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รหัสทัวร์ ADB261-01 

HELLODUBAI  
5 DAYS 3 NIGHTS 
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) 
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ตารางเสน้ทางการบิน 

เสน้ทางการบิน เวลาออกเดินทาง-เวลาถึงปลายทาง เที่ยวบิน 
ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 
สุวรรณภูมิ BKK – DXB ดูไบ  

(สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์ 
0955 - 1300 EK375 6 ชัว่โมง 10 นาที 

ดูไบ  

(สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์ DXB - 

BKK  สุวรรณภูมิ  

0250 - 1230 EK384 6 ชัว่โมง 40 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการเดินทาง 

วนัท่ี สถานท่ีท่องเท่ียว 
รายละเอียด อาหาร โรงแรมท่ีพกั ระดบั 4 ดาว 

หรือเทียบเท่า เชา้ กลางวนั เย็น 

วนัท่ีหน่ึง 

สนามบินสุวรรณภูมิ BKK – ดูไบ  

(สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์ - THE PALM –

MONORAIL TO ATLANTIS HOTEL 

  ✓ Holiday Inn Express 

วนัท่ีสอง 

ดูไบ-อาบูดาบ-ี GRAND MOSQUE - EMIRATES 

PALACE &ETIHAD TOWER  - HERITAGE VILLAGE   

 FERRARI WORLD –AIN ABU DHABI-ดูไบ  

✓ ✓ ✓ Holiday Inn Express 

วนัท่ีสาม 

ดูไบ – THE MUSEUM OF THE FUTURE – ARAB 

TAXI – GOLD SOUK AND SPICY -4X4 DUNE 

SAFARI –BBQ DINNER ทวัร์ทะเลทราย (4WD) 

✓ ✓ ✓ Holiday Inn Express 

วนัท่ีสี ่

ดูไบ DUBAI – บุรจญอ์ลัอาหรับ BURJ AL ARAB – 

MADINAT JUMEIRAH SOUK – DUBAI FRAME 

บุรจญเ์คาะลีฟะฮ ์BURJ KHALIFA 

✓ ✓ ✓ - 

วนัท่ีหา้ ดูไบ (DXB) -  สนามบินสุวรรณภูมิ  (BKK)    - 
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รายและเอียดการเดินทาง 

วนัแรก   กรุงเทพฯ-ดูไบ- ตึกเดอะปาลม์ทาวเวอร ์THE PLAM TOWER  –MONORAIL TO ATLANTIS     (-/-/D) 

06.30 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ประตูท่ี 8 เคาน์เตอร ์T โดยสายการ

บินเอมิเรตส ์(EK) โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารและ

สมัภาระ 

09.55 น. เหินฟ้าสู่ ดูไบ โดยสายการบิน EMIRATES เท่ียวบินท่ี EK375 AIRBUS A380  

(บริการอาหารบนเครื่อง ใชเ้วลาบิน 6.10 ชัว่โมง) 

 
 

13.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดูไบ เมื่อเสร็จพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยน าทุกท่านเดินทางสู่เมืองดูไบ 

น าทุกท่านสู่ตึกเดอะปาลม์ทาวเวอร ์THE PLAM TOWER ( เพื่อข้ึนไปยงัจุดชมวิวบนชั้น 52 ในเวลาเพียง 3 นาที ณ 

THE VIEW AT THE PLAM) เป็นการน าเสนอมุมมอง 360 องศาของ The Palm Jumeirah  อนัเป็นสญัลกัษณช์มวิว

ทศันียภาพความสวยงามของภูมิประเทศ และบรรยากาศรอบๆ ของ  THE PALM ISLAND ซึ่งเป็นโครงการ

มหศัจรรยท่ี์คิดคน้ส าหรบัรองรบัการอยูอ่าศยัในอนาคต สรา้งโดยการน าทรายมาถมทะเลเป็นเกาะเล็กๆ รวม 301 

เกาะ รูปร่างหากมองจากดา้นบนรูปตน้อินทผลมั (The Palm) และ โครงการ The World จะเห็นเป็นรูปแผนท่ีโลก 

โดยภายในจะมีควอเรียมขนาดใหญ่ใหไ้ดช้ม  และ ชั้นดาดฟ้าใหท้่านอิสระถ่ายภาพวิวดูไบสกายไลน์อนัยิ่งใหญ่เป็น

ฉากหลงั 
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น าท่าน นัง่รถไฟ MONORAIL > เดินทางสู่โครงการเดอะปาลม์ THE PALM ซึ่งเป็นโครงการท่ีอลงัการ สุดยอดโปร

