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NT498
ทวัรด์ไูบ อาบูดาบ ีตกึเบริจ์คาลฟิา นังรถลมิซูนีชมเมอืง 5 วัน 3 คนื (EK)
ทัวรด์ไูบ , 5 วัน 3 คนื ,

Cassells Al Barsha Hotel

ดูไบ - ดูไบมอลล ์- น้าํพแุหง่ดูไบ - ตกึบุรจญเ์คาะลฟีะฮ ์- อาบูดาบ ี- ถ่ายรปูกบัรถ Ferrari 
Grand Mosque - Heritage Village - เอทฮิดัทาวเวอร ์- พระราชวงัชคี - สเุหรา่จูไมรา่ห ์

ชายหาดจูเมราห ์- บุรจญอ์ลัอาหรบั - ขนึรถไฟ Monorail - หมูเ่กาะตน้ปาลม์ - โรงแรมแอตแลนทสิ 
นงัรถลมิซูนีชมเมอืง - ทะเลทรายอาหรบั - ชมโชวร์ะบําหนา้ทอ้ง - พพิธิภณัฑด์ูไบ - นงัเรอื Abra ขา้มฟาก 

ตลาดเครอืงเทศ - ตลาดทอง - ดูไบเฟรม - เอมเิรตสม์อลล์

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพ - สวุรรณภมู ิ- สนามบนินานาชาตดิไูบ

06.30 น.
พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชนั 4 ประต ู8 Row T เคาทเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์Emirate Airline (EK)
โดยมเีจา้หนา้ทอํีานวยความสะดวกแกท่กุทา่น

09.55 น.
ออกเดนิทางสู ่ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตสน์ครดไูบ โดยเทยีวบนิ EK377 บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง (ใชเ้วลาบนิ 6 ชวัโมง 10



นาท+ี)

13.00 น.
ถงึสนามบนิ ทา่อากาศยานนานาชาตดิไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์(เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 3 ชวัโมง)
ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงสหรัฐอาหรับเอมเิรตสเ์ป็นประเทศหนงึในตะวันออกกลางตังอยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องคาบสมุทรอาหรับในภมูภิาคเอเชยีตะวันตกเฉียงใตร้มิอ่าวเปอรเ์ซยีประกอบดว้ยรัฐเจา้ผูค้รองนคร
7 รัฐไดแ้กอ่าบดูาบอัีจมานดไูบฟไูจราหร์าสอัลไคมาหช์ารจ์าหแ์ละอุมมอั์ลไกไวน ์

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่นครดไูบ เป็นนครใหญ่สดุของสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์มพีนืทปีระมาณ 4,000 ตารางกโิลเมตร และมปีระชากรประมาณ 2
ลา้นคน เมอืงดไูบถอืไดว้า่เป็นเมอืงทา่ทสํีาคัญแหง่หนงึบนโลก และมอัีตราการเจรญิเตบิโตของเมอืงสงูมาก

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
เดนิทางสู ่ดไูบมอลล ์(Dubai Mall) ตามอัธยาศัยตังอยู่ทดีา้นลา่งของ BurjKhalifa ณ ใจกลางของตัวเมอืงดไูบคอืศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ่มหมึา
ซงึเป็นทรีวมของรา้นคา้มากกวา่ 1,200 รา้นรา้นอาหารและรา้นกาแฟมากกวา่ 200
แหง่และตลาดขายทองในร่มทใีหญ่ทสีดุในโลกสงิทน่ีาสนใจดา้นสนัทนาการประกอบดว้ย พพิธิภณัฑส์ตัวน์้าํ ทใีหญ่ทสีดุในโลก
(ไม่รวมคา่เขา้ชม) ลานสเก็ตน ้าํแข็งขนาดกฬีาโอลมิปิกสวนสนุกในร่มและโรงภาพยนตร ์22 จอสถานทอัีนดงึดดูใจเหลา่นีตังอยู่บนเนือทมีากกวา่
5.9 ลา้นตารางฟตุ (550,000 ตารางเมตร) บนอาคารสชีนั

