
 

WONDERFUL DUBAI 5D 3N 
โดยสายการบนิ Emirate Airline (EK) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนมนีาคม - พฤษภาคม 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
ถา่ยรูปสุดชคิคูต่กึ Burj al-Arab 

น ัง่รถ 4wd ตะลุยทะเลทราย Dubai Frame น ัง่รถลมีูซนี สุดหรู 

ชม Ferrari world   พพิธิภณัฑดู์ไบ  พระราชวงัชคี  สุเหรา่จูไมรา่ห ์ ชายหาดจูเมราห ์

ขึน้รถไฟ Monorail  หมูเ่กาะตน้ปาลม์  Grand Mosque  Heritage Village 

พเิศษ !! ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง Belly Dance 

ฟร ี! ขึน้ตกึเบริจ์คาลฟิา 



 
 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพ - สุวรรณภูม ิ- สนามบนินานาชาตดูิไบ - พพิธิภณัฑดู์ไบ - น ัง่เรอืAbra - 

ตลาดเครือ่งเทศและตลาดทอง                                                                                        

06.30 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูมชิ ัน้ 4 ประตู 8 Row T เคาทเ์ตอรส์ายการบนิเอ

มเิรตส ์Emirate Airline (EK) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกทุ่กท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

09.30 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตสน์ครดูไบ โดยเทีย่วบนิ EK 375  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ใชเ้วลาบนิ 6 ช่ัวโมง 10 นาท+ี) 

13.15 น. ถงึสนามบนิ ทา่อากาศยานนานาชาตดูิไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์(เวลาทอ้งถิน่

ช้ากว่าประเทศไทย 3 ช ัว่โมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเ์ป็น

ประเทศหนึ่งในตะวันออกกลางตัง้อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใตข้องคาบสมุทรอาหรับใน

ภูมภิาคเอเชยีตะวันตกเฉียงใตร้มิอ่าวเปอร์เซยีประกอบดว้ยรัฐเจา้ผูค้รองนคร 7 รัฐไดแ้ก่อาบู

ดาบีอัจมานดูไบฟูไจราห์ราสอัลไคมาห์ชาร์จาหแ์ละอุมมอ์ัลไกไวน์ น าท่านเดนิทางสู่ นคร

ดูไบ เป็นนครใหญ่สุดของสหรัฐอาหรับเอมเิรตสม์ีประชากรประมาณ 2 ลา้นคน เมืองดูไบถอื

ไดว่้าเป็นเมอืงท่าทีส่ าคัญแห่งหนึง่บนโลก และมอีัตราการเจรญิเตบิโตของเมอืงสงูมาก 

จากนัน้ ชม พพิธิภณัฑดู์ไบ(Dubai Museum) ที่อยู่ในป้องปราการเก่าแก่อัลฟาฮิดิ(Al 

Fahidi Fort)ที่นี่เป็นจุดเริม่ตน้ที่ดีที่จะไดท้ าความรูจ้ักดูไบอย่างลกึซึง้ ท่านจะไดรู้ถ้งึบทสรุป

ของดูไบแบบย่อประวัตศิาสตร์ทัง้หมดมาใหช้มแลว้เชือ่หรือไม่ว่าดูไบมีการเปลี่ยนแปลงครัง้

ใหญ่ทุกๆ 10 ปี 

จากนัน้  น ัง่เรอืAbraขา้มฟากที ่Dubai Creek คอืเวิง้น ้าทะเลธรรมชาตจิากอา่วเปอรเ์ซียที่

แบ่งเมืองออกเป็นสองส่วน ทางดา้นตะวันออกเฉียงเหนือคือ Deira Dubai และทางดา้น

ตะวันตกเฉียงใตค้ือ Bur Dubai ทางน ้าแห่งนี้มีบทบาทส าคัญในประวัตศิาสตร์ของดูไบ โดย

เริ่มแรกคือช่วยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่การคา้กับอินเดียและแอฟริกา และเป็นท่าเรือที่



 

ปลอดภัยส าหรับเรือคา้ขายตลาดเครือ่งเทศและตลาดทองทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก(Spice 

Souk and Gold Souk) หนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วดูไบทีต่อ้งไปส ารวจ ตลาดทีน่ี่เขาเรยีกกนั