เจคสโ์ดยการถมทะเล ใหเ้ป็นเกาะเทียมสรา้งเป็นรูปตน้ปาลม์ 3 เกาะ บนเกาะมีท่ีพกัโรงแรม รีสอรท์ อพารต์เมน้ 

รา้นคา้ ภตัตาคาร รวมทั้งส านักงาน ต่างๆนับวา่เป็นสิ่งมหศัจรรยอ์นัดบั 8 ของโลก  

 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร SIZZING WOK RESTAURANT 

   น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS  ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
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วนัสอง  ดูไบ-อาบูดาบ-ี GRAND MOSQUE - EMIRATES PALACE &ETIHAD TOWER  - HERITAGE VILLAGE   

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

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ นครอาบูดาบ ีซึ่งห่างจากตวัเมืองดูไบ 180 กิโลเมตร (ประมาณ 2 ชัว่โมง)  

**** หมายเหตุ โปรดแต่งกายสุภาพออกจากโรงแรมเพื่อเขา้มสัยิดชิคซาเญด **** 

ผู ้หญิง : กรุณาโพกผ้าคลุมศรีษะ สวมเสื้ อแขนยาว กางเกงขายาว ห้ามใส่กางเกงเลคกิ้ งหรือกางเกงรัดรูป    

ชาย : เสื้ อแขนยาวขายาวแต่งกายสุภาพ    

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

ท่านเชคท่ีก่อตั้งประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตต์ ท่ีท่าน สรา้งไวก้่อนท่านจะสวรรคต การก่อสรา้งรวมทั้งหมดเป็น

เวลา 10 ปี สุเหร่าน้ีมีพรมผืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และ โคมไฟChandelier ใหญ่ท่ีสุดใน

โลก น าเขา้จากประเทศเยอรมนัท าดว้ยทองค าและทองแดง สามารถรองรบัผูม้าประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไดสู้ง

ถึง 40,000 คน นอกจากน้ีมสัยิดแห่งน้ีเป็นสุสานหลวงท่ีฝังพระ

บรมศพของ Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan อดีต

ประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสแ์ละเจา้ผูค้รอง

รฐัอาบูดาบ้ี  

แวะถ่ายภาพ อาคารเอทิฮดั ทาวเวอร ์(Etihad Towers) แลนด์

มารก์หลกัประจ าเมืองอาบูดาบี กบักลุ่มอาคารเอทิฮดั ทาวเวอร ์

สถาปัตยกรรมรูปทรงแปลกตา ดูล ้าสมยั ซึ่งภายในเป็นแหล่ง

รวมความบนัเทิงระดบั 5 ดาวไวค้รบครนั และตวัอาคารยงัเคย

ถูกใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตรช์ื่อดงัระดบัโลกอยา่ง ฟาสต์

แอนดฟิ์วเรียส 7 (Fast & Furious 7)กลุ่มอาคารสูงเสียดฟ้าท่ีกลาย
มาเป็นภาพจ าส าคญัของโลกเวลาพูดถึงประเทศอาหรับเอมิเรตส์น้ี ถือ
เป็นหน่ึงในสถาปัตยกรรมท่ีประสบความส าเร็จท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมือง
อาบูดาบี กบัรูปทรงของอาคารท่ีดูทนัสมยั มีเอกลกัษณ์ ไม่ว่าจะเป็น
พ้ืนผิวภายนอกอาคารท่ีมีสีฟ้าซ่ึงกลมกลืนไปกบัทอ้งฟ้าของเมืองอยา่ง
ลงตวั สถาปัตยกรรมท่ีดูโฉบเฉ่ียวสะดุดตา โดยตวัอาคารหลกัจะมี
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ทั้งหมด 3 หลงั คือตวัอาคารตรงกลางมีความสูง 305.3 เมตร และอาคารท่ีขนาบอยูส่องฝ่ังมีความสูง 260.3 เมตร กบั 217.5 

เมตร  
น าท่านเก็บภาพความประทับใจคู่กบั EMIRATE PALACE เป็นโรงแรมของรฐับาลอาบูดาบี บริหารโดยกลุ่ม

Kempinski เปิดใหบ้ริการครั้งแรกเมื่อปี 2548 โดยใชง้บประมาณก่อสรา้งทั้งสิ้ นประมาณ 3 พนัลา้นเหรียญสหรฐั 

ซึ่งสรา้งสวยงามดุจดัง่พระราชวงัของเจา้ผูค้รองนคร โรงแรมน้ีอยูบ่นท่ีของอดีตประธานาธิบดี Shieak Al Anyan ซึง่

