
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GREAT29 TOUR CO., LTD.  T.A.T. LICENSE 11/08857 

8 Soi Tiwanon 18 Yeak 3/8, Tiwanon, Taladkwan, Muang, Nonthaburi 11000  

Tel : 02-1012650  Fax : 02-101-2650 Hotline : 083-004-7829, 061-989-6162  
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วนัแรก กรงุเทพ • สวุรรณภมิู • สนามบินนานาชาติดไูบ   (-/-/-) 

13.00 น. พรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิูชัน้ 4 ประต ู8 Row T เคานเ์ตอรส์ายการบินเอมิเรตส ์

Emirate Airline (EK) โดยมเีจา้หนา้ที่อ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

16.00 น. ออกเดินทางสูป่ระเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตสน์ครดไูบ โดยเที่ยวบิน EK377  

บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง (ใชเ้วลาบิน 6 ชัว่โมง 10 นาที+) 

19.55 น. ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศ

ไทย 3 ชัว่โมง) ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์เป็นประเทศหนึ่งในตะวันออกกลาง

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใตข้องคาบสมทุรอาหรับในภมูิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใตริ้มอ่าวเปอร์เซีย  

ประกอบดว้ยรัฐเจา้ผูค้รองนคร 7 รัฐ ไดแ้ก่ อาบดูาบี อัจมาน ดไูบ ฟูไจราห ์ราสอัล ไคมาห ์ชารจ์าห ์และ

อมุมอ์ลัไกไวน ์น าทา่นเดินทางสู ่นครดไูบ เป็นนครใหญ่สดุของสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์มปีระชากรประมาณ 

2 ลา้นคน เป็นเมอืงทา่ที่ส าคัญแห่งหนึง่บนโลก และมอีตัราการเจริญเติบโตของเมอืงสงูมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เดินทางสู่ ดไูบมอลล ์(Dubai Mall) ตั้งอยู่ที่ดา้นล่างของตึก Burj Khalifa ณ ใจกลางของตัวเมืองดไูบ เป็น

ศนูย์การคา้ขนาดใหญ่มหึมาซ่ึงเป็นที่รวมของรา้นคา้มากกว่า  1,200 รา้น รา้นอาหาร และรา้นกาแฟ

มากกว่า 200 แห่ง และตลาดขายทองในร่มที่ใหญ่ที่สดุในโลก สิ่งที่น่าสนใจดา้นสันทนาการประกอบดว้ย 

พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้าท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก (ไม่รวมค่าเขา้ชม) ลานสเก็ตน า้แข็งขนาดกีฬาโอลิมปิก สวนสนกุ

ในร่ม และโรงภาพยนตร์ 22 จอ สถานที่อันดึงดดูใจเหล่านี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่มากกว่า  5.9 ลา้นตารางฟุต 

(550,000 ตารางเมตร) บนอาคารสี่ชัน้ 

อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

 

น าทา่นชม น ้าพแุห่งดไูบ (Dubai Fountain) หรือ น ้าพเุตน้ระบ า ตัง้อยู่ในทะเลสาบเบิรจ์คาลิฟา ทะเลสาบ

ที่เป็นศนูย์กลางของเมืองดไูบ ถกูรายลอ้มไปดว้ยตึกที่มีชื่อเสียง ไดแ้ก่ ดไูบมอลล์  เบิร์จคาลิฟา หรือ 

หอคอยคาลิฟา เดิมชื่อ เบิรจ์ดไูบ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาขนาดยักษ ์มีที่ตั้ง ณ “ชมุทางเชื่อมตา่ง

ระดับที่ 1” ของถนนชิค ซาเยด และถนนโดฮา นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของโรงแรมชื่อดังอื่นๆ อีกเป็นจ านวน

มาก น า้พแุห่งดไูบนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลทท์ี่มีความส าคัญมากของโครงการพัฒนาขนาดยักษข์องดไูบ 



 

โดยน า้พนุัน้ มคีวามยาว 900 ฟุต หรือ 275 เมตร ซ่ึงใหญ่กวา่สนามฟุตบอล 2 สนาม สามารถพ่นน า้ไดค้รั้ง

ละ 22,000 แกลลอน (83,000 ลิตร) และความสงูของการพ่นน า้ในแต่ละครั้งนัน้สงูประมาณ 240 ฟุต หรือ