ว่าซคุ (Souk) ตัง้อยู่บรเิวณท่าเรอืในอดตีเป็นทีข่นถ่ายสนิคา้ที่รวบรวมเครือ่งเทศนานาชนดิ ที่

น าเขา้มาจากนานาประเทศ และทองค าที่ตัง้อยู่สองขา้งทางนั้นสุกอร่ามละลานตามาก หาก

คุณเป็นคนนยิมเครือ่งเพชรทองสไตลอ์าหรับ รับรองว่าเดนิตลาดทองดูไบทีน่ี่ไม่มผีดิหวังชัวร ์

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั โรงแรม Aloft Dubai South หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง พระราชวงัชคี - สุเหรา่จูไมรา่ห ์– ชายหาดจูเมราห ์- บุรจญอ์ลัอาหรบั - โรงงานผลติ

เสือ้หนงั - ข ึน้รถไฟMonorail - หมู่เกาะตน้ปาลม์ - แอตแลนทสิเดอะปาลม์ - น ัง่รถ

ตะลุยทะเลยทราย      

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 

จากนัน้ แวะถ่ายรูปกับ พระราชวงัชคี(Shiekh Palace) พระราชวังสุดอลังการของท่านชคี

แห่งนครดูไบตกแต่งดว้ยสิง่ของล ้าค่า ประดับสวนปลูกตน้ไมอ้ย่างร่มรืน่ถ่ายรูปกับสุเหรา่จูไม

รา่ห(์Jumeirah Mosqe) สถานทีแ่สดงความศรัทธาและศกึษาศาสนาอสิลามสเุหร่าหนิอ่อน

สขีาวนวลสะอาดตามีงานสถาปัตยกรรมที่ทัง้สวยงามและทันสมัยและไดรั้บการกล่าวขานว่า

เป็นมัสยดิทีส่วยงามทีส่ดุของเมอืงเลยก็ว่าได ้



 

เดนิทางสู่ ชายหาดจูเมราห ์(Jumeirah Beach) ถ่ายรูปกับตกึ บุรจญอ์ลัอาหรบั(Burj 

al-Arab) เป็นโรงแรมทีห่รูหราในนครรัฐดูไบเรยีกไดว่้าเป็นโรแรมระดับ 7 ดาว สดุหรู มคีวาม

สูง 321 เมตรหรือ 1,050 ฟุตและเป็นโรงแรมทีสู่งทีสุ่ดอันดับที ่4 ของโลกและมคีวามสงูเป็น

อันดับที ่57 ของโลกตกึบุรจญอ์ัลอาหรับตัง้อยู่บนเกาะเทยีมทีถู่กถมขึน้ห่างจากชายฝ่ังจูไมรา

บชี 280 เมตรและเชือ่มต่อดว้ยสะพานทีม่ลีักษณะโคง้ตกึบุรจญอ์ัลอาหรับมลีักษณะโครงสรา้ง

การออกแบบเพือ่เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงดูไบและตัวอาคารเลยีนแบบมาจากใบของเรอืใบ 

หลังอาหาร น าท่านชม โรงงานผลติเสือ้หนงั ทีม่คีุณภาพและชือ่เสยีงของตุรก ี เสือ้แจ็กเก็ต

และหนัง มคีุณภาพด ีแบบทันสมัย มนี ้าหนักเบา ฟอกหนังด ีนุ่มบางเบา สวมใสส่บายขึน้ ราคา

ถูกกว่าในยุโรปหรอืสหรัฐอเมรกิาครึง่ต่อครึง่ เพราะตุรกเีป็นผูผ้ลติและสง่ออกไปขายทั่วโลก 

จากนัน้ ขึน้รถไฟMonorail จากปลายตน้ปาลม์ถงึยอดของตน้ปาลม์สู ่หมูเ่กาะตน้ปาลม์เป็น

โครงการก่อสรา้งเกาะจ าลองบรเิวณอ่าวเปอร์เซยีในดูไบในสหรัฐอาหรับเอมเิรตสโ์ดยแต่ละ

เกาะจะมลีักษณะรูปร่างเหมอืนตน้ปาลม์และลอ้มรอบดว้ยเสีย้ววงกลมโดยพืน้ทีจ่ะมกีารจัดเป็น

