
 
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 22912 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

Hello Dubai 6 วนั 3 คืน เที่ยวครบ บินตรง EK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

วนัแรก       กรุงเทพฯ                                                                (-/-/-) 

23.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร ผูโ้ดยสารขาออก ประตูที่ 8 เคานเ์ตอร ์T 

สายการบิน เอมิเรสต ์EK สายการบินชั้นน าหรูหราระดับโลก โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารและสมัภาระบ-ข้ึนตกึ DUBAI FAME   

    (-/-/- 

วนัที่สอง กรุงเทพฯ-ดูไบ-อาบูดาบี- GRAND MOSQUE- แวะถ่ายภาพ EMIRATE PALACE & ETIHAD TOWER –ช๊

อปป้ิง FERRARI WORLD-LOUVRE MUSEUM IN ABU DHABI-ดูไบ       (B/L/D) 

01.15 น. เหินฟ้าสู ่ดูไบ โดยสายการบิน EMIRATES เท่ียวบินท่ี EK385  

   (บริการอาหารบนเครื่อง ใชเ้วลาบิน 6.30 ชัว่โมง) 

   

        

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
ค า่ 

โรงแรมที่พกั 

หรือเทียบเท่า 

1 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2 

กรุงเทพฯ-ดูไบ-อาบูดาบี- GRAND MOSQUE- แวะถ่ายภาพ 

EMIRATE PALACE & ETIHAD TOWER –ชอ๊ปป้ิง FERRARI 

WORLD-LOUVRE MUSEUM IN ABU DHABI-ดูไบ   

O O O 
Holiday Inn 

Express 

3 

ดูไบ-แวะถ่ายภาพ BURJ AL ARAB,JUMEIRAH MADINAT  SOUK 

,JUMEIRAH MOSQUE –ชอ๊ปป้ิง GOLD SOUK &SPICY SOUK –

VIEW AT THE PALM –MONORAIL VISIT ATLANTIS HOTEL –

SHOPPUNG DUBAI OUTLET 

O O O 
Holiday Inn 

Express 

4 

ดูไบ-DUBAI MARINA WALK(PHOTO STOP CAYAN BUILDING 

&OTHER –BLUE WATER ISLAND –แวะถ่ายภาพ AIN DUBAI 

WHEEL-อิสระชอ้ปป้ิง-DUNE SAFARI BY 4*4 DRIVE 45 นาที   

O O O 
Holiday Inn 

Express 

5 

ดูไบ-ETIHAD MUSEUM-แวะถ่ายภาพ DUBAI FRAME –BUR 

KHARIFA-อิสระช็อปป้ิง DUBAI MALL-ชมโชว ์MISICAL 

FOUNTAIN SHOW   

O O O  

6 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  



 
 

04.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาตดิูไบเมื่อเสร็จพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยน าทุกท่านเดินทางสู่เมืองดูไบ 

เขา้ฝากสมัภาระและรบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

เชา้   อาหารเชา้ที่โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ นครอาบูดาบี ซ่ึงห่างจากตวัเมืองดูไบ 180 กิโลเมตร (ประมาณ 2 ชัว่โมง)  

**** หมายเหต ุโปรดแตง่กายสุภาพออกจากโรงแรมเพ่ือเขา้มสัยดิชิคซาเญด **** 

ผูห้ญิง: กรุณาโพกผา้คลุมศรีษะดว้ยนะค่ะเสื้ อแขนยาว กางเกงขายาว หา้มใส่กางเกงเลคก้ิงหรือ

กางเกงรดัรูป   ผูช้าย: เสื้ อแขนยาวขายาวแตง่กายสุภาพ  

จากน้ันน าท่านชม GRAND MOSQUE หรือ SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL และเป็นสุเหร่าประจ าเมือง ของ

ท่านเชคท่ีก่อตั้งประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตต์ ท่ีท่าน สรา้งไวก้่อนท่านจะสวรรคต การก่อสรา้งรวมทั้งหมด

เป็นเวลา 10 ปี สุเหร่าน้ีมีพรมผืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟChandelier ใหญ่