เทียบเท่ากับตึกสงูประมาณ 50 ชัน้ สิ่งพิเศษของน า้พแุห่งดไูบคือ จะใชไ้ฟทั้งสิ้น 6,600 ดวง โปรเจคเตอร์สี 

50 ตัว ควบคมุการท างานดว้ยระบบคอมพิวเตอร ์โดยจะแสดงประกอบดนตรีครั้งละประมาณ 5 นาที โดย

น า้พแุห่งดไูบ ใชง้บประมาณในการกอ่สรา้งทัง้สิ้นกวา่ 7.2 พันลา้นบาท  

ท่ีพกั โรงแรม Cassells Al Barsha Hotel หรอืเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัท่ีสอง ตึกบรุจญเ์คาะลีฟะฮ ์• อาบดูาบี • ถ่ายรปูกบัรถ Ferrari • Grand Mosque • Heritage Village 

 เอทิฮดัทาวเวอร ์  (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 

 สดุพิเศษ!! น าท่านเดินทางส ู่ชัน้ท่ี 124 ของตึกบรุจญเ์คาะลีฟะฮ ์Burj Khalifa ตึกท่ีสงูท่ีสดุในโลก

(รวมค่าบตัรข้ึนตึกชัน้ท่ี 124) หรือเดิมชื่อ บรุจญด์ไูบ Burj Dubai ก่อสรา้งแลว้เสร็จเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม

พ.ศ. 2552 และเปิดใหใ้ชไ้ดอ้ย่างเป็นทางการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาขนาดยักษม์ีที่ตัง้  ณ "ชมุทาง

เชื่อมต่างระดับที่ 1" ของถนนชิคซาเยดและถนนโดฮา เป็นสิ่งก่อสรา้งที่สงูที่สดุในโลก โดยมีความสงู

ประมาณ 828 เมตร และเมือ่วนัที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ตวัตึกไดท้ าสถิติกลายมาเป็นตึกระฟ้าที่สงูที่สดุ

ในโลก มคีวามสงูถึง 546 เมตร แซงตึกไทเป 101 เรียบรอ้ย (สงูกวา่ตึกไทเป 101 ประมาณ 97 เมตร และสงู

กวา่อาคารใบหยก 2 218 เมตร) 

จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่อาบดูาบี (Abu Dhabi) จากดไูบใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง เป็นเมอืงหลวง

และเมืองที่ใหญ่ที่สดุเป็นอันดับ 2 ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อาบดูาบีตั้งอยู่บนเกาะรปูตัวทีที่ย่ืนเขา้ไปใน

อ่าวเปอร์เซีย เมืองครอบคลมุพ้ืนที่ 67,340 ตารางกิโลเมตร (26,000 ตารางไมล์) และมีประชากรราว 

860,000 คน ในปีค.ศ. 2007 อาบดูาบีถือเป็นเมืองที่ค่าครองชีพแพงที่สดุอันดับ 3 ในภมูิภาคและอันดับ 26 

ของโลก 

เท่ียง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ถ่ายรปูกบัรถ Ferrari ณ บริเวณดา้นหนา้เฟอรร์ารี่เวิลด์ Ferrari 

World theme park (ไม่รวมค่าเขา้ชมประมาณ 70 USD/ท่าน) เป็น

สวนสนกุในร่มแห่งแรกและใหญ่ที่สดุในโลก ออกแบบมาไดอ้ย่างโดดเด่น

ดว้ยสัญลักษณเ์ฟอรร์าร่ีขนาดใหญ่บนหลังคาสีแดงสด ส่วนโคง้เวา้ของ

หลังคาไดแ้รงบันดาลใจจาก Ferrari GT body มีขนาดครอบคลมุพ้ืนที่

ทั้งหมด 200,000 ตารางเมตร มีพ้ืนที่ในร่มใหผู้เ้ขา้ชมได ้86,000 ตาราง

เมตร ขนาดใหญ่พอๆ กบั 7 สนามฟุตบอลเลยทีเดียว จดุประสงคท์ี่สรา้ง

ขึน้ก็เพ่ือระลึกถึงผูผ้ลิตรถยนตเ์ฟอรร์าร่ีขวญัใจคนทัว่โลก 

จากนั้นน าท่านชมมัสยิด SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL NAHYAN GRAND MOSQUE มัสยิดที่สวย

ที่สดุในโลก เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตสท์กุคน ทันทีที่เดินเขา้สู่มสัยิดชิค

ชาเญด สิ่งที่สะดดุตาที่สดุเห็นจะเป็นสีขาวสะอาดตาของมสัยิดแห่งนี้ มสัยิดชิคชาเญดใชเ้วลาก่อสรา้งนาน