ที่อยู่อาศัยและรีสอร์ทการพัฒนานี้เป็นส่วนหนึง่ในโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ

แวะชมโรงแรม แอตแลนทสิเดอะปาลม์(Atlantis The Palm) คือนิยามใหม่ของรีสอรท์ที่

เป็นจุดหมายปลายทาง ดว้ยสถานที่ตัง้บนเกาะปาลม์ที่เป็นรูปพระจันทร์เสีย้ว ที่พักแห่งนี้จงึ

กลายเป็นสัญลักษณ์ของดูไบอย่างรวดเร็ว และเป็นหนึง่ในจุดสังเกตที ่‘ตอ้งชม’ ของเมอืง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง พเิศษบรกิารอาหารกลางวนัสุดหรู ณ ภตัตาคาร Kaleidoscope Buffet Restaurant 

ในโรงแรมแอตแลนตสิ เดอะ ปาลม์ (Atlantis the Palm) 

 น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกัให้ท่านได้พกัผ่อนตามอธัยาศยัเตรียมตวัแต่งกายไป

ทะเลทราย 

จากนั้น น าท่านตะลุยทะเลทรายดว้ยรถ4WDขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 1 คัน/6 ท่านโดยรับท่าน

จากโรงแรมสู่ ทะเลทรายอาหรบั(Arabian Desert) แห่งนี้เป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดใน

โลกเป็นอันดับ4 (รองจาก1. Antarctic Desert / 2.Arctic Desert / 3. Sahara Desert) ตัง้อยู่

ในเขตพื้นที่ของหลายประเทศในกลุ่มคาบสมุทรอาหรับเช่นจอร์แดนอรัิกคูเวตกาตาร์โอมาน

เยเมนและสหรัฐอาหรับเอมเิรตสแ์ละมพีืน้ทีท่ัง้หมดประมาณ2,300,000 ตารางกโิลเมตรซึง่ถา้

เทยีบกับประเทศไทยทีม่ีพืน้ที่ประมาณ500,000 ตารางกโิลเมตรสนุกสนานกับการน่ังรถตะลุย

ทะเลทราย SAND DUNE พรอ้มชมพระอาทติยต์กทีง่ดงาม   ท่านจะไดส้นุกสนานและตืน่เตน้



 

ไปกับประสบการณ์อันแปลกใหม่ น ัง่รถตะลุยไปบนเนนิทรายท ัง้สูงและต ่าสลบักนัไป 

(Sand Dune) 

น าทา่นเดนิทางไปทวัรท์ะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner) 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ แคมป์กลางทะเลทราย กับเมนูบาร์บีควิ (ไก่,เนื้อแกะ,เนื้อวัว) ใหท้่าน

ไดผ้่อนคลายกับบรรยากาศ ทีแ่สนโรแมนตกิในแบบฉบับของชาวพืน้เมอืง พรอ้มชมการแสดง

โชวต์่างๆอาทเิชน่ ระบ าหนา้ทอ้ง Belly Dance 

ฟร!ี!!Henna Tattooการเพน้ทล์วดลายแบบฉบับชาวอาหรับ /ทดลองเครือ่งสบูบารากูพ่ืน้เมอืง

ของชาวอาหรับ ชมิชา กาแฟ สไตลอ์าหรับ ผลไมต้ามฤดูกาล /กจิกรรมขีอ่ฐู 

22.00 น. น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั 

ทีพ่กั โรงแรม Aloft Dubai South หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

วนัทีส่าม อาบูดาบ ี- ถา่ยรูปกบัรถ Ferrari - Grand Mosque - Heritage Village – ถา่ยรูปพา 

โนรามาววิ 360   องศา - เอทฮิดัทาวเวอร ์โรงแรม - เอมเิรตส ์พาเลซ - LAST EXIT                         

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 

เดนิทางสู ่อาบูดาบ(ีAbu Dhabi) จากดูไบใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช่ัวโมงเป็นเมอืงหลวง

และเมืองที่ใหญ่ทีสุ่ดเป็นอันดับ 2 ของสหรัฐอาหรับเอมเิรตสอ์าบูดาบีตัง้อยู่บนเกาะรูปตัวททีี่

