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 ชมสุเหร่าหลวง (GRAND MOSQUE)สเุหร่าที่ใหญ่โตสวยงามโออ่าอลังการใหญ่เป็นอนัดับ 3 ของโลก 

 ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์ฟอรร์ารี ่(FERRARI WORLD)ให้ท่านเลือกซ้ือสนิค้าอลังการสแีดงโดดเด่นเป็น

สญัลักษณเ์ฉพาะแบรนด์เฟอร์ราร่ี 

 ชอ้ปป้ิงดูไบมอล(์DUBAI MALL)ห้างใหญ่ที่สดุในโลก เตม็ไปด้วยสนิค้าแบรนด์เนมทั่วโลก และมีพิพิธภัณฑส์ตัว์นํา้ในที่ 
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16.20 น. ออกเดินทางสู่นครดูไบประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยการบินไทย เที่ยวบินที่TG517 (ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 6 ชัว่โมง) 

19.45 น. ถงึสนามบินนานาชาติแห่งนครดูไบประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง 

คํา่ รบัประทารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 นาํท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม LANDMARK PREMIER HOTEL หรือเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง ชมเมืองดูไบ– หาดจูไมร่าห–์เบริจ์อลัอาหรบั (BURJ AL ARUB) – ตลาดพื้ นเมือง SOUK 

MARINAT-โครงการเกาะตน้ปารม์(THE PALM) –  ตะลยุเนินทรายดว้ยรถจ๊ีบซาฟารีสู่แคมป์กลาง

ทะเลทราย– ชอ้ปป้ิงดูไบมอลล–์ชมตึกเบริจ์คาลิฟา–ชมนํ้ าพุแห่งดูไบ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางพร้อมชมอาคารบ้านเรือนของคืนพ้ืนเมืองที่ฐานะดีริมถนนจูไม

ร่าห ์ไม่ว่าจะเป็นย่านร้านค้าแบบท้องถิ่นและบ้านที่สร้างด้วยหินทรายสีดูเป็น

ธรรมชาติรูปทรงสี่เหล่ียมแบบอาหรับ ถนนเส้นน้ีจะผ่านชมสุเหร่าจูไมร่าห์

(JUMEIRA MOSQUE)ที่แตกแต่ด้วยหินอ่อนสีขาวสวยงามออกแบบด้วย

สถาปัตยกรรมที่ทันสมัย นาํท่านเดินทางสู่หาดจูไมร่าห์ที่เดิมไม่ได้มีหาดยาว

มากนักแต่ต่อมาทางรัฐบาลต้องการให้เป็นสถานที่ดึกดูดนักท่องเที่ยวจากทั่ง

โลกจึงได้ถมให้เป็นชายหาดที่ยาวออดไปอกี ให้ทานได้ถ่ายรูปที่หาดจูไมร่าห์

พร้อมชมเบิรจ์อลัอาหรบั (BURJ AL ARUB)ซ่ึงถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของ

เมืองดูไบ ด้วยรูปทรงที่ออกแบบให้เป็นรูปเรือไบที่กาํลังแล่นเรือในทะเล 

ตึกเบิร์จ อบัอาหรับน้ียังเป็นโรงแรมที่ลูกค้าที่ได้มาพักยกให้เป็นโรงแรมระดับ 

7 ดาว ด้วยการบริการที่ดีเย่ียม สร้างอยู่บนเกาะเล็กๆ หางจากชายหาดจูไม

ร่าห์เพียง 280 เมตรโดยสร้างสะพานเช่ือมต่อเข้าสู่ตัวโรงแรม ด้านในตกแต่ง

ด้วยทอง สวยงามอร่ามตาและมีพนักงานมืออาชีพคอยต้อนรับแขกวีไอพีที่เขา

พัก 

นาํท่านสู่ตลาดพื้ นเมือง SOUK MARINATตลาดที่ติดแอร์ที่เดินสบายไม่ว่า

อากาศด้านนอกจะร้อนขนานไหนแต่ท่านกส็ามารถเดินเลือกซ้ือสินค้าอยาง

สบายใจ อาคารตกแต่งสไตล์อาหรับที่ทันสมัยผสมผสานกับวัฒนธรรมแบบ

ตะวันออกกลาง ด้านข้างจะมีคลองที่มีต้นปาร์มและมีเรือให้นักท่องเที่ยวได้เช่า

และขึ้นชมความงามของอ่าวและยังมองเห็นเบิร์จอลัอาหรับที่สามารถถ่ายรูป

ได้สวยงาม ท่านสามารถเลือกซ้ือสินค้าเพ่ือเป็นของฝากได้ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟ

