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NT500
ทวัรด์ไูบ ตกึเบริจ์คารฟิา 5 วัน 3 คนื (EK)
ทัวรด์ไูบ , 5 วัน 3 คนื ,

Holiday Inn Express Dubai

นครอาบูดาบ ี- GRAND MOSQUE - HERITAGE VILLAGE - Ferrari World  - ดูไบ - JUMEIRAH BEACH 
บุรจญอ์ลัอาหรบั - เมดแินทจูไมรา่ซุค - Monorail - โครงการเดอะปาลม์ - ตะลยุทะเลทราย - ระบําหนา้ทอ้ง 

พพิธิภณัฑ ์- ABRA TAXI - ตลาดทอง - ตลาดเครอืงเทศ - บุรจญเ์คาะลฟีะฮ ์- หา้งดูไบมอลล ์

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - ดไูบ - แวะถา่ยรูป DUBAI FRAME - MIRACLE GARDEN

06.30 น.
คณะเดนิทางพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคาร ผูโ้ดยสารขาออก ประตทู ี8 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ เอมเิรสต ์(EK)
สายการบนิชนันําหรูหราระดับโลก โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกเรืองเอกสารและสมัภาระ

09.55 น.
เหนิฟ้าสู ่ดไูบ โดย สายการบนิ EMIRATES เทยีวบนิท ีEK375 AIRBUS A380 (บรกิารอาหารบนเครือง ใชเ้วลาบนิ 6.30 ชวัโมง)

13.00 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตดิไูบ เมอืเสร็จพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรียบรอ้ยนําทกุทา่นเดนิทางสูเ่มอืงดไูบ



นําทา่นแวะถ่ายรูป DUBAI FRAME ซงึมขีนาดสงู 150 เมตร เชอืมดว้ยสะพานยาว 93 เมตร เรมิการกอ่สรา้งตังแตปี่ 2013
ภายในหอชมววิจะเป็นพพิธิภัณฑเ์ลา่เรืองความเป็นมาในอดตีของดไูบจนถงึปัจจบัุน โดยนําเสนอผา่นเทคโนโลยีแสงสเีสยีงสามมติแิละ VERTUAL
REALITY โดยหอชมววิดังกลา่วเปิดเพงิเรมิเปิดเมอืวันท ี01 มกราคม 2561 ทา่นจะเห็นววิโดยรอบ  ๆในตัวเมอืงดไูบไดอ้ย่างชดัเจน

จากนันนําทา่นเขา้ชม DUBAI MIRACLE GARDEN สวนดอกไมใ้นดไูบ มริาเคลิ การเ์ดน เรมิตน้ครังแรกปี 2013
จดุเดน่ของสวนดอกไมใ้นปีนีเกดิจากความร่วมมอืระหวา่ง ดไูบ มริาเคลิ การเ์ดน และสายการบนิเอมเิรตส ์ทจัีดดอกไมเ้ป็นรูปเครืองบนิแอรบั์ส เอ
380 ขนาดเทา่ของจรงิ โดยสรา้งจากวัสดรุีไซเคลิ ใชด้อกไมส้ดและพรรณพชืกวา่ 500,000
ตน้และยังไดรั้บการรับรองจากกนิเนสสเ์วลิดเ์รกคอรด์ส ์Guinness World Records วา่เป็นการจัดดอกไมท้มีโีครงสรา้งใหญ่ทสีดุในโลก
เครืองบนิจําลองขนาดใหญ่เทา่ของจรงิตกแตง่ดว้ยดอกไมน้านาชนดิคอืสงิทดีงึดดูใหฉั้นและเพอืนมายังทแีหง่นีภาพในมุมหนงึทมีองเห็นแอรบั์ส
เอ 380 ของสายการบนิเอมเิรตสจ์อดขา้งรันเวยด์อกไมห้ลากสเีป็นภาพทสีรา้งความตนืตาตนืใจแกผู่ท้ไีดเ้ห็น
การเดนิชมดอกไมใ้นสวนแหง่นีใหค้วามรูส้กึเหมอืนกําลังชมนทิรรศการศลิปะ บางจดุเราสามารถชนืชมความงามทเีรียบงา่ย
ในขณะทบีางจดุมกีารนําเสนอไอเดยีทแีปลกใหม่และน่าสนใจ เราจะเห็นการจําลองสถานททีมีชีอืเสยีงอย่างตกึเบริจ์คาลฟิา
ควบคูไ่ปกับการสรา้งสถานทแีละตัวละครในโลกจนิตนาการ สรา้งบรรยากาศใหผู้ม้าเยือนรูส้กึเหมอืนกําลังอยู่ในสวนทมีคีวามมหัศจรรย์
ซงึในแตล่ะปีก็จะมดีไีซนแ์ละคอนเซ็ปตท์แีตกตา่งกันออกไปอกจากคนจะไดเ้ดนิชมความสวยงามของสถานทภีายในยังมกีารจัดโซนตา่งๆ
ใหนั้งพักผอ่นไดทั้งในร่มและกลางแจง้ รวมทังมโีซนอาหารและเครืองดมืใหบ้รกิารอยู่รอบๆ