ท่านเคยด ารงต าแหน่งประธานาธิบดี ของ U.A.E 

น าท่านชม HERITAGE VILLAGE ซึ่งเป็นหมู่บา้นพื้ นเมืองจ าลองความเป็นอยู่ของชาวเบดูอิน ท่ีเคยเร่ร่อนอยู่ใน

ทะเลทราย ใหท้่านอิสระกบัการถ่ายภาพและเลือกซื้ อของเป็นท่ีระลึกไดจ้ากหมู่บา้น 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ รา้นอาหาร   

น าท่านแวะ  FERRARI WORLD (ไม่รวมค่าเขา้ชม ประมาณท่านละ 2,400 บาท) และมีเวลาใหท้่านเลือกซื้ อของท่ี

ระลึกท่ีเป็นแบรนด์เฟอร์ราร่ี Ferrari World อาบูดาบีเป็นสวนสนุกในร่มส่วนใหญ่บนเกาะยาสในอาบูดาบีสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส ์เป็นสวนสนุกรูปแบบแรกของเฟอรร์ารีและมีประวติัของโครงสรา้งเฟรมอวกาศท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีเคย

สรา้งมา นอกจากน้ียงัมี Formula Rossa ซึ่งเป็นรถไฟเหาะตีลงักาท่ีเร็วท่ีสุดในโลกอีกดว้ย 

 

จากน้ันน าทุกท่านเดินทางกลบัสู่ ดูไบ ใชเ้วลาโดยประมาณ 2 ชัว่โมง 

น าท่านชมชายหาด JUMEIRAH BEACH ซึ่งเป็นชายหาดตากอากาศท่ีสวยงามยอดนิยมของดูไบ  

แวะถ่ายภาพ ณ ริมหาดจูไมร่า ท่ีมองเห็น ไอน์ ดูไบ  ( AIN DUBAI WHEELS) เป็นแลนดม์ารค์แห่งล่าสุดท่ีเขา้ร่วม

รายการสถานท่ีท่องเท่ียวท าลายสถิติโลกของดูไบ เป็นชิงชา้สวรรคท่ี์ใหญ่และสูงท่ีสุดในโลก ตั้งอยูบ่นเกาะบลูวอ

เตอรใ์กลดู้ไบ มารีนาในดูไบ ดว้ยความสูง 250 เมตรโดยขาของลอ้สูง 126 เมตร ซึ่งยาวพอท่ีจะรองรบัรถบสั
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ลอนดอนไดถึ้ง15คนั ในขณะท่ีน ้าหนักของศูนยก์ลางและแกนหมุนท่ีประกอบแลว้เทียบกบัเคร่ืองบิน A380 ไดถึ้ง4 

ล าเลยทีเดียว 

 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร CHINESE  RESTAURANT 

   น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS  ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วนัสาม ดูไบ – THE MUSEUM OF THE FUTURE – ARAB TAXI – GOLD SOUK AND SPICY -4X4 DUNE SAFARI –BBQ 

DINNER ทวัรท์ะเลทราย (4WD)                                                                                     (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทุกท่านเขา้สู่ พิพิธภณัฑแ์ห่งอนาคตท่ีก าหนดไดด้ว้ยปัจจุบนั THE MUSEUM OF THE FUTURE เปิดตวัอย่างเป็น

ทางการเมื่อวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ ์2022 ท่ีผ่านมา ท าหน้าท่ีเสมือนยานล าใหญ่ท่ีพาทุกคนขา้มเวลาไปสู่โลกอนาคต

ในปี 2071 ภายใตแ้นวคิดส าคญัท่ีวา่ “อนาคตเป็นของผูท่ี้สามารถจินตนาการ ออกแบบ และท าใหส้ าเร็จได ้มนั

ไม่ใช่สิ่งท่ีคุณจะตั้งตารอ แต่คุณจะตอ้งสรา้งมนั คอนเซ็ปตก์ารออกแบบของ Museum of the Future แฝงนัยอนัลุ่ม

ลึกไวห้ลายดา้น ไม่วา่จะเป็นเนินเขาสีเขียว เป็นตวัแทนของแทนโลกท่ีแข็งแรง คงทน และหยัง่รากลึกลงในสถานท่ี 

เวลา และประวติัศาสตร ์ตึกรูปทรงกลมล ้ายุคฉาบดว้ยลวดลายสวยงาม คือตวัแทนของมนุษยชาติ สะทอ้นความ

หลงใหลในศิลปะ และการออกแบบสรา้งสรรคท่ี์กลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้ม ขณะท่ีช่องวา่งวงรีกลางอาคาร เป็น