แบบอาหรับ ขาวทรายเจด็ส ีงานฝีมือของคนพ้ืนเมือง หรือจะน่ังจิบชา กาแฟ 

กไ็ด้ตามสบายใจ 

หลังจากน้ันนาํท่านเดินทางสู่โครงการหมู่เกาะเดอะปาลม์ (THE PALM 

JUMEIRAH)เป็นโครงการที่สร้างด้วยเงินมหาศาลโดยการถมเกาะให้ใหญ่ขึ้น

เป็นรูปต้นปาล์ม  

นาํท่านนัง่รถไฟฟ้ารางเดี่ยว (MONORAIL)เข้าชมโครงการโดยชมช่วงลํา

ต้นจะเป็นอาคารที่ทนัสมัยหรืออาพาร์ทเม้นทห์รูให้ชาวต่างชาติได้เข้าพักหรือโรงแรมต่างๆพร้อมร้านค้าที่

ทนัสมัยมากมายส่วนด้านที่เป็นรูปใบจะเป็นโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวจากทั่วโลกมาเปิดให้บริการ ถึงสถานี

สดุท้ายที่โรงแรมATLANDTIS THE PALMที่สงูตระหง่านอยู่ส่วยยอดสุดของต้นปาล์มเป็นโรงแรมหรู
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ระดับ 5 ดาว โดยมีร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปป้ิงไม่ว่าจะเป็นเสื้ อผ้าแบ

รนด์ดังมากมาย นาฬิกา  หรือของที่ระลึกสําหรับนักท่องเที่ยว รวมถึง

ร้านอาหารอกีด้วย นอกจากน้ียังมีพิพิธภัณฑส์ตัว์นํา้ที่ใหญ่โตให้ท่านได้เข้าชม

สตัว์นํา้ไม่ว่าจะเป็นฉลาม ปลากระเบน หรือสตัว์อื่นๆมากกว่า 65.000 ชนิด 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางกลบัสู่โรงแรมใหท่้านไดเ้ตรียมตวัและจัดเตรียมเส้ือผา้ที่

เหมาะสมกบัการเดินทางตะลยุทะเลทรายในช่วงบ่ายจนถงึคํา่  

(การแต่งกายในการเที่ยวทะเลทรายควรใส่เสื้อผ้าที่โปรงไม่หนาและรองเท้า

หุ้มข้อกนัทรายเข้าหรือจะเป็นรองเท้าแตะกไ็ด้ ส่วนคนที่เมารถควรทานยาให้

เรียบร้อย) 

เดินทางจากสทูะเลทรายด้วยรถโคชผ่านชมตัวเมืองดูไบรอบนอกที่ท่านจะได้

เหน็วิวเตม็ไปด้วยตึกระฟ้า เดินทางสู่เส้นทางนอกเมืองระหว่างทางจะเร่ิมเหน็

ต้นไม้น้อยลมและมีทรายมากขึ้นสู่ทรายที่เปล่ียนสขีาวกลายเป็นสทีี่เข้มขึ้นจะ

สมัผสัได้ถงึบรรยากาศที่ถูกร้อมลอบด้วยทะเลทราย จากนั้นให้ท่านได้เปล่ียน

จากรถโคชเป็นการนัง่รถจ๊ีบเข้าสู่กลางทะเลทรายอนัสวยงามเพ่ือทาํกจิกรรม

ในแคมป์กลางทะเลทรายที่ท่านจะได้ประทบัใจกบัการขี่อูฐแต่งตัวด้วยชุด

ของชาวอาหรับ  ทดลองเพนท์ลายบนมือแบบชาวอาหรับ  (HENNA 

TATTO)และยังมีบริการเคร่ืองด่ืมชาหรือกาแฟ ผลไม้แบบไม่อั้นจากนั้น

ท่านจะได้ชมการแสดงที่ต่ืนเตน้อย่างการแสดงระบําไฟ สวยงามดว้ยการ

แสดงระบาํหนา้ทอ้งเรา้ใจของสาวสวย 

 

สิง่ทีต่อ้งเตรียมติดตวัไปดว้ยคือเสื้อเจค็เกต็, หมวก, ผ้าคลุมหัว, แว่นกนัแดด, กล้องถ่ายรูป, ยาแก้เมารถ (กรณบีางท่าน

เมารถ ควรทานยาอย่างน้อยคร่ึงช่ัวโมง) ฟรี! กิจกรรมภายใน CAMP 

- HENNA TATTOO ทดลองศิลปะการเพนทล์วดลายบน มือ ไหล่ในแบบฉบับชาวอาหรับ 

- GALA BAYA ให้ท่านแต่งกายพ้ืนเมืองแบบชาวอาหรับ ถ่ายรูปเกบ็ไว้เป็นที่ระลึก 

ฟรีไม่อั้น!!!ชิมชาอาหรับชา, กาแฟ, นํา้อดัลม, นํา้ด่ืมเปล่า (ไม่รวมป๊อบคอร์น, และเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ ซ่ึงท่านต้อ