ท่ีสุดในโลก น าเขา้จากประเทศเยอรมนัท าดว้ยทองค าและทองแดง สามารถรองรบัผูม้าประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนาไดสู้งถึง 40,000 คน นอกจากน้ีมสัยิดแห่งน้ีเป็นสุสานหลวงท่ีฝังพระบรมศพของ Sheikh Zayed bin 

Sultan Al Nahyan อดีตประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสแ์ละเจา้ผูค้รองรฐัอาบูดาบ้ี  แวะ

ถ่ายภาพท่ีระลึก กนัท่ี  EMIRATES PALCE และ ETIHAD TOWER   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านแวะ  Ferrari World (ไม่รวมค่าเขา้ชม ประมาณท่านละ 2,400 บาท) และมีเวลาใหท่้านเลือกซ้ือ

ของท่ีระลึกท่ีเป็นแบรนดเ์ฟอรร์าร่ี Ferrari World อาบดูาบีเป็นสวนสนุกในร่มส่วนใหญ่บนเกาะยาสในอาบูดา

บีสหรฐัอาหรับเอมิเรตส ์เป็นสวนสนุกรูปแบบแรกของเฟอรร์ารีและมีประวติัของโครงสรา้งเฟรมอวกาศท่ี

ใหญ่ท่ีสุดท่ีเคยสรา้งมา นอกจากน้ียงัมี Formula Rossa ซ่ึงเป็นรถไฟเหาะตีลงักาท่ีเร็วท่ีสุดในโลกอีกดว้ย 

เดินทางต่อไปยงั LOUVRE MUSEUM IN ABU DHABI น่ีคืออีกหมุดหมายนึงของโลกท่ีเราตอ้งไป

ใหไ้ด!้ กบัมิวเซียมระดบัโลกอยา่ง Louvre ท่ีเปิดสาขา 2 บนเอเชีย ท่ีเมือง อาบูดาบี, UAE สหรฐั



 
 

เอมิเรตส ์นอกจากสถาปัตยกรรม เร่ืองราวการก่อสรา้งสุดประทับใจแลว้ วนัน้ีเราจะพาไปรูจ้กั

งานก่อสรา้งท่ีสุด และ เร่ืองราวมากมาย จุดเด่นท่ีสุดคือ อาคารรูปทรงโดม ท่ีใชเ้วลาก่อสรา้ง

เฉพาะโดมเป็นเวลา 2 ปี งานออกแบบไดร้บัแรงบนัดาลใจมากจาก เมืองโบราณเมดีนา ของชาว

อาหรบัท่ี ซาอุดิอาระเบีย ท่ีถือเป็นรูปโดมท่ีสวยงาม แปลกใหม่ พรอ้มเปิดรบัแสงธรรมชาติ และ 

ระบายความรอ้นไดเ้ป็นอยา่งดี เดินทางกลบันครดูไบ 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเดินทางสู่ที่พกั Holiday Inn Express Dubai Airport ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม   ดูไบ-แวะถ่ายภาพ BURJ AL ARAB,JUMEIRAH MADINAT  SOUK ,JUMEIRAH MOSQUE –ชอ๊ปป้ิง GOLD 

SOUK &SPICY SOUK –VIEW AT THE PALM –MONORAIL VISIT ATLANTIS HOTEL –SHOPPUNG DUBAI 

OUTLET                                   (B/L/D) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมชายหาด JUMEIRAH BEACH ซ่ึงเป็นชายหาดตากอากาศท่ีสวยงามยอดนิยมของดูไบ จากน้ันน า

ท่านถ่ายรูปกบัโรงแรม ตกึบุรจญอ์ลัอาหรบั BURJ AL ARAB โรงแรมสุดหรู ระดบั 7ดาว ท่ีสวยและหรูหรา

ท่ีสุด แห่งหน่ึงของโลก และมีช่ือเสียงของตะวนัออกกลาง ท่ีทุกคนใฝ่ฝันท่ีจะมีโอกาสเขา้ไปสมัผัส ตั้งอยู่ริม

อ่าวอาหรบั เป็นท่ีพกัอาศยัของเศรษฐีชาวอาหรบั  

บุรจญอ์ลั อาหรบั (Burj Al Arab)หน่ึงในสญัลกัษณอ์นัส าคญัของประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสตึ์กบุรจญอ์ลั 

