
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 15788 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

โปรแกรมเทีย่ว ดูไบ อาบดูาบ ี5 วัน 3 คนื (DBTG3N) 

วนัที ่1 : กรงุเทพฯ - สนามบนิดไูบ - โรงแรม(-/-/-)                                                                                                            

13.00 น. : คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 4 

เคาน์เตอร์ J สายการบินไทย (Thai AIrways) สายการบินช้ันน าของไทย เดนิทางด้วย เที่ยวบิน 

TG517  เวลา 16.20 น. (ใช้เวลาบิน 6.30 ช่ัวโมง มีอาหารบริการบินเครื่องบิน) 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

19.45 น. : เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดูไบ เมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่าน

เดินทางสู่โรงแรมที่พักในเมืองดูไบ 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


วนัที ่2 : Abra Taxi - ดไูบครคี - ตลาดทอง - ตลาดเครือ่งเทศ - ดไูบเฟรม - นัง่รถตะลยุ

ทะเลทราย       (B/L/D) 

เชา้ : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนัน้ น าท่านเดินทางไปยัง Dubai Creek เป็น

ทะเลที่สร้างขึ้นโดยการขดุเข้ามาในชายฝั่ง ซึ่งแบ่งนครดูไบออกเป็น 2 ส่วน คือ Deira Dubai 

และ Bur Dubai มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีท่าจอดเรือ 8 ท่า ให้ท่านได้ชมและถ่ายรูป

กับทัศนียภาพสองฟากฝั่งของแม่น้ า Creek ตามอัธยาศัย นั่งเรอื Abra Taxi  สัมผัสมนต์เสน่ห์

ทางวัฒนธรรมผ่านวิถีชีวติสองฝั่งน้ าของแม่น้ า Creek เรือ Abra Taxi เป็นเรือที่รับใช้ชาวเมือง

ดูไบมาช้านานจวบจนถึงปัจจุบัน ให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวเมืองดูไบแบบ

โบราณ ทีไ่ม่ว่าเมืองดไูบจะมีความก้าวล้ าทันสมัยทางเทคโนโลยีระดับโลกมากเพียงใด แต่ก็ยังมี

โอกาสได้เห็นวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนทอ้งถิ่นโบราณอยู่จนถึงปจัจุบัน 

 

น าท่านเดินทางสู่ ยา่นตลาดเกา่ (Old Market) ของเมืองดูไบที่เรียกวา่ Old Dubai Souk ที่อยู่

ทางฝั่ง Bur Dubai สู่ ตลาดทอง (Gold Souk)ที่ขึ้นช่ือว่าเป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือ  

ใกล้ๆกันจะเป็น ตลาดเครือ่งเทศ (Spice Souk) ที่ทั้งตลาดตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นเครื่องเทศ ไม้

หอม อบเชย กระวาน กานหลู และ ถั่ว คุณภาพต่างๆนับร้อยชนิดจากทั่วทุกมุมโลก มารวมไว้ที่

ตลาดเครื่องเทศแห่งน้ี จากนั้นน าท่านขึ้นชม ดไูบเฟรม (Dubai frame) สัญลักษณ์ใหม่ของดูไบ 

ซึ่งเป็นกรอบรูปฉาบทองค า ความสูงขนาด 150 เมตร กว้าง 93 เมตร ถือเป็นส่ิงก่อสร้างรูปทรง

กรอรบที่ใหญ่ที่สุดในโลก ใช้เวลาในการ กอ่สร้างมาถึง 10 ปีเต็ม ด้วยจ านวนเงินประมาณ 43.5 

ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.39 พันล้านบาท  

 

กลางวนั : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

บา่ย :  น าท่านกลับโรงแรมเพ่ือ เตรียมตัวเพ่ือนั่งรถตะลุยทะเลทราย 4x4 Desert Safari 

เตรียมความพร้อม เปลี่ยนเครื่องแต่งกายส าหรับตะลุยทะเลทราย จากนั้นน าทา่น ตะลุยทะเลทราย 

ด้วยรถยนตข์บัเคลือ่น 4 ลอ้ (4WD Sand Dune / Desert Safari) การนัตนีัง่รถตะลยุทะเลทราย

นานกวา่ 30 นาท ีแน่นอน!! ให้ท่านได้สนุกสนานและต่ืนเต้นไปกับประสบการณ์อันแปลกใหม่ นั่ง

รถตะลุยไปบนเนินทรายทัง้สูงและต่ าสลับกัน แวะถ่ายรูปบริเวณจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกท่ามกลางวิว



