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HELLODUBAI  

5 DAYS 3 NIGHTS 

โดยสายการบินเอมเิรตส ์(EK) 

 
 
 

✔รหสัทวัร ์ ll   PRVCDB22070   >>สอบถาม/เช็คที�ว่าง โปรดแจง้รหสัทวัร<์< 



                                                                                                                                                                       (UAE-HLDB5D3N-EK) 

 

2 

 

 

 
ตารางเส้นทางการบิน 

เส้นทางการบิน 
เวลาออกเดินทาง-เวลาถึง

ปลายทาง 
เที�ยวบิน  

ระยะเวลาในการเดินทาง 
โดยประมาณ 

สุวรรณภูมิ BKK – DXB ดูไบ  
(สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 

0955 - 1300 EK375 6 ชั #วโมง 10 นาที 

ดูไบ  
(สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) DXB - 

BKK  สุวรรณภูมิ  
0250 - 1230 EK384 6 ชั #วโมง 40 นาที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางการเดินทาง 

วันที� สถานที�ท่องเที�ยว 
รายละเอียด อาหาร โรงแรมที�พัก ระดับ � ดาว 

หรือเทียบเท่า เชา้ กลางวัน เย็น 

วันที#หนึ#ง 
สนามบินสุวรรณภูมิ BKK – ดูไบ  
(สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) - THE PALM –
MONORAIL TO ATLANTIS HOTEL 

� � � Holiday Inn Express 

วันที#สอง 
ดูไบ-อาบูดาบี- GRAND MOSQUE - EMIRATES 
PALACE &ETIHAD TOWER  - HERITAGE VILLAGE   
 FERRARI WORLD –AIN ABU DHABI-ดูไบ  

� � � Holiday Inn Express 

วันที#สาม 
ดูไบ – THE MUSEUM OF THE FUTURE – ARAB 

TAXI – GOLD SOUK AND SPICY -4X4 DUNE 

SAFARI –BBQ DINNER ทวัร์ทะเลทราย (4WD) 
� � � Holiday Inn Express 

วันที#สี# 
ดูไบ DUBAI – บุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB – 

MADINAT JUMEIRAH SOUK – DUBAI FRAME 

บุรจญเ์คาะลีฟะฮ์ BURJ KHALIFA 
� � � - 

วันที#หา้ ดูไบ (DXB) -  สนามบินสุวรรณภูมิ  (BKK) � � � - 
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รายและเอียดการเดินทาง 
วันแรก   กรุงเทพฯ-ดูไบ- ตึกเดอะปาลม์ทาวเวอร ์THE PLAM TOWER  –MONORAIL TO ATLANTIS

   (-/-/D) 

06.30 น. คณะเดินทางพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ประตูที# 8 เคาน์เตอร์ T โดยสายการ

บินเอมิเรตส์ (EK) โดยมีเจา้หน้าที#ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกเรื#องเอกสารและ

สัมภาระ 

09.55 น. �เหินฟ้าสู่ ดูไบ โดยสายการบิน EMIRATES เที#ยวบินที# EK375 AIRBUS A380  

(บริการอาหารบนเครื#อง ใชเ้วลาบิน 6.10 ชั #วโมง) 

 
 
13.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดูไบ เมื#อเสร็จพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยนําทุกท่านเดินทางสู่เมืองดูไบ 

นําทุกท่านสู่ตึกเดอะปาล์มทาวเวอร์ THE PLAM TOWER ( เพื#อขึg นไปยังจุดชมวิวบนชัgน 52 ในเวลาเพียง 3 นาที ณ 
THE VIEW AT THE PLAM) เป็นการนําเสนอมุมมอง 360 องศาของ The Palm Jumeirah  อันเป็นสัญลักษณ์ชมวิว
ทัศนียภาพความสวยงามของภูมิประเทศ และบรรยากาศรอบๆ ของ  THE PALM ISLAND ซึ#งเป็นโครงการ
มหัศจรรย์ที#คิดคน้สําหรับรองรับการอยู่อาศัยในอนาคต สร้างโดยการนําทรายมาถมทะเลเป็นเกาะเล็กๆ รวม 301 
เกาะ รูปร่างหากมองจากด้านบนรูปตน้อินทผลัม (The Palm) และ โครงการ The World จะเหน็เป็นรูปแผนที#โลก 
โดยภายในจะมีควอเรียมขนาดใหญ่ใหไ้ดช้ม  และ ชัgนดาดฟ้าใหท้่านอิสระถ่ายภาพวิวดูไบสกายไลน์อันยิ#งใหญ่เป็น
ฉากหลัง 
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นําท่าน นั#งรถไฟ MONORAIL > เดินทางสู่โครงการเดอะปาล์ม THE PALM ซึ#งเป็นโครงการที#อลังการ สุดยอดโปร
เจคส์โดยการถมทะเล ใหเ้ป็นเกาะเทียมสรา้งเป็นรูปตน้ปาล์ม r เกาะ บนเกาะมีที#พักโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเมน้ 
รา้นคา้ ภัตตาคาร รวมทัgงสํานักงาน ต่างๆนับว่าเป็นสิ#งมหัศจรรย์อันดับ s ของโลก  

