HELLO DUBAI-ABUDHABI 5D3N

แถมฟรี !! ขึ้ นตึ ก เบิ รจ์ คาริฟ า BURJ KHALIFA (THE
TALLEST TOWER IN THE WORLD)
ตึกที่มีความสูงเหยียบ 828 เมตร 160ชั้น
นั ่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Plam
ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์
ปิ้ ง ขี่อฐู ชมพระอาทิตย์ตกดินดินเนอร์ใต้แสงจันทร์
ชมพรมผื น ใหญ่ ที่ สุ ด ณ GRAND MOSQUE ซึ่ ง ใหญ่
เป็ นอันดับ 3 ของโลก
ช้อ ปปิ้ งจุ ใ จทั้ง สิ น ค้า พื้ นเมื อ งและ Brand Nameใน
Dubai Mall
เม นู พิ เศ ษ ....BBQ+ บุ ฟ เฟ่ ต์ ส ไ ต ส์ อ า ห รั บ
กลางทะเลทราย พร้อมชมโชว์สาวสวยระบาหน้าท้อง
เมนูสุดพิเศษ!!! ร้านดัง Red Lobster @ Dubai Mall
เข้าชมสวนดอกไม้กลางทะเลทราย DUBAI MIRACLE
GARDEN
ตึกใหม่!!! เข้าหอชมวิว DUBAI FRAME ที่มีลกั ษณะกรอบ
รูปขนาดใหญ่

วันแรก

กรุงเทพฯ–ดูไบ-DUBAI FRAME

06.00 น.

09.30 น.
13.00 น.

 คณะเดิ นทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร ผูโ้ ดยสารขาออก ประตูที่ 8 เคาน์เตอร์ T สาย
การบิ น เอมิ เรสต์ EK สายการบิ น ชั้น นาหรูหราระดับโลก โดยมี เจ้าหน้ าที่ ของบริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับและ
อานวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ
 เหินฟ้ าสู่ ดูไบ โดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบินที่ EK375 AIRBUS A380
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดไู บเมื่อเสร็จพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยนาทุกท่านเดินทางสู่เมืองดูไบ
จากนั้นนาท่านขึ้ นหอชมวิว “DUBAI FRAME” ซึ่งมีขนาดสูง 150 เมตร เชื่อมด้วยสะพานยาว 93 เมตร เริ่มการ
ก่อสร้างตั้งแต่ปี 2013 ภายในหอชมวิวจะเป็ นพิพิธภัณฑ์เล่าเรื่องความเป็ นมาในอดีตของดูไบจนถึงปั จจุบนั โดย
นาเสนอผ่านเทคโนโลยีแสงสีเสียงสามมิติและ VERTUAL REALITY โดยหอชมวิวดังกล่าวเปิ ด
เพิ่งเริ่มเปิ ดเมื่อวันที่ 01 มกราคม 2561 ท่านจะเห็นวิวโดยรอบๆ ในตัวเมืองดูไบได้อย่างชัดเจน

คา่

 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 นำท่ ำนเดินทำงสู่ท่ พ
ี ัก HOLIDAY INN EXPRESS หรื อเทียบเท่ ำ
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วันที่สอง

ดูไบ-อาบูดาบี-GRANFD MOSQUE-HERITAGE VILLAGE-LOUVRE MUSEUM

(B/L/D)