ถึง 10 ปี โดยเร่ิมก่อสรา้งตั้งแต่ปี 1996 และเสร็จในปี 2007 โดยระดมชา่งฝีมือมากกว่า 3,000 คนจากทัว่

โลกมาร่วมสรรค์สรา้งสถาปัตยกรรมอันงดงามแห่งนี้ วัสดทุี่ใชใ้นการสรา้งมีตั้งแต่หินอ่อน เซรามิก 

คริสตัล และทองค า ถือเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานความทันสมัยใหเ้ขา้กับวัฒนธรรมของศาสนา

อิสลามไดอ้ย่างลงตัว ความส าคัญของมัสยิดแห่งนี้  นอกจากจะเป็นที่รองรับผูม้าประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนาไดถึ้ง 40,000 คนแลว้ ยังเป็นแหลง่ดึงดดูนกัทอ่งเที่ยวที่มากที่สดุเป็นอนัดบัที่ 25 ของโลกดว้ย ไฮไลต์

ส าคัญที่ไม่ควรพลาด คือ การเขา้ชม โคมไฟแชนเดอร์เลียร์ที่ใหญ่ที่สดุในโลก มลูค่าราว 30 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐฯ ท าจากทองค าและทองแดง น าเขา้จากประเทศเยอรมนี และพรมผืนใหญ่ที่สดุในโลกที่ทอเป็นผืน



 

เดียวไมม่ีรอยต่อ ขนาด 5,627 ตารางเมตร นอกจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและประกอบพิธีทางศาสนาแลว้ 

มัสยิดชิคชาเญด ยังเป็นสสุานฝังพระบรมศพของ Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan อดีตประธานาธิบดี

คนแรกแห่งสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ซ่ึงเป็นผูส้รา้งมสัยิดแห่งนีไ้วก้อ่นจะสวรรคตดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

***การแตง่กาย*** 

ผ ูช้าย : ตอ้งแต่งตวัสภุาพเรียบรอ้ย ใส่กางเกงขายาว เส้ือแขนยาว ผ ูห้ญิง : หา้มใส่เส้ือผา้รดัรปู 

เส้ือและกางเกงหา้มแนบเน้ือเส้ือแขนยาว กางเกงขายาว และตอ้งเตรยีมผา้ส าหรบัคลมุศีรษะดว้ย 

เดิ นทางสู่  Heritage Village (Heritage Village)  จัดแสดง วิ ถีชี วิต

อาหรับของ UAE ในสมัยโบราณ เป็นรปูแบบดั้งเดิมของการฟ้ืนฟู

บรูณะอดีตอาหรับ ส าหรับประเทศอาหรับที่นี่ไม่เพียงแต่แสดงใหเ้ห็น

ชีวิตในสมัยโบราณของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอาบูดาบี แต่ยัง

แสดงเขตภมูิอากาศทั้งหมดของประเทศ ในบางพ้ืนที่คุณสามารถ

มองเห็นวิถีชวิีตของชาวโอเอซิสชายฝัง่ทะเล ผูส้รา้งมรดกหมูบ่า้นแห่งนี้ 

ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิตแบบเก่าแก่ของทั้งประเทศไม่ใช่แค่ภมูิภาค

เดียวเท่านั้น แวะถ่ายรปูกับตึก เอทิฮดัทาวเวอร ์(Etihad Tower) คือ

กลุ่มอาคารที่ใชใ้นการถ่ายท าฉาก ‘จัมป์รถ’ ขา้มตึกของโดมินิกทอ

เรตโต (รับบทโดยวินดี เซล) ในหนังเรื่อง  Fast & Furious 7 ที่

ผสมผสานทัง้ความสวยงามย่ิงใหญ่ของสถาปัตยกรรมเขา้กบัวีรกรรม

สดุห่ามที่ไม่มีมนษุย์ปกติคนใครนึกอยากท า เป็นตน้แบบของความ

หรหูราและงดงามท่ามกลางบรรดาตึกระฟ้าในอาบดูาบี ตัวอาคารส านกังานสรา้งจากหินอ่อนและประกอบ

ไปดว้ยการตกแต่งรายละเอียดอย่างใส่ใจ และระบบไฟที่ทันสมัยทัว่ทั้งอาคาร ตั้งแต่ทางเขา้อาคารผูท้ี่แวะ

