาสปอรต์มีอายุนานกว่า 6 เดอืน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 

 รูปถ่ายพ้ืนหลงัสีขาว ขนาด 2น้ิว 1 รูป หน้าตรง ไมย่ิ้ ม ไม่เห็นฟัน  

 สแกนหน้าพาสปอรต์ กลางเตม็2 หน้า (ตอ้งเป็นสแกนสีไม่สามารถใชส้ าเนาได)้ 

 กรณีเดก็อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับิดา/มารดา คนใดคนหน่ึง ตอ้งมจีดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไป

ต่างประเทศ จากบิดา/มารดา ซึ่งจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศและวนัเดนิทาง (ตวัจริง) 

 ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด ของบิดามารดา   (กรณท่ีีมีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปีเดินทางไปดว้ย) 

 ส าเนาสูติบตัร 1 ชดุ (กรณอีายตุ า่กว่า 20 ปี) 

 ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด (กรณีอายุต  า่กว่า 20 ปี) 

 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือส าเนาทะเบียนหย่า 1 ชุด (กรณีเด็กอายตุ า่กว่า 20 ปีเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลอืเกนิ 6 เดอืน 

มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รบัผิดชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

 



ตวัอย่างเอกสารยื่นวีซ่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ้แนะน าและแจง้เพ่ือทราบ 

 ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให ้  

  ท่านเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกว่า 

กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ใหท่้านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้ นเครื่อง (Hand carry)  

  น ้าหนักตอ้งไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ  

อตัราคา่บริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั ชั้นประหยดั โดยสายการบินเอมิเรสต์ ( EK ) 

 ค่ารถโคช้ท่องเท่ียวตามรายการ      

 ค่าท่ีพกัโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คืน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุในรายการ    

 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศสหรฐั อาหรบัเอมิเรสต์ 

 ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าเขา้ชมตามสถานท่ีทุกแห่ง  

 ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท  

  วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”) 

 (หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบติิเหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายตุ า่กว่า 6 เดอืน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปี 

ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

อตัราคา่บริการน้ีไม่รวม 

 ค่าหนังสอืหนังสือเดินทาง 

 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กิโลกรมัต่อท่าน) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารสัง่พิเศษ, ค่ามินิบารใ์นหอ้งพกั  

 ค่าอาหารท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ, ค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 



เป็นธรรมเนียมปฏิบตัใินการท่องเที่ยว นักทอ่งเที่ยวควรทิปแก่มัคคุเทศกท์อ้งถิน่และ 

      คนขบัรถท่ีคอยบริการเราโดยประมาณ   ประมาณ  37 USD ตอ่ทริป 

 คา่ทิปมัคคุเทศกไ์ทย ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 5วัน เท่ากับ 15 USD) 

 คา่ทิปมัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 4วัน เท่ากับ 12 USD)       

 พนกังานขบัรถในประเทศดูไบ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 4วัน เท่ากับ 8 USD) 

 พนกังานขบัรถท่องทะเลทราย  ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 1 วนั เท่ากับ 2 USD) 

 

กรณียกเลกิ 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

***หมายเหต*ุ** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 20 ท่าน  ซึ่งใน

กรณีน้ีทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทัวรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

 ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กว่า 20 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดนิทาง จะมีการเปล่ียนแปลงขนาดของ

พาหนะท่ีใชใ้นการน าเท่ียว ตลอดรายการทัวร ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กว่า 20 ท่าน หรือต า่กวา่มาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอพิจารณา

ยกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวรเ์พ่ิมเต็ม ตามความเหมาะสม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะ

ไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทัวรแ์ละเหตุสุดวิสยั

บางประการ เช่น การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไม่รบัผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมท่ีเกดิขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ 

หรือ อุบตัิเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคดิตามราคาบตัรโดยสารเครือ่งบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ้ น ตามอตัราค่าน ้ามนั หรือ 

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดังกล่าว 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืเงินในทุกกรณี 

หากลกูคา้ท่านใด ยื่นวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมัต ิลกูคา้ตอ้งช าระค่ามดัจ  าท่ี 15,000 บาท และคา่วีซ่าตามท่ีสถาน

ฑูตฯ เรียกเก็บ 

 

 

 

 

 



หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม ** 

**ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เก่ียวขอ้งกับวันเดินทางที่

ท่านไดท้ าการจองไวกั้บทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหกั้บทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดังกล่าว 

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือท่านได้ท าการจอง ทัวร์ดูไบ กับ ไทยฟลาย ทราเวล จ ากดั จากนั้น เจ้าหน้าที่จะตดิต่อกลบั  
เพื่อแจ้งรายละเอยีดการช าระเงินโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาท าการค่ะ 

 

 
 

 

 

https://www.thaifly.com/ทัวร์ดูไบ-Dubai-Tour
http://www.thaifly.com/