อาหรบั ปัจจุบนัเป็นโรงแรมรูปทรงเรือใบท่ีสวยและหรูหราท่ีสุดระดบัโลกและมีช่ือเสียงของตะวนัออกกลางมี

ความสูง 321 เมตรหรือ 1,050 ฟุตตั้งอยูบ่นเกาะเทียมท่ีถูกถมขึ้ นห่างจากแถบชายหาดจูเมร่าห ์280 เมตร

ริมอ่าวเปอรเ์ซียท่ีทุกคนใฝ่ฝันท่ีจะมีโอกาสเขา้ไปสมัผัสซ่ึงเป็นท่ีพกัอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรบัการก่อสรา้ง

ของตึกเร่ิมตน้ก่อสรา้งใน พ.ศ. 2537 แลว้เสร็จและเร่ิมเปิดใชง้านครั้งแรกเมื่อ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542

รูปทรงของตึกถูกสรา้งใหเ้หมือนกบัใบเรือของเรือใบแบบชาวอาหรบั ซ่ึงตวัตึกมีเสา 2 เสาแยกออกมาเป็นรูป

ตวั V ในขณะท่ีช่องวา่งระหวา่งตวั V ส่วนหน่ึงก็ปิดใหเ้ป็นหอ้งใหญ่ๆ และแบ่งออกเป็นชั้นๆ สถาปนิกไดก้ล่าว

ว่า "ส่ิงก่อสรา้งน้ีจะเป็นสญัลกัษณข์องเมืองดูไบซ่ึงก็เหมือนกบั โอเปร่าเฮาสท่ี์เป็นสญัลกัษณข์องเมืองซิดนีย ์

หรือหอไอเฟลท่ีเป็นสญัลักษณ์ของเมืองปารีสและตึกบุรจญ์อัล อาหรับก็ตอ้งการกลายเป็นสัญลักษณ์ของ

เมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เช่นกัน"น าท่านเดินช้อปป้ิง ตลาดทอง (GOLD SOUK) 

เป็นท่ี1ของตลาดทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกขายทุกอย่างท่ีเป็น JEWELRY เช่น มุก อัญมณี ต่างๆรา้นเล็กๆ

มากมายกว่ารอ้ยรา้นคา้ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของท่ี ตลาดเครื่องเทศ (SPICE SOUK) คือ ตลาดเคร่ืองเทศทั้ง



 
 

ตลาดตลบอบอวนไปดว้ยกล่ินเคร่ืองเทศหลากหลายชนิดจากทัว่ทุกมุมโลกจ าพวกไมห้อม อบเชย ถัว่ 

กระวาน กานหล ูและถัว่รอ้ยแปดชนิดจากทุกท่ีในตะวนัออกกลาง 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่าน นัง่รถ Monorail > เดินทางสู่โครงการเดอะปาลม์ THE PALM ซ่ึงเป็นโครงการท่ีอลงัการ สุดยอด

โปรเจคสโ์ดยการถมทะเล ใหเ้ป็นเกาะเทียมสรา้งเป็นรูปตน้ปาลม์ 3 เกาะ บนเกาะมีท่ีพกัโรงแรม รีสอร์ท 

อพารต์เมน้ รา้นคา้ ภตัตาคาร รวมทั้งส านักงาน ต่างๆนับว่าเป็นส่ิงมหศัจรรยอ์นัดบั 8 ของโลก น าท่านช่ืน

ชมความสวยงามของภูมิประเทศ และบรรยากาศรอบๆ โรงแรมน้ี Palm Island เป็นโครงการมหศัจรรยท่ี์

คิดคน้ส าหรบัรองรบัการอยูอ่าศยัในอนาคต สรา้งโดยการน าทรายมาถมทะเลเป็นเกาะเล็กๆ รวม 301 เกาะ 

รูปร่างหากมองจากดา้นบนรูปตน้อินทผลมั (The Palm) และ โครงการ The World จะเห็นเป็นรูปแผนท่ีโลก

น าท่านชอ้ปป้ิง หา้งดูไบ เอา้ทเ์ลท วิลล่า (DUBAI OUTLET VILLAGE)  