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
HOLIDAY INN EXPRESS หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี2
ดไูบ - อาบูดาบ ี- เอมเิรตสพ์าเลส - GRANFD MOSQUE - HERITAGE VILLAGE - MALL OF EMIRATE - GLOBAL VILLAGE

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่นครอาบูดาบ ีซงึหา่งจากตัวเมอืงดไูบ 180 กโิลเมตร (ประมาณ 2 ชวัโมง) 
**** หมายเหต ุโปรดแตง่กายสภุาพออกจากโรงแรมเพอืเขา้มสัยดิชคิซาเญด **** 
ผูห้ญงิ: กรุณาโพกผา้คลมุศรีษะดว้ยน่ะคะ่เสอืแขนยาว กางเกงขายาว หา้มใสก่างเกงเลคกงิหรือกางเกงรัดรูป 
ผูช้าย: เสอืแขนยาวขายาวแตง่กายสภุาพ 

นําทา่นเก็บภาพความประทับใจคูก่ับ EMIRATE PALACE เป็นโรงแรมของรัฐบาลอาบดูาบ ีบรหิารโดยกลุม่ Kempinski เปิ
ดใหบ้รกิารครังแรกเมอืปี 2548 โดยใชง้บประมาณกอ่สรา้งทังสนิประมาณ 3 พันลา้นเหรียญสหรัฐ
ซงึสรา้งสวยงามดจุดังพระราชวังของเจา้ผูค้รองนคร โรงแรมนีอยู่บนทขีองอดตีประธานาธบิด ีShieak Al Anyan
ซงึทา่นเคยดํารงตําแหน่งประธานาธบิด ีของ U.A.E 

จากนันนําทา่นชม GRAND MOSQUE หรือ SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL และเป็นสเุหร่าประจําเมอืง
ของทา่นเชคทกีอ่ตังประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตต ์ททีา่น สรา้งไวก้อ่นทา่นจะสวรรคต การกอ่สรา้งรวมทังหมดเป็นเวลา 10 ปี
สเุหร่านีมพีรมผนืทใีหญ่ทสีดุในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟChandelier ใหญ่ทสีดุในโลก
นําเขา้จากประเทศเยอรมันทําดว้ยทองคําและทองแดง สามารถรองรับผูม้าประกอบพธิกีรรมทางศาสนาไดส้งูถงึ 40,000 คน
นอกจากนีมัสยดิแหง่นีเป็นสสุานหลวงทฝัีงพระบรมศพของ Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan
อดตีประธานาธบิดคีนแรกแหง่สหรัฐอาหรับเอมเิรตสแ์ละเจา้ผูค้รองรัฐอาบดูาบ ีนําทา่นชม HERITAGE VILLAGE
ซงึเป็นหมู่บา้นพนืเมอืงจําลองความเป็นอยู่ของชาวเบดอูนิ ทเีคยเร่ร่อนอยู่ในทะเลทราย
ใหท้า่นอสิระกับการถ่ายภาพและเลอืกซอืของเป็นทรีะลกึไดจ้ากหมู่บา้น