จ่ายเพ่ิมเอง) 

 

คํา่ รบัประทานอาหารสไตล ์ARAB BUFFET & BBQ ในแคมป์กลางทะเลทราย (BUFFET บริการ

ตวัเอง) 

 จากน้ันเดินทางโดยรถโค้ชไปที่ดูไบมอลล(์DUBAI MALL)

ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมจากทั่ง

โลกที่ท่านจะได้ช้อปป้ิงอย่างจุใจและยังมีร้านอาหารนานาประเทศให้

ท่านได้เลือกทาน  ห้างสรรพสินค้าแห่งน้ียังมีพิพิธภณัฑส์ตัวน์ํ้ าแห่ง

ดูไบ(DUBAI AQUARIUM)ที่ใหญ่อยู่ใจกลางห้างให้ท่านได้ชมฟรี มีตู้

กระจกขนาดใหญ่ให้ท่านได้มองเหน็ปลายหลากหลายสายพันธุม์ากกว่า 

33,000 ชนิดและยังมีการแสดงโชว์การป้อนอาหารจากมือของนัก

ประดานํา้ให้ชมอกีด้วย  
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 ให้ท่านชมตึกเบิรจ์คาลิฟา(BURJ KHALIFA)ที่เป็นตึกระฟ้าสงูที่สดุในโลก เป็นความภาคภมูิใจของชาว

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่สร้างด้วยทุนมหาศาลและทันสมัยและย่ิงใหญ่ที่สุดและเปิดให้ทุกคนทั่วโลกให้ได้

ชมในปี ค.ศ.2010 และยังไม่มีใครจะสร้างให้สูงกว่าตึกน้ีได้ช่วงน้ี ตึกแห่งน้ียังมีปิดให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้น

ชมวิวในมุมสูงแบบ 360 องศา บนช้ัน 124 และ 125 ซ่ึงท่านจะได้เห็นตึกระฟ้าที่แตกต่างกันและเป็น

เมืองสมัยที่สดุแห่งหน่ึงของโลก ท้องทะเลที่สวยงามและทะเลทรายที่มองได้สดุลูกตา เดิมทตึีกแห่งน้ีจะได้

ซ่ือว่าเบิร์จดูไบ แต่ได้รับความช่วยเหลือจากท่านประธานาธบิดีเคาะลีฟะฮ์ บิน ซายิด บิน สุลฏอนอลันะฮ์

ยาน (KHALIFA BIN ZAYED AL NAHYAN) จึงได้เปล่ียนชือเป็นเบิร์จคาลิฟา เพ่ือเป็นเกยีรติแก่ท่าน  

บนตึกแห่งน้ียังมีร้านอาหารมากมายให้ท่านได้รับประทานพร้อมชมวิว

อันงดงามจากมุมสูง คอนโดมิเนียม สระว่ายนํ้า สุเหร่าและหอคอย

กลางแจ้งอกีด้วย (ไม่รวมค่าข้ึนตึกเบริจ์ คาลิฟา) อิสระในการช้อป

ป้ิ งสิ น ค้ าแบรน ด์ เนมใ ห้ ทุ กท่ า น ไ ด้ชมนํ้ า พุแ ห่ ง ดู ไบDUBAI 

FOUNTAIN) เป็นนํา้พุเต้นระบาํตามเสียงเพลงที่ใหญ่และยาวที่สุดใน

โลก มีความยาว 270 เมตร ใช้นํา้พุ่งขึ้ นไปสูงเทียบกับตึก 50 ช้ันเลย

ทีเดียว ใช้งบประมาณในการสร้าง 220 ล้านเหรียญสหรัฐ นํา้พุแห่งน้ีอยู่ติดกับหา้งดูไบมอลล(์DUBAI 

MALL) ที่สามารถเดินออกมาชมการแสดงได้อย่างง่ายดายและกลับ

เข้าไปช้อปป้ิงได้ต่ออย่างสะดวก นํา้พุแห่งดูไบน้ีจะเปิดแสดงทุกวันเร่ิม

เวลา 6 โมงเยน็เป็นเวลา 5 นาท ีทุกๆคร่ึงช่ัวโมง ในการแสดงของนํา้พุ

จะมีเสียงดนตรีอันเร้าใจและใช้ไฟประดับทั้ งหมด 6,600 ดวง

ระยิบระยับโดยมีห้างดูไบมอลล์และตึกเบิร์จคาลิฟาเป็นฉากหลังอัน

สวยงามตระการตา 

นาํท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม LANDMARK PREMIER HOTEL      

หรือเทยีบเทา่ 

 