 
คํ #า       รับประทานอาหารคํ#า ณ รา้นอาหาร SIZZING WOK RESTAURANT 
  � นําท่านเดินทางเขา้สู่ที#พัก  โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS  ระดับ v ดาวหรือเทียบเท่า 
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วันสอง  ดูไบ-อาบูดาบี- GRAND MOSQUE - EMIRATES PALACE &ETIHAD TOWER  - HERITAGE 

VILLAGE  - FERRARI WORLD – AIN ABU DHABI - ดไูบ   (B/L/D)                             

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่ นครอาบูดาบี ซึ#งห่างจากตัวเมืองดูไบ 180 กิโลเมตร (ประมาณ 2 ชั #วโมง)  
**** หมายเหตุ โปรดแต่งกายสุภาพออกจากโรงแรมเพื#อเขา้มัสยิดชิคซาเญด **** 
ผู้หญิง : กรุณาโพกผ้าคลุมศรีษะ สวมเสืg อแขนยาว กางเกงขายาว ห้ามใส่กางเกงเลคกิg งหรือกางเกงรัดรูป    
ชาย : เสืg อแขนยาวขายาวแต่งกายสุภาพ    

นําท่านชม GRAND MOSQUE หรือ SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL ANHYAN และเป็นสุเหร่าประจําเมือง ของ
ท่านเชคที#ก่อตัgงประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ ที#ท่าน สรา้งไวก่้อนท่านจะสวรรคต การก่อสรา้งรวมทัgงหมดเป็น
เวลา 10 ปี สุเหร่านีg มีพรมผืนที#ใหญ่ที#สุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และ โคมไฟChandelier ใหญท่ี#สุดใน
โลก นําเขา้จากประเทศเยอรมันทําดว้ยทองคําและทองแดง สามารถรองรับผูม้าประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไดสู้ง
ถึง 40,000 คน นอกจากนีg มัสยิดแห่งนีg เป็นสุสานหลวงที#ฝังพระ
บรมศพของ Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan อดีต
ประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเจ้าผูค้รอง
รัฐอาบูดาบีg   
แวะถ่ายภาพ อาคารเอทิฮัด ทาวเวอร์ (ETIHAD TOWERS) 
แลนด์มาร์กหลักประจําเมืองอาบูดาบี กับกลุ่มอาคารเอทิฮัด 
ทาวเวอร์ สถาปัตยกรรมรูปทรงแปลกตา ดูลํgาสมัย ซึ#งภายในเป็น
แหล่งรวมความบันเทิงระดับ 5 ดาวไวค้รบครัน และตัวอาคารยัง
เคยถูกใชเ้ป็นสถานที#ถ่ายทําภาพยนตร์ชื#อดังระดับโลกอย่าง 
ฟาสต์แอนด์ฟิวเรียส 7 (Fast & Furious 7)กลุ่มอาคารสูงเสียดฟ้าที,
กลายมาเป็นภาพจาํสําคญัของโลกเวลาพูดถึงประเทศอาหรบัเอมิเรตส์นี6 
ถือเป็นหนึ,งในสถาปัตยกรรมที,ประสบความสําเร็จที,สุดแห่งหนึ,งของ
เมืองอาบูดาบ ีกับรูปทรงของอาคารที,ดูทันสมัย มีเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็น
พื6นผิวภายนอกอาคารที,มีสีฟ้าซึ,งกลมกลืนไปกับท้องฟ้าของเมืองอย่าง
ลงตัว สถาปัตยกรรมที,ดูโฉบเฉี,ยวสะดุดตา โดยตัวอาคารหลักจะมี
ทั6งหมด 3 หลัง คือตัวอาคารตรงกลางมีความสูง 305.3 เมตร และ
อาคารที,ขนาบอยู่สองฝั,งมีความสูง 260.3 เมตร กับ 217.5 เมตร  
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นําท่านเก็บภาพความประทับใจคู่กับ EMIRATE PALACE เป็นโรงแรมของรัฐบาลอาบูดาบี บริหารโดยกลุ่ม
Kempinski เปิดใหบ้ริการครัgงแรกเมื#อปี 2548 โดยใชง้บประมาณก่อสร้างทัgงสิg นประมาณ 3 พันลา้นเหรียญสหรัฐ 
ซึ#งสรา้งสวยงามดุจดั #งพระราชวังของเจา้ผูค้รองนคร โรงแรมนีg อยู่บนที#ของอดีตประธานาธิบดี Shieak Al Anyan ซึ#ง
ท่านเคยดํารงตําแหน่งประธานาธิบดี ของ U.A.E 
นําท่านชม HERITAGE VILLAGE ซึ#งเป็นหมู่บ้านพืg นเมืองจําลองความเป็นอยู่ของชาวเบดูอิน ที#เคยเร่ร่อนอยู่ใน
ทะเลทราย ใหท้่านอิสระกับการถ่ายภาพและเลือกซืg อของเป็นที#ระลึกไดจ้ากหมู่บา้น 