ค่าํ
อสิระอาหารค่าํ 

ทพีกั
Cassells Al Barsha Hotel หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว

วนัท ี2
ตกึบุรจญเ์คาะลฟีะฮ ์- อาบูดาบ ี- ถา่ยรูปกบัรถFerrari - Grand Mosque - Heritage Village - ถา่ยรูปพาโนรามาววิ 360 องศา -
เอทฮิดัทาวเวอร ์- ชมน้าํพเุตน้ระบําแหง่ดไูบ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 

จากนัน สดุพเิศษ!! นําทา่นเดนิทางสู ่ชนัท ี124 ของตกึบุรจญเ์คาะลฟีะฮ ์BurjKhalifa ตกึทสีงูทสีดุในโลก (รวมคา่บัตรขนึตกึชนัท ี124)
หรือเดมิชอืบรุจญด์ไูบ Burj Dubai กอ่สรา้งแลว้เสร็จเมอืวันท2ีธันวาคมพ.ศ.
2552และเปิดใหใ้ชไ้ดอ้ย่างเป็นทางการเป็นสว่นหนงึของโครงการพัฒนาขนาดยักษ์มทีตัีงณ "ชมุทางเชอืมตา่งระดับท1ี"
ของถนนชคิซาเยดและถนนโดฮาเป็นสงิกอ่สรา้งทสีงูทสีดุในโลกโดยมคีวามสงูประมาณ 828 เมตร และเมอืวันท ี22 กรกฎาคม พ.ศ.2550
ตัวตกึไดทํ้าสถติกิลายมาเป็นตกึระฟ้าทสีงูทสีดุในโลก มคีวามสงูถงึ 546 เมตร แซงตกึไทเป101 เรียบรอ้ย (สงูกวา่ตกึไทเป 101 ประมาณ 97
เมตร และสงูกวา่อาคารใบหยก 2,218เมตร)

เดนิทางสู ่อาบูดาบ ี(Abu Dhabi) จากดไูบใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมงเป็นเมอืงหลวงและเมอืงทใีหญ่ทสีดุเป็นอันดับ 2
ของสหรัฐอาหรับเอมเิรตสอ์าบดูาบตัีงอยู่บนเกาะรูปตัวททียีืนเขา้ไปในอ่าวเปอรเ์ซยีเมอืงครอบคลมุพนืท ี67,340 ตารางกโิลเมตร (26,000
ตารางไมล)์ และมปีระชากรราว 860,000คนในปีค.ศ. 2007 อาบดูาบถีอืเป็นเมอืงทคีา่ครองชพีแพงทสีดุอันดับ 3 ในภมูภิาคและอันดับ 26
ของโลก

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
ถ่ายรูปกับ รถ Ferrari ณ บรเิวณดา้นหนา้ เฟอรร์ารีเวลิด ์Ferrari World theme park (ไมร่วมคา่เขา้ชมประมาณ70USD/ทา่น)
เป็นสวนสนุกในร่มแหง่แรกและใหญ่ทสีดุในโลกออกแบบมาไดอ้ย่างโดดเดน่ดว้ยสญัลักษณ์เฟอรร์ารีขนาดใหญ่บนหลังคาสแีดงสดสว่นโคง้เวา้ของหลังคาไดแ้รงบันดาลใจจาก
Ferrari GT body มขีนาดครอบคลมุพนืททัีงหมด200,000 ตารางเมตรมพีนืทใีนร่มใหผู้เ้ขา้ชมได ้86,000 ตารางเมตรขนาดใหญ่พอๆกับ 7
สนามฟตุบอลเลยทเีดยีวจดุประสงคท์สีรา้งขนึก็เพอืระลกึถงึผูผ้ลติรถยนตเ์ฟอรร์ารีขวัญใจคนทัวโลก 

นําทา่นชม มสัยดิ SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL NAHYAN GRAND MOSQUE มัสยดิทสีวยทสีดุในโลก
เป็นสถานทยีดึเหนียวทางจติใจของชาวสหรัฐอาหรับเอมเิรตสท์กุคน ทันททีเีดนิเขา้สูมั่สยดิชคิชาเญด
สงิทสีะดดุตาทสีดุเห็นจะเป็นสขีาวสะอาดตาของมัสยดิแหง่นี มัสยดิชคิชาเญด ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 10 ปี โดยเรมิกอ่สรา้งตังแตปี่ 1996