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดนิทางกลับดไูบใชเ้วลาโดยประมาณ 2 ชวัโมง

บา่ย
จากนันนําทา่นอสิระชอ้ปปิง Mall of the Emirates ไดรั้บความนยิมสงูทันททีเีปิดบรกิาร Mall of the Emirates เป็นหา้งขนาดใหญ่
มโีรงภาพยนตร ์Cinestar แบบคอมเพล็กซ ์มอีารเ์คดกวา้งใหญ่ ตดิตังตูเ้กมส ์ลานโบวล์งิ และรา้นคา้อกีมากมาย รวมถงึรา้นตา่งๆ



ทไีดรั้บความนยิมในดไูบ และ Borders, Debenhams, Zara และแมแ้ต ่Harvey Nichols สนิคา้แบรนดดั์งอย่าง H&M และ Phat Farm
สําหรับลกูคา้ทัวไป และ Via Rodeo ทเีต็มไปดว้ย Versace, D&G, Ferragamo และอนื  ๆในหา้งยังมสีว่นของ Ski Dubai ใน Mall of the
Emiratesจดุทโีดดเดน่ทสีดุของ Mall of the Emirates ก็คอื Ski Dubai ไม่น่าแปลกใจท ีMall of the Emirates
เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทไีดรั้บความนยิมสงูสดุในดไูบ Ski Dubai หนงึในสดุยอดแหลง่ทอ่งเทยีวในสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์
สามารถเลอืกเลน่ระหวา่งสก ีสโนวบ์อรด์ เลอืนหมิะ หรือโยนบอลหมิะในสวนหมิะ (ไม่รวมคา่เขา้และคา่อุปกรณ์ใน Ski)

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่GLOBAL VILLAGE (เปิด 16.00-00.00 น.) นําทา่นเยียมชมมหกรรมวัฒนธรรมทใีหญ่ทสีดุในภมูภิาคอาหรับ
ภายในจะมกีจิกรรม อาทเิชน่ ชอ้ปปิง ,ความบันเทงิกลางแจง้ และกจิกรรมทมีสีสีนัตามชว่งเทศกาลตา่ง  ๆโดยมปีระเทศทเีขา้ร่วมออกรา้นกวา่ 70
ประเทศ นําเสนอในพาวลิเลยีนกวา่ 36 จดุ นอกจากนันยังมเีครืองเลน่สวนสนุกกวา่ 50 อย่าง รวมทังรา้นอาหาร 26 รา้น ในเมนูอาหารจากทัวโลก
(รายการ GLOBAL VILLAGE เรมิตังแตวั่นท ี01 พ.ย. 62)

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
HOLIDAY INN EXPRESS หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี3
ดไูบ - JUMEIRAH BEACH - บุรจญอ์ลัอาหรบั BURJ AL ARAB - Madinat Jumeirah Souk - นงัรถ Monorail - THE PLAM -
ทวัรท์ะเลทราย (4WD)

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นชม ชายหาด JUMEIRAH BEACH ซงึเป็นชายหาดตากอากาศทสีวยงามยอดนยิมของดไูบ 