เที#ยง  รับประทานอาหารเที#ยง ณ รา้นอาหาร   
นําท่านแวะ  FERRARI WORLD (ไม่รวมค่าเข้าชม ประมาณท่านละ 2,400 บาท) และมีเวลาใหท้่านเลือกซืg อของที#
ระลึกที#เป็นแบรนด์เฟอร์รารี# Ferrari World อาบูดาบีเป็นสวนสนุกในร่มส่วนใหญ่บนเกาะยาสในอาบูดาบีสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ เป็นสวนสนุกรูปแบบแรกของเฟอร์รารีและมีประวัติของโครงสร้างเฟรมอวกาศที#ใหญ่ที#สุดที#เคย
สรา้งมา นอกจากนีg ยังมี Formula Rossa ซึ#งเป็นรถไฟเหาะตีลังกาที#เร็วที#สุดในโลกอีกดว้ย 

 
จากนัgนนําทุกท่านเดินทางกลับสู่ ดูไบ ใชเ้วลาโดยประมาณ � ชั #วโมง 
นําท่านชมชายหาด JUMEIRAH BEACH ซึ#งเป็นชายหาดตากอากาศที#สวยงามยอดนิยมของดูไบ  
แวะถ่ายภาพ ณ ริมหาดจูไมร่า ที#มองเห็น ไอน์ ดูไบ  ( AIN DUBAI WHEELS) เป็นแลนด์มาร์คแห่งล่าสุดที#เขา้ร่วม
รายการสถานที#ท่องเที#ยวทําลายสถิติโลกของดูไบ เป็นชิงชา้สวรรค์ที#ใหญ่และสูงที#สุดในโลก ตัgงอยู่บนเกาะบลูวอ
เตอร์ใกลดู้ไบ มารีนาในดูไบ ดว้ยความสูง ��� เมตรโดยขาของลอ้สูง ��� เมตร ซึ#งยาวพอที#จะรองรับรถบัส
ลอนดอนไดถึ้ง��คัน ในขณะที#นํgาหนักของศูนย์กลางและแกนหมุนที#ประกอบแลว้เทียบกับเครื#องบิน A380 ไดถึ้งv 
ลําเลยทีเดียว 
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คํ #า       รับประทานอาหารคํ#า ณ รา้นอาหาร CHINESE  RESTAURANT 
  � นําท่านเดินทางเขา้สู่ที#พัก  โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS  ระดับ v ดาวหรือเทียบเท่า 
 
วันสาม ดูไบ – THE MUSEUM OF THE FUTURE – ARAB TAXI – GOLD SOUK AND SPICY - 

AL SEEF HERITAGE SOUQ - 4X4 DUNE SAFARI –BBQ DINNER ทัวรท์ะเลทราย (�WD)                               

(B/L/D) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทุกท่านเขา้สู่ พิพิธภัณฑ์แห่งอนาคตที#กําหนดไดด้ว้ยปัจจุบัน THE MUSEUM OF THE FUTURE เปิดตัวอย่างเป็น
ทางการเมื#อวันที# 22 กุมภาพันธ์ 2022 ที#ผ่านมา ทําหน้าที#เสมือนยานลําใหญ่ที#พาทุกคนขา้มเวลาไปสู่โลกอนาคต
ในปี 2071 ภายใตแ้นวคิดสําคัญที#ว่า “อนาคตเป็นของผูท้ี#สามารถจินตนาการ ออกแบบ และทําใหสํ้าเร็จได ้มัน
ไม่ใช่สิ#งที#คุณจะตัgงตารอ แต่คุณจะตอ้งสรา้งมัน คอนเซ็ปต์การออกแบบของ Museum of the Future แฝงนัยอันลุ่ม
ลึกไวห้ลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเนินเขาสีเขียว เป็นตัวแทนของแทนโลกที#แข็งแรง คงทน และหยั #งรากลึกลงในสถานที# 
เวลา และประวัติศาสตร์ ตึกรูปทรงกลมลํgายุคฉาบดว้ยลวดลายสวยงาม คือตัวแทนของมนุษยชาติ สะทอ้นความ
หลงใหลในศิลปะ และการออกแบบสรา้งสรรค์ที#กลมกลืนกับสภาพแวดลอ้ม ขณะที#ช่องว่างวงรีกลางอาคาร เป็น
สัญลักษณ์ของนวัตกรรม พืg นที#ว่างเปรียบเสมือนอนาคตที#เปิดกวา้ง รอใหทุ้กคนมาร่วมกันขีดเขียน 
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จากนัgนนําท่าน นั#งเรือ ABRA TAXI สัมผัสมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรมผ่านวิถีชีวิตสองฝั#งนํg าของแม่นํg า CREEK ข้าม
ฟากสู่ตลาดทองและตลาดเครื#องเทศ ท่านสามารถซืg อของฝากในราคาย่อมเยา อาทิ ถั#ว แม็กคาเดเมียร์ ถั#วอัลมอล 
ถั#วพิตาชิโอ พรอ้มทัgง อินทผาลัม จากประเทศต่างๆในตะวันออกกลาง 
นําท่านเดินช้อปปิg ง ตลาดทอง (GOLD SOUK) เป็นที#�ของตลาดทองที# ใหญ่ที#สุดในโลกขายทุกอย่างที#เป็น 
JEWELRY เช่น มุก อัญมณี ต่างๆรา้นเล็กๆมากมายกว่าร้อยรา้นค้าให้ท่านได้เลือกซืg อของที# ตลาดเครื#องเทศ 
(SPICE SOUK) คือ ตลาดเครื#องเทศทัgงตลาดตลบอบอวนไปดว้ยกลิ#นเครื#องเทศหลากหลายชนิดจากทั #วทุกมุมโลก
จําพวกไมห้อม อบเชย ถั#ว กระวาน กานหลู และถั#วรอ้ยแปดชนิดจากทุกที#ในตะวันออกกลาง 
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นําท่านอิสระ ชอ้ปปิg ง ถ่ายรูป เพลิดเพลิน กับ AL SEEF HERITAGE SOUQ ตัgงอยู่ใกลกั้บ DUBAI CREEK ตลาดเก่า
สไตล์อารบิกที#เต็มไปดว้ยรา้นคา้ และเครื#องเทศต่างๆ เรียงรายสองขา้งทาง 
ทุกท่านสามารถเลือกซืg อของ  นั#งชิล จิ�บกาแฟ ณ รา้นอาหาร เช่น Bikanerwala, Starbucks 