เวียนมาที่เอทิฮัดทาวเวอร์จะตอ้งประทับใจกับบรรยากาศและสภาพแวดล้อมชั้นหนึ่ง  ที่ให้ทั้งความ

สะดวกสบายและความสวยงามทนัสมยั จากนัน้เดินทางกลบัดไูบใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั โรงแรมCassells Al Barsha Hotelหรอืเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัท่ีสาม พระราชวงัชีค • สเุหรา่จไูมรา่ห ์• ชายหาดจเูมราห ์• บรุจญอ์ลัอาหรบั • ข้ึนรถไฟ Monorail หม ู่

เกาะตน้ปาลม์ • โรงแรมแอตแลนทิส • นัง่รถลิมซีูนชมเมือง • ทะเลทรายอาหรบั • โชวร์ะบ าหนา้

ทอ้ง   (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 

จากนั้นแวะถ่ายรปูกับ พระราชวังชีค (Shiekh Palace) พระราชวัง

สดุอลงัการของทา่นชคีแห่งนครดไูบ ตกแตง่ดว้ยสิ่งของล า้ค่า ประดบั

สวน ปลกูตน้ไมอ้ย่างร่มร่ืน ถ่ายรปูกับ สเุหรา่จไูมรา่ห ์(Jumeirah 

Mosqe) สถานที่แสดงความศรัทธาและศึกษาศาสนาอิสลาม สเุหร่าหิน

อ่อนสีขาวนวลสะอาดตา มีงานสถาปัตยกรรมที่ทั้งสวยงามและ

ทนัสมยั และไดร้ับการกลา่วขานวา่เป็นมสัยิดที่สวยงามที่สดุของเมอืง 

เดินทางสู่ ชายหาดจเูมราห์ (Jumeirah Beach) ถ่ายรปูกับตึก บรุจญ์อลัอาหรบั (Burj al-Arab) เป็น

โรงแรมที่หรหูราในนครรัฐดไูบ เรียกไดว้า่เป็นโรงแรมระดับ 7 ดาวสดุหร ูมคีวามสงู 321 เมตร หรือ 1,050 

ฟุต และเป็นโรงแรมที่สงูที่สดุอันดับที่ 4 ของโลก มีความสงูเป็นอันดับที่ 57 ของโลก ตึกบรุจญ์อัลอาหรับ

ตั้งอยู่บนเกาะเทียมที่ถกูถมขึน้ห่างจากชายฝัง่จไูมราบีช 280 เมตร และเชื่อมต่อดว้ยสะพานที่มีลักษณะโคง้

ตึกบุรจญ์อัลอาหรับมีลักษณะโครงสรา้งการออกแบบเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดไูบ และตัวอาคาร

เลียนแบบมาจากใบของเรือใบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนั้น ข้ึนรถไฟ Monorail จากปลายตน้ปาลม์ถึงยอดของตน้ปาลม์สู่ หม ู่เกาะตน้ปาลม์ เป็นโครงการ

ก่อสรา้งเกาะจ าลองบริเวณอ่าวเปอรเ์ซียในเมอืงดไูบ โดยแต่ละเกาะจะมีลกัษณะรปูร่างเหมือนตน้ปาลม์ และ

ลอ้มรอบดว้ยเสี้ยววงกลม โดยพ้ืนที่จะมีการจัดเป็นที่อยู่อาศัยและรีสอร์ท การพัฒนานี้เป็นส่วนหนึ่งใน

โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ แวะชมโรงแรม แอตแลนทิสเดอะปาลม์(Atlantis The Palm) 

คือนิยามใหมข่องรีสอรท์ที่เป็นจดุหมายปลายทาง ดว้ยสถานที่ตั้งบนเกาะปาลม์ที่เป็นรปูพระจันทรเ์สี้ยว ที่

พักแห่งนีจ้ึงกลายเป็นสญัลกัษณข์องดไูบอย่างรวดเร็ว และเป็นหนึง่ในจดุที่ ‘ตอ้งชม’ ของเมอืง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เท่ียง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัรบัประทานอาหารใหท้่านไดส้มัผสัประสบการณส์ดุ Exclusive น าท่านนัง่รถลิมซีูนชมเมืองดไูบ ท่ีพรอ้มดว้ย

อปุกรณอ์ านวยความสะดวกท่ีหรหูราเป็นรถส าหรบัขบัในเมืองอนัดีเลิศและภมิูฐาน หากคณุตอ้งการเดินทางแบบ

