
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แถมฟรี !!  ข้ึนตึกเบิรจ์คาริฟา BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD)   
 ตึกท่ีมีความสูงเหยียบ 828 เมตร 160ช้ัน  

นัง่ Monorail ชมโครงการสุดอลงัการ The Plam 
ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พรอ้มกิจกรรมแคมป์ป้ิง ข่ีอูฐชมพระอาทิตยต์กดินดินเนอรใ์ตแ้สงจนัทร ์   
ชมพรมผืนใหญ่ท่ีสุด ณ GRAND MOSQUE ซ่ึงใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก 
ชอ้ปป้ิงจุใจทั้งสินคา้พ้ืนเมืองและ Brand Nameใน Dubai Mall  
เมนูพิเศษ....BBQ+บุฟเฟ่ตส์ไตสอ์าหรบั                                             

เมนูสุดพิเศษ!!! รา้นดงั Red Lobster @ Dubai Mall 
เขา้ชมสวนดอกไมก้ลางทะเลทราย DUBAI MIRACLE GARDEN  
ตึกใหม่!!! เขา้หอชมวิว DUBAI FRAME ที่มีลกัษณะกรอบรูปขนาดใหญ ่ 

 ราคารวมวีซ่าแลว้  

 

Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ ่

104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 

  Tel: +66 53 115912 

   Hotline 089-644-7444  

    Line Id : @rubytravel  

 



 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ–ดไูบ-DUBAI FRAME                              (-/-/D) 

06.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร ผูโ้ดยสารขาออก ประตูท่ี 8 เคาน์เตอร ์T 

สายการบิน เอมิเรสต ์EK สายการบินชั้นนําหรูหราระดับโลก โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกเร่ืองเอกสารและสมัภาระ 

09.30 น. เหินฟ้าสู ่ดูไบ โดยสายการบิน EMIRATES เท่ียวบินท่ี EK375 AIRBUS A380  

13.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดไูบเม่ือเสร็จพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยนําทุกท่านเดินทางสูเ่มืองดไูบ 

จากน้ันนําท่านข้ึนหอชมววิ “DUBAI FRAME” ซ่ึงมีขนาดสงู 150 เมตร เชื่อมดว้ยสะพานยาว 93 เมตร เร่ิม

การก่อสรา้งตั้งแต่ปี 2013 ภายในหอชมววิจะเป็นพิพิธภณัฑเ์ลา่เร่ืองความเป็นมาในอดีตของดไูบจนถึง

ปัจจุบนั โดยนําเสนอผ่านเทคโนโลยีแสงสีเสียงสามมิติและ VERTUAL REALITY โดยหอชมวิวดงักลา่วเปิด 

เพ่ิงเร่ิมเปิดเม่ือวนัท่ี 01 มกราคม 2561 ท่านจะเห็นววิโดยรอบๆ ในตวัเมืองดไูบไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

 

 

 

 

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

   น าท่านเดินทางสู่ท่ีพัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า  
 

 

วนัที่สอง  ดไูบ-อาบูดาบี-GRANFD MOSQUE-HERITAGE VILLAGE-LOUVRE MUSEUM        (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําคณะเดินทางสู่ นครอาบูดาบี ซ่ึงหา่งจากตวัเมืองดไูบ 180 กิโลเมตร (ประมาณ 2 ชัว่โมง)  

**** หมายเหตุ โปรดแต่งกายสุภาพออกจากโรงแรมเพ่ือเขา้มัสยิดชิคซาเญด **** 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
คํา่ 

โรงแรมท่ีพกั หรือ

เทียบเท่า 

1 กรุงเทพฯ-ดูไบ-DUBAI FRAME ✈ ✈ O Holiday Inn Express 

2 
ดูไบ-อาบูดาบี- GRAND MOSQUE-HERITAGE VILLAGE-
DUBAI MIRACLE GARDEN  

O O O Holiday Inn Express 

3 
ดูไบ-JUMEIRAH BEACH-บุรจญอ์ลัอาหรบั BURJ AL ARAB 
Madinat Jumeirah Souk-นัง่รถ Monorail-THE PLAM 
ทวัรท์ะเลทราย (4WD)    