วนัสาม นครดูไบ–ชมเมืองอาบูดาบี –สุเหร่าหลวง GRAND MOSQUE – ผ่านชม EMIRATE PALACE 

HOTEL - FERRARI WORLD –โกลบอลวิลเลจ(GLOBAL VILLAGE)   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองอาบูดาบีซ่ึงเป็นเมืองหลวงของประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสน์ําท่านเดินทางเขา้

สู่ตวัเมืองใชเ้วลาประมาณ 2 ช.ม. โดยท่านจะได้ผ่านชมตึกระฟ้าอัน

แปลกตาที่โดดเด่นของแต่ละตึกไม่ซํ้ากันในย่านใจกลางเมืองดูไบ และ

ผ่านออกนอกเมือจะเห็นภูมิทัศน์ที่แปลกตาออกไปเป็นทะเลทรายและ

ต้นไม้พุ่มเลก็ที่เกดิตามทะเลทรายอนัแห้งแล้ง ก่อนถึงเมืองอาบูดาบีที่จะ

มีตึกสงูระฟ้าแปลกตาสวยงามไม่แพ้กนักบัเมืองดูไบ 

นาํท่านเข้าชมสุเหร่าหลวง(GRAND MOSQUE)หรือสุเหร่า SHEIKH 

ZAYED BIN SULTAN AL NAHYAN 

ซ่ึงเป็นสเุหร่าที่ใหญ่โตสวยงามโอ่อ่าอลังการที่สดุในโลกอกีแห่งหน่ึง โดย

ถูกออกแบบการก่อสร้างจาก 

ช่างฝีมือของนักออกแบบทั่วโลกโดยต้ังใจให้มีความผสมกลมกลืนกัน

ของสถาปัตยกรรมอสิรามจากทั่งโลก ด้วยงบประมาณการสร้างมากกว่า 
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3000 พันล้านเหรียญสหรัฐ ได้มีการก่อสร้างต้ังแต่ปี ค.ศ.1900 และ

ปรับปรุงใช้เวลาในการก่อนสร้างกว่า 10 ปี โดยใช้หินอ่อนและเซรามิ

กจากหลายประเทศ มีเสาทาํจากหินอ่อนมากกว่า 1,000 ต้น ชมโคม

ไฟระย้าทาํจากคริสตัลและทองคาํที่สวยงามและใหญ่ที่สดุในโลก ยังมี

พรมผืนใหญ่ถึง 5.700 ตารางเมตรไร้รอยต่อถักทอจากมือของช่าง 

1,200 คน สุเหร่าแห่งน้ียังเป็นสุสานหลวงฝังพระบรมศพของท่าน 

SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL NAHYANอดีตประธานาธบิดี

คนแรกของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สุเหร่าแห่งน้ียังใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้สูงสุดถึง 

40,000 คน ความสวยงามและอลังการของสเุหร่าแห่งน้ีดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก 

(การแต่งกายก่อนเข้าสุเหร่าตอ้งสุภาพเรียบร้อย ดว้ยเสื้ อผา้แขนยาว ไม่บาง ไม่ใส่เสื้ อผา้รัดรูป 

ผูห้ญิงตอ้งมผีา้คลุมศีรษะใหม้ดิชดิ) 

 นาํท่านเดินทางผ่านชมโรงแรมหรู EMIRATES PALACE ระดับ 5 ดาว 

ที่สวยงามตระการตาใช้ด้านนอกเป็นสีนํ้าตาลส่วนด้านในประดับด้วย

ทองคาํหรูหรามีเสน่ห์และคริสตัสและโคมระย้าโอ่อ่าสวยงามดุดราชวังใน

เทพนิยายอาหรับ การตกแต่งแบบชาวอาหรับด้ังเดิม ด้านนอกร้อมรอบ

ด้วยต้นปาร์มเรียงรายสวยงาม และด้านหน้ามีนํา้พุหรูหลางดงามให้ท่านช้

อปป้ิงห้างสรรพสินค้าที่ด้านหน้าสวนสนุกเฟอรร์ารี่ เวิลด ์(FERRARI 

WORLD)ให้ท่านได้ช้อป้ิงสินค้าแบนด์เฟอร์ราร่ีสวนสนุกแห่งน้ีเป็นสวน

สนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยลหังคาสีแดงโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ฉะ

เพราะแบนด์เฟอร์ราร่ี ถ่ายรูปกับรถหรูและช้อปป้ิงของที่ระลึกตาม

อธัยาศัย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากน้ันเดินทางสู่ โกลบอลวิลเลจ(GLOBAL VILLAGE ) เป็นงาน

แสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดจากทั่งทุกมุมโลกมากว่า 40 ประเทศ และดึงดูด

นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมากว่า 4-5 ล้านคนต่อปี ในงานจะมีการแสดง

ของนานาประเทศเกี่ยวกบัวัฒนธรรมและสินค้ามาแสดงมากมายให้ท่าน

ได้ช้อปป้ิง เดินชมความอลังการพาวิลเลียนของแต่ละประเทศในยามคํ่าที่

จัดแสงสีสวยงาม การแสดงดนตรี เต้นรํา รวมถึงประเทศไทยที่นํา

วัฒนธรรมและสินค้าของไทยไปนําเสนอให้ทั่วโลกได้เห็น อาทิเช่น 

อาหารไทย ผลไม้ และสิ่งขอสงเคร่ืองใช้ต่างๆ  นอกจากน้ียังมีเคร่ืองเล่น

เพ่ิมบรรยากาศของงานร่ืนเริงให้กบัเดก็ได้ต่ืนเต้นอกีด้วย  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ รา้นอาหารไทย 

 นาํท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  LANDMARK PREMIER HOTEL       หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีสี่ ่ ข้ึนตึกดูไบเฟรม (DUBAI  FRAME) - พิพิธภณัฑดู์ไบ (DUBAI MUSEUM)– นัง่เรือขา้มฝาก 

ABRA RIDE – ตลาดเครื่องเทศ (SPICE SOUK) และตลาดทอง (GOLD SOUK) สวนดอกไมมิ้รา

เคิลการเ์ดน้– สนามบนิดูไบ 

เชา้  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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นาํท่านเดินทางขึ้นชมตึกดูไบเฟรม (DUBAI FRAME)ตึกรอบรูปที่มี

ขนาดใหญ่ที่สดุในโลก ซ่ึงใช้เวลาในการสร้างนานถงึ 10 ปีด้วยงบประมาณ

มหาศาลถงึ 43.5 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีความสงู 150 เมตรและกว้าง 

93 เมตร ซ่ึงสร้างตึกน้ีขึ้นมาโดยมีคอนเซป็ที่สามารถมองเหน็ทั้งฝั่งเมือง

เก่าอย่าง DEIRA และฝั่งเป็นเมืองใหม่ที่เตม็ไปด้วยตึกสงูระฟ้าและ

ทนัสมัย หลังจากเดินทางเข้าไปก่อนขึ้นลิฟต์แก้วไปยังช้ัน 48 ที่สงูที่สดุ

ท่านจะได้ชมนิทศัการเร่ืองราวความเป็นมาของผู้คนที่อาศัยอยู่เมืองแห่งน้ี

ต้ังแต่อดีตและการเจริญเติบโตของเมืองดูไบผ่านเทคนิคสื่อต่างๆ 

ผสมผสานและโปรเจกเตอร์ เมื่อขึ้นถงึช้ันสงูสดุท่านจะได้ประทบัใจกบัวิว

ผ่านกระจกแก้วตรงกลางตึกสาํหรับให้ผู้ที่ชอบความสงูได้เดินพิสจูน์ความ

เสยีว และชมวิวอนัสองฝั่งของเมืองดูไบในมุมสงูที่งดงามหลังจากลงลิปต์

ท่านกจ็ะได้ประทบัใจกบันิทศัการที่บอกถงึเร่ืองรวมในอนาคตโดยใช้ภาพ

สามมิติโดยการคาดว่าอกี 50 ปีข้างหน้ามนุษย์เราจะใช้เทคโนโลยีต่างๆมา

สร้างความสะดวกสบายให้เราได้อย่างไร 

จากนั้นเดินทางสู่ AL REEF HERITAGE  ช้องป้ิงแห่งใหม่ริมคลองดูไบ 

ตลาดแห่งน้ีเดิมทเีป็นบ้านเรือนของคนสมัยเก่าแต่ได้ถูกตัดแปลงให้เป็น

ร้านค้าขายสนิค้าพ้ืนเมืองและร้านอาหาร ร้านกาแฟและโรงแรมเลก็ๆ ทาํ

ให้ท่านได้สามารถเดินเล่น ถ่ายรูป จิบกาแฟตามอธัยาศัย 

นาํท่านสู่สวนดูไบ มิราเคิลการ์เด้น(DUBAI MIRACLE GARDEN)แทบไม่น่าเช่ือว่าเมืองที่เตม็ไปด้วย

ทะเลทรายจะสามารถเนรมิตสวนดอดไม้ที่งดงามและใหญ่ที่สดุในโลกจึงถอืว่าเป็นสงิมหัศจรรย์ของเมืองน้ี 

สวนแห่งน้ีจะเปิดให้บริการในช่วงฤดูหนาวที่อากาศเยน็สบายเร่ิมต้นเดือนพฤศจิกายนจนถงึพฤษภาคม