ทะเลทราย และน าท่านเดนิทาง  สูแ่คมปก์ลางทะเลทราย ให้ท่านได้ลอง ขีอ่ฐู, เลน่ sand board 

และถา่ยรปูตามอธัยาศยั จากนั้น ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับบุฟเฟตอ์าหารเยน็อาหารทอ้งถิน่และโชว์สุด

ตระการตาไม่ว่าจะเป็น โชว์ระบ าหนา้ทอ้ง, โชวเ์ตน้ทอ้งถิน่ทานรูา่, โชวร์ะบ าไฟ อยา่งเต็มอิม่ 

 

** บฟุเฟ่ตร์วมอาหารเยน็ทอ้งถิน่, ชิชาหรอืบาราก,ุ เครือ่งดืม่ทัง้รอ้นและเยน็ ไมว่า่จะเปน็

น้ าอดัลม น้ าดืม่ ชาและกาแฟ เปน็ต้น (ยกเวน้เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล ์ช าระทีแ่คมป์)    

 

ค่ า :  รับประทานอาหารค่ า บุฟเฟ่ต์ ณ แค้มป์ทะเลทราย 

 จากนั้น น าทา่นเดินทางสู่ที่พัก Holiday Inn Al Barsh (4 ดาว) หรือเทียบเท่า 

 

วนัที ่3 : สุเหรา่อาบดูา บ ี- โรงแรมดอิมเิรตสพ์าเรซ - เฟอรร์ารีเ่วริด์ - พิพธิภณัฑล์วูฟอ์าบดูาบ ี -        

ดไูบลาสเอก็ซสิ                                                                                                                             

(B/L/D) 

เชา้ : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ เมอืงอาบดูาบ ี

(โดยทั่วไปใช้เวลาเดินทาง 1-2 ช่ัวโมง) เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเข้าชม 

มัสยดิหลวง ชคี ซาเยด แกรนด์(Grand Mosque Abu Dhabi) เป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่และ

งดงามที่สุดในประเทศและใหญ่ เป็นอันดับ 3 ของโลก ต้ังอยู่ใน อาบูดาบี ซึ่งถือเป็นสถานที่ส าคัญ

ของประเทศ ด้วยขนาดกว่า 22,000 ตารางเมตร เทียบเท่าสนามฟุตบอล 5 สนาม และสามารถ

รองรับผู้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ได้สูงถึง 41,000 คน โดยใช้เวลาก่อสร้างราว 10 ป(ีแล้ว

เสร็จเมื่อปี 2007) ส่ิงที่เรียกความสนใจ จากนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด คงจะเปน็แชนเดอเลียใหญ่

บนเพดาน ที่เปล่งแสงระยิบระยับ สมเป็นแชนเดอเลียที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่หนกักว่า 9 ตัน ที่นี่

มีแชนเดอเลียทั้งหมด 7 โคม ซึ่งน าเข้าจากเยอรมนี ท าด้วยทองค าและทองแดง ประดับด้วย

คริสตัลสวารอฟสกี้จากออสเตรีย และแก้วจากอิตาล ีสมกับเป็นมรดกอันล้ าค่า 

  

** ขอ้ควรปฎบิตัติามในการชมสถานที ่** 

- ผู้ชายสามารถใส่เช้ิตแขนยาวและกางเกงขายาวได้  



- ผู้หญิงห้ามใส่กางเกงขาส้ัน กระโปรงส้ัน ชุดรัดรูปหรือเส้ือผ้าที่เปิดเผยให้เห็นผิวหนัง และ

ก่อนที่จะเข้าไปดา้นใน ผูห้ญิงจะต้องสวมชุดที่เรียกว่า อบาย่า (abaya) ซึ่งเป็นชุดคลุมยาวสีด า

และมีผ้าคลุมศีรษะที่เรียกว่า ชยาล่า (shayla) และตอ้งโพกผา้คลมุศรีษะอยูต่ลอดเวลาที่นี่มีกฎวา่ 

ต้องปฏิบัติตัวให้เหมาะสม ห้ามจับมือหรือจูบกัน สามารถถา่ยรปูไดท้กุอยา่งยกเวน้ทีฝ่งัพระศพ

ของ ชคี ซาเยด และหา้มแตะตอ้งคมัภรีอ์ลักรุอานเดด็ขาด  

กลางวนั : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

บา่ย : น าท่านแวะถ่ายรปู สวนสนกุเฟอรร์ารี ่เวริด์ (Ferrari World) (ไมร่วมคา่เขา้ 80 USD/