ยืน่เขา้ไปในอา่วเปอรเ์ซยีเมอืงครอบคลุมพืน้ที ่67,340 ตารางกโิลเมตร (26,000 ตารางไมล)์

และมีประชากรราว 860,000คนในปีค.ศ. 2007 อาบูดาบีถือเป็นเมืองทีค่่าครองชพีแพงทีส่ดุ

อันดับ 3 ในภูมภิาคและอันดับ 26 ของโลก 

น าท่านชม มสัยิดSHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL NAHYAN GRAND MOSQUE 

มัสยดิที่สวยที่สุดในโลกเป็นสถานทีย่ดึเหนี่ยวทางจติใจของชาวสหรัฐอาหรับเอมเิรตสท์ุกคน 

ทันททีีเ่ดนิเขา้สูม่ัสยดิชคิชาเญด สิง่ทีส่ะดุดตาทีส่ดุเห็นจะเป็นสขีาวสะอาดตาของมัสยดิแห่ง

นี้ มัสยดิชคิชาเญด ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 10 ปี โดยเริม่กอ่สรา้งตัง้แต่ปี 1996 และเสร็จในปี 

2007 โดยระดมช่างฝีมือมากกว่า 3,000 คนจากทั่วโลกมาร่วมสรรสรา้งสถาปัตยกรรมอัน

งดงามแห่งนี้ วัสดุที่ใชใ้นการสรา้งมีตั ้งแต่หินอ่อน เซรามิก คริสตัล และทองค าถือเป็น

สถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานความทันสมัยใหเ้ขา้กับวัฒนธรรมของศาสนาอสิลามไดอ้ย่างลงตัว 

ความส าคัญของมัสยดิแห่งนี้นอกจากจะเป็นที่รองรับผูม้าประกอบพธิีกรรมทางศาสนาไดถ้ึง 

40,000 คนแลว้ ยังเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มากที่สุดเป็นอันดับที่ 25 ของโลกดว้ย

ไฮไลตส์ าคัญทีไ่ม่ควรพลาด คือ การเขา้ชม โคมไฟแชนเดอร์เลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มูลค่า

ราว 30 ลา้นดอลลารส์หรัฐฯ ท าจากทองค าและทองแดง น าเขา้จากประเทศเยอรมนีและ พรม

ผืนใหญ่ที่สุดในโลก ที่ทอเป็นผืนเดียวไม่มีรอยต่อ ขนาด 5,627 ตารางเมตรนอกจากเป็น

สถานที่ ท่องเที่ยวและประกอบพธิีทางศาสนาแลว้ มัสยดิชคิชาเญด ยังเป็นสุสานฝังพระบรม

ศพของ Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyanอดีตประธานาธบิดคีนแรกแห่งสหรัฐอาหรับเอ

มเิรตส ์ซึง่เป็นผูส้รา้งมัสยดิแห่งนี้ไวก้อ่นจะสวรรคตดว้ย 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***การแตง่กาย*** ส าคญัมากและกรุณาปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั 

ผูช้าย : ตอ้งแตง่ตวัสุภาพเรยีบรอ้ย ใสก่างเกงขายาว เสือ้แขนยาว 

ผูห้ญงิ :หา้มใสเ่สือ้ผา้รดัรูป เสือ้และกางเกงหา้มแนบเนือ้เสือ้แขนยาว กางเกงขายาว 

และตอ้งเตรยีมผา้ส าหรบัคลุมศรีษะดว้ย 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ถ่ายรูปกบั รถ Ferrari ณ บรเิวณด้านหน้า เฟอรร์ารี่เว ิลด์ Ferrari World theme 

park (ไม่รวมค่าเขา้ชมประมาณ 70USD/ท่าน) เป็นสวนสนุกในร่มแห่งแรกและใหญ่

ที่สุดในโลกออกแบบมาไดอ้ย่างโดดเด่นดว้ยสัญลักษณ์เฟอร์รารี่ขนาดใหญ่บนหลังคาสแีดง

สดส่วนโคง้เวา้ของหลังคาไดแ้รงบันดาลใจจากFerrari GT body มีขนาดครอบคลุมพื้นที่

ทัง้หมด200,000 ตารางเมตรมพีืน้ทีใ่นร่มใหผู้เ้ขา้ชมได8้6,000 ตารางเมตรขนาดใหญ่พอๆกับ