และเสร็จในปี 2007 โดยระดมชา่งฝีมอืมากกวา่ 3,000 คนจากทัวโลกมาร่วมสรรสรา้งสถาปัตยกรรมอันงดงามแหง่นี
วัสดทุใีชใ้นการสรา้งมตัีงแตห่นิอ่อน เซรามกิ ครสิตัล
และทองคําถอืเป็นสถาปัตยกรรมทผีสมผสานความทันสมัยใหเ้ขา้กับวัฒนธรรมของศาสนาอสิลามไดอ้ย่างลงตัว
ความสําคัญของมัสยดิแหง่นีนอกจากจะเป็นทรีองรับผูม้าประกอบพธิกีรรมทางศาสนาไดถ้งึ 40,000 คนแลว้
ยังเป็นแหลง่ดงึดดูนักทอ่งเทยีวทมีากทสีดุเป็นอันดับท ี25 ของโลกดว้ยไฮไลตสํ์าคัญทไีม่ควรพลาด คอื การเขา้ชม
โคมไฟแชนเดอรเ์ลยีรท์ใีหญ่ทสีดุในโลก มูลคา่ราว 30 ลา้นดอลลารส์หรัฐฯ ทําจากทองคําและทองแดง นําเขา้จากประเทศเยอรมนีและ
พรมผนืใหญ่ทสีดุในโลก ททีอเป็นผนืเดยีวไม่มรีอยตอ่ ขนาด 5,627 ตารางเมตรนอกจากเป็นสถานท ีทอ่งเทยีวและประกอบพธิทีางศาสนาแลว้
มัสยดิชคิชาเญด ยังเป็นสสุานฝังพระบรมศพของ Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyanอดตีประธานาธบิดคีนแรกแหง่สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์
ซงึเป็นผูส้รา้งมัสยดิแหง่นีไวก้อ่นจะสวรรคตดว้ย
***การแตง่กาย***
ผูช้าย : ตอ้งแตง่ตัวสภุาพเรียบรอ้ย ใสก่างเกงขายาว เสอืแขนยาว
ผูห้ญงิ : หา้มใสเ่สอืผา้รัดรูป เสอืและกางเกงหา้มแนบเนือ เสอืแขนยาว กางเกงขายาว และตอ้งเตรียมผา้สําหรับคลมุศรีษะดว้ย
เดนิทางสู ่Heritage Village (Heritage Village) จัดแสดงวถิชีวีติอาหรับของUAE
ถูกทําซ ้าํในสมัยโบราณนีเป็นรูปแบบดังเดมิของการฟืนฟบูรูณะอดตีอาหรับสําหรับประเทศอาหรับทนีีแสดงใหเ้ห็นชวีติในสมัยโบราณไม่เพยีงแตข่องเอมเิรตของอาบดูาบแีตข่องเขตภมูอิากาศทังหมดของประเทศทนีีในบางพนืทคีณุสามารถมองเห็นวถิชีวีติของชาวโอเอซสิชายฝังทะเลผูส้รา้งมรดกหมู่บา้นแหง่นีไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึวถิชีวีติแบบเกา่แกข่องทังประเทศไม่ใชแ่คภ่มูภิาคเดยีวเทา่นัน

แวะถ่ายรูปกับ ตกึเอทฮิดัทาวเวอร ์(Etihad Tower) คอืกลุม่อาคารทใีชใ้นการถ่ายทําฉาก‘จัมป์รถ’ ขา้มตกึของโดมนิกิทอเรตโต
(รับบทโดยวนิดเีซล) ในหนังเรือง Furious 7
ทผีสมผสานทังความสวยงามยงิใหญ่ของสถาปัตยกรรมเขา้กับวรีกรรมสดุหา่มทไีม่มมีนุษยป์กตคินใครนกึอยากทําเป็นตน้แบบของความหรูหราและงดงามทา่มกลางบรรดาตกึระฟ้าในอาบดูาบตัีวอาคารสํานักงานสรา้งจากหนิอ่อนและประกอบไปดว้ยการตกแตง่รายละเอยีดอย่างใสใ่จและระบบไฟททัีนสมัยทัวทังอาคารตังแตท่างเขา้อาคารผูท้แีวะเวยีนมาทเีอทฮัิดทาวเวอรจ์ะตอ้งประทับใจกับบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มชนัหนงึทใีหทั้งความสะดวกสบายและความสวยงามทันสมัยจากนัน
เดนิทางกลับดไูบใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง

นําทา่นชม น้าํพแุหง่ดไูบ (Dubai Fountain) หรือ น ้าํพเุตน้ระบํา ตังอยู่ในทะเลสาบเบริจ์คาลฟิา ทะเลสาบทเีป็นศนูยก์ลางของเมอืงดไูบ
ถูกรายลอ้มไปดว้ยตกึทมีชีอืเสยีง ไดแ้ก ่ดไูบมอลลเ์บริจ์คาลฟิา หรือ หอคอยคาลฟิา เดมิชอื เบริจ์ดไูบ
เป็นสว่นหนงึของโครงการพัฒนาขนาดยักษ์ มทีตัีง ณ “ชมุทางเชอืมตา่งระดับท ี1” ของถนนชคิ ซาเยด และถนนโดฮา
นอกจากนียังเป็นทตัีงของโรงแรมชอืดังอนื  ๆอกีเป็นจํานวนมากน ้าํพแุหง่ ดไูบ นันถอืวา่เป็นอกีหนงึไฮไลทท์มีคีวามสําคัญมากแหง่หนงึ
ของโครงการพัฒนาขนาดยักษ์ของ ดไูบ โดยน ้าํพนัุน มคีวามยาว 900 ฟตุ หรือ 275 เมตร ซงึใหญ่กวา่สนามฟตุบอล 2 สนาม
สามารถพน่น ้าํไดค้รังละ 22,000 แกลลอน (83,000 ลติร) และความสงูของการพน่น ้าํในแตล่ะครังนันสงู ประมาณ 240 ฟตุ
หรือเทยีบเทา่กับตกึสงูประมาณ 50 ชนัสงิพเิศษของน ้าํพแุหง่ ดไูบ จะใชไ้ฟทังสนิ 6,600 ดวง โปรเจคเตอรส์ ี50 ตัว
ควบคมุการทํางานดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์โดยจะแสดงประกอบดนตรีครังละ ประมาณ 5 นาท ีโดยน ้าํพแุหง่ ดไูบ
ใชง้บประมาณในการกอ่สรา้งทังสนิกวา่ 7.2 พันลา้นบาท

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Cassells Al Barsha Hotel หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว

วนัท ี3
พระราชวงัชคี - สเุหรา่จไูมรา่ห ์- ชายหาดจเูมราห ์- บุรจญอ์ลัอาหรบั - ขนึรถไฟ Monorail - หมูเ่กาะตน้ปาลม์ - โรงแรมแอตแลนทสิ
- นงัรถลมิูซนีชมเมอืง - ทะเลทรายอาหรบั - ชมโชวร์ะบําหนา้ทอ้ง

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 

จากนัน แวะถ่ายรูปกับ พระราชวงัชคี (Shiekh Palace) พระราชวังสดุอลังการของทา่นชคีแหง่นครดไูบ ตกแตง่ดว้ยสงิของล ้าํคา่
ประดับสวนปลกูตน้ไมอ้ย่างร่มรืน

ถ่ายรูปกับ สเุหรา่จไูมรา่ห ์(Jumeirah Mosqe)
สถานทแีสดงความศรัทธาและศกึษาศาสนาอสิลามสเุหร่าหนิอ่อนสขีาวนวลสะอาดตามงีานสถาปัตยกรรมททัีงสวยงามและทันสมัยและไดรั้บการกลา่วขานวา่เป็นมัสยดิทสีวยงามทสีดุของเมอืงเลยก็วา่ได ้