จากนันนําทา่นถ่ายรูปกับโรงแรม ตกึบุรจญอ์ลัอาหรบั BURJ AL ARAB โรงแรมสดุหรู ระดับ 7ดาว ทสีวยและหรูหราทสีดุ แหง่หนงึของโลก
และมชีอืเสยีงของตะวันออกกลาง ททีกุคนใฝ่ฝันทจีะมโีอกาสเขา้ไปสมัผัส ตังอยู่รมิอ่าวอาหรับ เป็นทพัีกอาศัยของเศรษฐชีาวอาหรับ บรุจญอั์ล
อาหรับ (Burj Al Arab)หนงึในสญัลักษณ์อันสําคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตสต์กึบรุจญอั์ล อาหรับ
ปัจจบัุนเป็นโรงแรมรูปทรงเรือใบทสีวยและหรูหราทสีดุระดับโลกและมชีอืเสยีงของตะวันออกกลางมคีวามสงู321 เมตรหรือ 1,050
ฟตุตังอยู่บนเกาะเทยีมทถีูกถมขนึหา่งจากแถบชายหาดจเูมร่าห ์280
เมตรรมิอ่าวเปอรเ์ซยีททีกุคนใฝ่ฝันทจีะมโีอกาสเขา้ไปสมัผัสซงึเป็นทพัีกอาศัยของเศรษฐชีาวอาหรับการกอ่สรา้งของตกึเรมิตน้กอ่สรา้งใน พ.ศ.
2537 แลว้เสร็จและเรมิเปิดใชง้านครังแรกเมอื 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542รูปทรงของตกึถูกสรา้งใหเ้หมอืนกับใบเรือของเรือใบแบบชาวอาหรับ
ซงึตัวตกึมเีสา 2 เสาแยกออกมาเป็นรูปตัว V ในขณะทชีอ่งวา่งระหวา่งตัว V สว่นหนงึก็ปิดใหเ้ป็นหอ้งใหญ่  ๆและแบง่ออกเป็นชนัๆ
สถาปนกิไดก้ลา่ววา่ "สงิกอ่สรา้งนีจะเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงดไูบซงึก็เหมอืนกับ โอเปร่าเฮาสท์เีป็นสญัลักษณ์ของเมอืงซดินีย์
หรือหอไอเฟลทเีป็นสญัลักษณ์ของเมอืงปารีสและตกึบรุจญอั์ล
อาหรับก็ตอ้งการกลายเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงดไูบประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตสเ์ชน่กัน"

จากนันนําทา่นสู ่เมดแินท จไูมรา่ ซุค (Madinat Jumeirah Souk) ศนูยก์ารคา้รูปทรงอาหรับโบราณตังอยู่ตดิรมิทะเล หรือเรียกวา่ เวนสิแหง่ดไูบ
เป็นตลาดตดิแอร ์ตังอยู่ในสว่นเดยีวกับโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Mina Al Salam ของตระกลู Al Maktoum
ออกแบบและตกแตง่เป็นศลิปะพนืเมอืงแบบอาหรับคลาสสกิ ภายในมสีนิคา้ระดับ Premium มากมาย อาท ิของทรีะลกึ พวงกญุแจ ขวดทราย
พรมอหิร่าน หัวน ้าํหอม โคมไฟ ของประดับตกแตง่บา้น ขนมหวาน และถัวรสช็อกโกแลต เป็นตน้

นําทา่น นงัรถ Monorail > เดนิทางสู ่โครงการเดอะปาลม์ THE PALM ซงึเป็นโครงการทอีลังการ สดุยอดโปรเจคสโ์ดยการถมทะเล
ใหเ้ป็นเกาะเทยีมสรา้งเป็นรูปตน้ปาลม์ 3 เกาะ บนเกาะมทีพัีกโรงแรม รีสอรท์ อพารต์เมน้ รา้นคา้ ภัตตาคาร รวมทังสํานักงาน
ตา่งๆนับวา่เป็นสงิมหัศจรรยอั์นดับ 8 ของโลก นําทา่นชนืชมความสวยงามของภมูปิระเทศ และบรรยากาศรอบ  ๆโรงแรมนี Palm Island
เป็นโครงการมหัศจรรยท์คีดิคน้สําหรับรองรับการอยู่อาศัยในอนาคต สรา้งโดยการนําทรายมาถมทะเลเป็นเกาะเล็ก  ๆรวม 301 เกาะ
รูปร่างหากมองจากดา้นบนรูปตน้อนิทผลัม (The Palm) และ โครงการ The World จะเห็นเป็นรูปแผนทโีลก

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เดนิทางกลับสู ่โรงแรมทพัีก

15.00 น. - 15.30 น.
พรอ้มกันทล๊ีอบบ ีจะมเีจา้หนา้ทมีาคอยรับทา่น ไปแคมป์ /ตะลยุทะเลทราย โดยบรกิารนีจะอํานวยความสะดวกโดยการรับ-สง่ถงึโรงแรม “