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาคณะเดินทางสู่ นครอาบูดาบี ซึ่งห่างจากตัวเมืองดูไบ 180 กิโลเมตร (ประมาณ 2 ชั ่วโมง)
**** หมายเหตุ โปรดแต่งกายสุภาพออกจากโรงแรมเพื่อเข้ามัสยิดชิคซาเญด ****
ผูห้ ญิง: กรุณาโพกผ้าคลุมศรีษะด้วยน่ะค่ะเสื้ อแขนยาว กางเกงขายาว ห้ามใส่กางเกงเลคกิ้ งหรือกางเกงรัดรูป
ผูช้ าย: เสื้ อแขนยาวขายาวแต่งกายสุภาพ
จากนั้ นนาท่านชม GRAND MOSQUE หรือ SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL และเป็ นสุ เหร่าประจาเมื อง ของท่ าน
เชคที่ก่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ ที่ท่านสร้างไว้ก่อนท่านจะสวรรคต การก่อสร้างรวมทั้งหมดเป็ นเวลา 10
ปี สุ เหร่านี้ มีพรมผื นที่ ใหญ่ที่สุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟChandelier ใหญ่ที่สุดในโลก นาเข้า
จากประเทศเยอรมัน ทาด้วยทองคาและทองแดง สามารถรองรับผูม้ าประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้สูงถึง 40,000
คน นอกจากนี้ มั ส ยิ ด แห่ ง นี้ เป็ นสุ ส านหลวงที่ ฝั งพระบรมศพของ Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan อดี ต
ประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเจ้าผูค้ รองรัฐอาบูดาบี้

นั้ นนาท่านชม HERITAGE VILLAGE ซึ่งเป็ นหมู่บา้ นพื้ นเมืองจาลองความเป็ นอยู่ของชาวเบดูอิน ที่ เคยเร่ร่อนอยู่ใน
ทะเลทราย ให้ท่านอิสระกับการถ่ายภาพและเลือกซื้ อของเป็ นที่ระลึกได้จากหมู่บา้ น

กลางวัน

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นนาท่ านเข้าสู่ สวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่ สุดในโลกอี กด้วย โดยสวนดอกไม้นี้ถู กตั้งชื่อว่า ดู ไบ มิ ราเคิ ล การ์เด้น
(Dubai Miracle Garden) มีการจัดแสดงดอกไม้เป็ นรูปทรงต่างๆเช่น หัวใจ ดาว ปิ รามิด และอื่นๆ สวน ดูไบ มิรา
เคิ ล การ์เด้น เป็ นสวนดอกไม้ท่ า มกกลางทะเลทราย 1 ใน 7 รัฐ แห่ ง สหรัฐ อาหรับ เอมิ เรตส์ (United Arab
Emirates) ที่ได้รบั การยอมรับว่าใหญ่ที่สุดในโลก สร้างในเขตดูไบแลนด์ กินพื้ นที่ประมาณ 72,000 ตร.กม. ภายใน
สวนประกอบด้วย ไม้นานาพันธุ์กว่า 45 ล้านต้น นอกจากต้นไม้ ดอกไม้แล้ว ที่นี่ก็ยงั จะมีศูนย์การค้าช้อปปิ้ งมอลล์
ภัตตาคารหรู เอ้าท์เลทพรีเมี่ยม และศูนย์ดูแลต้นไม้อีกด้วย

***หมายเหตุ : ในกรณี ท่ี Dubai Miracle Garden ปิ ดให้เข้าชม ท่ านสามารถเข้าชมพิพิ ธ ภัณ ฑ์ LOUVRE ABUDHABI แทน ซึ่ ง
โปรแกรมจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมในวันและเวลาที่เดินทาง
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จากนั้ นนาท่านแวะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ อาบูดาบี คือพิพิธภัณฑ์สาขาย่อยแห่งแรก ของพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ นอกกรุง
ปารีส เกิดจากทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และทางการฝรัง่ เศส ลงนามความร่วมมือทางวัฒนธรรมและศิ ลปะ
โดยให้พิพิธภัณฑ์ใช้ชื่อ ลูฟว์ เป็ นระยะเวลา 30 ปี เสมือนเป็ นสาขาย่อย ถื อเป็ นพิ พิธภัณฑ์ทางศิ ลปะแห่งแรกของ
อาหรับ ที่ รวบรวมเอาผลงานศิ ลปะชิ้ นสาคัญของโลก ตั้งแต่อดีตจนถึ งปั จจุบนั มารวมไว้ดว้ ยกัน ภายใต้แนวคิดการ
แบ่งปั นเรื่องราวอารยธรรมและวัฒนธรรมของมนุ ษยชาติ พิพิธภัณฑ์ LOUVRE ABU DHABI เล่ าถึ งเรื่ อ งราวขอ ง
มนุ ษยชาติ ในบทที่สร้างแรงบันดาลใจถึง 12 บท แต่ละบทเน้นเรื่องรูปแบบที่ใช้ร่วมกัน และแนวคิดที่เปิ ดเผยความ
เชื่อมโยงกันทัว่ มนุ ษยชาติ ผลงานจากช่วงก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงผลงานศิลปะร่วมสมัย ศิลปะในการแสดงมาจาก
Collection ของพิ พิ ธภัณ ฑ์ควบคู่ ไปกับผลงานชิ้ นเอกมากมาย ที่ ยืม ตัวมาจากบางส่วนของพิ พิธ ภัณ ฑ์ฝ รัง่ เศสที่ มี
ชื่อเสียงที่สุดในโลก ให้นักท่องเที่ยวได้สมั ผัสประวัติศาสตร์ในอีกรูปแบบที่อาบูดาบี