ค า่         บริการอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร เดินทางกลบัสู่ โรงแรมที่พกั  

                    น าท่านเดินทางสู่ที่พกั Holiday Inn Express Dubai Airport ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สี ่ ดูไบ-DUBAI MARINA WALK(PHOTO STOP CAYAN BUILDING &OTHER –BLUE WATER ISLAND –แวะ

ถ่ายภาพ AIN DUBAI WHEEL-อิสระชอ้ปป้ิง-DUNE SAFARI BY 4*4 DRIVE 45 นาที (B/L/D) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านแวะเท่ียวชมและถ่ายภาพสุดสวยท่ี DUBAI MARINA WALK ตึก CAYAN และตึกอ่ืนทัว่

บริเวณ เดินทางต่อไปยงั BLUE WATER ISAND  เป็นเกาะเทียม 500 เมตร ชายฝัง่ใกลก้บัดูไบมา

รีในดูไบ , สหรฐัอาหรบัเอมิโครงการน้ีไดร้บัการอนุมติัจากMohammed bin Rashid Al Maktoum

รองประธานาธิบดีและนายกรฐัมนตรี UAE และผูป้กครองของดูไบและเปิดเผยเม่ือวนัท่ี 13 

กุมภาพนัธ ์2013  สรา้งขึ้ นบนท่ีดินท่ียึดคืนโดยMeraas Holding โดยมีการขุดลอก งานท่ี

ด าเนินการโดยVan Oord  บริษัท ดตัชท่ี์รูจ้กักนัส าหรบัการท างานใน Palm Jumeirah  มีค่าใชจ้า่ย

ประมาณAED 6 พนัลา้น (1.6 พนัเหรียญสหรฐัรวมทั้งAin ดูไบก่อนดูไบตา )  ก่อสรา้งเดิมมี

ก าหนดเร่ิมในเดือนเมษายน 2013 
 
แต่เร่ิมจริงเม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2556 

 
เปิดใหบ้ริการใน

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เกาะน้ีมีโซนบนัเทิงการตอ้นรบัท่ีอยูอ่าศยัและรา้นคา้ปลีกและคาด

วา่จะดึงดูดนักท่องเท่ียวมากกวา่สามลา้นคนต่อปี  ดว้ยระบบขนส่งแบบไรค้นขบัโดยเฉพาะ คุณไม่

จ าเป็นตอ้งมีรถเพื่อใชช้ีวิตบนเกาะ เกาะน้ีมีโรงแรมระดบัหา้ดาวสองแหง่ท่ีมีทางเดินไปยงัชายหาด

https://hmong.in.th/wiki/Artificial_island
https://hmong.in.th/wiki/Dubai_Marina
https://hmong.in.th/wiki/Dubai_Marina
https://hmong.in.th/wiki/Dubai
https://hmong.in.th/wiki/Mohammed_bin_Rashid_Al_Maktoum
https://hmong.in.th/wiki/Mohammed_bin_Rashid_Al_Maktoum
https://hmong.in.th/wiki/Reclaimed_land
https://hmong.in.th/wiki/Meraas
https://hmong.in.th/wiki/Van_Oord
https://hmong.in.th/wiki/Palm_Jumeirah
https://hmong.in.th/wiki/United_Arab_Emirates_dirham
https://hmong.in.th/wiki/USD
https://hmong.in.th/wiki/Ain_Dubai
https://hmong.in.th/wiki/Dubai_Eye


 
 

ไดโ้ดยตรง
 
Blue waters  ยงัมีรา้นเคร่ืองด่ืมและรา้นคา้ปลีกและอาหารประมาณ 200 แหง่ในชั้น

ล่างของอาคารท่ีอยูอ่าศยัและส่วนบนัเทิงของเกาะจ านวนอาคารท่ีอยูอ่าศยัทั้งหมดบนเกาะคือ 10 

อาคารแต่ละหลงัถือเป็นอาคารระดบักลางและมี 15 ชั้นหรือนอ้ยกวา่ แวะถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นความ

ประทบัใจ ท่ี AIN DUBAI WHEELS อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิง ไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งตามใจ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารน าท่านกลบัเขา้สู่โรงแรมที่พกัเพ่ือเตรียมตวัตะลยุทะเลทรายในช่วงบ่าย 