เดนิทางสู ่ชายหาดจเูมราห ์(Jumeirah Beach) นําทา่นถ่ายรูปกับ ตกึบุรจญอ์ลัอาหรบั (Burj al-Arab)
เป็นโรงแรมทหีรูหราในนครรัฐดไูบเรียกไดว้า่เป็นโรแรมระดับ 7 ดาว สดุหรู มคีวามสงู 321 เมตรหรือ 1,050 ฟตุและเป็นโรงแรมทสีงูทสีดุอันดับที
4 ของโลกและมคีวามสงูเป็นอันดับท ี57 ของโลกตกึบรุจญอั์ลอาหรับตังอยู่บนเกาะเทยีมทถีูกถมขนึหา่งจากชายฝังจไูมราบชี 280
เมตรและเชอืมตอ่ดว้ยสะพานทมีลัีกษณะโคง้ตกึบรุจญอั์ลอาหรับมลัีกษณะโครงสรา้งการออกแบบเพอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงดไูบและตัวอาคารเลยีนแบบมาจากใบของเรือใบ

จากนัน สดุพเิศษ!!! นําทา่นขนึ รถไฟ Monorail จากปลายตน้ปาลม์ถงึยอดของตน้ปาลม์สู ่หมูเ่กาะตน้ปาลม์ (The Palm Islands)



เป็นโครงการกอ่สรา้งเกาะจําลองบรเิวณอ่าวเปอรเ์ซยีในดไูบในสหรัฐอาหรับเอมเิรตสโ์ดยแตล่ะเกาะจะมลัีกษณะรูปร่างเหมอืนตน้ปาลม์และลอ้มรอบดว้ยเสยีววงกลมโดยพนืทจีะมกีารจัดเป็นทอียู่อาศัยและรีสอรท์การพัฒนานีเป็นสว่นหนงึในโครงการพัฒนาการทอ่งเทยีวของประเทศ

แวะชมโรงแรม แอตแลนทสิเดอะปาลม์ (Atlantis The Palm) คอืนยิามใหม่ของรีสอรท์ทเีป็นจดุหมายปลายทาง
ดว้ยสถานทตัีงบนเกาะปาลม์ทเีป็นรูปพระจันทรเ์สยีว ทพัีกแหง่นีจงึกลายเป็นสญัลักษณ์ของดไูบอย่างรวดเร็ว และเป็นหนงึในจดุสงัเกตท ี‘ตอ้งชม’
ของเมอืง

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
หลังรับประทานอาหารใหท้า่นไดส้มัผัสประสบการณ์สดุ Exclusive นําทา่น นงัรถลมิูซนี (Limousine car) ชมเมอืงดไูบ
ทพีรอ้มดว้ยอุปกรณ์อํานวยความสะดวกทหีรูหราเป็นรถสําหรับขับในเมอืงอันดเีลศิและภมูฐิานหากคณุตอ้งการเดนิทางแบบมสีไตลแ์ละหรูหราอย่างแทจ้รงินีคอืสงิทสีามารถตอบโจทยค์ณุได ้

นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทพัีกใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอัธยาศัยเตรยีมตวัแตง่กายไปทะเลทราย **การไปทวัรท์ะเลทราย
ตอ้งเป็นผูท้ไีมม่โีรคประจําตวั เช่นโรคหวัใจ หรอืโรคความดนั ถา้เมารถกรุณาแจง้กบัทางทวัรใ์หร้บัทราบ
และทานยาแกเ้มาอยา่งนอ้ยครงึชวัโมง กรุณาเตรยีมแวน่ตากนัแดด ,ผา้คลมุผม , หมวก และรองเทา้แตะจะสะดวกทสีดุ
หากไมเ่ดนิทางไปรว่มกกิรรมทางบรษิทัขอสงวนสทิธก์ารคนืคา่ทวัร*์** 