ทา่น) อิสระชมบริเวณสวนสนุกที่ด้านใน ส่วนที     ่สามารถเข้าชมได้ จากนั้นน าท่านไปชมและ

ถ่ายรูปกับโรงแรมสุดหรูช่ือดังที่เป็นหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองอาบดูาบี โรงแรมด ิเอมเิรตส ์พาเลซ 

(The Emirates Palace) จากนั้นน าทา่นไปแวะถา่ยรูปกับ พิพธิภณัฑล์ฟูวอ์าบดูาบ ี(Louvre 

Museum Abu Dhabi) พิพิธภัณฑ์ที่จ าลองให้เหมือนกับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ช่ือดังของโลก ที่ต้ังอยูใ่น

กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส ก่อนจะน าทา่นกลับมหานครดูไบ และแวะที่ ดไูบ ลาส เอก็ซสิ (Dubai 

Last Exist) สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ที่ตกแต่งอย่างแปลกตาและน่าสนใจ อิสระให้ท่านเลือกชมและ

ซื้อของ จากนั้นเดินทางกลับดูไบ (โดยทั่วไปใช้เวลาเดินทาง 1-2 ช่ัวโมง) 

 

ค่ า :  รับประทานอาหารค่ า บุฟเฟ่ต์ ณ แค้มป์ทะเลทราย 

 จากนั้น น าทา่นเดินทางสู่ที่พัก Holiday Inn Al Barsh (4 ดาว) หรือเทียบเท่า 

 

วนัที ่4 : ชายหาดจไูมรา่ - เบริจ์ อลั อาหรบั - โครงการเดอะปาลม์ - โรงแรมแอตแลนติส -  ชงิชา้

สวรรคด์ไูบอาย - น้ าพดุไูบ - ตกึเบริจ์ คาหล์ฟิา - ดไูบมอลล ์                                                                    

(B/L/- ) 

เชา้ : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนัน้น าท่านชม ชายหาดจไูมรา่ (Jumeirah 

Beach) สถานที่ตากอากาศยอดนิยมของดูไบ แวะถ่ายรูปดา้นนอกกับโรงแรม เบริจ์ อลั อาหรบั 

(Burj Al Arab) โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว รูปทรงคล้ายเรือใบที่งดงามและหรูหราที่สุดแห่งหนึ่ง



ของโลก ต้ังอยู่ริมอ่าวอาหรับ แหล่งที่พักอาศัยของเศรษฐีที่มีช่ือเสียงชาวตะวันออกกลางและ

เศรษฐีจากทั่วโลก 

จากนั้น น าทา่นสู่ โครงการเดอะ ปาลม์ (The Palm Project) เป็นสุดยอดโครงการของประเทศ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยการถมทะเลให้เป็นเกาะเทียม สร้างเป็นรูปต้นปาล์ม จ านวน 3 เกาะ มี

ทั้งโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเมนท์ ร้านค้า ภัตตาคาร ผับ บาร์ รวมทั้งส านักงานต่างๆ น าท่าน ผ่าน

ชม ความหรูหราและยิ่งใหญ่ของ โรงแรมแอตแลนติส (A   tlantis Hotel) ที่อยู่บริเวณส่วนปลาย 

หรือ ยอดของโครงการเดอะ ปาล์ม น าทา่น ถา่ยรูปเป็นที่ระลึก กับ ชงิชา้สวรรค ์ดไูบอาย (Dubai 

Eye) ต้ังอยู่ในเขตบลู วอเตอร์ (Blue Waters) สัญลักษณ์ใหม่ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

ที่จะเปิดให้บริการในปี 2563 ที่จะถึงนี้ 

กลางวนั : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

จากนั้น น าทา่นไปยัง หา้งดไูบ (Dubai Mall) ห้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมพิีพิธภัณฑ์สัตว์น้ า 

ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ภายใน ให้ท่านไดถ้่ายรูปหน้าตู้ปลา ที่มีขนาดใหญก่ว่าคนสิบคนยืนเรียง

กัน อิสระในห้างให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก สินค้าแบรนด์เนมช่ือดังมากมายจากยโุรป  

น าท่านชมการแสดง “น้ าพุแหง่ดไูบ (Dubai Fountian)”  เป็นน้ าพุเต้นระบ าอันสวยงามวิจิตร 

อยู่ในทะเลสาบเบิร์จคาลฟิา ที่เป็นศูนย์กลางของนครดูไบ ถือเป็นน้ าพุเต้นระบ าที่ใหญ่ที่สุดใน

