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 ข้ึนตึก !! เบิรจ์คาริฟา ชั้น124  BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD)  ตึกท่ีมีความสูงเหยียบ 

828 เมตร 160ชั้น  

 แวะถ่ายภาพตกึ  DUBAI FRAME ที่มีลกัษณะกรอบรูปขนาดใหญ ่

 นัง่ Monorail ชมโครงการสุดอลงัการ The Plam 

 ตะลยุทะเลทรายโดยรถ4WD พรอ้มกิจกรรมแคมป์ป้ิง ข่ีอูฐชมพระอาทิตยต์กดนิเนอรใ์ตแ้สงจนัทร ์   

 ชมพรมผืนใหญท่ี่สุด ณ GRAND MOSQUE ซ่ึงใหญเ่ป็นอนัดบั 3 ของโลก 

 ชอ้ปป้ิงจใุจทั้งสินคา้พ้ืนเมืองและ Brand Nameใน Dubai Mall  

 เมนูพิเศษ....BBQ+บุฟเฟ่ตส์ไตสอ์าหรบั กลางทะเลทราย พรอ้มชมโชวส์าวสวยระบาํหนา้ทอ้ง 

 พิเศษ!!! เขา้ชมสวนดอกไมท้ี่สวยและอลงัการที่ใหญท่ี่สุดในโลก “DUBAI MIRACLE GARDEN” 

 พิเศษ!!! GLOBAL VILLAGE สนุกเพลิดเพลินกบั FESTIVAL IN NOVEMBER 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
คํา่ 

โรงแรมที่พกั 

หรือเทียบเทา่ 

1 
กรุงเทพฯ-ดไูบ-แวะถ่ายรูป DUBAI FRAME – MIRACLE 

GARDEN 
✈ ✈ O Holiday Inn Express 

2 

ดไูบ- JUMEIRAH BEACH-บุรจญอ์ลัอาหรบั BURJ AL ARAB 

Madinat Jumeirah Souk-นัง่รถ Monorail-THE PLAM 

ทวัรท์ะเลทราย(4WD)    

O O O Holiday Inn Express 
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วนัแรก กรุงเทพฯ–ดไูบ-แวะถ่ายรูป  DUBAI FRAME-MIRACLE GARDEN                       (-/-/D) 

06.30 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร ผูโ้ดยสารขาออก ประตท่ีู 8 เคานเ์ตอร ์T 

สายการบิน เอมิเรสต ์EK สายการบินชั้นนําหรูหราระดับโลก โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกเร่ืองเอกสารและสมัภาระ 

09.55 น. เหินฟ้าสู่ ดไูบ โดยสายการบิน EMIRATES เท่ียวบินท่ี EK375 AIRBUS A380  

   (บริการอาหารบนเคร่ือง ใชเ้วลาบิน 6.30 ชัว่โมง) 

 

 

 

 

 

 

13.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดูไบเมื่อเสร็จพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยนําทุกท่านเดินทางสู่เมือง

ดไูบ 

นําท่านแวะถ่ายรูป DUBAI FRAME” ซ่ึงมีขนาดสูง 150 เมตร เชื่อมดว้ยสะพานยาว 93 เมตร เร่ิมการ

ก่อสรา้งตั้งแต่ปี 2013 ภายในหอชมววิจะเป็นพิพิธภณัฑเ์ล่าเร่ืองความเป็นมาในอดีตของดูไบจนถึงปัจจุบนั 

โดยนําเสนอผ่านเทคโนโลยแีสงสีเสียงสามมิติและ VERTUAL REALITY โดยหอชมววิดงักล่าวเปิดเพ่ิงเร่ิมเปิด

เมื่อวนัท่ี 01 มกราคม 2561 ท่านจะเห็นววิโดยรอบๆ ในตวัเมืองดไูบไดอ้ยา่งชดัเจน 

จากน้ันนําท่านเขา้ชม DUBAI MIRACLE GARDEN สวนดอกไมใ้นดูไบ มิราเคิล การเ์ดน เร่ิมตน้ครั้งแรกปี 

2013 จุดเด่นของสวนดอกไมใ้นปีน้ีเกิดจากความร่วมมือระหวา่ง ดูไบ มิราเคิล การเ์ดน และสายการบินเอ