ทัวรท์ะเลทราย””ทา่นจะสนุกกับการนังรถตะลยุไปเนนิทราย ตนืเตน้ พรอ้มชมพระอาทติยต์ก หลังจากนันนําทา่นเขา้สู ่แคม้ปิงกลางทะเลทราย
โดยภายในมกีจิกรรมตา่งๆใหท้กุทา่นร่วมสนุก อาทเิชน่
Henna Tattoo (ทดลองศลิปะการเพนทล์วดลายแบบฉบับชาวอาหรับ)
SHI SHA. (เครืองสบูบารากู ่แบบฉบับของชาวอาหรับกลนิผลไม)
GALA BAYA... ใหท้า่นแตง่กายพนืเมอืงแบบชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไวป็้นทรีะลกึ
ฟรี ไม่อันชมิชาอาหรับ, ผลไมต้ามฤดกูาล, กาแฟ, น ้าํอัดลม, น ้าํดมื
การขอีูฐ

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ แบบบารบ์คีวิ ในทา่มกลางบรรยากาศทะเลทรายสบาย 

พรอ้มโชว ์ระบําหนา้ทอ้ง (Belly Dance) จากสาวสวยชาวอาหรับกลางทะเลทราย

22.00 น.
เดนิทางออกจากแคมป์ กลับสู ่โรงแรมทพัีก

ทพีกั
IHOLIDAY INN EXPRESS หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี4
ดไูบ - DUBAI MUSEUM - ABRA TAXI - GOLD SOUK - SPICE SOUK - ขนึตกึ BURJ KHALIFA - DUBAI MALL + น้าํพเุตน้ระบํา

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทกุทา่นเขา้เยียมชม พพิธิภณัฑ ์ดไูบ (DUBAI MUSEUM) เป็นพพิธิภัณฑท์ทัีนสมัยทสีดุในตะวันออกกลาง สรา้งขนึเมอืศตวรรษท ี19
บรูณะครังลา่สดุปี ค.ศ.1970 เป็นพพิธิภัณฑท์รีวบรวมเรืองราวสําคัญทางประวัตศิาสตร ์เชน่ การคน้พบ งานศลิป์ ในหลมุฝังศพท ีAL QUSAIS
ทมีอีายุถงึ 4,000 ปีและเรืองราวการคา้ขายมุก ในประวัตศิาสตรก์อ่นการคน้พบน ้าํมัน และทา่นจะประทับใจกับการนําเทคโนโลยีตา่ง ๆ
มาถ่ายทอดเพอืบอกเลา่เรืองราวประวัตศิาสตรข์องอาหรับโบราณ 

จากนันนําทกุทา่นนัง เรอืขา้มฝาก ABRA ซงึเป็นพาหนะทชีาวดไูบใชก้ันมาแตโ่บราณและยังคงอนุรักษ์ไว ้
ขา้มฝังพาทกุทา่นไปชอ้ปปิงทตีลาดทอง 

นําทา่นเดนิชอ้ปปิง ตลาดทอง (GOLD SOUK) เป็นท1ีของตลาดทองทใีหญ่ทสีดุในโลกขายทกุอย่างทเีป็น JEWELRY เชน่ มุก อัญมณี
ตา่งๆรา้นเล็กๆมากมายกวา่รอ้ยรา้นคา้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืของท ีตลาดเครอืงเทศ (SPICE SOUK) คอื
ตลาดเครืองเทศทังตลาดตลบอบอวนไปดว้ยกลนิเครืองเทศหลากหลายชนดิจากทัวทกุมุมโลกจําพวกไมห้อม อบเชย ถัว กระวาน กานหลู
และถัวรอ้ยแปดชนดิจากทกุทใีนตะวันออกกลาง