 
เที#ยง  รับประทานอาหารเที#ยง ณ รา้นอาหาร  WISK KWAI RESTAURANT  

จากนัgนนําท่านกลับเขา้สู่โรงแรมที#พักเพื#อเตรียมตัวตะลุยทะเลทรายในช่วงบ่าย 
��.�� น.-15.r� น. พรอ้มกันที#ล๊อบบี�  จะมีเจา้หน้าที#มาคอยรับท่าน ไปแคมป์ /ตะลุยทะเลทราย โดยบริการนีg จะ
อํานวยความสะดวกโดยการรับ-ส่งถึงโรงแรม  
ทัวร์ทะเลทราย 4x4 แลนด์ครุยเซอร์ ตะลุยไปในทะเลทรายอันกวา้งใหญ่ในยามเย็น ท่านจะสนุกกับการนั#งรถ
ตะลุยขับรถไปขึg นเนินทรายที#ใหญท่ี#สุดและแล่นลงมาใหคุ้ณไดส้นุกสนานไปกับคลื#นทรายที#แผ่ขยายไปทุกทิศทุก
ทาง พรอ้มชมพระอาทิตย์ตก  
เขา้สู่ แคม้ปิg งกลางทะเลทราย โดยภายในมีกิจกรรมต่างๆใหทุ้กท่านร่วมสนุกอาทิเช่น 
�Henna Tattoo (ทดลองศิลปะการเพนท์ลวดลายแบบฉบับชาวอาหรับ) 
�SHI SHA. (เครื#องสูบบารากู่ แบบฉบับของชาวอาหรับกลิ#นผลไม) 
� GALA BAYA... ใหท้่านแต่งกายพืg นเมืองแบบชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไวป็้นที#ระลึก 
� ฟรี ไม่อัgนชิมชาอาหรับ, ผลไมต้ามฤดูกาล, กาแฟ, นํgาอัดลม, นํgาดื#ม  
� การขี#อูฐ 
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คํ #า       รับประทานอาหารคํ #า ณ แคมป์ที#ไปแบบบาร์บีคิว ในท่ามกลางบรรยากาศทะเลทรายสบาย พรอ้มโชว์ระบําหน้า
ทอ้ง(Belly Dance) จากสาวสวยชาวอาหรับกลางทะเลทราย 

��.�� น.  เดินทางกลับสู่โรงแรมที#พัก  
  � นําท่านเดินทางเขา้สู่ที#พัก  โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS  ระดับ v ดาวหรือเทียบเท่า 
 

วันสี� ดูไบ DUBAI – บุรจญอั์ลอาหรับ BURJ AL ARAB – MADINAT JUMEIRAH SOUK – DUBAI FRAME                                        