O O O Holiday Inn Express 

4 
ดูไบ-DUBAI MUSEUM-ABRA TAXI-GOLD SOUK-SPICE SOUK- 
RED LOBSTER-ข้ึนตึก BURJ KHALIFA- DUBAI MALL+นํ้าพุเตน้

ระบาํ   

O O ✈  

5 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 



 

 

 

ผูห้ญิง: กรุณาโพกผา้คลุมศรีษะดว้ยน่ะค่ะเส้ือแขนยาว กางเกงขายาว หา้มใส่กางเกงเลคก้ิงหรือ

กางเกงรดัรูป   ผูช้าย: เส้ือแขนยาวขายาวแต่งกายสุภาพ  

จากน้ันนําท่านชม GRAND MOSQUE หรือ SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL และเป็นสุเหรา่ประจาํเมือง ของ

ท่านเชคท่ีก่อตั้งประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตต์ ท่ีท่าน สรา้งไวก้่อนท่านจะสวรรคต การก่อสรา้งรวมทั้งหมด

เป็นเวลา 10 ปี สุเหรา่น้ีมีพรมผืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟChandelier ใหญ่

ท่ีสุดในโลก นําเขา้จากประเทศเยอรมนัทาํดว้ยทองคาํและทองแดง สามารถรองรบัผูม้าประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนาไดส้งูถึง 40,000 คน นอกจากน้ีมสัยิดแหง่น้ีเป็นสุสานหลวงท่ีฝังพระบรมศพของ Sheikh Zayed bin 

Sultan Al Nahyan อดีตประธานาธิบดีคนแรกแหง่สหรฐัอาหรบัเอมิเรตสแ์ละเจา้ผูค้รองรฐัอาบดูาบ้ี 

 

 

 

 

 

น้ันนําท่านชม HERITAGE VILLAGE ซ่ึงเป็นหมู่บา้นพ้ืนเมืองจาํลองความเป็นอยู่ของชาวเบดูอิน ท่ีเคยเร่ร่อน

อยูใ่นทะเลทราย ใหท่้านอิสระกบัการถ่ายภาพและเลือกซ้ือของเป็นท่ีระลึกไดจ้ากหมู่บา้น 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากน้ันนําท่านเขา้สูส่วนดอกไมท่ี้ใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย โดยสวนดอกไมน้ี้ถูกตั้งชื่อว่า ดู ไบ มิราเคิล การ์

เดน้ (Dubai Miracle Garden) มีการจดัแสดงดอกไมเ้ป็นรูปทรงต่างๆเช่น หวัใจ, ดาว , ปิรามิด และอ่ืน ๆ 

สวน ดไูบ มิราเคิล การเ์ดน้ เป็นสวนดอกไมท่้ามกกลางทะเลทราย 1 ใน 7 รฐัแห่งสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์

(United Arab Emirates)สวนดอกไมท่ี้ไดร้บัการยอมรบัวา่ใหญ่ท่ีสุดในโลก สรา้ง ในเขต ดไูบแลนด์ กินพ้ืนท่ี

ประมาณ 72,000 ตร.กม. ภายในสวนประกอบดว้ย ไมน้านาพนัธุก์วา่ 45 ลา้นตน้ นอกจากตน้ไม ้ดอกไม้

แลว้ ท่ีน่ีก็ยงัจะมีศนูยก์ารคา้ชอ้ปป้ิงมอลล ์ภตัตาคารหร ูเอา้ทเ์ลทพรีเม่ียม และศนูยด์แูลตน้ไมอี้กดว้ย 

 

 

 

 

 

***หมายเหตุ : ในกรณีท่ี Dubai Miracle Garden ปิดใหเ้ขา้ชม ท่านสามารถเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์LOUVRE ABUDHABI แทน 