สญัลกัษณข์องนวตักรรม พื้ นท่ีวา่งเปรียบเสมือนอนาคตท่ีเปิดกวา้ง รอใหทุ้กคนมาร่วมกนัขีดเขียน 
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จากน้ันน าท่าน นั่งเรือ ABRA TAXI สัมผัสมนต์เสน่ห์ทางวฒันธรรมผ่านวิถีชีวิตสองฝั่งน ้าของแม่น ้า CREEK ขา้ม

ฟากสู่ตลาดทองและตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถซื้ อของฝากในราคาย่อมเยา อาทิ ถัว่ แม็กคาเดเมียร์ ถัว่อลัมอล 

ถัว่พิตาชิโอ พรอ้มทั้ง อินทผาลมั จากประเทศต่างๆในตะวนัออกกลาง 

น าท่านเดินช้อปป้ิง ตลาดทอง (GOLD SOUK) เป็นท่ี1ของตลาดทองท่ีใหญ่ ท่ีสุดในโลกขายทุกอย่างท่ีเป็น 

JEWELRY เช่น มุก อัญมณี ต่างๆรา้นเล็กๆมากมายกว่ารอ้ยรา้นคา้ใหท้่านได้เลือกซื้ อของท่ี ตลาดเคร่ืองเทศ 

(SPICE SOUK) คือ ตลาดเคร่ืองเทศทั้งตลาดตลบอบอวนไปดว้ยกล่ินเคร่ืองเทศหลากหลายชนิดจากทัว่ทุกมุมโลก

จ าพวกไมห้อม อบเชย ถัว่ กระวาน กานหลู และถัว่รอ้ยแปดชนิดจากทุกท่ีในตะวนัออกกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

9 
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ รา้นอาหาร  WISK KWAI RESTAURANT  

จากน้ันน าท่านกลบัเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัเพื่อเตรียมตวัตะลุยทะเลทรายในช่วงบ่าย 

15.00 น.-15.30 น. พรอ้มกนัท่ีล๊อบบี๊  จะมีเจา้หน้าท่ีมาคอยรบัท่าน ไปแคมป์ /ตะลุยทะเลทราย โดยบริการน้ีจะ

อ านวยความสะดวกโดยการรบั-ส่งถึงโรงแรม  

ทวัรท์ะเลทราย 4x4 แลนดค์รุยเซอร ์ตะลุยไปในทะเลทรายอนักวา้งใหญ่ในยามเย็น ท่านจะสนุกกบัการนัง่รถ

ตะลุยขบัรถไปข้ึนเนินทรายท่ีใหญ่ท่ีสุดและแล่นลงมาใหคุ้ณไดส้นุกสนานไปกบัคล่ืนทรายท่ีแผ่ขยายไปทุกทิศทุก

ทาง พรอ้มชมพระอาทิตยต์ก  

เขา้สู่ แคม้ป้ิงกลางทะเลทราย โดยภายในมีกิจกรรมต่างๆใหทุ้กท่านร่วมสนุกอาทิเช่น 

Henna Tattoo (ทดลองศิลปะการเพนทล์วดลายแบบฉบบัชาวอาหรบั) 

SHI SHA. (เครื่องสูบบารากู่ แบบฉบบัของชาวอาหรบักล่ินผลไม) 

 GALA BAYA... ใหท้่านแต่งกายพื้ นเมืองแบบชาวอาหรบั ถ่ายรูปเก็บไวป็้นท่ีระลึก 

 ฟรี ไม่อั้นชิมชาอาหรบั, ผลไมต้ามฤดูกาล, กาแฟ, น ้าอดัลม, น ้าด่ืม  

 การขี่อูฐ 

  

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ แคมป์ท่ีไปแบบบารบ์ีคิว ในท่ามกลางบรรยากาศทะเลทรายสบาย พรอ้มโชวร์ะบ าหน้า

ทอ้ง(Belly Dance) จากสาวสวยชาวอาหรบักลางทะเลทราย 

22.00 น.  เดินทางกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั  

   น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS  ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วนัสี่ ดูไบ DUBAI – บุรจญอ์ลัอาหรบั BURJ AL ARAB – MADINAT JUMEIRAH SOUK – DUBAI FRAME                                                                                                    

บุรจญเ์คาะลีฟะฮ ์ BURJ KHALIFA                                                                   (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านชมชายหาด JUMEIRAH BEACH ซึ่งเป็นชายหาดตากอากาศท่ีสวยงามยอดนิยมของดูไบ  