มิเรตส ์ท่ีจดัดอกไมเ้ป็นรปูเคร่ืองบินแอรบ์สั เอ 380 ขนาดเท่าของจริง โดยสรา้งจากวสัดุรีไซเคิล ใชด้อกไม้

สดและพรรณพืชกว่า 500,000 ตน้และยงัไดร้บัการรบัรองจากกินเนสสเ์วิลดเ์รกคอรด์ส ์Guinness World 

Records วา่เป็นการจดัดอกไมท่ี้มีโครงสรา้งใหญ่ท่ีสุดในโลก เคร่ืองบินจาํลองขนาดใหญ่เท่าของจริงตกแต่ง

ดว้ยดอกไมน้านาชนิดคือส่ิงท่ีดึงดูดใหฉ้นัและเพื่อนมายงัท่ีแห่งน้ีภาพในมุมหน่ึงท่ีมองเห็นแอรบ์สั เอ 380 

ของสายการบินเอมิเรตสจ์อดขา้งรนัเวยด์อกไมห้ลากสีเป็นภาพท่ีสรา้งความต่ืนตาต่ืนใจแก่ผูท่ี้ไดเ้ห็น การ

เดินชมดอกไมใ้นสวนแห่งน้ีใหค้วามรูสึ้กเหมือนกาํลงัชมนิทรรศการศิลปะ บางจุดเราสามารถช่ืนชมความ

งามท่ีเรียบง่าย ในขณะท่ีบางจุดมีการนําเสนอไอเดียท่ีแปลกใหมแ่ละน่าสนใจ เราจะเห็นการจาํลองสถานท่ี

ท่ีมีชื่อเสียงอย่างตึกเบิร์จคาลิฟา ควบคู่ไปกับการสรา้งสถานท่ีและตัวละครในโลกจินตนาการ สรา้ง

3 
ดไูบ-อาบูดาบี-EMIRATE PALACE – LOUVRE MUSEUM – 

GRAND MOSQUE – FERRARI WORLD – GLOBAL VILLAGE 
O O O Holiday Inn Express 

4 
ดไูบ-DUBAI MUSEUM-ABRA TAXI-GOLD SOUK-SPICE SOUK-

ข้ึนตึก BURJ KHALIFA- DUBAI MALL+นํ้าพเุตน้ระบาํ   
O O ✈  

5 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 
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บรรยากาศใหผู้ม้าเยือนรูสึ้กเหมือนกาํลงัอยู่ในสวนท่ีมีความมหศัจรรย ์ ซ่ึงในแต่ละปีก็จะมีดีไซน์และคอน

เซ็ปตท่ี์แตกต่างกนัออกไปอกจากคนจะไดเ้ดินชมความสวยงามของสถานที่ภายในยงัมีการจดัโซนต่างๆ ให้

นัง่พกัผ่อนไดท้ั้งในร่มและกลางแจง้ รวมทั้งมีโซนอาหารและเคร่ืองด่ืมใหบ้ริการอยูร่อบๆ 

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

   นาํท่านเดนิทางสูท่ี่พกั HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเทา่  

วนัที่สอง  ดไูบ- JUMEIRAH BEACH-บุรจญอ์ลัอาหรบั BURJ AL ARAB Madinat Jumeirah Souk-นัง่รถ Monorail-

THE PLAM - ทวัรท์ะเลทราย(4WD)   (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชมชายหาด JUMEIRAH BEACH ซ่ึงเป็นชายหาดตากอากาศท่ีสวยงามยอดนิยมของดูไบ จากน้ันนํา

ท่านถ่ายรูปกบัโรงแรม ตึกบุรจญอ์ลัอาหรบั BURJ AL ARAB โรงแรมสุดหรู ระดบั 7ดาว ท่ีสวยและ

หรูหราท่ีสุด แห่งหน่ึงของโลก และมีชื่อเสียงของตะวนัออกกลาง ท่ีทุกคนใฝ่ฝันท่ีจะมีโอกาสเขา้ไปสัมผัส 

ตั้งอยู่ริมอ่าวอาหรบั เป็นท่ีพกัอาศยัของเศรษฐีชาวอาหรบั บุรจญอ์ลั อาหรบั (Burj Al Arab)หน่ึงใน

สัญลักษณ์อันสําคญัของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตึกบุรจญ์อัล อาหรับ ปัจจุบนัเป็นโรงแรมรูปทรง