ซ่ึงโปรแกรมจะสามารถปรบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสมในวนัและเวลาท่ีเดินทาง 



 

จากน้ันนําท่านแวะเขา้ชมพิพิธภณัฑล์ฟูว ์อาบดูาบี คือพิพิธภณัฑส์าขายอ่ยแหง่แรกของพิพิธภณัฑล์ฟูวน์อก 

 กรุงปารีส เกิดจากทางการสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์และทางการฝรัง่เศส ลงนามความรว่มมือทางวฒันธรรม 

 และศิลปะ โดยใหพิ้พิธภณัฑใ์ชช้ื่อลฟูว ์เป็นระยะเวลา 30 ปี เสมือนเป็นสาขายอ่ย ถือเป็นพิพิธภณัฑท์าง 

 ศิลปะแหง่แรกของอาหรบัท่ีรวบรวมเอาผลงานศิลปะชิ้ นสาํคญัของโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัมารวมไว ้

 ดว้ยกนั ภายใตแ้นวคิดการแบ่งปันเร่ืองราวอารยธรรมและวฒันธรรมของมนุษยชาติ พิพิธภณัฑ ์LOUVRE  

 ABU DHABI เลา่ถึงเร่ืองราวของมนุษยชาติในบทท่ีสรา้งแรงบนัดาลใจถึง 12 บท แต่ละบทเนน้เร่ืองรปูแบบท่ี

 ใชร้ว่มกนัและแนวคิดท่ีเปิดเผยความเชื่อมโยงกนัทัว่มนุษยชาติ ผลงานจากชว่งก่อนประวติัศาสตรจ์นถึง 

 ผลงานศิลปะรว่มสมยั ศิลปะในการแสดงมาจาก Collection ของพิพิธภณัฑค์วบคู่ไปกบัผลงานชิ้ นเอก 

 มากมายท่ียืมตวัมาจากบางสว่นของพิพิธภณัฑฝ์รัง่เศสท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโลกใหนั้กท่องเท่ียวไดส้มัผสั 

 ประวติัศาสตรใ์นอีกรปูแบบท่ีอาบดูาบี  

 

 

 

  เดินทางกลบัดูไบใชเ้วลาโดยประมาณ 2 ชัว่โมง 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

   น าท่านเดินทางสู่ท่ีพัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม  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

ท่านถ่ายรปูกบัโรงแรม ตึกบุรจญอ์ลัอาหรบั BURJ AL ARAB โรงแรมสุดหรู ระดบั 7ดาว ท่ีสวยและหรหูรา

ท่ีสุด แหง่หน่ึงของโลก และมีชชื่อเสียงของตะวนัออกกลาง ท่ีทุกคนใฝ่ฝันท่ีจะมีโอกาสเขา้ไปสมัผัส ตั้งอยู่ริม

อ่าวอาหรบั เป็นท่ีพกัอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรบั บุรจญอ์ัล อาหรับ (Burj Al Arab)หน่ึงในสญัลกัษณ์อัน

สาํคญัของประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสตึ์กบุรจญ์อัล อาหรบั ปัจจุบันเป็นโรงแรมรูปทรงเรือใบท่ีสวยและ

หรหูราท่ีสุดระดบัโลกและมีชื่อเสียงของตะวนัออกกลางมีความสูง321 เมตรหรือ 1,050 ฟุตตั้งอยู่บนเกาะ

เทียมท่ีถกูถมข้ึนหา่งจากแถบชายหาดจเูมรา่ห ์280 เมตรริมอ่าวเปอรเ์ซียท่ีทุกคนใฝ่ฝันท่ีจะมีโอกาสเขา้ไป

สมัผสัซ่ึงเป็นท่ีพกัอาศยัของเศรษฐีชาวอาหรบัการก่อสรา้งของตึกเร่ิมตน้ก่อสรา้งใน พ.ศ. 2537 แลว้เสร็จ