จากนัน นําทา่น ตะลยุทะเลทรายดว้ยรถ 4WD ขับเคลอืน 4 ลอ้ 1 คัน/6 ทา่น โดยรับทา่นจากโรงแรมสูท่ะเลทรายอาหรับ (Arabian Desert)
แหง่นีเป็นทะเลทรายทใีหญ่ทสีดุในโลกเป็นอันดับ4 (รองจาก1. Antarctic Desert / 2.Arctic Desert / 3. Sahara Desert)
ตังอยู่ในเขตพนืทขีองหลายประเทศในกลุม่คาบสมุทรอาหรับเชน่จอรแ์ดนอรัิกคเูวตกาตารโ์อมานเยเมนและสหรัฐอาหรับเอมเิรตสแ์ละมพีนืททัีงหมดประมาณ
2,300,000 ตารางกโิลเมตรซงึถา้เทยีบกับประเทศไทยทมีพีนืทปีระมาณ 500,000 ตารางกโิลเมตรสนุกสนานกับการนังรถตะลยุทะเลทราย SAND
DUNE พรอ้มชมพระอาทติยต์กทงีดงาม ทา่นจะไดส้นุกสนานและตนืเตน้ไปกับประสบการณ์อันแปลกใหม่
นังรถตะลยุไปบนเนนิทรายทังสงูและต่าํสลับกันไป (Sand Dune)

นําทา่นเดนิทางไป ทวัรท์ะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner)

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ แคมป์กลางทะเลทราย กบัเมนูบารบ์คีวิ (ไก,่เนอืแกะ,เนอืววั) ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกับบรรยากาศ
ทแีสนโรแมนตกิในแบบฉบับของชาวพนืเมอืง 

พรอ้มชมการแสดงโชวต์า่งๆอาทเิชน่ ระบําหนา้ทอ้ง Belly Dance 

ฟร!ี!! Henna Tattoo การเพน้ทล์วดลายแบบฉบับชาวอาหรับ / ทดลองเครืองสบูบารากูพ่นืเมอืงของชาวอาหรับชมิชา กาแฟ สไตลอ์าหรับ
ผลไมต้ามฤดกูาล /กจิกรรมขอีูฐ

22.00 น.
นําทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทพัีก

ทพีกั
Cassells Al Barsha Hotel หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว

วนัท ี4
พพิธิภณัฑด์ไูบ - นงัเรอื Abra ขา้มฟาก - ตลาดเครอืงเทศ - ตลาดทอง - ดไูบเฟรม - เอมเิรตสม์อลล ์- สนามบนิดไูบ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 

จากนัน ชม พพิธิภณัฑด์ไูบ (Dubai Museum) ทอียู่ในป้องปราการเกา่แกอั่ลฟาฮดิ ิ(Al Fahidi Fort)
ทนีีเป็นจดุเรมิตน้ทดีทีจีะไดทํ้าความรูจั้กดไูบอย่างลกึซงึ เป็นพพิธิภัณฑป์ระจําเมอืง
ทา่นจะไดรู้ถ้งึบทสรุปของดไูบแบบย่อประวัตศิาสตรทั์งหมดมาใหช้มแลว้เชอืหรือไม่วา่ดไูบมกีารเปลยีนแปลงครังใหญ่ทกุ  ๆ10
ปีบรเิวณดา้นนอกพพิธิภัณฑม์กีารจัดแสดงเรือโบราณจํานวนหลายลําอกีดว้ย

จากนัน นงัเรอื Abra ขา้มฟากท ีDubai Creek คอื เวงิน ้าํทะเลธรรมชาตจิากอ่าวเปอรเ์ซยีทแีบง่เมอืงออกเป็นสองสว่น
ทางดา้นตะวันออกเฉียงเหนือคอื Deira Dubai และทางดา้นตะวันตกเฉียงใตค้อื Bur Dubai
ทางน ้าํแหง่นีมบีทบาทสําคัญในประวัตศิาสตรข์องดไูบ โดยเรมิแรกคอืชว่ยอํานวยความสะดวกใหแ้กก่ารคา้กับอนิเดยีและแอฟรกิา