เรือใบท่ีสวยและหรูหราท่ีสุดระดบัโลกและมีชื่อเสียงของตะวนัออกกลางมีความสงู 321 เมตรหรือ 1,050 

ฟุตตั้งอยูบ่นเกาะเทียมท่ีถกูถมข้ึนห่างจากแถบชายหาดจเูมร่าห ์280 เมตรริมอ่าวเปอรเ์ซียท่ีทุกคนใฝ่ฝันท่ี

จะมีโอกาสเขา้ไปสมัผสัซ่ึงเป็นท่ีพกัอาศยัของเศรษฐีชาวอาหรบัการก่อสรา้งของตึกเร่ิมตน้ก่อสรา้งใน พ.ศ. 

2537 แลว้เสร็จและเร่ิมเปิดใชง้านครั้งแรกเม่ือ 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2542รปูทรงของตึกถกูสรา้งใหเ้หมือนกบั

ใบเรือของเรือใบแบบชาวอาหรบั ซ่ึงตวัตึกมีเสา 2 เสาแยกออกมาเป็นรปูตวั V ในขณะท่ีช่องวา่งระหวา่งตวั 

V ส่วนหน่ึงก็ปิดใหเ้ป็นหอ้งใหญ่ๆ และแบ่งออกเป็นชั้นๆ สถาปนิกไดก้ล่าวว่า "ส่ิงก่อสรา้งน้ีจะเป็น

สญัลักษณ์ของเมืองดูไบซ่ึงก็เหมือนกบั โอเปร่าเฮาสท่ี์เป็นสญัลักษณ์ของเมืองซิดนีย ์หรือหอไอเฟลท่ีเป็น

สญัลกัษณข์องเมอืงปารีสและตึกบุรจญอ์ลั อาหรบัก็ตอ้งการกลายเป็นสญัลกัษณข์องเมอืงดไูบประเทศสหรฐั

อาหรบัเอมเิรตสเ์ช่นกนั" 

จากน้ันนําท่านสู่ เมดิแนท จูไมร่า ซุค (Madinat Jumeirah Souk) ศนูยก์ารคา้รปูทรงอาหรบัโบราณตั้งอยู่

ติดริมทะเล หรือเรียกว่า เวนิสแห่งดูไบ เป็นตลาดติดแอร ์ตั้งอยู่ในส่วนเดียวกบัโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว 

Mina Al Salam ของตระกูล Al Maktoum ออกแบบและตกแต่งเป็นศิลปะพื้ นเมืองแบบอาหรบัคลาสสิก 

ภายในมีสินคา้ระดับ Premium มากมาย อาทิ ของท่ีระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหร่าน หวัน้ําหอม 

โคมไฟ ของประดบัตกแต่งบา้น ขนมหวาน และถัว่รสช็อกโกแลต เป็นตน้ 

นําท่าน นัง่รถ Monorail > เดินทางสูโ่ครงการเดอะปาลม์ THE PALM ซ่ึงเป็นโครงการท่ีอลงัการ สุดยอด

โปรเจคสโ์ดยการถมทะเล ใหเ้ป็นเกาะเทียมสรา้งเป็นรูปตน้ปาลม์ 3 เกาะ บนเกาะมีท่ีพกัโรงแรม รีสอรท์ 

อพารต์เมน้ รา้นคา้ ภตัตาคาร รวมทั้งสาํนักงาน ต่างๆนับวา่เป็นส่ิงมหศัจรรยอ์นัดบั 8 ของโลก นําท่านช่ืน

ชมความสวยงามของภมูิประเทศ และบรรยากาศรอบๆ โรงแรมน้ี Palm Island เป็นโครงการมหศัจรรยท่ี์

คิดคน้สาํหรบัรองรบัการอยู่อาศยัในอนาคต สรา้งโดยการนําทรายมาถมทะเลเป็นเกาะเล็กๆ รวม 301 

เกาะ รปูร่างหากมองจากดา้นบนรปูตน้อินทผลมั (The Palm) และ โครงการ The World จะเห็นเป็นรปูแผน

ท่ีโลก  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เดินทางกลบัสู ่โรงแรมท่ีพกั  
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หลงัอาหารนาํท่านกลบัเขา้สูโ่รงแรมท่ีพกัเพื่อเตรียมตวัตะลยุทะเลทรายในช่วงบ่าย 