และเร่ิมเปิดใชง้านครั้งแรกเม่ือ 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2542รปูทรงของตึกถกูสรา้งใหเ้หมือนกับใบเรือของเรือใบ

แบบชาวอาหรบั ซ่ึงตวัตึกมีเสา 2 เสาแยกออกมาเป็นรูปตัว V ในขณะท่ีช่องว่างระหว่างตัว V ส่วนหน่ึงก็ปิด

ใหเ้ป็นหอ้งใหญ่ๆ และแบ่งออกเป็นชั้นๆ สถาปนิกไดก้ลา่ววา่ "ส่ิงก่อสรา้งน้ีจะเป็นสญัลกัษณข์องเมืองดไูบซ่ึง

ก็เหมือนกบั โอเปรา่เฮาสท่ี์เป็นสญัลกัษณข์องเมืองซิดนีย ์หรือหอไอเฟลท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองปารีสและ

ตึกบุรจญอ์ลั อาหรบัก็ตอ้งการกลายเป็นสญัลกัษณข์องเมืองดไูบประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสเ์ชน่กนั" 

 

 

 

 

 



 

 

จากน้ันนําท่านสู ่เมดิแนท จูไมร่า ซุค (Madinat Jumeirah Souk) ศูนยก์ารคา้รูปทรงอาหรบัโบราณตั้งอยู่

ติดริมทะเล หรือเรียกวา่ เวนิสแหง่ดไูบ เป็นตลาดติดแอร ์ตั้งอยูใ่นสว่นเดียวกบัโรงแรมหรรูะดบั 5 ดาว Mina 

Al Salam ของตระกูล Al Maktoum ออกแบบและตกแต่งเป็นศิลปะพ้ืนเมืองแบบอาหรบัคลาสสิก ภายในมี

สินคา้ระดบั Premium มากมาย อาทิ ของท่ีระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหรา่น หวัน้ําหอม โคมไฟ ของ

ประดบัตกแต่งบา้น ขนมหวาน และถัว่รสช็อกโกแลต เป็นตน้ 

 

 
 
 

 
น าท่าน น่ังรถ Monorail > เดินทางสู่โครงการเดอะปาล์ม THE PALM ซึ่งเป็นโครงการท่ีอลงัการ สดุยอด
โปรเจคส์โดยการถมทะเล ให้เป็นเกาะเทียมสร้างเป็นรูปต้นปาล์ม 3 เกาะ บนเกาะมีท่ีพักโรงแรม รีสอร์ท 
อพาร์ตเม้น ร้านค้า ภตัตาคาร รวมทัง้ส านกังาน ต่างๆนับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อนัดบั 8 ของโลก น าท่านช่ืนชม
ความสวยงามของภมูิประเทศ และบรรยากาศรอบๆ โรงแรมนี  ้  Palm Island เป็นโครงการมหัศจรรย์ท่ีคิดค้น
ส าหรับรองรับการอยู่อาศยัในอนาคต สร้างโดยการน าทรายมาถมทะเลเป็นเกาะเล็กๆ รวม 301 เกาะ รูปร่าง
หากมองจากด้านบนรูปต้นอินทผลมั (The Palm) และ โครงการ The World จะเห็นเป็นรูปแผนท่ีโลก  

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เดินทางกลบัสู่ โรงแรมท่ีพกั  

หลงัอาหารนาํท่านกลบัเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัเพ่ือเตรียมตวัตลุยทะเลทรายในช่วงบ่าย 

15.00 น.-15.30 น. พรอ้มกนัท่ีลอ๊บบ๊ี  จะมีเจา้หนา้ท่ีมาคอยรบัท่าน ไปแคมป์ /ตะลุยทะเลทราย โดย

บริการน้ีจะอาํนวยความสะดวกโดยการรบั-สง่ถึงโรงแรม “ ทวัรท์ะเลทราย””ท่านจะสนุกกบัการนัง่รถตะลุย