โดยประมาณในแต่ละปี และจะมีการปรับเปล่ียนรูปทรงของดอกไม้ทุกๆปีและมีพ้ืนที่อนักว้างใหญ่ถงึ 

72,000 ตารางกโิลเมตร มีดอกไม้มากว่า 45 ล้านสายพันธุท์ั้งไม้ดอก ไม้ประดับ แตกแต่งเป็นรูปทรง

สวยงามแปลกตาให้ทา่นได้ถ่ายรูปสวยงามและประทบัใจ  

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางเข้าชมพิพิธภณัฑดู์ไบDUBAI MUSEUMเป็นป้อมปราการเก่า

ที่สดุสร้างขึ้นมาต้ังแต่ปี ค.ศ.1787 สมัยก่อนป้อมปราการแห่งน้ีใช้เป็นที่

พักของเจ้าของเมืองเป็นอาคารบ้านเรือนที่เก่าแก่และเคยเป็นคุกขงัโจร

สลัดที่เข้าปล้นพ่อค้าที่ขายของทางเรือ ต่อมาในปี 1971เป็นปรับเปล่ียน

ให้เป็นพิพิธภณัฑดู์ไบได้แบ่งเป็น 2 ส่วน ในส่วนกลางแจ้งจะจัดแสดงรูป

เรือโบราณและปืนใหญ่ และการจาํลองบ้านเรือน ส่วนด้านในของ

พิพิธภัณฑจั์ดแสดงเร่ืองราวชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสมัยก่อนและข้าว

ของเคร่ืองใช้ต่างๆ ที่แสดงถงึความรํ่ารวยของผู้คนในดินแดนแห่งน้ี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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นาํท่านนัง่เรือขา้มฝัง่ ABRA RIDEข้ามคลองดูใบพร้อมชมวิวทวิทศัน์ที่งดงามสองฝั่งคลองที่มีตึก

สมัยใหม่และตกึใหม่สไตล์อารับที่เป็นโรงแรมต่างๆ เรือน้ีทาํด้วยไม้ที่ชาวเมืองในสมัยก่อนใช้มาจนถงึ

ปัจจุบันนาํท่านขึ้นฝั่ง DEIRAที่เป็นที่ต้ังของตลาดเครือ่งเทศ (SPICE SOUK)ที่มีการขายเคร่ืองเทศมา

ยาวนาน มีร้านค้าที่ขายผลไม้อบแห้งของตะวันออกกลางมากไม่ว่าจะเป็น

อนิทผาลัมลูกมะเด่ือ นอกจากน้ียังมีร้านขายของฝาก อาทเิช่น พวงกุญแจ 

ตุก๊ตาอฐู ชุดเคร่ืองแต่งกายต่างๆ อาทเิช่นผ้าพันคอ ชุดอะบายาสาํหรับสาว

ชาวอาหรับ เดินต่อต่อไปยังย่านตลาดทอง (GOLD SOUK)ที่ท่านจะ

ตระการตาด้วยร้านขายทองประดับเพชรที่เตม็ไปด้วยอญัมณทีี่เหลืองอร่าม

ตลอดแนวให้ท่านได้ชมและซ้ือทองคาํสไตล์อาหรับอนัมีค่าที่แปลรูปเป็น

แหวน สร้อยคอ กาํไรข้อมือ และเคร่ืองประดับอื่นๆ มากมาย 

 

17.30 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบนินานาชาติเมืองดูไบ 

20.55 น. ออกเดินทางจากสนามบนินานาชาติดูไบ สายการบนิไทย เที่ยวบินที่ 

TG518 

 

วนัทีสี่ ่  ดูไบ–กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) 

06.30 น. คณะดินทางถงึสนามบนิสูวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ... 

 

**************************************** 

 

**รายการท่องเที่ยวอาจเปล่ียนแปลงได้ทั้งน้ีโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาํคัญ** 

**ก่อนจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบริษัทฯ 

จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก 

** หากลูกค้าทาํการจองแล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าลูกค้าได้อ่านรายละเอยีดได้ครบถ้วน ตกลงตามเง่ือนไขของบริษัทฯ แล้ว 
 

อตัราค่าบริการ 

 

กําหนดการเดินทาง  17– 21 มกราคม 2563 

    06 – 10 // 13 – 17 กุมภาพนัธ ์2563 

    05 – 09 // 19– 23 // 26– 30 มีนาคม 2563 

    02-06 เมษายน 2563 

ราคาต่อท่าน ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง 33,900 บาท 19,900 บาท 

เด็กอายตํุา่กว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ (มีเตียง) 31,900 บาท 18,900 บาท 

เด็กอายตํุา่กว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ (ไม่มีเตียง) 29,900 บาท 17,900 บาท 