7 สนามฟุตบอลเลยทเีดยีวจุดประสงคท์ี่สรา้งขึน้ก็เพื่อระลกึถงึผูผ้ลติรถยนตเ์ฟอร์รารี่ขวัญใจ

คนทั่วโลก 

เดินทางสู่ Heritage Village (Heritage Village) จัดแสดงวิถีชีวิตอาหรับของUAE ถูก

ท าซ ้าในสมัยโบราณนี่เป็นรูปแบบดัง้เดมิของการฟ้ืนฟบููรณะอดตีอาหรับส าหรับประเทศอาหรับ

ทีน่ี่แสดงใหเ้ห็นชวีติในสมัยโบราณไม่เพียงแต่ของเอมเิรตของอาบูดาบแีต่ของเขตภูมอิากาศ

ทัง้หมดของประเทศที่นี่ในบางพื้นทีคุ่ณสามารถมองเห็นวถิีชวีติของชาวโอเอซสิชายฝ่ังทะเล

ผูส้รา้งมรดกหมู่บา้นแห่งนี้ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิตแบบเก่าแก่ของทัง้ประเทศไม่ใช่แค่

ภูมภิาคเดยีวเท่านัน้แวะถ่ายรูปกับตกึ 

*** น าทา่นถา่ยรูปสุดชคิววิวพาโนรามา 360 องศา  จุดเช็คอนิยอดนยิมและจุดทีถ่อื

วา่เป็นจุดทีถ่า่ยรูปสวยอกีแหง่หนึง่ของเมอืงอาบูดาบ ี*** 



 

 จากนัน้ ถ่ายรูปกับตกึ เอทฮิดัทาวเวอร(์Etihad Tower) คือกลุ่มอาคารที่ใชใ้นการถ่ายท า

ฉาก‘จัมป์รถ’ ขา้มตึกของโดมนิิกทอเรตโต (รับบทโดยวินดีเซล) ในหนังเรื่องFurious 7ที่

ผสมผสานทัง้ความสวยงามยิง่ใหญ่ของสถาปัตยกรรมเขา้กับวีรกรรมสดุห่ามทีไ่ม่มีมนุษยป์กติ

คนใครนกึอยากท าเป็นตน้แบบของความหรูหราและงดงามท่ามกลางบรรดาตกึระฟ้าในอาบูดา

บีตัวอาคารส านักงานสรา้งจากหนิอ่อนและประกอบไปดว้ยการตกแต่งรายละเอยีดอย่างใสใ่จ

และระบบไฟที่ทันสมัยทั่วทัง้อาคารตัง้แต่ทางเขา้อาคารผูท้ี่แวะเวียนมาที่เอทฮิัดทาวเวอร์

จะตอ้งประทับใจกับบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มชัน้หนึง่ทีใ่หท้ัง้ความสะดวกสบายและความ

สวยงามทันสมัย 

 จากนัน้ เดนิทางกลับดูไบใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 

ระหว่างทางแวะ “LAST EXIT” จุดเช็คอนิทีใ่หม่ของดูไบ ใหท้่านใหแ้วะถ่ายรูปและซือ้สิน้คา้

ต่างต่างมากมาย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 ทีพ่กั โรงแรม Aloft Dubai South หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ น ัง่รถลมิูซีนLimousine car ชมเมอืงดูไบ - ดูไบ เฟรม -  ช ัน้ที ่124 ของตกึบุรจญ์

เคาะลฟีะฮ ์- ดูไบมอลล ์- น า้พุแหง่ดูไบ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 

***ใหท้่านไดส้มัผสัประสบการณ์สุดExclusiveน าท่านน ัง่ รถลมิูซนีLimousine car

ชมเมอืงดูไบ ทีพ่รอ้มดว้ยอุปกรณ์อ านวยความสะดวกทีห่รูหราเป็นรถส าหรบัขบัใน

เมอืงอนัดเีลศิและภูมฐิานหากคุณตอ้งการเดนิทางแบบมสีไตลแ์ละหรูหราอยา่งแทจ้รงิ

นีค่อืสิง่ทีส่ามารถตอบโจทยคุ์ณได*้** 

 เดนิทางสู ่‘ดูไบ เฟรม’ คอืสถาปัตยกรรมหนา้ตาคลา้ย ‘กรอบรูป’ ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก น าท่าน