จากน้ัน น าท่านถ่ายรูปกบัโรงแรม ตึกบุรจญอ์ลัอาหรบั BURJ AL ARAB โรงแรมสุดหรู ระดบั 7ดาว ท่ีสวยและ

หรูหราท่ีสุด แห่งหน่ึงของโลก และมีชื่อเสียงของตะวนัออกกลาง ท่ีทุกคนใฝ่ฝันท่ีจะมีโอกาสเขา้ไปสมัผสั ตั้งอยูริ่ม

อ่าวอาหรบั เป็นท่ีพกัอาศยัของเศรษฐีชาวอาหรบั บุรจญอ์ลั อาหรบั (BURJ AL ARAB) หน่ึงในสญัลกัษณอ์นัส าคญั
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ของประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสตึ์กบุรจญอ์ลั อาหรบั ปัจจุบนัเป็นโรงแรมรูปทรงเรือใบท่ีสวยและหรูหราท่ีสุด

ระดบัโลกและมีชื่อเสียงของตะวนัออกกลางมีความสูง 321 เมตรหรือ 1,050 ฟุตตั้งอยูบ่นเกาะเทียมท่ีถูกถมขึ้ น

ห่างจากแถบชายหาดจูเมร่าห ์280 เมตรริมอ่าวเปอรเ์ซียท่ีทุกคนใฝ่ฝันท่ีจะมีโอกาสเขา้ไปสมัผสัซึ่งเป็นท่ีพกัอาศยั

ของเศรษฐีชาวอาหรบัการก่อสรา้งของตึกเร่ิมตน้ก่อสรา้งใน พ.ศ. 2537 แลว้เสร็จและเร่ิมเปิดใชง้านครั้งแรกเมื่อ 

1 ธนัวาคม พ.ศ. 2542รูปทรงของตึกถูกสรา้งใหเ้หมือนกบัใบเรือของเรือใบแบบชาวอาหรบั ซึ่งตวัตึกมีเสา 2 เสา

แยกออกมาเป็นรูปตวั V ในขณะท่ีช่องวา่งระหวา่งตวั V ส่วนหน่ึงก็ปิดใหเ้ป็นหอ้งใหญ่ๆ และแบ่งออกเป็นชั้นๆ 

สถาปนิกไดก้ล่าววา่ "สิ่งก่อสรา้งน้ีจะเป็นสญัลกัษณข์องเมืองดูไบซึ่งก็เหมือนกบั โอเปร่าเฮาสท่ี์เป็นสญัลกัษณข์อง

เมืองซิดนีย ์หรือหอไอเฟลท่ีเป็นสญัลกัษณข์องเมืองปารีสและตึกบุรจญอ์ลั อาหรบัก็ตอ้งการกลายเป็นสญัลกัษณ์

ของเมืองดูไบประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสเ์ช่นกนั" 

จากน้ันน าท่านสู่ เมดิแนท จูไมร่า ซุค (MADINAT JUMEIRAH SOUK) ศูนยก์ารคา้รูปทรงอาหรบัโบราณตั้งอยูติ่ดริม

ทะเล หรือเรียกวา่ เวนิสแห่งดูไบ เป็นตลาดติดแอร ์ตั้งอยูใ่นส่วนเดียวกบัโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว Mina Al Salam 

ของตระกูล Al Maktoum ออกแบบและตกแต่งเป็นศิลปะพื้ นเมืองแบบอาหรบัคลาสสิก ภายในมีสินคา้ระดบั 

Premium มากมาย อาทิ ของท่ีระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหร่าน หวัน ้าหอม โคมไฟ ของประดบัตกแต่งบา้น 

ขนมหวาน และถัว่รสช็อกโกแลต เป็นตน้ 

แวะใหท้่านถ่ายภาพ ดูไบเฟรม (THE DUBAI FRAME) ตึกสถาปัตยกรรมมหศัจรรย ์หน่ึงในความภาคภูมิใจของ

เมืองดูไบ และปัจจุบนัดูไบเฟรมน้ีถือเป็นกรอบเฟรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอกีดว้ย ซึ่งตวัตึกน้ันประกอบดว้ยหอคอย

แนวตั้งสูง 150 เมตร พรอ้มถกูเชื่อมต่อกนัดว้ยสะพานขนาด 100 ตารางเมตร ท าใหส้ถานท่ีแห่งน้ีคือท่ีสุดของการ

ชมสกายไลน์เมืองดไูบอนังดงาม และยงัเป็นสถานท่ีเหมาะกบัการถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียอยา่งมากอีกดว้ย 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ รา้นอาหาร  CHINESE RESTAURANT  