มีสไตลแ์ละหรหูราอยา่งแทจ้รงิ น่ีคือส่ิงท่ีสามารถตอบโจทยค์ณุได ้

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมที่พัก ใหท้า่นไดพ้ักผอ่นตามอธัยาศัย เตรียมตวัเปลี่ยนเคร่ืองแตง่กายไปทะเลทราย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

*การไปทวัรท์ะเลทราย ตอ้งเป็นผ ูท่ี้ไม่มีโรคประจ าตวั เช่น โรคหวัใจ หรือ โรคความดนั ถา้เมารถกรณุาแจง้

กบัทางทวัรใ์หร้บัทราบ และทานยาแกเ้มาอย่างนอ้ยครึ่งชัว่โมง กรณุาเตรียมแว่นตากนัแดด ผา้คลมุผม  

หมวก และรองเทา้แตะ หากไมเ่ดินทางไปรว่มกิจกรรมทางบรษิทัขอสงวนสิทธ์ิการคืนค่าทวัร*์** 
 

 จากนั้นน าท่านตะลยุทะเลทรายดว้ย รถ 4WD ขบัเคล่ือน 4 ลอ้ 1 คัน/6 ท่าน โดยรับท่านจากโรงแรมสู่

ทะเลทรายอาหรบั (Arabian Desert) ทะเลทรายแห่งนี้เป็นทะเลทรายที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ในโลก (รองจาก

1. Antarctic Desert / 2. Arctic Desert / 3. Sahara Desert) ตั้งอยู่ ในเขตพ้ืนที่ของหลายประเทศในกลุ่ม

คาบสมทุรอาหรับ เช่น จอร์แดน อิรัก คเูวต กาตาร์ โอมาน เยเมน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และมีพ้ืนที่

ทั้งหมดประมาณ 2,300,000 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงถา้เทียบกับประเทศไทยที่มีพ้ืนที่ประมาณ 500,000 ตาราง

กิโลเมตร สนกุสนานกับการนัง่รถตะลยุทะเลทราย SAND DUNE พรอ้มชมพระอาทิตยต์กที่งดงาม ท่านจะ

ไดส้นกุสนานและตื่นเตน้ไปกับประสบการณ์อันแปลกใหม่ นั่งรถตะลยุไปบนเนินทรายทั้งสงูและต ่า

สลบักนัไป (Sand Dune) น าทา่นเดินทางไปทวัรท์ะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บริการอาหารเย็น ณ แคมป์กลางทะเลทราย กบัเมนบูารบี์คิว (ไก่,เน้ือแกะ,เน้ือววั) ใหท้่านไดผ้่อน

คลายกบับรรยากาศ ท่ีแสนโรแมนติกในแบบฉบบัของชาวพ้ืนเมือง พรอ้มชมการแสดงโชวต์่างๆ

อาทิเช่น ระบ าหนา้ทอ้ง Belly Dance ฟรี!!! Henna Tattoo การเพน้ทล์วดลายแบบฉบบัชาวอาหรบั  

ทดลองเครื่องสบูบาราก ู่ ยาสบูพ้ืนเมืองของชาวอาหรบั ชิมชา กาแฟ สไตลอ์าหรบั ผลไมต้าม

ฤดกูาล กิจกรรมข่ีอฐู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

22.00 น. น าทา่นเดินทางเขา้สูโ่รงแรมที่พัก 

ท่ีพกั โรงแรม Cassells Al Barsha Hotel หรอืเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัท่ีส่ี  พิพิธภณัฑด์ไูบ • นัง่เรือ Abra ขา้มฟาก • ตลาดเครื่องเทศ • ตลาดทอง • ดไูบเฟรม • เอมิเรตส์

มอลล ์• สนามบินดไูบ  (เชา้/กลางวนั/อิสระม้ือเย็น) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้โรงแรม 

 ชม พิพิธภัณฑ์ดไูบ(Dubai Museum) ที่อยู่ในป้อมปราการเก่าแก่

อลัฟาฮิดิ (Al Fahidi Fort) ที่นี่เป็นจดุเร่ิมตน้ที่ดีที่จะไดท้ าความรูจ้ัก

ดไูบอย่างลึกซ้ึง ท่านจะไดร้ ูถึ้งบทสรปุของดไูบแบบย่อประวัติศาสตร์

ทั้งหมดมาใหช้ม แลว้เชื่อหรือไม่ว่าดไูบมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