15.00 น.-15.30 น. พรอ้มกนัท่ีล๊อบบ๊ี จะมีเจา้หน้าท่ีมาคอยรบัท่าน ไปแคมป์ /ตะลยุทะเลทราย โดย

บริการน้ีจะอํานวยความสะดวกโดยการรบั-ส่งถึงโรงแรม “ ทัวรท์ะเลทราย””ท่านจะสนุกกบัการนัง่รถ

ตะลุยไปเนินทราย ต่ืนเตน้ พรอ้มชมพระอาทิตยต์ก หลงัจากน้ันนําท่านเขา้สู่ แคม้ป้ิงกลางทะเลทราย 

โดยภายในมีกิจกรรมต่างๆใหทุ้กท่านร่วมสนุก อาทิเช่น 

Henna Tattoo (ทดลองศิลปะการเพนทล์วดลายแบบฉบบัชาวอาหรบั) 

SHI SHA. (เครื่องสูบบารากู่ แบบฉบบัของชาวอาหรบักล่ินผลไม) 

 GALA BAYA... ใหท้่านแตง่กายพ้ืนเมืองแบบชาวอาหรบั ถ่ายรูปเก็บไวป็้นท่ีระลึก 

 ฟรี ไม่อั้นชิมชาอาหรบั, ผลไมต้ามฤดกูาล, กาแฟ, นํ้าอดัลม, นํ้าด่ืม   

 การข่ีอฐู 

คํา่ บริการอาหารคํา่ แบบบารบี์คิว ในทา่มกลางบรรยากาศทะเลทรายสบาย พรอ้มโชวร์ะบาํหนา้ทอ้ง

(Belly Dance) จากสาวสวยชาวอาหรบักลางทะเลทราย  

22.00 น. เดินทางออกจากแคมป์ กลบัสู ่โรงแรมท่ีพกั  

  นาํท่านเดนิทางสูท่ี่พกั HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเทา่ 

วนัที่สาม  ดไูบ-อาบูดาบี-EMIRATE PALACE – LOUVRE MUSEUM – GRAND MOSQUE – FERRARI WORLD – 

GLOBAL VILLAGE                          (B/L/D) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู ่นครอาบูดาบี ซ่ึงหา่งจากตวัเมืองดไูบ 180 กิโลเมตร (ประมาณ 2 ชัว่โมง)  

**** หมายเหต ุโปรดแตง่กายสุภาพออกจากโรงแรมเพื่อเขา้มสัยดิชิคซาเญด **** 

ผูห้ญิง: กรุณาโพกผา้คลุมศรีษะดว้ยนะค่ะเส้ือแขนยาว กางเกงขายาว หา้มใส่กางเกงเลคก้ิงหรือ

กางเกงรดัรูป   ผูช้าย: เส้ือแขนยาวขายาวแตง่กายสุภาพ  

นําท่านเก็บภาพความประทบัใจคู่กบั EMIRATE PALACE เป็นโรงแรมของรฐับาลอาบดูาบี บริหารโดยกลุ่ม 

Kempinski เปิ ดใหบ้ริการครั้งแรกเม่ือปี 2548 โดยใชง้บประมาณก่อสรา้งทั้งส้ินประมาณ 3 พนัลา้น

เหรียญสหรฐั ซ่ึงสรา้งสวยงามดุจดัง่พระราชวงัของเจา้ผูค้รองนคร โรงแรมน้ีอยู่บนท่ีของอดีตประธานาธิบดี 

Shieak Al Anyan ซ่ึงท่านเคยดาํรงตาํแหน่งประธานาธิบดี ของ U.A.E  

จากน้ันนําท่านชม GRAND MOSQUE หรือ SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL และเป็นสุเหร่าประจาํเมือง 

ของท่านเชคท่ีก่อตั้งประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตต ์ท่ีท่าน สรา้งไวก้่อนท่านจะสวรรคต การก่อสรา้งรวมทั้ง

หมดเป็นเวลา 10 ปี สุเหร่าน้ีมพีรมผืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟChandelier 

ใหญ่ท่ีสุดในโลก นําเขา้จากประเทศเยอรมันทําดว้ยทองคําและทองแดง สามารถรองรับผูม้าประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนาไดส้งูถึง 40,000 คน นอกจากน้ีมสัยิดแห่งน้ีเป็นสุสานหลวงท่ีฝังพระบรมศพของ 

Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan อดีตประธานาธิบดีคนแรกแหง่สหรฐัอาหรบัเอมิเรตสแ์ละเจา้ผูค้รอง

รฐัอาบดูาบ้ี 
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นําท่านชม HERITAGE VILLAGE ซ่ึงเป็นหมู่บา้นพื้ นเมืองจาํลองความเป็นอยูข่องชาวเบดูอิน ท่ีเคยเร่ร่อนอยู่

ในทะเลทราย ใหท่้านอิสระกบัการถ่ายภาพและเลือกซ้ือของเป็นท่ีระลึกไดจ้ากหมูบ่า้น 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

เดินทางกลบัดไูบใชเ้วลาโดยประมาณ 2 ชัว่โมง 

จากน้ันนําท่านอิสระชอ้ปป้ิง Mall of the Emiratesไดร้บัความนิยมสงูทนัทีท่ีเปิดบริการ Mall of the 

Emirates เป็นหา้งขนาดใหญ่ มีโรงภาพยนตร ์Cinestar แบบคอมเพล็กซ ์มีอารเ์คดกวา้งใหญ่ ติดตั้งตูเ้กมส ์

ลานโบวล่ิ์ง และรา้นคา้อีกมากมาย รวมถึงรา้นต่างๆ ท่ีไดร้บัความนิยมในดูไบ และ Borders, Debenhams, 

Zara และแมแ้ต่ Harvey Nichols สินคา้แบรนดด์งัอยา่ง H&M และ Phat Farm สาํหรบัลกูคา้ทัว่ไป และ Via 

Rodeo ท่ีเต็มไปดว้ย Versace, D&G, Ferragamo และอ่ืนๆ ในหา้งยงัมีส่วนของ Ski Dubai ใน Mall of the 

Emiratesจุดท่ีโดดเด่นท่ีสุดของ Mall of the Emirates ก็คือ Ski Dubai ไม่น่าแปลกใจท่ี Mall of the 

Emirates เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีไดร้บัความนิยมสงูสุดในดูไบ Ski Dubai หน่ึงในสุดยอดแหล่งท่องเท่ียวใน

สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์สามารถเลือกเล่นระหวา่งสกี สโนวบ์อรด์ เล่ือนหิมะ หรือโยนบอลหิมะในสวนหิมะ 

(ไม่รวมค่าเขา้และค่าอุปกรณใ์น Ski) 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ GLOBAL VILLAGE (เปิด 16.00-00.00 น.) นําท่านเย่ียมชมมหกรรม

วฒันธรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในภมูิภาคอาหรบั ภายในจะมีกิจกรรม อาทิเช่น ชอ้ปป้ิง ,ความบนัเทิงกลางแจง้ และ

กิจกรรมท่ีมสีีสนัตามช่วงเทศกาลต่างๆ โดยมีประเทศท่ีเขา้ร่วมออกรา้นกวา่ 70 ประเทศ นําเสนอในพาวลิ

เล่ียนกว่า 36 จุด นอกจากน้ันยังมีเคร่ืองเล่นสวนสนุกกว่า 50 อย่าง รวมทั้งรา้นอาหาร 26 รา้น ใน

เมนูอาหารจากทัว่โลก 

 (รายการ GLOBAL VILLAGE เริ่มตัง้แตว่นัที่ 01 พ.ย. 62) 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

   นาํท่านเดนิทางสูท่ี่พกั HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเทา่ 

วนัที่ส่ี  ดไูบ-DUBAI MUSEUM-ABRA TAXI-GOLD SOUK-SPICE SOUK- ข้ึนตกึ BURJ KHALIFA -DUBAI 

MALL+นํ้าพเุตน้ระบาํ                                                             (B/L/-) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทุกท่านเขา้เยี่ยม ชมพิพิธภณัฑ ์ ดไูบ (DUBAI MUSEUM) เป็นพิพิธภณัฑท่ี์ทนัสมยัท่ีสุดในตะวนัออก

กลาง สรา้งข้ึนเมื่อศตวรรษท่ี 19 บรูณะครั้งล่าสุดปี ค.ศ.1970 เป็นพิพิธภณัฑท่ี์รวบรวมเร่ืองราวสาํคญั

ทางประวติัศาสตร ์เช่น การคน้พบ งานศิลป์ ในหลุมฝังศพท่ี AL QUSAIS ท่ีมีอายุถึง 4,000 ปีและเร่ืองราว