คา่

เดินทางกลับดูไบใช้เวลาโดยประมาณ 2 ชั ่วโมง
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 นำท่ ำนเดินทำงสู่ท่ พ
ี ัก HOLIDAY INN EXPRESS หรื อเทียบเท่ ำ

วันที่สาม

ดูไบ-JUMEIRAH BEACH-บุรจญ์อลั อาหรับ BURJ AL ARAB- Madinat Jumeirah Souk
นั ่งรถ Monorail-THE PLAM-ทัวร์ทะเลทราย (4WD)
(B/L/D)

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านชมชายหาด JUMEIRAH BEACH ซึ่ งเป็ นชายหาดตากอากาศที่ สวยงามยอดนิ ยมของดู ไบ จากนั้ น นาท่ าน
ถ่ายรูปกับโรงแรม ตึกบุรจญ์อลั อาหรับ BURJ AL ARAB โรงแรมสุดหรู ระดับ 7ดาว ที่สวยและหรูหราที่ สุด แห่ง
หนึ่ งของโลก และมีชื่อเสียงของตะวันออกกลาง ที่ทุกคนใฝ่ ฝั นที่ จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัส ตั้งอยูร่ ิมอ่าวอาหรับ เป็ นที่
พักอาศัยของเศรษฐี ชาวอาหรับ บุรจญ์อัล อาหรับ (Burj Al Arab)หนึ่ งในสัญลักษณ์อันสาคัญของประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ตึกบุรจญ์อลั อาหรับ ปั จจุบนั เป็ นโรงแรมรูปทรงเรือใบที่สวยและหรูหราที่สุดระดับโลกและมีชื่อเสียง
ของตะวันออกกลางมีความสูง 321 เมตรหรือ 1,050 ฟุต ตั้งอยูบ่ นเกาะเทียมที่ถูกถมขึ้ น ห่างจากแถบชายหาดจูเม
ร่าห์ 280 เมตร ริมอ่าวเปอร์เซียที่ทุกคนใฝ่ ฝั นที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัส ซึ่งเป็ นที่พกั อาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับการ
ก่อสร้างของตึ กเริ่มต้นก่อสร้างใน พ.ศ. 2537 แล้วเสร็จและเริ่มเปิ ดใช้งานครั้งแรกเมื่อ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542
รูปทรงของตึ กถูกสร้างให้เหมือนกับใบเรือของเรือใบแบบชาวอาหรับ ซึ่งตัวตึ กมีเสา 2 เสาแยกออกมาเป็ นรูปตัว V
ในขณะที่ ช่ อ งว่า งระหว่า งตั ว V ส่ ว นหนึ่ ง ก็ ปิ ดให้เป็ นห้อ งใหญ่ ๆ และแบ่ ง ออกเป็ นชั้น ๆ สถาปนิ กได้ก ล่ าวว่า
"สิ่งก่อสร้างนี้ จะเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบซึ่งก็เหมือนกับ โอเปร่าเฮาส์ที่ เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองซิดนี ย์ หรือหอไอ
เฟลที่ เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองปารีสและตึ กบุรจญ์อัล อาหรับก็ตอ้ งการกลายเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เช่นกัน"
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จากนั้ นนาท่ านสู่ เมดิแนท จูไมร่า ซุค (Madinat Jumeirah Souk) ศูนย์การค้ารูปทรงอาหรับ โบราณตั้งอยู่ติดริม
ทะเล หรือเรียกว่า เวนิ สแห่งดูไบ เป็ นตลาดติดแอร์ ตั้งอยู่ในส่วนเดี ยวกับโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Mina Al Salam
ของตระกู ล Al Maktoum ออกแบบและตกแต่ ง เป็ นศิ ล ปะพื้ นเมื อ งแบบอาหรับ คลาสสิ ก ภายในมี สิ น ค้า ระดั บ
Premium มากมาย อาทิ ของที่ ระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหร่าน หัวน้ าหอม โคมไฟ ของประดับตกแต่งบ้าน
ขนมหวาน และถัว่ รสช็อกโกแลต เป็ นต้น