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

บริการน้ีจะอ านวยความสะดวกโดยการรบั-ส่งถึงโรงแรม ทวัรท์ะเลทราย””ท่านจะสนุกกบัการนัง่รถตะลุย

ไปเนินทราย ต่ืนเตน้ พรอ้มชมพระอาทิตยต์ก หลงัจากน้ันน าท่านเขา้สู่ แคม้ป้ิงกลางทะเลทราย โดย

ภายในมีกิจกรรมต่างๆใหทุ้กท่านร่วมสนุก อาทิเช่น 

Henna Tattoo (ทดลองศิลปะการเพนทล์วดลายแบบฉบบัชาวอาหรบั) 

SHI SHA. (เครื่องสูบบารากู่ แบบฉบบัของชาวอาหรบักล่ินผลไม) 

 GALA BAYA... ใหท้่านแตง่กายพ้ืนเมืองแบบชาวอาหรบั ถ่ายรูปเก็บไวป็้นที่ระลึก 

 ฟรี ไม่อั้นชิมชาอาหรบั, ผลไมต้ามฤดูกาล, กาแฟ, น ้าอดัลม, น ้าด่ืม   การข่ีอูฐ 

ค า่ บริการอาหารค า่ แบบบารบ์ีคิว ในท่ามกลางบรรยากาศทะเลทรายสบาย พรอ้มโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง

(Belly Dance) จากสาวสวยชาวอาหรบักลางทะเลทราย  

22.00 น. เดินทางออกจากแคมป์ กลบัสู่ โรงแรมที่พกั  

  น าท่านเดินทางสู่ที่พกั Holiday Inn Express Dubai Airport ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 



 
 

วนัที่หา้  ดูไบ-ETIHAD MUSEUM-แวะถ่ายภาพ DUBAI FRAME –BUR KHARIFA-อิสระช็อปป้ิง DUBAI MALL-ชม

โชว ์MISICAL FOUNTAIN SHOW                                    (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านเขา้เยี่ยม ชมพิพิธภณัฑ ์อิทิฮดั (ETIHAD MUSEUM) เขา้ชมหน่ึงในพิพิธภณัฑใ์นดูไบท่ีเพ่ิง

ก่อตั้งเม่ือไม่กี่ปีท่ีผ่านมาน้ีอยา่งพิพิธภณัฑอิ์ติฮตั (Etihad Museum) ต่ืนตาต่ืนใจไปกบัตวัอาคาร

ท่ีออกแบบมาอย่างโดดเด่นไม่เหมือนใคร และพบกับเสาขนาดใหญ่ทั้ง 7 ตน้ท่ีมีมีรูปร่าง

คลา้ยคลึงกับรูปปากกาท่ีสะทอ้นถึงการลงนามในประกาศการรวมตัวกันของสหรัฐอาหรับเอ

มิเรตส ์ในพิพิธภณัฑจ์ะแบ่งออกเป็น 8 โซน แต่ละโซนจะจดัแสดงนิทรรศการท่ีหลากหลายและ

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงมรดกทางวฒันธรรมของประเทศ คุณจะไดพ้บกับวคัถุจดัแสดงแบบอินเทอร์

แอคทีฟท่ีใหคุ้ณไดมี้ส่วนร่วมและกิจกรรมใหค้วามรูม้ากมายท่ีจะพาคุณไปเรียนรูเ้ก่ียวกับการ

รวมตวักนัของรฐัต่าง ๆ ในแต่ละยุคสมยัจนเกิดเป็นสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสใ์นปี 1971 และอย่า

ลืมแวะไปท่ี Pavilion Six หอ้งท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเชิดชูเหตุการณ์ส าคญั ๆ ในอดีตและความ

ทา้ทายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นในการรวมประเทศ นอกจากน้ียงัมีโซน Pavilion Two ท่ีไม่ควรพลาด 

เพราะท่ีน่ีจะมีการจดัแสดงแผนท่ีแบบอินเทอรแ์อคทีฟท่ีระบุใหเ้ห็นถึงประวติัศาตรท่ี์เกิดขึ้ นแต่ละ