พกัเดีย่วเพิม่ท่านละ  4,900 บาท 4,900 บาท 
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อัตราน้ีรวม: ภาษีนํ้ามนัของสายการบนิ,ภาษีสนามบนิไทย ณ วันที ่9 ต.ค.62 

**ราคาดงักล่าวอาจมีการปรบัเปลีย่นหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษีนํา้มนัและภาษีสนามบินเพ่ิมเติม** 

***การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสาร จํานวน 20 ท่านข้ึนไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่ตํา่กว่า 20 ท่าน  

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ หรือ ยกเลิกการเดินทาง 

*** กรณทีนีอน 3 ท่าน/ห้อง บางโรงแรมที่ดูไบอาจจะไม่ม ีลูกค้าจาํเป็นต้องจ่ายห้องพักเดี่ยวเพ่ิม (Single)  

*** กรณีห้องพักต่างประเภทกนั เช่น ห้องคู่ 2 ท่าน/ห้อง (Twin/Double) หรือ ห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หรือ ห้องพัก

เดี่ยว (Single) ห้องพักอาจจะไม่ตดิกนั หรือ คนละช้ัน เนื่องจากโรงแรมอาจจะแยกประเภทห้องแต่ละช้ันกนัไป แตกต่างกนั 

*** หากท่านตอ้งการอาหารพิเศษ หรือตอ้งการระบุทีน่ ัง่บนเครือ่ง รวมถงึการสะสมไมล ์ของสายการบนิ กรุณาแจง้พรอ้มตอนจองทวัร ์

หรือก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 20 วนั ก่อนออกตัว๋ เพือ่บริษทัฯ จะไดด้าํเนนิการแจง้ใหท้างสายการบนิทราบ แต่ไดต้ามทีท่่านขอหรือไม่

ข้ึนอยู่กบัสายการบนิจะพิจารณา*** 

อตัรานี้ รวม 

* ค่าพาหนะและนาํเที่ยวตามรายการ  * ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินตามรายการ 

* ค่าอาหารตามรายการ    * ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  * ค่าห้องพักโรงแรม 2 ทา่นต่อห้อง 

* นํา้หนักกระเป๋าเดินทางทา่นละไม่เกนิ 30 กก. * ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ 

* ค่าประกนัอบุัติเหตุหรือเสยีชีวิตด้วยอบุัติเหตุเท่าน้ัน คุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกนิ 1,000,000 บาท (แบบกรุป๊ทวัร์) 

เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรมท์ี่ทางบริษัทฯ จัดทาํ 

* แจกนํา้เปล่าวันละ 1 ขวด 

อตัรานี้ ไม่รวม!!! 

* ค่าทาํหนังสอืเดินทาง  

* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท,์ ซักรีด  

* ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

** ไม่รวมทิปหวัหนา้ทวัร/์ไกด/์คนขบัรถทอ้งถิน่  (โดยประมาณ 35USD/PAX)  

** ไม่มีแจกกระเป๋า  

* * ค่าภาษีนํา้มันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมหลังจากวันออกราคาทวัร์แล้วโดยมิได้แจ้งเราล่วงหน้า 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบในการยืน่วีซ่า (ส่งพรอ้มการจองหรือล่วงหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 15วนั) 

1. พาสปอรต์มีอายนุานกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า–(ต้องเป็นสแกนสเีทา่น้ัน ใช้สาํเนาไม่ได้ ห้ามขดีฆ่า

หรือขดีค่อม) 

2. รูปถ่ายพื้ นหลงัสีขาว ขนาด 1 นิ้ วครึง่ หรือ 2นิ้ วจาํนวน 1 รูป - หน้าตรง ไม่ย้ิม ไม่เหน็ฟัน 
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3. กรณีเด็ก อายตํุา่กว่า 20 ปีหากไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มบิดา หรือมารดาคนใดคนหนึง่ ตอ้งมีหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทาง

ไปต่างประเทศ ออกโดยสํานกังานเขตเท่านั้น โดยระบุประเทศและวนัเดินทาง (ตวัจริง) 

เอกสารเพิม่เติม สาํเนาสติูบัตร 1 ชุด/ สาํเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด และสาํเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา 1 ชุด / สาํเนา

ทะเบียนสมรส หรือสาํเนาใบหย่า (บิดา-มารดา) 

 

การชําระเงินและการยกเลิก 

* บริษทัฯ ขอรบัเงินมดัจําท่านละ 15,000 บาทหากท่านยินดีมัดจาํการเดินทางแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทธใินการ

คืนมัดจาํทั้งหมด (เน่ืองจากเป็นช่วงเทศกาล ทางสายการบินและโรงแรม คิดค่าบริการ 100%) ส่วนที่เหลือชาํระก่อน

เดินทาง 30 วัน หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ กต็าม 

 

เงือ่นไขการยกเลิก 

ค่ามัดจาํทวัร์จะถูกนาํไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมล่วงหน้าซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทางยกเลิกหรือไม่

สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดกต็ามจะเป็นไปตามเงื่อนไขตามน้ี 

 

การยกเลิก 

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนัทําการคืนค่ามดัจํา 15,000.- บาท. 