นำท่ำน นั่งรถ Monorail > เดินทำงสู่โครงกำรเดอะปำล์ ม THE PALM ซึง่ เป็ นโครงกำรที่อลังกำร สุดยอดโปรเจคส์
โดยกำรถมทะเล ให้ เป็ นเกำะเทียมสร้ ำงเป็ นรู ปต้ นปำล์ม 3 เกำะ บนเกำะมีที่พักโรงแรม รี สอร์ ท อพำร์ ตเม้ น ร้ ำนค้ ำ
ภัตตำคำร รวมทังส
้ ำนักงำน ต่ำงๆนับว่ำเป็ นสิ่งมหัศจรรย์อนั ดับ 8 ของโลก นำท่ำนชื่นชมควำมสวยงำมของภูมิประเทศ
และบรรยำกำศรอบๆ โรงแรมนี ้ Palm Island เป็ นโครงกำรมหัศจรรย์ ที่คิดค้ นสำหรั บรองรั บกำรอยู่อำศัยในอนำคต
สร้ ำงโดยกำรนำทรำยมำถมทะเลเป็ นเกำะเล็กๆ รวม 301 เกำะ รู ป ร่ ำงหำกมองจำกด้ ำนบนรู ปต้ น อินทผลัม (The
Palm) และ โครงกำร The World จะเห็นเป็ นรู ปแผนที่โลก

กลางวัน

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางกลับสู่ โรงแรมที่พกั
หลังอาหารนาท่านกลับเข้าสู่โรงแรมที่พกั เพื่อเตรียมตัวตลุยทะเลทรายในช่วงบ่าย
15.00 น.-15.30 น. พร้อมกันที่ล๊อบบี๊ จะมีเจ้าหน้าที่มาคอยรับท่าน ไปแคมป์ /ตะลุยทะเลทราย โดยบริการนี้
จะอานวยความสะดวกโดยการรับ-ส่งถึงโรงแรม ทัวร์ทะเลทราย ท่านจะสนุ กกับการนัง่ รถตะลุยเนิ นทราย ตื่นเต้น
พร้อมชมพระอาทิตย์ตก หลังจากนั้ นนาท่านเข้าสู่ แค้มปิ้ งกลางทะเลทราย โดยภายในมีกิจกรรมต่างๆให้ทุกท่าน
ร่วมสนุ ก อาทิเช่น
Henna Tattoo (ทดลองศิลปะการเพนท์ลวดลายแบบฉบับชาวอาหรับ)
SHI SHA. (เครื่องสูบบารากู่ แบบฉบับของชาวอาหรับกลิ่นผลไม้)
 GALA BAYA... ให้ท่านแต่งกายพื้ นเมืองแบบชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไว้ป็นที่ระลึก
 ฟรี ไม่อ้นั ชิมชาอาหรับ ผลไม้ตามฤดูกาล กาแฟ น้ าอัดลม, น้ าดื่ม
 การขี่อูฐ
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คา่
22.00 น.