ยุคท่ีสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสแ์หง่น้ี แวะถ่ายภาพ ท่ี DUBAI FRAME  น าท่านเท่ียวชม THE FUTURE 

OF MUSEUM Museum Of หรือพิพิธภณัฑแ์ห่งอนาคต เปิดตวัท่ีเมืองดูไบ โดยพิพิธภณัฑน้ี์จะเป็น

พ้ืนท่ีท่ีเปิดโอกาสใหก้ับคนทุกวยัมาร่วมออกเดินทางไปสู่โลกแห่งอนาคต เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงใน

การสรา้งแรงบนัดาลใจและความหวงัเพ่ือสรา้งปัจจุบนัท่ีดีกวา่เดิม 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

ข้ึนตกึบุรจญเ์คาะลีฟะฮ ์BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) หรือเดิมช่ือ บุรจญด์ูไบ 

หน่ึงในสญัลกัษณอ์นัส าคญัของประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสอี์กทั้งยงัเป็นฉากเส่ียงตายส าคญัของพระเอก “ 

ทอมครูซ” จากภาพยนตรเ์ร่ือง Mission Impossible 4 ซ่ึงตึก มีความสูงถึง 828 เมตร ปัจจุบนัมีทั้งหมด

160 ชั้นเป็นตึกท่ีไดช่ื้อว่าสูงท่ีสุดในโลกตัวตึกไดท้ าสถิติกลายมาเป็นตึกระฟ้าท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง

546 เมตรแซงตึกไทเป101 เรียบรอ้ย(สูงกว่าตึกไทเป101 ประมาณ 97 เมตร และสูงกว่าอาคารใบหยก2 

ประมาณ 218 เมตร) ซ่ึงไดม้ีการเปิดตวัอย่างเป็นทางการ เมื่อวนัท่ี4 มกราคม พ.ศ.2553 และ เปล่ียนช่ือ

อาคารจาก "บุรจญด์ูไบ" เป็น "บุรจญเ์คาะลีฟะฮ์" เพ่ือ เป็นเกียรติแก่ ท่านชีคคอ์ดีตประธานาธิบดีประเทศ

สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ออกแบบโดยเอสโอเอ็ม ผูอ้อกแบบเดียวกันกับเซียร์ทาวเวอร ์

อาคารท่ีสูงท่ีสุดในสหรฐัอเมริกาในปัจจุบนัการตกแต่งภายในจะตกแต่งโดยจอรโ์จอารม์านี Giorgio Armani

โดยเป็นโรงแรมอาร์มานีส าหรับ37 ชั้นล่างโดยชั้น45 ถึง108 จะเป็นอพาร์ตเมนต์โดยท่ีเหลือจะเป็น

ส านักงานและชั้นท่ี123 และ 124 จะเป็นจุดชมวิวของตึกท่ีส าคญั ส่วนบนของตึกจะเป็นเสาอากาศส่ือสาร

นอกจากน้ีชั้น 78 จะมีสระว่ายน ้า กลางแจง้ขนาดใหญ่โดยตึกน้ีจะติดตั้งลิฟตท่ี์เร็วท่ีสุดในโลกท่ีความเร็ว18 

ม./วินาที (65 ก.ม./ชม.,40 ไมล/์ชม.)โดยลิฟตท่ี์มีความเร็วสูงสุดอนัดบัท่ี 2 ปัจจุบนัอยู่ท่ีตึกไทเป101ท่ีมี

ความความเร็ว 16.83 ม./วินาที 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อิสระชอ้ปป้ิง หา้งดูไบมอลล(์Dubai Mall) เป็นศูนยก์ารคา้แห่งใหม่ล่าสุดของเมืองดูไบ โดยจ าลองอาทิเช่น 

หา้ง Gallaria Lafayette หา้งช่ือดงัของฝรัง่เศส หา้ง Bloomingdales อนัยิ่งใหญ่จากอเมริกาเป็นศูนยร์วมแบ

รนดเ์นมชั้นน าแนวหนา้จากทัว่ทุกมุมโลก  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

                    ท่านสามารถเลือกชมเทคโนโลยีล ้าสมยัของน ้าพุเตน้ระบ าท่ีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกโดยมีการจดัแสดงท่ีบริเวณ    