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงดไูบ เพอืขนึชม ตกึบุรจญเ์คาะลฟีะฮ ์BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) หรือเดมิชอื
บรุจญด์ไูบหนงึในสญัลักษณ์อันสําคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตสอ์กีทังยังเป็นฉากเสยีงตายสําคัญของพระเอก “ ทอมครูซ”
จากภาพยนตรเ์รือง Mission Impossible 4 ซงึตกึ มคีวามสงูถงึ 828 เมตร ปัจจบัุนมทัีงหมด160
ชนัเป็นตกึทไีดช้อืวา่สงูทสีดุในโลกตัวตกึไดทํ้าสถติกิลายมาเป็นตกึระฟ้าทสีงูทสีดุในโลกมคีวามสงูถงึ546 เมตรแซงตกึไทเป101
เรียบรอ้ย(สงูกวา่ตกึไทเป101 ประมาณ 97 เมตร และสงูกวา่อาคารใบหยก2 ประมาณ 218 เมตร) ซงึไดม้กีารเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมอืวันท4ี
มกราคม พ.ศ.2553 และ เปลยีนชอือาคารจาก "บรุจญด์ไูบ" เป็น "บรุจญเ์คาะลฟีะฮ"์ เพอื เป็นเกยีรตแิก่
ทา่นชคีคอ์ดตีประธานาธบิดปีระเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ตกึบรุจญเ์คาะลฟีะฮอ์อกแบบโดยเอสโอเอ็ม ผูอ้อกแบบเดยีวกันกับเซยีรท์าวเวอร์
อาคารทสีงูทสีดุในสหรัฐอเมรกิาในปัจจบัุนการตกแตง่ภายในจะตกแตง่โดยจอรโ์จอารม์านี Giorgio Armaniโดยเป็นโรงแรมอารม์านีสําหรับ37
ชนัลา่งโดยชนั45 ถงึ108 จะเป็นอพารต์เมนตโ์ดยทเีหลอืจะเป็นสํานักงานและชนัท1ี23 และ 124 จะเป็นจดุชมววิของตกึทสํีาคัญ
สว่นบนของตกึจะเป็นเสาอากาศสอืสารนอกจากนีชนั 78 จะมสีระวา่ยน ้าํ กลางแจง้ขนาดใหญ่โดยตกึนีจะตดิตังลฟิตท์เีร็วทสีดุในโลกทคีวามเร็ว18
ม./วนิาท ี(65 ก.ม./ชม.,40 ไมล/์ชม.)โดยลฟิตท์มีคีวามเร็วสงูสดุอันดับท ี2 ปัจจบัุนอยู่ทตีกึไทเป101ทมีคีวามความเร็ว 16.83 ม./วนิาที

นําทา่นชอ้ปปิง หา้งดไูบมอลล ์(Dubai Mall)เป็นศนูยก์ารคา้แหง่ใหม่ลา่สดุของเมอืงดไูบ โดยจําลองอาทเิชน่ หา้ง Gallaria Lafayette
หา้งชอืดังของฝรังเศส หา้ง Bloomingdales อันยงิใหญ่จากอเมรกิาเป็นศนูยร์วมแบรนดเ์นมชนันําแนวหนา้จากทัวทกุมุมโลก



ทา่นสามารถเลอืกชมเทคโนโลยีล ้าํสมัยของน ้าํพเุตน้ระบําทขีนาดใหญ่ทสีดุในโลกโดยมกีารจัดแสดงทบีรเิวณหนา้หา้งดไูบมอลล ์เรมิตังแต่
17.30-24.00น.โดยการแสดงจะเรมิทกุๆ30นาทจีากจดุนี ถ่ายสามารถถ่ายรูปคูก่ับตกึบรุจญเ์คาะลฟีะฮ ์(BurjKhalifa) แบบเต็มตัวตกึอกีดว้ย

ค่าํ
อสิระอาหารค่าํ เพอืสะดวกในการเลอืกซอืของภายในหา้ง

ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิดไูบ เพอืเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ

22.30 น.
เหริฟ้าสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดย สายการบนิ EMIRATES เทยีวบนิ EK374 AIRBUS A380 (บรกิารอาหารบนเครือง ใชเ้วลาบนิ 6.30
ชวัโมง)

วนัท ี5
กรุงเทพฯ

08.00 น.
คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ ดว้ยความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรด์ูไบ
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี28 สงิหาคม 2562 เวลา 16:25 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรด์ูไบ

หมายเหตุ

• ราคานสีาํหรบัผูโ้ดยสาร 20 ท่านขนึไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่วบรษิทัฯ ขอเก็บคา่ทวัรเ์พมิทา่นละ 2,500 บาท