ถ่ายรูปหนา้ตกึ (ไม่รวมค่าขึน้ตกึ) ผ่านกระบวนการก่อสรา้งมาถงึ 10 ปีเต็ม ดว้ยเม็ดเงนิกว่า 

43.5 ลา้นเหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 1.39 พันลา้นบาท คอนเซปตง์่ายๆ ของ ‘ดูไบ เฟรม’ คอื

การแสดงภาพใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ห็นถงึสภาพแวดลอ้มของดูไบ ทัง้ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

เพราะที่ตัง้ของดูไบ เฟรม นั้นตัง้อยู่บรเิวณเขตแบ่งระหว่างเมอืงเกา่และเมืองใหม่อย่างพอดบิ

พอด ี

จากนัน้ สุดพเิศษ!!น าท่านเดนิทางสู่ช ัน้ที ่124 ของตกึบุรจญเ์คาะลฟีะฮ ์BurjKhalifa 

ตึกที่สูงที่สุดในโลก (รวมค่าบตัรขึน้ตกึช ัน้ที ่ 124) หรือเดิมชื่อบุรจญ์ดูไบBurj Dubai 



 

กอ่สรา้งแลว้เสร็จเมือ่วันที2่ธันวาคมพ.ศ. 2552และเปิดใหใ้ชไ้ดอ้ย่างเป็นทางการเป็นสว่นหนึ่ง

ของโครงการพัฒนาขนาดยักษ์มีที่ตัง้ณ "ชุมทางเชือ่มต่างระดับที่1" ของถนนชคิซาเยดและ

ถนนโดฮาเป็นสิง่ก่อสรา้งที่สูงที่สุดในโลกโดยมีความสูงประมาณ828เมตรและเมื่อวันที่22

กรกฎาคมพ.ศ.2550ตัวตกึไดท้ าสถติกิลายมาเป็นตกึระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถงึ546

เมตรแซงตกึไทเป101เรียบรอ้ย (สูงกว่าตกึไทเป101ประมาณ97เมตรและสูงกว่าอาคารใบ

หยก2 218เมตร) 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  เดนิทางสู ่ดูไบมอลล(์Dubai Mall) หา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ตัง้อยู่ทีด่า้นล่างของ 

BurjKhalifaณ ใจกลางของตัวเมืองดูไบคือศูนย์การคา้ขนาดใหญ่มหึมาซึง่เป็นที่รวมของ

รา้นคา้มากกว่า1,200 รา้นรา้นอาหารและรา้นกาแฟมากกว่า200 แห่งและตลาดขายทองในร่ม

ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกสิง่ทีน่่าสนใจดา้นสันทนาการประกอบดว้ยพพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้ทีใ่หญ่ทีสุ่ด

ในโลก (ไม่รวมค่าเขา้ชมราคาประมาณ 1,500 บาท ) ลานสเก็ตน ้าแข็งขนาดกฬีาโอลมิปิก

สวนสนุกในร่มและโรงภาพยนตร์22 จอสถานที่อันดงึดูดใจเหล่านี้ตัง้อยู่บนเนื้อที่มากกว่า5.9 

ลา้นตารางฟตุ (550,000 ตารางเมตร) บนอาคารสีชั่น้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านชม น า้พุแหง่ดูไบ(Dubai Fountain) หรอื น า้พุเตน้ระบ า ตัง้อยู่ในทะเลสาบเบิร์จ

คาลฟิา ทะเลสาบทีเ่ป็นศูนยก์ลางของเมอืงดูไบ ถูกรายลอ้มไปดว้ยตกึทีม่ชีือ่เสยีง ไดแ้ก ่ดูไบ

มอลลเ์บริ์จคาลฟิา หรือ หอคอยคาลฟิา เดมิชือ่ เบริ์จดูไบ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนา

ขนาดยักษ์ มีที่ตั ้ง ณ “ชุมทางเชื่อมต่างระดับที่ 1” ของถนนชิค ซาเยด และถนนโดฮา 

นอกจากนี้ยังเป็นทีต่ัง้ของโรงแรมชือ่ดังอืน่ๆ อกีเป็นจ านวนมากน ้าพุแห่ง ดูไบ นัน้ถอืว่าเป็นอกี