                    หนา้หา้งดูไบมอลล ์เร่ิมตั้งแต่ 17.30-24.00น.โดยการแสดงจะเร่ิมทุกๆ30นาทีจากจุดน้ี ถ่ายสามารถ 

                    ถ่ายรูปคู่กบัตึกบุรจญเ์คาะลีฟะฮ ์แบบเต็มตวัตึกอีกดว้ย  

                    ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินดูไบ เพ่ือเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 

 

วนัที่หก  กรุงเทพฯ          (-/-/-) 

 

02.50 น. เหิรฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบิน EK384 AIRBUS  (บริการ

อาหารบนเครื่อง ใชเ้วลาบิน 6.30 ชัว่โมง) 

12.15 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ ดว้ยความประทบัใจ  

 

**รายการท่องเท่ียวอาจเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีโดยค านึงถึงประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั** 

**ก่อนท าการจองทวัรทุ์กครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอยา่งละเอียดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบริษัทฯ  

จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลกั 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ราคาเด็กเสริมเตยีง  

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 
พกัเดี่ยวเพิ่ม 

05-10 เม.ย. 65 

29 เม.ย.-04 พ.ค. 65 

30 เม.ย.-05 พ.ค. 65 

03-08 พ.ค. 65 

13-18 พ.ค. 65 

49,888 บาท 48,888 บาท 47,888 บาท 6,500 บาท 

 

 



 
 

UPDATE 10/03/2020 

**ราคาน้ี สงวนสิทธ์ิการเดินทาง จ  านวน 15 ท่านข้ึนไป 

 

** ทางบริษทัขอความกรุณาใหท้่านศึกษารายละเอียด ทั้งหมดก่อนท าการจอง โดยละเอียดทุกขอ้ ** 

ส าคญัมากไม่รวม 

ค่าตรวจโควิด-19 ก่อนการเดินทาง 72 ชัว่โมง (ก่อนออกจากประเทศไทย) RT PCR TEST 

 PACKAGE TEST&GO 1 DAY และ THAILAND PASS ประมาณ 3,500-3,900 บาท/ท่าน 

ค่าตรวจโควิด-19 RT PCR TEST ท่ีตา่งประเทศ เพ่ือใชผ้ลตรวจในการเดินทางกลบัประเทศไทย ประมาณ 35USD/ท่าน 

 

เง่ือนไขการเดินทางเขา้ประเทศ UAE (อยา่งใด อยา่งหน่ึง) 

ชาวตา่งชาตทิี่จะเดินทางเขา้มาในตรุกีจะตอ้งลงทะเบียนล่วงหนา้ 72 ชัว่โมงก่อนที่จะเดินทางเขา้ประเทศตรุกี และ

จะตอ้งแสดงเอกสารที่ยนืยนัว่าไดล้งทะเบียนแลว้ที่เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน โดยสามารถลงทะเบียนไดท้ี่เว็บไซต ์

https://register.health.gov.tr/ 

วคัซีน พาสปอรต์ https://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph/ 

เอกสารยนืยนัการรบัวคัซีนครบ 2 โดส  

ใบรบัรองผลการตรวจโควิด-19 - Certificate of Testing for COVID-19 (ไม่เกิน 72 ชัว่โมง) 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

งวดที ่1 : ส ารองที่นัง่จา่ย 15,000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 24 ชัว่โมง) พรอ้มส่งส  าเนาหนงัสือเดินทาง 

งวดที่ 2 :ช าระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั  

หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ  า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วันนั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น ค่าตัว๋

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ  าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจ  านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ืองยืน่เอกสารไปยงัสายการบิน 

โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ไดว้่า

สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยูก่บัการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ

บริการอ่ืนๆเป็นส าคญั  

 

 

 

 

 

พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนั้นบริษทัจะไม่รบัผิดชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

 

https://register.health.gov.tr/
https://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph/


 
 