ทกุๆ 10 ปี 

 จากนั้น นั่งเรือAbraขา้มฟากท่ี Dubai Creek คือเว้ิงน ้าทะเลธรรมชาติจากอ่าวเปอร์เซียที่แบ่งเมือง

ออกเป็นสองส่วน ทางดา้นตะวันออกเฉียงเหนือคือ Deira Dubai และทางดา้นตะวันตกเฉียงใตคื้อ Bur Dubai 

ทางน า้แห่งนีม้ีบทบาทส าคัญในประวตัิศาสตรข์องดไูบ โดยเร่ิมแรกคือชว่ยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่การคา้

กับอินเดียและแอฟริกา และเป็นท่าเรือที่ปลอดภัยส าหรับเรือคา้ขาย ตลาดเครื่องเทศและตลาดทองท่ี

ใหญ่ท่ีสดุในโลก (Spice Souk and Gold Souk) หนึ่งในสถานที่ทอ่งเที่ยวดไูบที่ตอ้งไปส ารวจ ตลาดที่นีเ่ขา

เรียกกันว่าซคุ (Souk) ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือ ในอดีตเป็นที่ขนถ่ายสินคา้ที่รวบรวมเคร่ืองเทศนานาชนิดที่

น าเขา้มาจากนานาประเทศ และทองค าที่ตั้งอยู่สองขา้งทางนัน้สกุอร่ามละลานตามาก หากคณุเป็นคนนิยม

เคร่ืองเพชรทองสไตลอ์าหรับ รับรองวา่เดินตลาดทองดไูบที่นีไ่มม่ผีดิหวงั 

 

เท่ียง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านถ่ายรปูกับ ‘ดไูบเฟรม’ คือสถาปัตยกรรมหนา้ตาคลา้ย ‘กรอบรปู’ ที่ใหญ่ที่สดุในโลก น าท่าน

ถ่ายรปูหนา้ตึก (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ผ่านกระบวนการก่อสรา้งมาถึง 10 ปีเต็ม ดว้ยเม็ดเงินกว่า 43.5 ลา้น

เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.39 พันลา้นบาท คอนเซปตง์า่ยๆ ของ ‘ดไูบ เฟรม’ คือการแสดงภาพใหผู้เ้ขา้

ชมไดเ้ห็นถึงสภาพแวดลอ้มของดไูบ ทั้งในอดีต ปัจจบุัน และอนาคต เพราะที่ตั้งของดไูบ เฟรม นั้นตั้งอยู่

บริเวณเขตแบ่งระหวา่งเมอืงเกา่และเมอืงใหมอ่ย่างพอดิบพอดี  

จากนั้นให้ท่านอิสระชอปป้ิงที่ เอมิเรตส์มอลล์ (Mall of the Emirates) เป็นห้างขนาดใหญ่ มีร้านค้า

มากมาย รวมถึงรา้นต่างๆ ที่ไดร้ับความนิยมในดไูบ และ Borders, 

Debenhams, Zara และแมแ้ต่ Harvey Nichols สินคา้แบรนด์ดังอย่าง 

H&M และ Phat Farm ส าหรับลกูคา้ทัว่ไป และ Via Rodeo ที่เต็มไป

ด้วย  Versace, D&G, Ferragamoแล ะ อ่ื นๆ  Mall of the Emirates มี

รา้นอาหารใหค้ณุเลือกจนแทบนบัไมถ่ว้น ซ่ึงมีเมนอูาหารนานาชาติ

ใหเ้ลือกมากมาย The Butcher’s Shop รวมอาหารสดุยอดที่น าเขา้

จากแอฟริกาใต ้ที่ที่คณุตอ้งแวะทาน biltong (เนื้อตากแหง้) หรือส

เต็กรสเลิศอาหารจีน อาหารไทย  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ค ่า  อิสระอาหารค ่า ท่ี เอมิเรตสม์อลล ์

สมควรแกเ่วลาเดินทางส ู ่สนามบินดไูบ 

22.35 น. ออกเดินทางกลบักรงุเทพฯ  โดยสายการบินเอมิเรตส ์Emirate Airline (EK) เท่ียวบินท่ี  EK374 

วนัท่ีหา้  กรงุเทพ   (-/-/-)     

07.35 น. เดินทางถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมริ ูล้ืม 
 

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

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

มหศัจรรยด์ไูบ สายการบินเอมิเรตส ์(EK) 5 วนั 3 คืน 

เริม่เดินทาง 
กลบัจาก

เดินทาง 
ไฟลทบิ์น ผ ูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไมมี่เตียง พกัเด่ียว 