• ไมม่รีาคาเดก็เนอืงจากเป็นราคาพเิศษแลว้

เงอืนไขในการจองทัวร์

• งวดท  ี1 : สาํรองทนัีงจ่าย 15,000 บาท/ทา่น (หลงัการจองภายใน 3 วัน) พรอ้มสง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง

• งวดท  ี2 :ชําระยอดสว่นทเีหลอื กอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วัน

• หากไมช่ําระคา่ใชจ้่ายภายในกาํหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัด โดยสายการบนิเอมเิรสต ์( EK )

• คา่รถโคช้ท่องเทยีวตามรายการ

• คา่ทพีกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 3 คนื (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)

• คา่อาหารทุกมอืตามระบุในรายการ

• คา่วซีา่เขา้ประเทศสหรฐั อาหรบัเอมเิรสต์

• คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ และคา่เขา้ชมตามสถานททีุกแหง่

• คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท

• วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพษิเท่านัน”)

(หมายเหต:ุ คา่ประกนัอบุัตเิหตสุาํหรบัเดก็ทมีอีายตุ่าํกวา่ 6 เดอืน และ ผูใ้หญอ่ายมุากกวา่ 75
ปีทางบรษัิทประกนัฯจะชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพยีงครงึหนงึของสญัญาฯ) 

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่หนังสอืหนังสอืเดนิทาง

• คา่น ้าํหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัตอ่ท่าน)

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัตา่งๆ เช่น คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท  ์คา่อาหารสงัพเิศษ, คา่มนิบิารใ์นหอ้งพกั

• คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ, คา่โทรศพัท  ์คา่ซกัรดี ฯลฯ

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• เป็นธรรมเนยีมปฏบิตัใินการทอ่งเทยีว นกัทอ่งเทยีวควรทปิแกม่คัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถทคีอยบรกิารเราโดยประมาณ ประมาณ 37 USD
ตอ่ทรปิ
• คา่ทปิมคัคเุทศกไ์ทย ทา่นละ 3 USD / ทา่น / วนั (คดิเป็น 5วนั เทา่กบั 15 USD)

• คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 3 USD / ทา่น / วนั (คดิเป็น 4วนั เทา่กบั 12 USD)

• พนกังานขบัรถในประเทศดไูบ ทา่นละ 2 USD / ทา่น / วนั (คดิเป็น 4วนั เทา่กบั 8 USD)

• พนกังานขบัรถทอ่งทะเลทราย ทา่นละ 2 USD / ทา่น / วนั (คดิเป็น 1 วนั เทา่กบั 2 USD)



กรณียกเลกิ

•  ยกเลกิหลงัจากวางเงนิมดัจํา บรษัิทฯจะคดิคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ ณ วันนัน ทไีมส่ามารถ คนืเงนิได ้(ตวัอยา่งเช่น คา่ตวัเครอืงบนิ, คา่วซีา่, คา่มดัจําหอ้งพกั
เป็นตน้)

• ยกเลกิหลงัจากจ่ายเงนิเตม็จํานวน บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทังหมดในทุกกรณี

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทจะทําเรอืงยนืเอกสารไปยังสายการบนิ โรงแรม
และในทุกๆการใหบ้รกิาร เพอืใหพ้จิารณาอกีครงั ทังน ีอาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนนิการ ซงึไมส่ามารถแจง้ไดว้า่สามารถคนืเงนิไดท้ังหมดหรอืบางสว่น
หรอืไมไ่ดเ้ลย เพราะขนึอยูก่บัการพจิารณาและตดัสนิใจของสายการบนิ โรงแรมและในทุกๆบรกิารอนืๆเป็นสาํคญั

เอกสารทใีชป้ระกอบในการยนืวซีา่

•  ในการทําวซีา่ประเทศดไูบ 10 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง

• พาสปอรต์มอีายนุานกวา่ 6 เดอืน และมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้