ไปเนินทราย ต่ืนเตน้ พรอ้มชมพระอาทิตยต์ก หลังจากน้ันนําท่านเขา้สู่ แคม้ป้ิงกลางทะเลทราย โดย

ภายในมีกิจกรรมต่างๆใหทุ้กท่านรว่มสนุก อาทิเชน่ 

Henna Tattoo (ทดลองศิลปะการเพนทล์วดลายแบบฉบบัชาวอาหรบั) 

SHI SHA. (เครื่องสูบบารากู่ แบบฉบบัของชาวอาหรบักลิ่นผลไม) 

 GALA BAYA... ใหท่้านแต่งกายพ้ืนเมืองแบบชาวอาหรบั ถ่ายรูปเก็บไวป็้นท่ีระลึก 

 ฟรี ไม่อั้นชิมชาอาหรบั, ผลไมต้ามฤดูกาล, กาแฟ, นํ้าอดัลม, นํ้าดื่ม   การข่ีอูฐ 

 

 

 

 

 



 

 

 

คํา่ บริการอาหารคํา่ แบบบารบี์คิว ในท่ามกลางบรรยากาศทะเลทรายสบาย พรอ้มโชวร์ะบาํ

หนา้ทอ้ง(Belly Dance) จากสาวสวยชาวอาหรบักลางทะเลทราย  

22.00 น. เดินทางออกจากแคมป์ กลบัสู่ โรงแรมท่ีพกั  

  น าท่านเดินทางสู่ท่ีพัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า 

วนัที่ส่ี  ดไูบ-DUBAI MUSEUM-ABRA TAXI-GOLD SOUK-SPICE SOUK- RED LOBSTER-ข้ึนตึก 

BURJ KHALIFA-DUBAI MALL+นํ้าพุเตน้ระบาํ               (B/L/-) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําคณะเขา้เยี่ยม ชมพิพิธภณัฑ ์ดูไบ (DUBAI MUSEUM) เป็นพิพิธภณัฑท่ี์ทนัสมยัท่ีสุดในตะวนัออก

กลาง สรา้งขึ้ นเม่ือศตวรรษท่ี 19 บรูณะครั้งลา่สุดปี ค.ศ.1970 เป็นพิพิธภณัฑท่ี์รวบรวมเร่ืองราวสาํคัญทาง

ประวติัศาสตร ์เชน่ การคน้พบ งานศิลป์ ในหลุมฝังศพท่ี AL QUSAIS ท่ีมีอายุถึง 4,000 ปีและเร่ืองราวการ

คา้ขายมุก ในประวติัศาสตรก์่อนการคน้พบน้ํามัน และท่านจะประทับใจกับการนําเทคโนโลยีต่าง ๆ มา

ถ่ายทอดเพ่ือบอกเลา่เร่ืองราวประวติัศาสตรข์องอาหรบัโบราณ  

 

 

 

 

 

จากน้ันนําทุกท่านนัง่ เรือขา้มฝาก ABRA                                                             

                   ชอ้ปป้ิงท่ีตลาดทอง  

 

 

 

 

 

 

นาํท่านเดินชอ้ปป้ิง ตลาดทอง (GOLD SOUK)                                     ขายทุกอย่างท่ีเป็น 

JEWELRY                 ต่างๆรา้นเล็กๆมากมายกว่ารอ้ยรา้นคา้ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของท่ี ตลาด

เครื่องเทศ (SPICE SOUK)         เครื่องเทศทั้งตลาดตลบอบอวนไปดว้ยกล่ินเครื่องเทศหลากหลายชนิด

จากทัว่ทุกมุมโลกจําพวกไมห้อม อบเชย ถัว่ กระวาน กานหล ูและถัว่รอ้ยแปดชนิดจากทุกท่ีในตะวนัออก

กลาง 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ Red Lobster ซ่ึงเป็นสาขาจากอเมริกา อยู่ท่ี Dubai Mall เป็นอีกรา้นหน่ึงท่ี