น าท่านขึ้ น ชมตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) หรือเดิมชื่อ บุรจญ์

ดูไบ หน่ึงในสญัลกัษณอ์นัส าคญัของประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ อีกทั้งยงัเป็นฉากเสี่ยงตายส าคญัของพระเอก “ 

ทอมครูซ” จากภาพยนตรเ์ร่ือง Mission Impossible 4 ซึ่งตึก มีความสูงถึง 828 เมตร ปัจจุบนัมีทั้งหมด160 ชั้น

เป็นตึกท่ีไดช้ื่อวา่สูงท่ีสุดในโลกตวัตึกไดท้ าสถิติกลายมาเป็นตึกระฟ้าท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง546 เมตรแซงตึก

ไทเป101 เรียบรอ้ย(สูงกว่าตึกไทเป101 ประมาณ 97 เมตร และสูงกว่าอาคารใบหยก2 ประมาณ 218 เมตร) 

ซึ่งไดม้ีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวนัท่ี4 มกราคม พ.ศ.2553 และ เปล่ียนชื่ออาคารจาก "บุรจญด์ูไบ" เป็น 

"บุรจญเ์คาะลีฟะฮ์" เพื่อ เป็นเกียรติแก่ ท่านชีคคอ์ดีตประธานาธิบดีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ตึกบุรจญเ์คาะ

ลีฟะฮอ์อกแบบโดยเอสโอเอ็ม ผูอ้อกแบบเดียวกนักบัเซียรท์าวเวอร ์อาคารท่ีสูงท่ีสุดในสหรฐัอเมริกาในปัจจุบนัการ
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ตกแต่งภายในจะตกแต่งโดยจอรโ์จอารม์านี Giorgio Armaniโดยเป็นโรงแรมอารม์านีส าหรบั37 ชั้นล่างโดยชั้น45 

ถึง108 จะเป็นอพารต์เมนต์โดยท่ีเหลือจะเป็นส านักงานและชั้นท่ี123 และ 124 จะเป็นจุดชมวิวของตึกท่ีส าคัญ 

ส่วนบนของตึกจะเป็นเสาอากาศสื่อสารนอกจากน้ีชั้น 78 จะมีสระว่ายน ้า กลางแจง้ขนาดใหญ่โดยตึกน้ีจะติดตั้ง

ลิฟตท่ี์เร็วท่ีสุดในโลกท่ีความเร็ว18 ม./วินาที (65 ก.ม./ชม.,40 ไมล/์ชม.) โดยลิฟต์ท่ีมีความเร็วสูงสุดอนัดบัท่ี 2 

ปัจจุบนัอยูท่ี่ตึกไทเป101ท่ีมีความความเร็ว 16.83 ม./วินาที  

อิสระชอ้ปป้ิง หา้งดูไบมอลล(์DUBAI MALL) เป็นศูนยก์ารคา้แห่งใหม่ล่าสุดของเมืองดูไบ โดยจ าลองอาทิเช่น หา้ง 

Gallaria Lafayette หา้งชื่อดงัของฝรัง่เศส หา้ง Bloomingdales อนัยิ่งใหญ่จากอเมริกาเป็นศูนยร์วมแบรนดเ์นมชั้น

น าแนวหน้าจากทัว่ทุกมุมโลก ท่านสามารถเลือกชมเทคโนโลยีล ้าสมยัของน ้าพุเตน้ระบ าท่ีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก

โดยมีการจดัแสดงท่ีบริเวณ หน้าหา้งดูไบมอลล ์เร่ิมตั้งแต่ 17.30-24.00 น.โดยการแสดงจะเร่ิมทุกๆ 30นาที 

จากจุดน้ี ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กบัตึกบุรจญเ์คาะลีฟะฮ ์แบบเต็มตวัตึกไดอ้กีดว้ย  

 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร CHINESE  RESTAURANT  

  ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินดูไบ เพื่อเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 

 

วนัหา้ ดูไบ DUBAI – สนามบินสุวรรณภูมิ BKK                                                            (-/-/-) 

02.50 น. เหิรฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EMIRATES เท่ียวบิน EK384 

 (บริการอาหารบนเครื่อง ใชเ้วลาบิน 6.40 ชัว่โมง) 

12.30 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ ดว้ยความประทบัใจ 

 

**รายการท่องเท่ียวอาจเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีโดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั** 

ก่อนท าการจองทวัรทุ์กครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอยา่งละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบริษัทฯ  

จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลกั 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำผู้ใหญ่ 

(พักห้องละ 2-3 ท่ำน) 

รำคำเด็กเสริมเตียง 

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน) 