โลก ณ ปัจจบุันนี้ โดยรอบถูกรายล้อมไปด้วยตึกทีม่ีช่ือเสียงมากมาย ส่ิงพิเศษของน้ าพุแห่งดูไบนี้ 

คือ จะใช้ไฟทั้งส้ิน 6,600 ดวง ขึ้นชม เบริจ์ คาหล์ฟิา(Burj Khalifa) ส่ิงก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลก

เมื่อปี ค.ศ. 2009 มีความสูงถึง 828 เมตร มีทั้งหมด 160 ช้ัน ออกแบบโดยนายเอเดรียน สมิธ 

สถาปนิกจากชิคาโก การตกแต่งภายในจะตกแต่งเป็น โรงแรมอาร์มานีส าหรับ 37 ช้ันล่าง โดย

ช้ัน 45 ถึง 108 จะเป็น อพาร์ตเมนต์ โดยที่เหลือจะเป็นส านักงาน และช้ันที่ 123 และ 124 จะเป็น

จุดชมวิวของตึก ส่วนบนของตึกจะเป็นเสาอากาศส่ือสาร นอกจากนี้ช้ัน 78 จะมีสระว่ายน้ า

กลางแจ้งขนาดใหญ่ ตึกแห่งน้ีคือหนึ่งในสัญลักษณ์อันส าคัญของประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

อีกทั้งยังเป็นฉากเส่ียงตายส าคัญของพระเอก “ ทอม ครูซ ” จากภาพยนตร์เร่ือง Mission 

Impossible 4 อันโด่งดังอีกด้วย  



ค่ า : น าท่านเดินทางสนามบินนานาชาติดูไบ เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (Thai 

Airways) เที่ยวบิน TG518 เวลา 20.55 น. 

 

วนัที ่5 : กรงุเทพฯ 

 

06.35 น. : เดินทางถึงกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความสุขและความประทับใจ 

 

*______________________________________________________________* 

 

 

 

 

  

 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

03 - 07 ตุลาคม 2562   33,900.- บาท / ท่าน 6,000.- บาท 

11 - 15 ตุลาคม 2562   33,900.- บาท / ท่าน 6,000.- บาท 

23 - 27 ตุลาคม 2562   32,900.- บาท / ท่าน 6,000.- บาท 







 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ -  ดูไบ - กรุงเทพฯ  สายการบินไทย (Thai 

Airways) ต๋ัวสะสมไมล์ได้ตามเง่ือนไขของ สายการบิน (หากต้องการได้ไมล์เพ่ิมสามารถ

แจ้งขออัพเกรดได)้ 

2. ภาษีน้ ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (ขอสงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้น)  

3. ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 25 กก. ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) 

4. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

5. ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ด าวตามมาตรฐานท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง (พักห้องละ 2-3 ท่าน) 

6. ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ 



7. ค่าอาหารตามที่รายการระบุ และน้ าดื่มบบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

8. ค่ารถรับ-ส่ง สถานที่เที่ยวตามที่ระบุ 

9. ค่ามัคคุเทศน์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวคนไทยตามระบุ 

10. ประกันเดินทางตามเง่ือนไขกรมธรรม์ 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

1. ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

2. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ 

3. ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินก าหนด 

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพ่ิมพิเศษ, โทรศัพท์-โทรสาร, อินเตอร์เน็ต, 

มินิบาร์, ซักรีด 

5. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อบุัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง การ

จราจล, การนัดหยุดงาน, การถกูปฎิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้า

เมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและต่างประเทศ รวมไปถึงเหตุการณ์ต่างๆที่

อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 

6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ รวมถึงหัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 

50 USD/ท่าน 

 เงือ่นไขการใหบ้รกิารและกรณยีกเลกิการเดนิทาง 

1. แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 60 วันก่อนเดินทาง คืนเงนิมัดจ าทั้งหมด 

2. แจ้งล่วงหน้า 31-60 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจ าทั้งหมด 

3. แจ้งล่วงหน้า 1-  30 วันก่อนการเดินทาง หักค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100 % 

4. ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเขา้เมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด 

5. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง 

6. กรุ๊ปทัวร์สามารถออกเดินทางได้เมื่อครบได้ที่ 4 ท่านขึ้นไป, และหากมีผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้น

ไปจะมีหัวหน้าทัวร์คนไทยคอยดูแล  (คนขับรถส่ือสารภาษาอังฤษได้, ไกด์ทอ้งถิ่นส่ือสาร

ภาษาอังกฤษได้) 

*เง่ือนไขการคืนค่าทัวร์เปน็ไปตามที่บริษัทก าหนด 

*______________________________________________________________* 



 