 

หนึ่งไฮไลทท์ี่มคีวามส าคัญมากแห่งหนึ่ง ของโครงการพัฒนาขนาดยักษ์ของ ดูไบ โดยน ้าพุ

นัน้ มคีวามยาว 900 ฟตุ หรอื 275 เมตร ซึง่ใหญ่กว่าสนามฟตุบอล 2 สนาม สามารถพ่นน ้าได ้

ครั้งละ 22,000 แกลลอน (83,000 ลิตร) และความสูงของการพ่นน ้ าในแต่ละครั้งนั้นสูง 

ประมาณ 240 ฟุต หรือเทียบเท่ากับตกึสูงประมาณ 50 ชัน้สิง่พเิศษของน ้าพุแห่ง ดูไบ จะใช ้

ไฟทัง้สิน้ 6,600 ดวง โปรเจคเตอรส์ ี50 ตัว ควบคุมการท างานดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์โดยจะ

แสดงประกอบดนตรคีรัง้ละ ประมาณ 5 นาท ีโดยน ้าพุแห่ง ดูไบ ใชง้บประมาณในการกอ่สรา้ง

ทัง้สิน้กว่า 7.2 พันลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  อสิระอาหารค า่ ที ่ดูไบมอลล ์

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนิดูไบ 

22.35 น. ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบนิเอมเิรตส ์Emirate Airline (EK) เที่ยวบนิที่  

EK374 

 

วนัทีห่า้  กรุงเทพ   

07.35 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจมรูิล้มื 

 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 – 3 ทา่น 
เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่วเพิม่ 

4 - 8 มนีาคม 63 29,900 29,900 28,900 7,000 

11 - 15 มนีาคม 63 29,900 29,900 28,900 7,000 

25 - 29 มนีาคม 63 29,900 29,900 28,900 7,000 

2 - 6 เมษายน 63 32,900 32,900 31,900 7,000 

10 - 14 เมษายน 63 39,900 39,900 38,900 7,000 

12 - 16 เมษายน 63 39,900 39,900 38,900 7,000 

29 เม.ย. - 2 พ.ค. 63 29,900 29,900 28,900 7,000 

7 - 11 พฤษภาคม 63 28,900 28,900 27,900 7,000 

22 - 26 พฤษภาคม 63 27,900 27,900 26,900 7,000 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ ตั๋วเครื่องบนิไป -กลับพรอ้มกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ดูไบ-กรุงเทพฯ สายการบนิ Emirate Airline(EK) เป็นตั๋ว

หมู่คณะไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้

✓ ภาษีน ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง) 

✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 30 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดไดท้่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึน้เครื่อง Hand 

Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 

✓ ค่าวซีา่ท่องเทีย่วประเทศดูไบ 

✓ ค่าโรงแรมตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งละ 2 -3ท่าน)(กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพักหอ้ง

เดีย่ว) 

✓ ค่าอาหารทุกมือ้ตามรายการระบุ,น ้าดืม่บรกิารบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

✓ ค่ารถโคช้รับ-สง่สถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 

✓ ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วคนไทย 

✓ ประกันอบัุตเิหตุวงเงนิ1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงนิ 500,000 บาทเงือ่นไข

ประกันการเดนิทาง  ค่าประกันอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่ไดรั้บอุบัติเหตุ



 

ระหว่างการเดนิทาง ไม่คุม้ครองถงึการสูญเสยีทรัพย์สนิส่วนตัวและไม่คุม้ครองโรคประจ าตัวของผู ้

เดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

× ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

× ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ

× ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัมต่อท่าน 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิิ

บาร,์ซักรดีทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

× ค่าใชจ้่ายอันเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบัุตภิัยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การ

นัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รม

แรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษัิทฯ 

× คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,พนกังานขบัรถ,หวัหนา้ทวัรต์ามระเบยีบธรรมเนยีม รวมท ัง้ทรปิ 50 USD/

ทา่น 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิค์ณะเดนิทาง 15 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถงึ 15 ท่าน ทางบรษิทัจะขอเลือ่นการ

เดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาคา่ทวัรเ์พิม่ โดยจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 
20 วนักอ่นการเดนิทาง 
2.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 10,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัที

ก่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกวา่15 วนัมฉิะน ัน้ถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาล
กรุณาช าระกอ่นเดนิทาง21วนั) 

3. กรณียกเลกิ 
3.1 ยกเลกิหลงัจากวางเงนิมดัจ า  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มเีงือ่นไขใดๆ
ท ัง้สิน้ 

3.2 ยกเลกิการเดนิทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิท ัง้หมดโดยไม่มี
เงือ่นไขใดๆท ัง้สิน้ 
4. กรณีเจ็บป่วย 

4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง 
บรษิทัฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่
สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

5.กรณีทีท่่านมเีดนิทางบนิภายในประเทศและตอ้งออกต ั๋วภายใน เช่น (ต ัว๋เครือ่งบนิ,ต ัว๋รถทวัร,์ต ัว๋
รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋หรอืช าระคา่ทวัร ์ เนือ่งจากสายการบนิ
อาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิหรอืเวลาบนิ โดย 

ไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้หากเกดิขอ้ผดิพลาดใดๆทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทุก
กรณี 
 

เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่วซี่าประเทศดูไบ 10 วนัลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง 

➢ สแกนหนา้พาสปอร์ตสทีี่ชัดเจน หา้มถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายุเหลอื

มากกว่า 6 เดอืน 

➢ รูปถ่าย : รูปส ีขนาด 2 นิว้ พืน้หลังสขีาวเท่านัน้ 2 รูป หนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน เก็บผมใหเ้รยีบรอ้ย  



 

➢ กรณีผูเ้ดนิทางอายุไม่ถงึ 20 ปีบรบูิรณ์  เด็กไม่ไดเ้ดนิทาง กับบดิาและมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอม

ใหบุ้ตรเดนิทาง ไปต่างประเทศจากเขตหรอือ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หนา้พาสปอร์ต

ของบดิาและ มารดา + หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย 

➢ กรณีผูเ้ดนิทางอายุไม่ถงึ 20 ปีบรบูิรณ์ ตอ้งเตรยีมส าเนาสตูบัิตร ภาษาไทย 1 ฉบับ และ ใบสตูบัิตรตัว

จรงิ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ 

➢ กรณีผูเ้ดนิทางอายุไม่ถงึ 20 ปีบรบูิรณ์ เปลี่ยนชือ่-นามสกุล ตอ้งเตรียมเอกสารเปลี่ยนชือ่-นามสกลุ 

ภาษาอังกฤษตัวจรงิ 1 ฉบับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** ในกรณีวซีา่ของทา่นไมผ่า่นการพจิารณาจากประเทศดไูบ 

ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคนืเงนิคา่ทวัรใ์หท้กุกรณี** 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

❖ บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

❖ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 



 

❖ หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์

เดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บรษัิทฯไม่

รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้) 

❖ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , 

การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจาก

เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือ

ความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรือเหตุภัยพิบัตทิางธรรมชาต(ิซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ใน

กรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสัิย ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

❖ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึง่

ไม่ไดเ้กดิจากอุบัตเิหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุ

สดุวสัิย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 

❖ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

❖ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบัตเิหตุ

ที่เกดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการ

บนิ 

❖ กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ

ทีร่ะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

❖ ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิ

และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อไดห้ากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราค่าน ้ามันหรือค่าเงนิ

แลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิป์รับราคาตั๋วดังกล่าว 

❖ เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบรษัิทฯหรือช าระโดยตรงกับทาง

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นี้แลว้ทัง้หมด 

❖ กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนในประเทศ

หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอื

ค่าทัวรท์ัง้หมด 

❖ ในกรณีของ PASSPORT นัน้ จะตอ้งไม่มกีารช ารุด เปียกน ้า การขดีเขยีนรูปต่างๆหรอืแมก้ระทั่งตราป๊ัม

ลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่าน

กอ่นการเดนิทางทุกครัง้ หาก ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออกเมืองของท่าน ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ

ทัง้สิน้ 

❖ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการ

จองทัวรว่์าท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ที่อยู่

เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

❖ กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ท่านจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่

รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

❖ กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เล่มน ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธ

ในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 



 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทุกหนา้

อยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 

 