บุรจญเ์คาะลฟีะฮ ์ BURJ KHALIFA                                                                  (B/L/D) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านชมชายหาด JUMEIRAH BEACH ซึ#งเป็นชายหาดตากอากาศที#สวยงามยอดนิยมของดูไบ  
จากนัgน นําท่านถ่ายรูปกับโรงแรม ตึกบุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB โรงแรมสุดหรู ระดับ 7ดาว ที#สวยและ
หรูหราที#สุด แห่งหนึ#งของโลก และมีชื#อเสียงของตะวันออกกลาง ที#ทุกคนใฝ่ฝันที#จะมีโอกาสเขา้ไปสัมผัส ตัgงอยู่ริม
อ่าวอาหรับ เป็นที#พักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ บุรจญ์อัล อาหรับ (BURJ AL ARAB) หนึ#งในสัญลักษณ์อันสําคัญ
ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตึกบุรจญ์อัล อาหรับ ปัจจุบันเป็นโรงแรมรูปทรงเรือใบที#สวยและหรูหราที#สุด
ระดับโลกและมีชื#อเสียงของตะวันออกกลางมีความสูง r�� เมตรหรือ �,��� ฟุตตัgงอยู่บนเกาะเทียมที#ถูกถมขึg น
ห่างจากแถบชายหาดจูเมร่าห์ �s� เมตรริมอ่าวเปอร์เซียที#ทุกคนใฝ่ฝันที#จะมีโอกาสเขา้ไปสัมผัสซึ#งเป็นที#พักอาศัย
ของเศรษฐีชาวอาหรับการก่อสร้างของตึกเริ#มตน้ก่อสรา้งใน พ.ศ. ��r� แลว้เสร็จและเริ#มเปิดใชง้านครัgงแรกเมื#อ 
� ธันวาคม พ.ศ. ��v�รูปทรงของตึกถูกสร้างใหเ้หมือนกับใบเรือของเรือใบแบบชาวอาหรับ ซึ#งตัวตึกมีเสา � เสา
แยกออกมาเป็นรูปตัว V ในขณะที#ช่องว่างระหว่างตัว V ส่วนหนึ#งก็ปิดใหเ้ป็นหอ้งใหญ่ๆ และแบ่งออกเป็นชัgนๆ 
สถาปนิกไดก้ล่าวว่า "สิ#งก่อสรา้งนีg จะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบซึ#งก็เหมือนกับ โอเปร่าเฮาส์ที#เป็นสัญลักษณ์ของ
เมืองซิดนีย์ หรือหอไอเฟลที#เป็นสัญลักษณ์ของเมืองปารีสและตึกบุรจญ์อัล อาหรับก็ตอ้งการกลายเป็นสัญลักษณ์
ของเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เช่นกัน" 
จากนัgนนําท่านสู่ เมดิแนท จูไมร่า ซุค (MADINAT JUMEIRAH SOUK) ศูนย์การคา้รูปทรงอาหรับโบราณตัgงอยู่ติดริม
ทะเล หรือเรียกว่า เวนิสแห่งดูไบ เป็นตลาดติดแอร์ ตัgงอยู่ในส่วนเดียวกับโรงแรมหรูระดับ � ดาว Mina Al Salam 
ของตระกูล Al Maktoum ออกแบบและตกแต่งเป็นศิลปะพืg นเมืองแบบอาหรับคลาสสิก ภายในมีสินคา้ระดับ 
Premium มากมาย อาทิ ของที#ระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหร่าน หัวนํgาหอม โคมไฟ ของประดับตกแต่งบา้น 
ขนมหวาน และถั#วรสช็อกโกแลต เป็นตน้ 
แวะใหท้่านถ่ายภาพ ดูไบเฟรม (THE DUBAI FRAME) ตึกสถาปัตยกรรมมหัศจรรย์ หนึ#งในความภาคภูมิใจของ
เมืองดูไบ และปัจจุบันดูไบเฟรมนีg ถือเป็นกรอบเฟรมที#ใหญ่ที#สุดในโลกอีกดว้ย ซึ#งตัวตึกนัgนประกอบดว้ยหอคอย
แนวตัgงสูง 150 เมตร พรอ้มถูกเชื#อมต่อกันดว้ยสะพานขนาด 100 ตารางเมตร ทําใหส้ถานที#แห่งนีg คือที#สุดของการ
ชมสกายไลน์เมืองดูไบอันงดงาม และยังเป็นสถานที#เหมาะกับการถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียอย่างมากอีกดว้ย 
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เที#ยง  รับประทานอาหารเที#ยง ณ รา้นอาหาร  CHINESE RESTAURANT  

นําท่านขึg น ชมตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) หรือเดิมชื#อ บุรจญ์
ดูไบ หนึ#งในสัญลักษณ์อันสําคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อีกทัgงยังเป็นฉากเสี#ยงตายสําคัญของพระเอก “ 
ทอมครูซ” จากภาพยนตร์เรื#อง Mission Impossible v ซึ#งตึก มีความสูงถึง s�s เมตร ปัจจุบันมีทัgงหมด��� ชัgน
เป็นตึกที#ไดช้ื#อว่าสูงที#สุดในโลกตัวตึกไดท้ําสถิติกลายมาเป็นตึกระฟ้าที#สูงที#สุดในโลกมีความสูงถึง�v� เมตรแซงตึก
ไทเป��� เรียบรอ้ย(สูงกว่าตึกไทเป��� ประมาณ �� เมตร และสูงกว่าอาคารใบหยก� ประมาณ ��s เมตร) 
ซึ#งไดมี้การเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื#อวันที#v มกราคม พ.ศ.���r และ เปลี#ยนชื#ออาคารจาก "บุรจญ์ดูไบ" เป็น 
"บุรจญ์เคาะลีฟะฮ์" เพื#อ เป็นเกียรติแก่ ท่านชีคค์อดีตประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตึกบุรจญ์เคาะ
ลีฟะฮ์ออกแบบโดยเอสโอเอ็ม ผูอ้อกแบบเดียวกันกับเซียร์ทาวเวอร์ อาคารที#สูงที#สุดในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันการ
ตกแต่งภายในจะตกแต่งโดยจอร์โจอาร์มานี Giorgio Armaniโดยเป็นโรงแรมอาร์มานีสําหรับr� ชัgนล่างโดยชัgนv� 
ถึง��s จะเป็นอพาร์ตเมนต์โดยที#เหลือจะเป็นสํานักงานและชัgนที#��r และ ��v จะเป็นจุดชมวิวของตึกที#สําคัญ 
ส่วนบนของตึกจะเป็นเสาอากาศสื#อสารนอกจากนีg ชัgน �s จะมีสระว่ายนํgา กลางแจง้ขนาดใหญ่โดยตึกนีg จะติดตัgง
ลิฟต์ที#เร็วที#สุดในโลกที#ความเร็ว�s ม./วินาที (�� ก.ม./ชม.,v� ไมล์/ชม.) โดยลิฟต์ที#มีความเร็วสูงสุดอันดับที# � 
ปัจจุบันอยู่ที#ตึกไทเป���ที#มีความความเร็ว ��.sr ม./วินาที  
อิสระชอ้ปปิg ง หา้งดูไบมอลล์(DUBAI MALL) เป็นศูนย์การคา้แห่งใหม่ล่าสุดของเมืองดูไบ โดยจําลองอาทิเช่น หา้ง 
Gallaria Lafayette หา้งชื#อดังของฝรั #งเศส หา้ง Bloomingdales อันยิ#งใหญ่จากอเมริกาเป็นศูนย์รวมแบรนด์เนมชัgน
นําแนวหน้าจากทั #วทุกมุมโลก ท่านสามารถเลือกชมเทคโนโลยีลํgาสมัยของนํgาพุเตน้ระบําที#ขนาดใหญ่ที#สุดในโลก
โดยมีการจัดแสดงที#บริเวณ หน้าหา้งดูไบมอลล์ เริ#มตัgงแต่ ��.r�-�v.�� น.โดยการแสดงจะเริ#มทุกๆ r�นาที 
จากจุดนีg  ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ แบบเต็มตัวตึกไดอี้กดว้ย  