และเป็นทา่เรือทปีลอดภัยสําหรับเรือคา้ขาย 

ตลาดเครอืงเทศและตลาดทอง ทใีหญ่ทสีดุในโลก (Spice Souk and Gold Souk) หนงึในสถานททีอ่งเทยีวดไูบทตีอ้งไปสํารวจ
ตลาดทนีีเขาเรียกกันวา่ซคุ (Souk) สมัผัสบรรยากาศความวุน่วายแตม่สีสีนัตลาดเกา่แกข่องดไูบ
ตังอยู่บรเิวณทา่เรือในอดตีเป็นทขีนถ่ายสนิคา้ทรีวบรวมเครืองเทศนานาชนดิ ทนํีาเขา้มาจากนานาประเทศ
และทองคําทตัีงอยู่สองขา้งทางนันสกุอร่ามละลานตามาก ไปเดนิชอ้ปปิงแถบนีอดเผลอคดิไม่ไดว้า่เดนิอยู่ในทอ้งพระคลังเครืองทองของสลุตา่น
หากคณุเป็นคนนยิมเครืองเพชรทองสไตลอ์าหรับ รับรองวา่เดนิตลาดทองดไูบทนีีไม่มผีดิหวังชวัร์

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
ถ่ายรูปกับ ดไูบ เฟรม คอื สถาปัตยกรรมหนา้ตาคลา้ย "กรอบรูป" ทใีหญ่ทสีดุในโลก นําทา่นถ่ายรูปหนา้ตกึ (ไมร่วมคา่ขนึตกึ)
ผา่นกระบวนการกอ่สรา้งมาถงึ 10 ปีเต็ม ดว้ยเม็ดเงนิกวา่ 43.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.39 พันลา้นบาท คอนเซปตง์า่ย  ๆของ ‘ดไูบ
เฟรม’ คอืการแสดงภาพใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ห็นถงึสภาพแวดลอ้มของดไูบ ทังในอดตี ปัจจบัุน และอนาคต เพราะทตัีงของดไูบ เฟรม
นันตังอยู่บรเิวณเขตแบง่ระหวา่งเมอืงเกา่และเมอืงใหม่อย่างพอดบิพอด ี

นําทา่นอสิระชอปปิงท ีเอมเิรตสม์อลล ์(Mall of the Emirates) เป็นหา้งขนาดใหญ่ มรีา้นคา้มากมาย รวมถงึรา้นตา่ง  ๆทไีดรั้บความนยิมในดไูบ
และ Borders, Debenhams, Zara และแมแ้ต ่Harvey Nichols สนิคา้แบรนดดั์งอย่าง H&M และ Phat Farm สําหรับลกูคา้ทัวไป และ Via
Rodeo ทเีต็มไปดว้ย Versace, D&G, Ferragamoและอนื  ๆMall of the Emirates มรีา้นอาหารใหค้ณุเลอืกจนแทบนับไม่ถว้นเลยทเีดยีว
ซงึมเีมนูอาหารนานาชาตใิหเ้ลอืกมากมาย The Butcher’s Shop รวมอาหารสดุยอดทนํีาเขา้จากแอฟรกิาใต ้ททีคีณุตอ้งแวะทาน biltong
(เนือตากแหง้) หรือสเต็กรสเลศิอาหารจนี อาหารไทย

ค่าํ
อสิระอาหารค่าํ ท ีเอมเิรตสม์อลล ์

สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนิดไูบ

22.35 น.
ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ เอมเิรตส ์Emirate Airline (EK) เทยีวบนิท ีEK374

วนัท ี5
กรุงเทพมหานคร

07.35 น.
เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื

อตัราคา่บรกิารทวัรด์ูไบ
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี9 กันยายน 2562 เวลา 10:35 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรด์ูไบ

อัตราคา่บรกิารรวม

• ตวัเครอืงบนิไป - กลบัพรอ้มกรุป๊ กรงุเทพฯ-ดไูบ-กรงุเทพฯ สายการบนิ Emirate Airline(EK) ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

• ภาษีน ้าํมนัและภาษีตวัทุกชนดิ (สงวนสทิธเิกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง)

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 30 กก.ตอ่ 1 ใบ (โหลดไดท้่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถอืขนึเครอืง Hand Carry 7 กก.ตอ่ 1 ใบ