ไดร้บัความนิยมโดยเฉพาะนักท่องเท่ียว ไม่ใชแ่ค่เพราะมี lobster เท่าน้ัน แต่ท่ีนัง่ outdoor จะมองเห็นตึก  



 

 

 

Burj Khalifa และการแสดงแสงสี และน้ําพุเตน้ระบําตอนกลางคืนอีกดว้ย คนจึงมักจอง outdoor เพ่ือทาน 

lobster และดกูารแสดงน้ําพุไปในตวั 

 

 

 

 

 

นําท่านเดินทางกลบัสูเ่มืองดไูบเพ่ือข้ึนชมตึกบุรจญเ์คาะลีฟะฮ์ BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN 

THE WORLD) หรือเดิมชื่อ บุรจญด์ูไบหน่ึงในสญัลกัษณอ์นัสาํคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสอี์ก

ทั้งยงัเป็นฉากเส่ียงตายสาํคญัของพระเอก “ ทอมครซู” จากภาพยนตรเ์ร่ือง Mission Impossible 4 ซ่ึงตึก มี

ความสงูถึง 828 เมตร ปัจจุบันมีทั้งหมด160 ชั้นเป็นตึกท่ีไดช้ื่อว่าสูงท่ีสุดในโลกตัวตึกไดท้ําสถิติกลายมา

เป็นตึกระฟ้าท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง546 เมตรแซงตึกไทเป101 เรียบรอ้ย(สูงกว่าตึกไทเป101 

ประมาณ 97 เมตร และสงูกวา่อาคารใบหยก2 ประมาณ 218 เมตร) ซ่ึงไดมี้การเปิดตัวอย่างเป็นทางการ 

เม่ือวนัท่ี4 มกราคม พ.ศ.2553 และ เปล่ียนชื่ออาคารจาก "บุรจญด์ูไบ" เป็น "บุรจญ์เคาะลีฟะฮ์" เพ่ือ เป็น

เกียรติแก่ ท่านชีคคอ์ดีตประธานาธิบดีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ตึกบุรจญเ์คาะลีฟะฮ์ออกแบบโดยเอส

โอเอ็ม ผูอ้อกแบบเดียวกนักบัเซียรท์าวเวอร ์อาคารท่ีสงูท่ีสุดในสหรฐัอเมริกาในปัจจุบนัการตกแต่งภายในจะ

ตกแต่งโดยจอรโ์จอารม์านี Giorgio Armaniโดยเป็นโรงแรมอารม์านีสาํหรบั37 ชั้นลา่งโดยชั้น45 ถึง108 จะ

เป็นอพาร์ตเมนต์โดยท่ีเหลือจะเป็นสํานักงานและชั้นท่ี123 และ 124 จะเป็นจุดชมวิวของตึกท่ีสําคัญ 

สว่นบนของตึกจะเป็นเสาอากาศส่ือสารนอกจากน้ีชั้น 78 จะมีสระว่ายน้ํา กลางแจง้ขนาดใหญ่โดยตึกน้ีจะ

ติดตั้งลิฟตท่ี์เร็วท่ีสุดในโลกท่ีความเร็ว18 ม./วินาที (65 ก.ม./ชม.,40 ไมล/์ชม.)โดยลิฟตท่ี์มีความเร็วสงูสุด

อนัดบัท่ี 2 ปัจจุบนัอยูท่ี่ตึกไทเป101ท่ีมีความความเร็ว 16.83 ม./วินาที 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านชอ้ปป้ิงหา้งดูไบมอลล(์Dubai Mall)เป็นศนูยก์ารคา้แหง่ใหม่ลา่สุดของเมืองดูไบ โดยจําลองอาทิเช่น 

หา้ง Gallaria Lafayette หา้งชื่อดงัของฝรัง่เศส หา้ง Bloomingdales อันยิ่งใหญ่จากอเมริกาเป็นศูนยร์วมแบ