28 ก.พ. 62 04 มี.ค. 62 EK377/EK374 30,900 30,900 29,900 6,000 

08 มี.ค. 62 12 มี.ค. 62 EK377/EK374 30,900 30,900 29,900 6,000 

14 มี.ค. 62 18 มี.ค. 62 EK377/EK374 29,900 29,900 28,900 6,000 

22 มี.ค. 62 26 มี.ค. 62 EK377/EK374 30,900 30,900 29,900 6,000 

28 มี.ค. 62 01 เม.ย. 62 EK377/EK374 30,900 30,900 29,900 6,000 

04 เม.ย. 62 08 เม.ย. 62 EK377/EK374 30,900 30,900 29,900 6,000 

11 เม.ย. 62 15 เม.ย. 62 EK377/EK374 37,900 37,900 36,900 6,000 

12 เม.ย. 62 16 เม.ย. 62 EK377/EK374 34,900 34,900 33,900 6,000 

13 เม.ย. 62 17 เม.ย. 62 EK377/EK374 38,900 38,900 37,900 6,000 
 

อตัราค่าบรกิารรวม 

✓ ตัว๋เคร่ืองบินไป -กลับพรอ้มกรุ๊ป กรงุเทพฯ-ดไูบ-กรงุเทพฯ สายการบิน Emirate Airline (EK) เป็นตัว๋หมู่คณะ ไม่

สามารถสะสมไมลไ์ด ้

✓ ภาษนี า้มนัและภาษตีัว๋ทกุชนดิ(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึน้กอ่นวนัเดินทาง) 

✓ ค่าระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กิน 30 กก.ตอ่ 1 ใบ (โหลดไดท้า่นละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก. ตอ่ 1 ใบ 

✓ ค่าวีซ่าทอ่งเที่ยวประเทศดไูบ 

✓ ค่าโรงแรมตลอดการเดินทาง (พักหอ้งละ 2 -3 ทา่น)(กรณีมาไมค่รบคู่และไมต่อ้งการเพ่ิมเงนิพักหอ้งเดี่ยว) 

✓ ค่าอาหารทกุมือ้ตามรายการระบ,ุน า้ดื่มบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ทา่น 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบ ุ

✓ ค่ารถโคช้รับ-สง่สถานที่ทอ่งเที่ยวตามรายการระบ ุ

✓ ค่ามคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและหัวหนา้ทวัรน์ าเที่ยวคนไทย 

✓ ประกนัอบุัติเหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 500,000 บาท 



 

อตัราค่าบรกิารไมร่วม 

 ภาษหีัก ณ ที่จา่ย 3% และภาษมีลูค่าเพ่ิม 7% 

 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนยีมส าหรับผูถื้อพาสปอรต์ตา่งชาติ 

 ค่าน า้หนกักระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินก าหนด 30 กิโลกรัมตอ่ทา่น 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่เพ่ิมพิเศษ โทรศัพท-์โทรสาร อินเตอรเ์น็ต มินิบาร ์ซักรีด ที่ไมไ่ดร้ะบไุว้

ในรายการ 

 ค่าใชจ้่ายอันเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุัติภัยทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,การ

ถกูปฏิเสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศ

ซ่ึงอยู่นอกเหนอืความควบคมุของบริษทั 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน พนกังานขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์ตามระเบียบธรรมเนยีม รวมทัง้ทริป 50 USD/ทา่น 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

1. บริษทัขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 15 ท่านขึน้ไป กรณีไมถึ่ง 15 ท่าน ทางบริษทัจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการ

เดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทวัรเ์พ่ิม โดยจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 20 วนักอ่นการเดินทาง 

2. กรณุาจองทัวรล์่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 10,000 บาท ทันที ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่

นอ้ยกวา่15 วนัมฉิะนัน้ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ(ชว่งเทศกาลกรณุาช าระกอ่นเดินทาง21วนั) 

3. กรณียกเลิก 

3.1 ยกเลิกหลงัจากวางเงนิมดัจ า ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์การคืนเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆ ทัง้สิ้น 

3.2 ยกเลิกการเดินทางหลงัช าระเต็มจ านวน ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์การคืนเงนิทัง้หมดโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆ ทัง้สิ้น 

4. กรณีเจ็บป่วย 

4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัจะท าการเลื่อน

การเดินทางของทา่นไปยังคณะต่อไป แตท่ัง้นี ้ทา่นจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยที่ไมส่ามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้