• คา่วซีา่ท่องเทยีวประเทศดไูบ

• คา่โรงแรมตลอดการเดนิทางระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 -3ท่าน) (กรณมีาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว)

• คา่อาหารทุกมอืตามรายการระบุ,น ้าํดมืบรกิารบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่มคัคเุทศกท์อ้งถนิและหวัหนา้ทัวรนํ์าเทยีวคนไทย

• ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 500,000 บาท

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% และภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณทีเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนด 20 กโิลกรมัตอ่ท่าน

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิอาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมิพเิศษ,โทรศพัท -์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ,พนกังานขบัรถ,หวัหนา้ทวัรต์ามระเบยีบธรรมเนยีม รวมทงัทรปิ 50 USD/ทา่น

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธคิณะเดนิทาง 15 ท่านขนึไป กรณไีมถ่งึ 15 ท่าน ทางบรษัิทจะขอเลอืนการเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง
หรอืเปลยีนแปลงราคาคา่ทัวรเ์พมิ โดยจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 20 วันกอ่นการเดนิทาง

• กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจํา 10,000 บาท สว่นทเีหลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน
มฉิะนันถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรณุาชําระกอ่นเดนิทาง 21 วัน)

• กรณยีกเลกิ
• ยกเลกิหลงัจากวางเงนิมดัจํา ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิมดัจําโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทังสนิ

• ยกเลกิการเดนิทางหลงัชําระเตม็จํานวนทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิทังหมดโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทังสนิ

• กรณเีจ็บป่วย
• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง
บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ

• กรณทีที่านมเีดนิทางบนิภายในประเทศและตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครอืงบนิ,ตวัรถทัวร,์ตวัรถไฟ)
กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวัหรอืชําระคา่ทัวร ์เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิหรอืเวลาบนิ
โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้หากเกดิขอ้ผดิพลาดใดๆทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการรบัผดิชอบทุกกรณี



เอกสารทใีชใ้นการยนืวซีา่ประเทศดไูบ 10 วันลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง
•  สแกนหนา้พาสปอรต์สทีชีัดเจน หา้มถา่ยจากมอืถอื และวันหมดอายหุนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน

• รปูถา่ย : รปูส ีขนาด 2 นวิ พนืหลงัสขีาวเท่านัน 2 รปู หนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน เกบ็ผมใหเ้รยีบรอ้ย

• กรณผีูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิูรณ ์เดก็ไมไ่ดเ้ดนิทาง กบับดิาและมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศจากเขตหรอือาํเภอ
(ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา + หนังสอืรบัรองคา่ใช่จ่าย

รายละเอยีดเพมิเตมิ

• บรษัิทฯมสีทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• เทยีวบนิ, ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน
(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได)้

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล
หรอืกรณที่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุยัพบิัตทิางธรรมชาต(ิซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั
ซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจําตวั ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอบุัตเิหตใุนรายการท่องเทยีว
(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิททัวร)์

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิ
ไมเ่ทยีวบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมอื,เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด
กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ
หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเองหรอืในกรณทีกีระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ

• กรณทีกีารตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ
กรณทีที่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลยีนชอืไดห้ากมกีารปรบัราคาบัตรโดยสารสงูขนึ
ตามอตัราคา่น ้าํมนัหรอืคา่เงนิแลกเปลยีน ทางบรษัิท สงวนสทิธปิรบัราคาตวัดงักลา่ว

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษัิทฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวข้า้งตน้นแีลว้ทังหมด

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น Charter
Flight , Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่น ้าํเงนิ) เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทังสนิ

**
กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอ่านเงอืนไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทุกหนา้อยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชนข์องทา่นเอง**


	NT498
	ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี ตึกเบิร์จคาลิฟา นั่งรถลิมูซีนชมเมือง 5 วัน 3 คืน (EK)
	กำหนดการเดินทาง
	รายละเอียดการเดินทาง
	อัตราค่าบริการทัวร์ดูไบ
	เงื่อนไขการให้บริการทัวร์ดูไบ