รนดเ์นมชั้นนําแนวหนา้จากทัว่ทุกมุมโลก ท่านสามารถเลือกชมเทคโนโลยีลํ้าสมัยของน้ําพุเตน้ระบําท่ีขนาด

ใหญ่ท่ีสุดในโลกโดยมีการจดัแสดงท่ีบริเวณหนา้หา้งดไูบมอลล ์เร่ิมตั้งแต่ 17.30-24.00น.โดยการแสดงจะ

เร่ิมทุกๆ30นาทีจากจุดน้ี ถ่ายสามารถถ่ายรปูคู่กบัตึกบุรจญเ์คาะลีฟะฮ์ (BurjKhalifa) แบบเต็มตวัตึกอีกดว้ย 

 

 

 

 

 



 

คํา่  อิสระอาหารคํา่เพ่ือสะดวกในการเลือกซ้ือของภายในหา้ง 

20.00 น. ไดเ้วลาพอสมควรนําท่านเดินทางสู ่สนามบินดูไบ เพ่ือเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 

22.30 น. เหิรฟ้าสู ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบิน EK374  

 

วนัที่หา้  กรุงเทพฯ          (-/-/-) 

07.35 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ ดว้ยความประทบัใจ  

 
**รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้นีโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ** 

**ก่อนท าการจองทวัร์ทกุครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทกุหน้า และทกุบรรทดั เน่ืองจากทางบริษัทฯ  
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก 

อัตราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง  

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) พกัเดี่ยวเพ่ิม 

12-16 เม.ย. 61 

13-17 เม.ย. 61 
39,888 บาท 38,888 บาท 37,888 บาท 7,500 บาท 

14-18 เม.ย. 61 39,555 บาท 38,555 บาท 36,555 บาท 7,500 บาท 

UPDATE 03/03/18 
**ราคานี ้สงวนการเดินทาง จ านวน 20 ท่านขึน้ไป** 

 
เง่ือนไขในการจองทวัร ์

งวดที่ 1 : สาํรองท่ีนัง่จา่ย 15,000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส่งสาํเนาหนังสือเดินทาง 

งวดที่ 2 :ชาํระยอดส่วนท่ีเหลอื ก่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั  

หากไม่ชาํระค่าใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิ 
ยกเลิกหลงัจากวางเงินมัดจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วันนั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทาํเร่ืองยื่นเอกสารไปยงัสายการบิน 

โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไม่สามารถ แจง้ไดว่้า

สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยู่กบัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ

บริการอ่ืนๆเป็นสาํคญั  

เอกสารท่ีใช้ประกอบในการยื่นวีซ่า 
 ในการท าวีซ่าประเทศดไูบ 10วนั ลว่งหน้าก่อนเดินทาง 
 พาสปอร์ตมีอายนุานกวา่ 6 เดือน และมีหน้าวา่งอย่างน้อย 2 หน้า 
 รูปถ่ายพืน้หลงัสีขาว ขนาด 2นิว้ 1 รูป หน้าตรง ไมยิ่ม้ ไมเ่ห็นฟัน  
 สแกนหน้าพาสปอร์ต กลางเตม็2 หน้า (ต้องเป็นสแกนสีไม่สามารถใช้ส าเนาได้) 



 

 กรณีเดก็อายไุมถ่งึ 20 ปีบริบรูณ์ และไมไ่ด้เดินทางกบับิดา/มารดา คนใดคนหนึง่ ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไป
ตา่งประเทศ จากบิดา/มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ โดยระบปุระเทศและวนัเดินทาง (ตัวจริง) 
 ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ ของบิดามารดา   (กรณีท่ีมีเดก็อายตุ ่ากว่า 20 ปีเดินทางไปด้วย) 
 ส าเนาสตูิบตัร 1 ชดุ (กรณีอายตุ ่ากว่า 20 ปี) 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชดุ (กรณีอายุต ่ากว่า 20 ปี) 