 แจง้ยกเลิกระหว่าง 30-50 วนั ก่อนเดินทาง ยดึค่ามดัจําทั้งหมด 15,000.-บาท 

- กรณีออกตัว๋แลว้ หากท่านมีเหตุบางประการทีไ่ม่สามารถเดินทางได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋ (Non 

Refund) เนือ่งจากเป็นนโยบายของสายการบนิ 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 1-29 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด  

 แจง้ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขา้ประเทศ บริษทัฯจะไม่มีการคืนเงิน

ทั้งหมด  
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การสะสมไมลข์องสายการบิน 

* การเดินทางเป็นหมู่คณะของสารการบินไทย สามารถสะสมไมล์ได้ 50 % จากไมล์ปกติ และสามารถสะสมไมล์ได้ในเครือ 

StarAlliance ได้ 50% เช่นกนั 

 

กระเป๋าเดินทางและสมัภาระ 

* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีล้อลาก/เขน็ได้) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ท้องเคร่ืองบิน นํา้หนักไม่เกนิท่านละ 30   กโิลกรัม (หากนํา้หนัก

เกนิ ทางสายการบินอาจจะเรียกเกบ็ค่าระวางเพ่ิมได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น 

(สาหรับผู้โดยสารช้ันประหยัดหรือ Economy Class Passenger) 

* กระเป๋าสาํหรับห้ิวขึ้นเคร่ือง สายการบินอนุญาตให้ได้ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และความกว้าง+ยาว+สงู ไม่เกนิ 115 เซนติเมตร 

หรือ 25 เซน็ติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนตเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนตเมตร (18 น้ิว) 

* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองได้ แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่าน้ัน และ ห้ิวขึ้นเคร่ืองได้ 1 ใบ/

ท่านเช่นกนั  

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณทีี่ลูกค้าเดินทางไม่ถงึ 20 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิ์การเกบ็ค่านํา้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

3. ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิกรณคีวามล่าช้าจากสายการบิน การเมอืง การประท้วง การนัดหยุดงานการ

ก่อการจลาจล ภัยธรรมชาติ การจราจรติดขดั  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากว่ามีการนาํสิ่งของผดิกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยีด้วย

เหตุผลใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ 

6. บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ 

คนต่างด้าวที่พาํนักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณท์ี่เหนือการณค์วบคุม 

7. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

8. เมื่อท่านตกลงชาํระค่ามัดจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BW..HIGH DUBAI 5D3N-TG- JAN-APR20  12 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทยใหค้รบถว้น  

(ขอ้มูลตรงนี้ ทางบริษทัฯ จะนาํลงกรอกในเอกสารเขา้-ออก นอกประเทศ สําคญัมาก  

ขอ้ใหทุ้กท่านขอ้มูลตอบความจริง แลว้ส่งกลบัใหเ้จา้หนา้ที)่ 

 

1. ยืนยนัการเดินทาง จองรายการทวัร.์................................................................................................................  

2. คณะช่ือ / นามสกุล ผูจ้องทวัร.์....................................................................................................................... 

3. จํานวน ผูเ้ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน 

4. เบอรติ์ดต่อ ...................................................................................... 

พรอ้มทั้งไดอ่้านรายละเอียดเงือ่นการเดินทางทั้งหมด โดยครบถว้น 

5. ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (TWN) ............หอ้ง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง)/ หรือ(DBL) ............หอ้ง 

 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 

 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 

 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 

 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง   

 3.6 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง 

6. อาหาร          ไม่ทานเน้ือววั  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 

      อื่นๆเช่น แพ้อาหาร ............................................................ 

7.  หมายเลขสมาชิก รอยลัออรคิ์ด พลสั (RoyalOrchidPlus) ROP สะสมได ้50% (ถา้มี) ............................... 

8. ตอ้งการเลือกที่น ัง่       ริมทางเดิน  ริมหนา้ต่าง  อื่นๆ.................................................  

(ทางบริษัทฯ จะดาํเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย) 

 

 

ลงช่ือ ผูจ้อง..................................................................................................... 

*** กรุณาส่งสําเนาหนา้พาสปอรต์ ผูเ้ดินทางภายใน 7 วนั หลงัจากทําการจอง และเก็บพาสปอรต์ตวัจริงก่อนเดินทาง 7 วนั*** 