เอกสารที่ใชป้ระกอบในการยืน่วีซ่า 

 ในการท าวีซ่าประเทศดูไบ 10 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 

 พาสปอรต์มีอายุนานกวา่ 6 เดือน และมีหนา้ว่างอยา่งน้อย 2 หนา้ 

 รูปถ่ายพื้ นหลงัสีขาว ขนาด 2น้ิว 1 รูป หนา้ตรง ไมย่ิ้ ม ไมเ่ห็นฟัน  

 สแกนหนา้พาสปอรต์ กลางเต็ม2 หนา้ (ตอ้งเป็นสแกนสีไม่สามารถใชส้  าเนาได)้ 

 สแกนบตัรประชาชน (ตอ้งเป็นสแกนสีไม่สามารถใชส้  าเนาได)้  

 กรณีเด็กอายุไมถึ่ง 20 ปีบริบรูณ ์และไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดา/มารดา คนใดคนหน่ึง ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไป

ต่างประเทศ จากบิดา/มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ โดยระบุประเทศและวนัเดินทาง (ตวัจริง) 

 ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด ของบิดามารดา   (กรณีที่มีเด็กอายุต  า่กว่า 20 ปีเดินทางไปดว้ย) 

 ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด (กรณีอายุต  า่กว่า 20 ปี) 

 ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด (กรณีอายุต  า่กว่า 20 ปี) 

 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือส าเนาทะเบียนหยา่ 1 ชุด (กรณีเด็กอายุต  า่กว่า 20 ปีเดินทาง)  

 

ตวัอยา่งเอกสารยืน่วีซ่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพ่ือทราบ 

 ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให ้  

  ท่านเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้

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

  น ้าหนักตอ้งไมเ่กิน 7 ก.ก.1ใบ  

 

 

 

 



 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั โดยสายการบินเอมิเรสต ์( EK ) 

 ค่ารถโคช้ท่องเท่ียวตามรายการ      

 ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 3 คืน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุในรายการ    

 ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าเขา้ชมตามสถานท่ีทุกแห่ง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท  

  วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”) 

 (หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายุต า่กวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 75 ปี 

ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

ค่าตรวจโควิด-19 ก่อนการเดินทาง 72 ชัว่โมง (ก่อนออกจากประเทศไทย) RT PCR TEST 

 PACKAGE TEST&GO 1 DAY และ THAILAND PASS ประมาณ 3,500-3,900 บาท/ท่าน 

ค่าตรวจโควิด-19 RT PCR TEST ท่ีตา่งประเทศ เพ่ือใชผ้ลตรวจในการเดินทางกลบัประเทศไทย ประมาณ 35USD/ท่าน 

 ค่าหนังสือหนังสือเดินทาง 

 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรมัต่อท่าน) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหารสัง่พิเศษ, ค่ามินิบารใ์นหอ้งพกั  

 ค่าอาหารท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ, ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

เป็นธรรมเนียมปฏิบตัใินการท่องเที่ยว นกัท่องเที่ยวควรทิปแก่มัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและ 

      คนขบัรถที่คอยบริการเราโดยประมาณ   ประมาณ  40 USD ตอ่ทริป 

 ค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทย ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 6วนั เท่ากบั 18 USD) 

 ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 4วนั เท่ากบั 12 USD)       

 พนกังานขบัรถในประเทศดูไบ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 4วนั เท่ากบั 8 USD) 

 พนกังานขบัรถท่องทะเลทราย  ท่านละ 2 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 1 วนั เท่ากบั 2 USD) 

 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ  า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วันนั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น ค่าตัว๋

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ  าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจ  านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 

 

 



 
 

***หมายเหตุ*** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน  ซ่ึงใน

กรณีน้ีทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

 ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กว่า 20 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปล่ียนแปลงขนาดของ

พาหนะท่ีใชใ้นการน าเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กวา่ 20 ท่าน หรือต า่กวา่มาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอพิจารณา

ยกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมเต็ม ตามความเหมาะสม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะ

ไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยั

บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ 

หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่าน ้ามนั หรือ 

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าว 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

หากลูกคา้ท่านใด ยืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิลูกคา้ตอ้งช าระค่ามัดจ  าที่ 15,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถาน

ฑูตฯ เรียกเก็บ 

 

**ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่

ท่านไดท้  าการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว 

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
 

 

 

 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