รำคำเด็กไม่เสริมเตียง 

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน) 
พักเดี่ยวจ่ำยเพิ่ม 

22 – 26 ม.ค.66 53,988 บาท 53,988 บาท 52,988 บาท 8,000 บาท 

ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 70 USD เหรียญดอลล่ารส์หรฐัอเมริกา (USD) 

รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

 

หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ทั้งน้ีโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นหลกั 

➢ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กวา่ 15 ทา่น หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลง 

ขนาดของภาหนะท่ีใชใ้นการน าเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า  

➢กรณีท่ีคณะทวัรอ์อกเดินทางต า่กวา่ 15 ท่าน หรือต า่กวา่มาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอยกเลิกการเดินทาง หรอื 

อาจแจง้ต่อทางคณะทวัรใ์หท้ราบวา่มีการเรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มในกรณีท่ีต า่กวา่ 15 ท่าน ตามความเหมาะสมและเป็นจริง 

➢ทางบริษัทขอความกรุณาใหท้่านศึกษารายละเอียด ทั้งหมดก่อนท าการจอง โดยละเอียดทุกขอ้   

เอกสารที่ตอ้งใชก่้อนเดินทางเขา้ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส ์

การเดินทางเข้าดูไบ 

➢ตอ้งไดร้บัวคัซีนท่ีไดร้บัอนุมติัแลว้หน่ึง 1 เข็ม และระยะเวลานับตั้งแต่วนัท่ีไดฉี้ดวคัซีนจนถึงวนัท่ีเดินทางตอ้งไม่ต า่กว่า

หน่ึงเดือน หรือตอ้งไดร้บัวคัซีนท่ีไดร้บัอนุมติัครบ 2 เข็ม ก่อนเดินทางเขา้ดูไบ 

➢หากยงัไม่ไดร้บัการฉีดวคัซีน ผูโ้ดยสารจะตอ้งแสดงใบรบัรองผลการตรวจ COVID-19 แบบ PCR ท่ีเป็นลบซึ่งออกให้

ภายใน 48 ชัว่โมง นับจากเวลาท่ีท าการเก็บตัวอยา่งจนถึงเวลาท่ีขึ้ นเครื่องบิน ใบรบัรองการตรวจ COVID-19 แบบ PCR 

จะตอ้งออกโดยผูใ้หบ้ริการดา้นสุขภาพท่ีไดร้บัอนุมติั หรือใช ้

➢หมายเหต ุ: แนบใบรบัรองการรบัวคัซีนไวก้บัตวัเผื่อเจา้หนา้ที่เรียกตรวจ หรือ CERTIFICATE OF COVID-19 VACCINATION 

จากแอปหมอพรอ้ม  

 

การเดินทางจากดูไบไปอาบูดาบี 

➢ ยกเลิกการตรวจ RT – PCR ก่อนเขา้เมืองอาบูดาบีแลว้ ตั้งแต ่15NOV22  
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งื่อนไขการจองทวัร ์

➢งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่ายมดัจ า 15,000 บาท /ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัจากท่ีมีการจอง (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทาง) 

 พรอ้มส่งรายชื่อและหน้าพาสปอรต์ผูท่ี้จะเดินทางทนัที  

➢งวดท่ี 2 : ช าระยอดส่วนท่ีเหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 20 วนั หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ท่าน

ยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

➢กรณีท่ีตอ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั ใหท้่านติดต่อเจา้หน้าท่ีก่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัร

โดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึน 

➢หลงัจากช าระค่ามดัจ าแลว้ สามารถเปล่ียนชื่อผูเ้ดินทางได ้ก่อนท่ีบริษัทฯ จะท าการออกตัว๋ล่วงหน้า 1-2 อาทิตยก์่อนการเดินทางแต่

ทั้งน้ีตอ้งยึดกฏของสายการบินเป็นหลกั  

เง่ือนไขการยกเลิกทวัร ์

➢กรณียกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคดิค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไมส่ามารถ คืนเงินได ้ 

(ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้) 

➢กรณียกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

➢กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ ตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ืองย่ืนเอกสารไปยงัสายการ

บิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจง้ได้

วา่สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะข้ึนอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและใน

ทุกๆบริการอื่นๆเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

✓ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั โดยสายการบินเอมิเรตส ์EMIRATES (EK)  กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ใหท้่านละ 1 ใบ 

น ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนักตอ้งไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ  

( กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้) 

✓ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน เป็น TWIN ROOM หรือ TRP ROOM ในโรงแรม ตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั รวมทั้งสิ้ น 3 คืน 