 
คํ #า       รับประทานอาหารคํ#า ณ รา้นอาหาร CHINESE  RESTAURANT  
  ไดเ้วลาพอสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินดูไบ เพื#อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 
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วันหา้ ดูไบ DUBAI – สนามบินสุวรรณภูมิ BKK                                                          (-/-/-) 

02.50 น. �เหิรฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EMIRATES เที#ยวบิน EK384 
 (บริการอาหารบนเครื#อง ใชเ้วลาบิน 6.40 ชั #วโมง) 

12.30 น. �คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ดว้ยความประทับใจ 
 

**รายการท่องเที#ยวอาจเปลี#ยนแปลงได ้ทัgงนีg โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ** 
ก่อนทําการจองทัวร์ทุกครัgง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื#องจากทางบริษัทฯ  

จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที#ขายเป็นหลัก 
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กําหนดการเด ินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ 

(พ ักห้องละ (-) 

ท่าน) 

ราคาเด ็กเสร ิมเต ียง 
(พ ักกับผู้ใหญ่ ( ท่าน) 

ราคาเด ็กไม่เสร ิม

เต ียง 

(พ ักกับผู้ใหญ่ ( 

ท่าน) 

พักเด ี�ยวจ่าย

เพ ิ�ม 

PP – PQ ม.ค.QQ 53,988 บาท 53,988 บาท 52,988 บาท 8,000 บาท 

P� -PZ ก.พ.QQ 53,988 บาท 53,988 บาท 52,988 บาท 8,000 บาท 

[� – [Z มี.ค.QQ 54,988 บาท 54,988 บาท 53,988 บาท 8,000 บาท 

PP -PQ มี.ค.QQ 54,988 บาท 54,988 บาท 53,988 บาท 8,500 บาท 

[Q – \[ เม.ย.QQ 57,988 บาท 57,988 บาท 56,988 บาท 9,500 บาท 

\\ -\_ เม.ย.QQ 63,988 บาท 63,988 บาท 62,988 บาท 9,500 บาท 

\P -\Q เม.ย.QQ 63,988 บาท 63,988 บาท 62,988 บาท 9,500 บาท 

\` – \a  เม.ย.QQ 63,988 บาท 63,988 บาท 62,988 บาท 9,500 บาท 

Pb เม.ย. – ` พ.ค.QQ 55,988 บาท 55,988 บาท 54,988 บาท 8,000 บาท 
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` - a พ.ค.QQ 55,988 บาท 55,988 บาท 54,988 บาท 8,000 บาท 

ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทัcงหมด ตามธรรมเนียม 70 USD เหรียญดอลล่ารส์หรัฐอเมริกา (USD) 

รวมไปถึงเดก็อายุมากกวา่ P ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง P ปี ณ วันเดินทางกลับ  

UPDATE 07DEC22 
 
 
หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี#ยนแปลงได ้ทัgงนีg โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นหลัก 

�ในกรณีที#คณะออกเดินทางตํ #ากว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี#ยนแปลง 

ขนาดของภาหนะที#ใชใ้นการนําเที#ยว ตลอดรายการทวัร์ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

�กรณีที#คณะทัวร์ออกเดินทางตํ #ากว่า 15 ท่าน หรือตํ #ากว่ามาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอ

ยกเลิกการเดินทาง หรือ อาจแจง้ต่อทางคณะทัวร์ใหท้ราบว่ามีการเรียกเก็บค่าทัวร์เพิ#มในกรณีที#ตํ #ากว่า �� ท่าน ตามความ

เหมาะสมและเป็นจริง 

�ทางบริษัทขอความกรุณาใหท้่านศึกษารายละเอียด ทัgงหมดก่อนทําการจอง โดยละเอียดทุกขอ้   

 

เอกสารที�ตอ้งใชก่้อนเดินทางเขา้ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

การเดินทางเข้าดูไบ 

�ตอ้งไดรั้บวัคซีนที#ไดรั้บอนุมัติแลว้หนึ#ง 1 เข็ม และระยะเวลานับตัgงแต่วันที#ไดฉ้ีดวคัซีนจนถึงวันที#เดนิทางตอ้งไม่ตํ #ากว่า