การ คา้ขายมุก ในประวติัศาสตรก์อ่นการคน้พบน้ํามนั และท่านจะประทบัใจกบัการนําเทคโนโลยต่ีาง ๆ มา

ถ่ายทอดเพ่ือบอกเล่าเร่ืองราวประวติัศาสตรข์องอาหรบัโบราณ 

จากน้ันนําทุกท่านนัง่ เรือขา้มฝาก ABRA  ซ่ึงเป็นพาหนะท่ีชาวดูไบใชก้นัมาแต่โบราณและยงัคงอนุรกัษ์ไว ้

ขา้มฝัง่พาทุกท่านไปชอ้ปป้ิงท่ีตลาดทอง  

นําท่านเดินชอ้ปป้ิง ตลาดทอง (GOLD SOUK) เป็นท่ี1ของตลาดทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกขายทุกอยา่งท่ีเป็น 

JEWELRY เช่น มุก อัญมณี ต่างๆรา้นเล็กๆมากมายกว่ารอ้ยรา้นคา้ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของท่ี ตลาด

เคร่ืองเทศ (SPICE SOUK) คือ ตลาดเคร่ืองเทศทั้งตลาดตลบอบอวนไปดว้ยกล่ินเคร่ืองเทศหลากหลาย
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ชนิดจากทัว่ทุกมุมโลกจําพวกไมห้อม อบเชย ถัว่ กระวาน กานหลู และถัว่รอ้ยแปดชนิดจากทุกท่ีใน

ตะวนัออกกลาง 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางกลบัสู่เมืองดไูบเพือ่ข้ึนชมตกึบุรจญเ์คาะลีฟะฮ ์BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN 

THE WORLD) หรือเดิมชื่อ บุรจญด์ไูบหน่ึงในสญัลกัษณอ์นัสาํคญัของประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสอี์ก

ทั้งยงัเป็นฉากเส่ียงตายสาํคญัของพระเอก “ ทอมครซู” จากภาพยนตรเ์ร่ือง Mission Impossible 4 ซ่ึงตึก 

มีความสงูถึง 828 เมตร ปัจจุบนัมีทั้งหมด160 ชั้นเป็นตึกท่ีไดช้ื่อวา่สงูท่ีสุดในโลกตวัตึกไดท้าํสถิติกลายมา

เป็นตึกระฟ้าท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง546 เมตรแซงตึกไทเป101 เรียบรอ้ย(สูงกว่าตึกไทเป101 

ประมาณ 97 เมตร และสงูกวา่อาคารใบหยก2 ประมาณ 218 เมตร) ซ่ึงไดม้ีการเปิดตวัอยา่งเป็นทางการ 

เมื่อวนัท่ี4 มกราคม พ.ศ.2553 และ เปล่ียนช่ืออาคารจาก "บุรจญด์ูไบ" เป็น "บุรจญเ์คาะลีฟะฮ"์ เพ่ือ เป็น

เกียรติแก่ ท่านชีคคอ์ดีตประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอาหรบัเอมิเรตส ์ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ออกแบบโดย

เอสโอเอ็ม ผูอ้อกแบบเดียวกนักบัเซียร์ทาวเวอร์ อาคารท่ีสูงท่ีสุดในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันการตกแต่ง

ภายในจะตกแต่งโดยจอรโ์จอารม์านี Giorgio Armaniโดยเป็นโรงแรมอารม์านีสาํหรบั37 ชั้นล่างโดยชั้น45 

ถึง108 จะเป็นอพารต์เมนตโ์ดยท่ีเหลือจะเป็นสาํนักงานและชั้นท่ี123 และ 124 จะเป็นจุดชมวิวของตึกท่ี

สาํคญั ส่วนบนของตึกจะเป็นเสาอากาศส่ือสารนอกจากน้ีชั้น 78 จะมีสระวา่ยน้ํา กลางแจง้ขนาดใหญ่โดย

ตึกน้ีจะติดตั้งลิฟต์ท่ีเร็วท่ีสุดในโลกท่ีความเร็ว18 ม./วินาที (65 ก.ม./ชม.,40 ไมล์/ชม.)โดยลิฟต์ท่ีมี

ความเร็วสงูสุดอนัดบัท่ี 2 ปัจจุบนัอยูท่ี่ตึกไทเป101ท่ีมคีวามความเร็ว 16.83 ม./วนิาที 