✓ค่าพาหนะ รถรบั-ส่ง ตลอดการเดินทาง พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง 

✓ค่าอาหารทุกมื้ อท่ีระบุตามรายการ 

✓ค่าวีซ่าเขา้ประเทศสหรฐั อาหรบัเอมิเรสต์ 

✓ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 

✓ค่าบริการน าทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหน้าทวัรผ์ูม้ีประสบการณ์ 

✓ค่าน ้าด่ืมระหวา่งเดินทาง 1 ขวด ต่อท่าน/วนั 

✓ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท  
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

ค่าจดัท าหนังสือเดินทาง 

ค่าตรวจ RT PCR กอ่นเขา้อาบูดาบี 14 วนั 

ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ฯลฯ 

ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ  เช่น คา่โทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวชี่องพิเศษ ฯลฯ และท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัทา่นเอง 

ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ  เช่น คา่โทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวชี่องพิเศษ ฯลฯ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการและน ้าด่ิมนอกเหนือจากท่ีแจง้ไว ้ท่านละ 1 ขวด/วนั 

ค่าทิปมคุัเทศก ์พนักงานขบัรถ ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates)  และ หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 

ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 70 USD เหรียญดอลล่ารส์หรฐัอเมริกา (USD) 

รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

 

เอกสารท่ีใชป้ระกอบในการยื่นวีซ่า  

 

 

 

 

➢ ในการท าวีซ่าประเทศดูไบ 10 วนั ล่วงหน้าก่อนเดินทาง 

➢ พาสปอรต์มีอายุนานกว่า 6 เดือน และมีหน้าวา่งอย่างน้อย 2 หน้า 

➢ รูปถ่ายพื้ นหลงัสีขาว ขนาด 2น้ิว 1 รูป หน้าตรง ไม่ยิ้ ม ไม่เห็นฟัน  

➢ สแกนหน้าพาสปอรต์ กลางเต็ม 2 หน้า (ตอ้งเป็นสแกนสีไม่สามารถใชส้ าเนาได)้ 

➢ สแกนบตัรประชาชน (ตอ้งเป็นสแกนสีไม่สามารถใชส้ าเนาได)้  

➢ กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ ์และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดา คนใดคนหน่ึง ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไป

ต่างประเทศ จากบิดา/มารดา ซึ่งจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ โดยระบุประเทศและวนัเดินทาง (ตวัจริง) 

➢ ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด ของบิดามารดา   (กรณีท่ีมีเด็กอายุต า่กวา่ 20 ปีเดินทางไปดว้ย) 

➢ ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด (กรณีอายุต า่กวา่ 20 ปี) 

➢ ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด (กรณีอายุต า่กวา่ 20 ปี) 

➢ ส าเนาทะเบียนสมรส หรือส าเนาทะเบียนหยา่ 1 ชุด (กรณีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปีเดินทาง) 

 

 

 

 

พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รบัผิดชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

 



 
 
 
 
 
 
 

15 
 

 

หมายเหตุ 

➢บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนลว่งหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งน้อย 15 ท่าน  ซึ่งในกรณีน้ีทางบรษิัทฯ 

ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

➢บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั จนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบ

ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนัดหยุด

งาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

➢บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏวิติั และอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท

ฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพิ่มท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย จากสายการบินเมื่อเท่ียวบิน “ดีเลย”์ หรือ

ล่าชา้? หรือ เหตุสุดวิสยั หรืออบุติัเหตุต่าง ๆ 

➢ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่าน ้ามนั หรอื ค่าเงินแลกเปลี่ยน 

ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าวและแจง้ใหท้า่นทราบ 

➢เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรอื ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่

ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

➢กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถ เขา้-ออกเมืองไดเ้น่ืองจากปลอมแปลง หรือการหา้มของเจา้หน้าท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การ ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

➢หากลูกคา้ทา่นใด ย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติั ลูกคา้ตอ้งช าระค่าวีซ่าตามท่ีสถานฑูตฯ เรียกเก็บ 

➢ในกรณีท่ีทา่นผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เล่มสีน ้าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆในการท่ีท่าน

อาจจะถูกปฏิเสธมใิหเ้ขา้เมือง เพราะโดยปกติในการท่องเท่ียวจะใชเ้ล่มสีเลือดหมู 

➢การขอท่ีนัง่ Long Leg โดยปกติจะอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็น

ผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(โดยน ้าหนักประตูน้ัน

อยูท่ี่ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หน้าท่ีเช็คอิน

สายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

➢ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พื่อความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่าน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 