หนึ#งเดือน หรือตอ้งไดรั้บวัคซีนที#ไดรั้บอนุมัติครบ 2 เข็ม ก่อนเดินทางเขา้ดูไบ 

�หากยังไม่ไดรั้บการฉีดวัคซีน ผูโ้ดยสารจะตอ้งแสดงใบรับรองผลการตรวจ COVID-19 แบบ PCR ที#เป็นลบซึ#งออกให้

ภายใน 48 ชั #วโมง นับจากเวลาที#ทําการเก็บตัวอย่างจนถึงเวลาที#ขึg นเครื#องบิน ใบรับรองการตรวจ COVID-19 แบบ PCR 

จะตอ้งออกโดยผูใ้หบ้ริการดา้นสุขภาพที#ไดรั้บอนุมัติ หรือใช ้

�หมายเหตุ : แนบใบรับรองการรับวัคซีนไวก้ับตัวเผื�อเจา้หนา้ที�เรียกตรวจ หรือ CERTIFICATE OF COVID-19 VACCINATION 

จากแอปหมอพรอ้ม  

การเดินทางจากดูไบไปอาบูดาบี 

� ยกเลิกการตรวจ RT – PCR ก่อนเขา้เมืองอาบูดาบีแลว้ ตัcงแต่ \_NOV22  
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เงื�อนไขการจองทัวร ์

�งวดที# � : สํารองที#นั#งจ่ายมัดจํา 15,000 บาท /ท่าน ภายใน r วันหลังจากที#มีการจอง (เพื#อเป็นการยืนยันการเดินทาง) 
 พรอ้มส่งรายชื#อและหน้าพาสปอร์ตผูท้ี#จะเดินทางทันที  
�งวดที# � : ชําระยอดส่วนที#เหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า �� วัน หากไม่ชําระค่าใชจ้่ายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่าน

ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

�กรณีที#ตอ้งการออกตั �วภายในประเทศ กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด ใหท้่านติดต่อเจา้หน้าที#ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัgง หากออกบัตร

โดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าที# ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายที#เกิดขึg น 

�หลังจากชําระค่ามัดจําแลว้ สามารถเปลี#ยนชื#อผูเ้ดินทางได ้ก่อนที#บริษัทฯ จะทําการออกตั �วล่วงหน้า �-� อาทิตย์ก่อนการเดินทางแต่

ทัgงนีg ตอ้งยึดกฏของสายการบินเป็นหลัก  

เงื�อนไขการยกเลิกทัวร ์

�กรณียกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายที#เกิดขึg นจริง ณ วันนัgน ที#ไม่สามารถ คืนเงินได ้ 
(ตัวอย่างเช่น ค่าตั �วเครื#องบิน, ค่าวซี่า, ค่ามัดจําหอ้งพัก เป็นตน้) 
�กรณียกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินทัgงหมดในทุกกรณี 
�กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ ตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื#องยื#นเอกสารไปยัง
สายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื#อใหพิ้จารณาอีกครัgง ทัgงนีg  อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดําเนินการ ซึ#งไม่
สามารถแจง้ไดว้่าสามารถคืนเงินไดท้ัgงหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึg นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสาย
การบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื#นๆเป็นสําคัญ 
 

อัตราคา่บริการนีc รวม 

�ค่าตั �วเครื#องบินไป-กลับ ชัgนประหยัด โดยสายการบินเอมิเรตส์ EMIRATES (EK)  กระเป๋าเดินทางเพื#อโหลด ใหท้่านละ � ใบ 
นํgาหนักไม่เกิน r� ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึg นเครื#อง (Hand carry) นํgาหนักตอ้งไม่เกิน � ก.ก.�ใบ  
( กรณีเดินทางเป็นตั �วกรุ๊ป หากออกตั �วแลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลี#ยนวันเดินทางได ้) 
�ค่าที#พักหอ้งละ � ท่าน เป็น TWIN ROOM หรือ TRP ROOM ในโรงแรม ตามที#ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทัgงสิg น 3 คืน 
�ค่าพาหนะ รถรับ-ส่ง ตลอดการเดินทาง พรอ้มคนขับรถที#ชํานาญเสน้ทาง 
�ค่าอาหารทุกมืg อที#ระบุตามรายการ 
�ค่าวีซ่าเขา้ประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรสต์ 
�ค่าบัตรเขา้ชมสถานที#และการแสดงทุกแห่งที#ระบุตามรายการ 

�ค่าบริการนําทัวร์โดยมัคคุเทศก์ทอ้งถิ#นและหัวหน้าทัวร์ผูมี้ประสบการณ์ 

�ค่านํgาดื#มระหว่างเดินทาง 1 ขวด ต่อท่าน/วัน 

�ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  
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อัตราคา่บริการนีc ไม่รวม 