 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือส าเนาทะเบียนหย่า 1 ชดุ (กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปีเดินทาง) 
 
 
 
 
ตัวอย่างเอกสารยื่นวีซ่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อแนะน าและแจ้งเพื่อทราบ 
 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะน าให้   
  ท่านเปิดห้องพกั เป็น 2 ห้องจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
กรณีเดินทางเป็นต๋ัวกรุ๊ป หากออกต๋ัวแล้วไม่สามารถขอคืนเงนิได้และไม่สามารถเปล่ียนวันเดินทางได้ 
กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ให้ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 ก.ก.ตอ่ใบ / กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง (Hand carry)  
  น า้หนกัต้องไมเ่กิน 7 ก.ก.1ใบ  
 
อัตราค่าบริการนีร้วม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั โดยสายการบินเอมิเรสต์ ( EK ) 
 คา่รถโค้ชท่องเท่ียวตามรายการ      
 คา่ท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 3 คืน (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบใุนรายการ    

พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลอืเกิน 6 เดือน 

มิฉะน้ันบริษัทจะไม่รบัผิดชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

 



 

 
 
 
 คา่วีซ่าเข้าประเทศสหรฐั อาหรับเอมเิรสต์ 
 คา่ธรรมเนียมตา่งๆ และคา่เข้าชมตามสถานท่ีทกุแห่ง  
 คา่ประกนัอบุตัิเหตใุนการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท  
  วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบใุนใบรับรองแพทย์วา่ ”อาหารเป็นพิษเท่านัน้”) 

 (หมายเหตุ: คา่ประกนัอบิุตเิหตสุ าหรับเดก็ท่ีมีอายุต ่ากวา่ 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายมุากกวา่ 75 ปี 
ทางบริษัทประกนัฯจะชดใช้คา่สินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหนึง่ของสญัญาฯ) 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 คา่หนงัสือหนงัสือเดินทาง 
 คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมตอ่ท่าน) 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่งๆ เช่น คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ คา่อาหารสัง่พิเศษ, คา่มินิบาร์ในห้องพกั  
 คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ, คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
เป็นธรรมเนียมปฏิบตัใินการท่องเที่ยว นักทอ่งเที่ยวควรทิปแก่มัคคุเทศกท์อ้งถิน่และ 

      คนขบัรถท่ีคอยบริการเราโดยประมาณ   ประมาณ  37 USD ต่อทริป 

 ค่าทิปมัคคุเทศกไ์ทย ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 5วนั เท่ากับ 15 USD) 

 ค่าทิปมัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 4วนั เท่ากับ 12 USD)       

 พนักงานขบัรถในประเทศดูไบ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 4วนั เท่ากับ 8 USD) 

 พนักงานขบัรถท่องทะเลทราย  ท่านละ 2 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 1 วนั เท่ากับ 2 USD) 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมัดจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วันนั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 
***หมายเหตุ*** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนลว่งหนา้ 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํกรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน  ซ่ึงใน

กรณีน้ีทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

 ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํา่กวา่ 20 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปล่ียนแปลงขนาดของ

พาหนะท่ีใชใ้นการนําเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํา่กวา่ 20 ท่าน หรือตํา่กวา่มาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอพิจารณา

ยกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมเต็ม ตามความเหมาะสม 



 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะ

ไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยั

บางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 
 
บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทาํรา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ 

หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเครือ่งบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสงูขึ้ น ตามอตัราค่าน้ํามนั หรือ 

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักลา่ว 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 
หากลูกค้าท่านใด ยืน่วซ่ีาแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิลกูค้าต้องช าระค่ามดัจ าที่ 15,000 บาท และค่าวซ่ีาตามที่สถานฑูตฯ เรียกเกบ็ 
 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเตมิ ** 

**ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เก่ียวขอ้งกับวนัเดินทางที่

ทา่นไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตัว๋ดงักลา่ว 

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

 

 