นําท่านชอ้ปป้ิง หา้งดูไบมอลล(์Dubai Mall)เป็นศนูยก์ารคา้แห่งใหม่ล่าสุดของเมืองดูไบ โดยจาํลองอาทิ

เช่น หา้ง Gallaria Lafayette หา้งช่ือดงัของฝรัง่เศส หา้ง Bloomingdales อนัยิ่งใหญ่จากอเมริกาเป็นศนูย์

รวมแบรนดเ์นมชั้นนําแนวหนา้จากทัว่ทุกมุมโลก ท่านสามารถเลือกชมเทคโนโลยีลํ้าสมยัของน้ําพุเตน้ระบาํ

ท่ีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกโดยมีการจดัแสดงท่ีบริเวณหน้าหา้งดูไบมอลล ์เร่ิมตั้งแต่ 17.30-24.00น.โดย

การแสดงจะเร่ิมทุกๆ30นาทีจากจุดน้ี ถ่ายสามารถถ่ายรปูคูก่บัตึกบุรจญเ์คาะลีฟะฮ ์(BurjKhalifa) แบบเต็ม

ตวัตึกอีกดว้ย 

คํา่  อิสระอาหารคํา่เพ่ือสะดวกในการเลือกซ้ือของภายในหา้ง 

  ไดเ้วลาพอสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินดไูบ เพ่ือเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 

22.30 น. เหิรฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EMIRATES เท่ียวบิน EK374 AIRBUS A380  

(บริการอาหารบนเคร่ือง ใชเ้วลาบิน 6.30 ชัว่โมง) 

วนัที่หา้  กรุงเทพฯ          (-/-/-) 

08.00 น. คณะเดินทางถึง ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ ดว้ยความประทบัใจ  

**รายการท่องเท่ียวอาจเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีโดยคาํนึงถึงประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั** 

**ก่อนทาํการจองทวัรทุ์กครั้ง กรุณาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอียดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบริษทัฯ  

จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลกั 
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อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 

ราคาผูใ้หญ ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น) 

ราคาเด็กเสริมเตียง  

(พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสริม

เตยีง  

(พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น) 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

28 ธ.ค.62 – 01 ม.ค. 63 

29 ธ.ค.62 – 02 ม.ค. 63 

30 ธ.ค.62 – 03 ม.ค. 63 

31 ธ.ค.62 – 04 ม.ค. 63 

43,999 บาท 43,999 บาท 43,999 บาท 12,000 บาท 

UPDATE 07/06/19 

**ราคาน้ี สงวนสิทธ์ิการเดินทาง จาํนวน 20 ทา่นข้ึนไป** 

หมายเหต ุ

1. ราคาน้ีสาํหรบัผูโ้ดยสาร 20 ท่านข้ึนไป หากผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักลา่วบริษทัฯ  

ขอเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมท่านละ 2,500 บาท 

2. ไม่มีราคาเด็กเน่ืองจากเป็นราคาพิเศษแลว้ 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 15,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

หากไม่ชาํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือว่าทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมติั 

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนันั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอยา่งเช่น 

ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

 ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเตม็จาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทาํเร่ืองยื่นเอกสารไป

ยงัสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการ 

ซ่ึงไม่สามารถแจง้ไดว้า่สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะข้ึนอยู่กบัการพิจารณาและตดัสินใจ

ของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเป็นสาํคญั  

 เอกสารท่ีใชป้ระกอบในการยืน่วีซ่า 

 ในการทาํวซ่ีาประเทศดไูบ 10 วนั ล่วงหน้าก่อนเดินทาง 

พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนั้นบริษทัจะไม่รบัผิดชอบกรณีด่านตรวจคนเขา้เมือง

ปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
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 พาสปอรต์มีอายุนานกวา่ 6 เดือน และมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

 รปูถ่ายพ้ืนหลงัสีขาว ขนาด 2น้ิว 1 รปู หน้าตรง ไมย่ิ้ ม ไมเ่ห็นฟัน  

 สแกนหน้าพาสปอรต์ กลางเต็ม2 หนา้ (ตอ้งเป็นสแกนสีไม่สามารถใชส้าํเนาได)้ 

 กรณีเด็กอายุไมถึ่ง 20 ปีบริบรูณ ์และไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดา/มารดา คนใดคนหน่ึง ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไป

ต่างประเทศ จากบิดา/มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอาํเภอ โดยระบุประเทศและวนัเดินทาง (ตวัจริง) 

 สาํเนาบตัรประชาชน 1 ชุด ของบิดามารดา   (กรณีท่ีมีเด็กอายุต ํา่กว่า 20 ปีเดินทางไปดว้ย) 

 สาํเนาสติูบตัร 1 ชุด (กรณีอายุต ํา่กว่า 20 ปี) 

 สาํเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด (กรณีอายุต ํา่กว่า 20 ปี) 

 สาํเนาทะเบียนสมรส หรือสาํเนาทะเบียนหยา่ 1 ชุด (กรณีเด็กอายุต ํา่กว่า 20 ปีเดินทาง) 

ตวัอยา่งเอกสารยืน่วีซ่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพ่ือทราบ 

 สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําให ้  

  ท่านเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ใหท่้านละ 1 ใบ น้ําหนักไมเ่กิน 30 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry)  

  น้ําหนักตอ้งไมเ่กิน 7 ก.ก.1ใบ  

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั โดยสายการบินเอมเิรสต ์( EK ) 
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 คา่รถโคช้ท่องเท่ียวตามรายการ      

 คา่ท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 3 คืน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 คา่อาหารทุกมื้ อตามระบุในรายการ    

 คา่วซ่ีาเขา้ประเทศสหรฐั อาหรบัเอมิเรสต ์

 คา่ธรรมเนียมต่างๆ และค่าเขา้ชมตามสถานท่ีทุกแหง่  

 คา่ประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท  

  วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพษิเท่าน้ัน”) 

 (หมายเหต:ุ คา่ประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กท่ีมีอายุตํา่กวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 75 ปี 

ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้า่สินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

  คา่หนังสือหนังสือเดินทาง 

  คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (30 กิโลกรมัต่อท่าน) 

  คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัต่างๆ เชน่ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท ์คา่อาหารสัง่พิเศษ, ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั  

  คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ, คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด ฯลฯ 

  คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 เป็นธรรมเนียมปฏิบติัในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรทิปแก่มัคคุเทศกท์อ้งถ่ินและ คนขบัรถท่ีคอยบริการเรา

โดยประมาณ   ประมาณ  37 USD ตอ่ทริป 

  ค่าทิปมัคคเุทศกไ์ทย ท่านละ 3 USD / ทา่น / วนั (คิดเป็น 5วนั เท่ากบั 15 USD) 

  ค่าทิปมัคคเุทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 3 USD / ทา่น / วนั (คิดเป็น 4วนั เท่ากบั 12 USD)       

  พนกังานขบัรถในประเทศดไูบ ทา่นละ 2 USD / ทา่น / วนั (คิดเป็น 4วนั เท่ากบั 8 USD) 

  พนกังานขบัรถทอ่งทะเลทราย  ทา่นละ 2 USD / ทา่น / วนั (คิดเป็น 1 วนั เท่ากบั 2 USD) 

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนันั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอยา่งเช่น 

ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

 ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเตม็จาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

***หมายเหต*ุ** 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 20 ท่าน  ซ่ึงใน

กรณีน้ีทาง บริษัทฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

  ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํา่กวา่ 20 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปล่ียนแปลงขนาดของ

พาหนะท่ีใชใ้นการนําเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํา่กว่า 20 ท่าน หรือตํา่กว่ามาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอ

พิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมเต็ม ตามความเหมาะสม 
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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละ

จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุ

สุดวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสญูหาย 

ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

 ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสงูข้ึน ตามอตัราค่าน้ํามนั หรือ 

คา่เงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าว 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

 หากลกูคา้ทา่นใด ยืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัิ ลกูคา้ตอ้งชาํระค่ามดัจาํท่ี 15,000 บาท และค่าวีซ่าตามท่ีสถาน

ฑตูฯ เรียกเก็บ 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ** 

**ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางท่ีท่านไดท้าํการ

จองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการชาํระเงินคา่ตัว๋ดงักลา่ว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

 

เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

แผนที่บา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.ร่วมกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

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

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบงา่ยๆ 

Line ID : @earthtravel (มี @ขา้งหน้า)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  