�ค่าจัดทําหนังสอืเดินทาง 
�ค่าตรวจ RT PCR ก่อนเขา้อาบูดาบี �v วัน 
�ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี �% ภาษีหัก ณ ที#จ่าย r% ฯลฯ 
�ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอื#นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และที#ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
�ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ#งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินดว้ยตัวท่านเอง 
�ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอื#นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที#ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
�ค่าอาหารและเครื#องดื#มสั #งพิเศษ นอกเหนือรายการและนํgาดิ#มนอกเหนือจากที#แจง้ไว ้ท่านละ � ขวด/วนั 
�ค่าทิปมัคุเทศก์ พนักงานขับรถ ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates)  และ หวัหน้าทวัร์จาก
เมืองไทย 

ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทัcงหมด ตามธรรมเนียม 70 USD เหรียญดอลล่ารส์หรัฐอเมริกา (USD) 

รวมไปถึงเดก็อายุมากกวา่ P ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง P ปี ณ วันเดินทางกลับ 

 

เอกสารที�ใชป้ระกอบในการยื�นวีซ่า  

 

 

 
 
� ในการทําวีซ่าประเทศดูไบ 10 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง 
� พาสปอร์ตมีอายุนานกว่า � เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย � หน้า 
� รูปถ่ายพืg นหลังสีขาว ขนาด �นิg ว � รูป หน้าตรง ไม่ยิg ม ไม่เห็นฟัน  
� สแกนหน้าพาสปอร์ต กลางเต็ม � หน้า (ตอ้งเป็นสแกนสีไม่สามารถใชส้ําเนาได)้ 
� สแกนบัตรประชาชน (ตอ้งเป็นสแกนสีไม่สามารถใชส้ําเนาได)้  
� กรณีเด็กอายุไม่ถึง �� ปีบริบูรณ์ และไม่ไดเ้ดินทางกับบิดา/มารดา คนใดคนหนึ#ง ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไป
ต่างประเทศ จากบิดา/มารดา ซึ#งจดหมายตอ้งออกโดยที#ว่าการอําเภอ โดยระบุประเทศและวันเดินทาง (ตัวจริง) 
� สําเนาบัตรประชาชน � ชุด ของบิดามารดา   (กรณีที#มีเด็กอายุตํ #ากว่า �� ปีเดินทางไปดว้ย) 
� สําเนาสูติบัตร � ชุด (กรณีอายุตํ #ากว่า �� ปี) 
� สําเนาทะเบียนบา้น � ชุด (กรณีอายุตํ #ากว่า �� ปี) 
� สําเนาทะเบียนสมรส หรือสําเนาทะเบียนหย่า � ชุด (กรณีเด็กอายุตํ #ากว่า �� ปีเดินทาง) 
 
 
 
 
 

พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลือเกิน 6 เดือน 
มิฉะนัcนบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
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หมายเหตุ 

�บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า �� วัน ในกรณีที#ไม่สามารถทํากรุป๊ไดอ้ย่างน้อย �� ท่าน  ซึ#งในกรณีนีg ทางบริษัทฯ 
ยินดีคืนเงินใหท้ัgงหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื#นใหถ้า้ตอ้งการ 
�บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที#จะเปลี#ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นีg  เมื#อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีที#สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที#นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุด
งาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
�บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที#เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื#น ๆ ที#นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท
ฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ#มที#เกิดขึg นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญหาย จากสายการบินเมื#อเที#ยวบิน “ดีเลย์” หรือ
ล่าชา้? หรือ เหตุสุดวิสัย หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ 
�ราคานีg คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื#องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรบัราคาบัตรโดยสารสูงขึg น ตามอัตราค่านํgามัน หรือ ค่าเงินแลกเปลี#ยน 
ทางบริษัท สงวนสิทธิ�ที#จะปรับราคาตั�ว ตามสถานการณ์ดังกล่าวและแจง้ใหท้่านทราบ 
�เนื#องจากรายการทัวร์นีg เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ�การใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่า
ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
�กรณีผู้เดินทางไม่สามารถ เขา้-ออกเมืองไดเ้นื#องจากปลอมแปลง หรือการหา้มของเจา้หน้าที# ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ใน
การ ไม่คืนค่าทัวร์ทัgงหมด 
�หากลูกคา้ทา่นใด ยื#นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้ับการอนุมัติ ลูกคา้ตอ้งชําระค่าวีซ่าตามที#สถานฑูตฯ เรียกเก็บ 

�ในกรณีที#ทา่นผู้โดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสีนํgาเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่รับผิดชอบใดๆในการที#ท่าน

อาจจะถูกปฏิเสธมิใหเ้ขา้เมือง เพราะโดยปกติในการท่องเที#ยวจะใชเ้ล่มสีเลือดหมู 

�การขอที#นั#ง Long Leg โดยปกติจะอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที#จะนั#งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที#สายการบินกาํหนด เช่น ตอ้งเป็น

ผู้ที#มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื#นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที#เครื#องบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(โดยนํgาหนักประตูนัgน

อยู่ที#ประมาณ �� กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที#มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ี#นั#ง Long leg ขึg นอยู่กับทางเจา้หน้าที#เช็คอิน

สายการบิน ตอนเวลาที#เช็คอินเท่านัgน 

�ภาพที#ใชใ้นการประกอบการทาํโปรแกรมใชเ้พื#อความเขา้ใจในมุมมองสถานที#ท่องเที#ยว ภาพใชเ้พื#อการโฆษณาเท่านัgน 

 
 
 
 
 
 
 

 