• รปูถา่ยพนืหลงัสขีาว ขนาด 2นวิ 1 รปู หนา้ตรง ไมย่มิ ไมเ่ห็นฟัน

• สแกนหนา้พาสปอรต์ กลางเตม็2 หนา้ (ตอ้งเป็นสแกนสไีมส่ามารถใชส้าํเนาได)้

• กรณเีดก็อายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิูรณ ์และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา/มารดา คนใดคนหนงึ ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ จากบดิา/มารดา
ซงึจดหมายตอ้งออกโดยทวีา่การอาํเภอ โดยระบุประเทศและวันเดนิทาง (ตวัจรงิ)

• สาํเนาบัตรประชาชน 1 ชุด ของบดิามารดา (กรณทีมีเีดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปีเดนิทางไปดว้ย)

• สาํเนาสตูบิัตร 1 ชุด (กรณอีายตุ่าํกวา่ 20 ปี)

• สาํเนาทะเบยีนบา้น 1 ชุด (กรณอีายตุ่าํกวา่ 20 ปี)

• สาํเนาทะเบยีนสมรส หรอืสาํเนาทะเบยีนหยา่ 1 ชุด (กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปีเดนิทาง)

ขอ้แนะนําและแจง้เพอืทราบ

•  สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (TRP) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณเีดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ท่าน แนะนําให ้ท่านเปิดหอ้งพกั เป็น 2
หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่

• กรณเีดนิทางเป็นตวักรุป๊ หากออกตวัแลว้ไมส่ามารถขอคนืเงนิไดแ้ละไมส่ามารถเปลยีนวันเดนิทางได ้

• กระเป๋าเดนิทางเพอืโหลด ใหท้่านละ 1 ใบ น ้าํหนักไมเ่กนิ 30 ก.ก.ตอ่ใบ / กระเป๋าถอืขนึเครอืง (Hand carry) น ้าํหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 ก.ก.1ใบ

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วัน ในกรณทีไีมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน ซงึในกรณนีทีาง บรษัิทฯ
ยนิดคีนืเงนิใหท้ังหมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์นืใหถ้า้ตอ้งการ

• ในกรณทีคีณะออกเดนิทางต่าํกวา่ 20 ท่าน หรอืมาตรฐานของการยนืยันการเดนิทาง จะมกีารเปลยีนแปลงขนาดของพาหนะทใีชใ้นการนําเทยีว
ตลอดรายการทัวร ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• ในกรณทีคีณะออกเดนิทางต่าํกวา่ 20 ท่าน หรอืต่าํกวา่มาตรฐานของการยนืยันการเดนิทาง ทางผูจ้ัดรายการ ขอพจิารณายกเลกิการเดนิทาง หรอื
เรยีกเกบ็คา่ทัวรเ์พมิเตม็ ตามความเหมาะสม

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมร่บัผดิชอบใดๆ
ในกรณทีสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เช่น การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิ
การจลาจล ตา่งๆ

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอนื ๆ ทนีอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื
คา่ใชจ้่ายเพมิทเีกดิขนึทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื อบุัตเิหตตุา่ง ๆ

• ราคานคีดิตามราคาบัตรโดยสารเครอืงบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรบัราคาบัตรโดยสารสงูขนึ ตามอตัราคา่น ้าํมนั หรอื คา่เงนิแลกเปลยีน ทางบรษัิท
สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวั ตามสถานการณด์งักลา่ว



• เนอืงจากรายการทัวรน์เีป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณใีดกต็าม
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทุกกรณี

• หากลกูคา้ท่านใด ยนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตั ิลกูคา้ตอ้งชําระคา่มดัจําท  ี15,000 บาท และคา่วซีา่ตามทสีถานฑูตฯ เรยีกเกบ็

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางและมหีนา้ทเีหลอืไวป้ระทับตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ **กรณี
ถอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิ**

• ในกรณทีผีูโ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทเีกยีวขอ้งกบัวันเดนิทางทที่านไดท้ําการจองไวก้บัทางบรษัิทฯ
กรณุาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ททีราบ กอ่นการชําระเงนิคา่ตวัดงักลา่ว ถา้เกดิขอ้ผดิพลาด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการรบัผดิชอบทุกกรณี
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