ตามความเป็นจริง 

5. กรณีที่ทา่นมเีดินทางบินภายในประเทศและตอ้งออกตัว๋ภายใน เชน่ เคร่ืองบิน รถทวัร ์รถไฟ กรณุาสอบถามที่เจา้หนา้ที่

ทกุครั้งกอ่นท าการออกตัว๋หรือช าระค่าทัวร ์เนือ่งจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์บินหรือเวลาบิน โดยไมไ่ด้

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หากเกิดขอ้ผดิพลาดใดๆ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการรับผดิชอบทกุกรณี 

เอกสารท่ีใชใ้นการย่ืนวีซ่าประเทศดไูบ ย่ืนลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนักอ่นเดินทาง 

➢ สแกนหนา้พาสปอรต์สีที่ชดัเจน หา้มถ่ายจากมอืถือ และวันหมดอายหุนงัสือเดินทางตอ้งมอีายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน 

➢ รปูถ่าย : รปูสี ขนาด 2 นิว้ พื้นหลงัสีขาวเทา่นัน้ 2 รปู หนา้ตรง ไมย้ิ่มเห็นฟัน เก็บผมใหเ้รียบรอ้ย  

➢ กรณีผูเ้ดินทางอายไุมถึ่ง 20 ปีบริบรูณ ์ เด็กไมไ่ดเ้ดินทาง กับบิดาและมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมใหบ้ตุรเดินทาง ไป

ตา่งประเทศจากเขตหรืออ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบิดาและ มารดา + หนงัสือรับรองค่า

ใชจ่า่ย 

➢ กรณีผูเ้ดินทางอายไุมถึ่ง 20 ปีบริบรูณ ์ตอ้งเตรียมส าเนาสตูิบัตร ภาษาไทย 1 ฉบับ และ ใบสตูิบัตรตวัจริง ภาษาองักฤษ 

1 ฉบับ 

➢ กรณีผูเ้ดินทางอายไุม่ถึง 20 ปีบริบรูณ์ เปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ ตอ้งเตรียมเอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ ภาษาอังกฤษตัว

จริง 1 ฉบับ 

 

 

 

 

 

 

 



 

*ในกรณีวีซ่าของท่านไมผ่่านการพิจารณาจากประเทศดไูบ ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบคืนเงินค่าทวัรใ์หท้กุกรณี* 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

➢ บริษทัมสีิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

➢ เที่ยวบิน ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผู้

เดินทางเป็นส าคัญ 

➢ หนังสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษัทรับเฉพาะผูม้ีจดุประสงค์เดินทางเพ่ือ

ท่องเที่ยวเท่านัน้ (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดือน บริษทัไมร่ับผิดชอบหากอายเุหลือไมถึ่ง

และไมส่ามารถเดินทางได)้ 

➢ ทางบริษทัจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน สายการบินยกเลิกบิน การประทว้ง การ

นัดหยดุงาน การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถกูปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ 

เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั หรือเหตภุัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ (ซ่ึงลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตสุดุวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจาก

อบุัติเหตใุนรายการท่องเที่ยว (ซ่ึงลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตสุ ุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

➢ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทาน

อาหารบางมื้อ เพราะค่าใชจ้่ายทกุอย่างทางบริษัทไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน

เดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษทัจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอบุัติเหตทุี่เกิดจากความ

ประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสญูหายหรือช ารดุจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรงุเทพฯ และในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุไวใ้น

รายการเดินทาง บริษทัขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

➢ ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีที่ทา่นไมเ่ดินทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงนิ และไมส่ามารถ

เปลี่ยนชื่อไดห้ากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึน้ ตามอัตราค่าน า้มนัหรือค่าเงนิแลกเปลี่ยน ทางบริษทัสงวนสิทธิ์

ปรับราคาตัว๋ดงักลา่ว 

➢ เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นผา่นตวัแทนของบริษทั หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั ทางบริษทัจะ

ถือวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางชว่งวันหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตัวแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ 

รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flight จะไมม่กีารคืนเงนิมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมด 

➢ กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มน า้เงนิ) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏิเสธในการเขา้-

ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไมคื่นค่าทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น 

*กอ่นตดัสินใจจองทวัร ์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอียดทกุหนา้อยา่งถ่องแท ้ 

แลว้จึงมดัจ าเพ่ือประโยชนข์องท่านเอง* 