 บริการอาหารคา่ แบบบาร์บีคิว ในท่ามกลางบรรยากาศทะเลทรายสบาย พร้อมโชว์ระบาหน้าท้อง(Belly
Dance) จากสาวสวยชาวอาหรับกลางทะเลทราย
เดินทางออกจากแคมป์ กลับสู่ โรงแรมที่พกั
 นำท่ ำนเดินทำงสู่ท่ พ
ี ัก HOLIDAY INN EXPRESS หรื อเทียบเท่ ำ

วันที่สี่

ดูไบ-DUBAI MUSEUM-ABRA TAXI-GOLD SOUK-SPICE SOUK- RED LOBSTER-ขึ้ นตึก
BURJ KHALIFA-DUBAI MALL+น้ าพุเต้นระบา
(B/L/-)

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ นนาคณะเข้าเยี่ยม ชมพิพิธภัณฑ์ ดูไบ (DUBAI MUSEUM) เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยที่ สุดในตะวันออกกลาง
สร้างขึ้ นเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครั้งล่าสุดปี ค.ศ.1970 เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวสาคัญทางประวัติศาสตร์
เช่ น การค้น พบ งานศิ ล ป์ ในหลุ ม ฝั งศพที่ AL QUSAIS ที่ มี อ ายุ ถึ ง 4,000 ปี และเรื่ อ งราวการค้า ขายมุ ก ใน
ประวัติศาสตร์ก่อนการค้นพบน้ ามัน และท่ านจะประทับใจกับการนาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาถ่ ายทอดเพื่ อบอกเล่า
เรื่องราวประวัติศาสตร์ของอาหรับโบราณ

จากนั้ น น าทุ ก ท่ านนั ่ง เรื อ ข้า มฝาก ABRA ซึ่ ง เป็ นพาหนะที่ ช าวดู ไบใช้กั น มาแต่ โบราณและยัง คงอนุ รัก ษ์ ไ ว้
ข้ามฝั ่งพาทุกท่านไปช้อปปิ้ งที่ตลาดทอง

น าท่ า นเดิ น ช้อ ปปิ้ ง ตลาดทอง (GOLD SOUK) เป็ นที่ 1 ของตลาดทองที่ ใหญ่ ที่ สุ ด ในโลก ขายทุ ก อย่างที่ เป็ น
JEWELRY เช่น มุ ก อัญมณี ต่ างๆร้านเล็ กๆมากมายกว่าร้อยร้า นค้า ให้ท่านได้เลื อกซื้ อของที่ ตลาดเครื่องเทศ
(SPICE SOUK) คือ ที่ท้งั ตลาดตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นเครื่องเทศหลากหลายชนิ ดจากทัว่ ทุกมุมโลก จาพวกไม้หอม
อบเชย ถัว่ กระวาน กานหลู และถัว่ ร้อยแปดชนิ ดจากทุกที่ในตะวันออกกลาง

กลางวัน

 บริการอาหารกลางวัน ณ Red Lobster ซึ่ งเป็ นสาขาจากอเมริกา อยู่ที่ Dubai Mall เป็ นอี กร้านหนึ่ งที่ ได้รับ
ความนิ ยมโดยเฉพาะนั กท่องเที่ ยว ไม่ใช่แค่เพราะมี lobster เท่ านั้ น แต่ที่นั่ง outdoor จะมองเห็นตึ ก Burj Khalifa
และการแสดงแสงสี และน้ าพุเต้นระบาตอนกลางคืนอีกด้วย คนจึงมักจอง outdoor เพื่อทาน lobster และดูการแสดง
น้ าพุไปในตัว
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นาท่านเดิ นทางกลับสู่เมืองดูไบ เพื่อขึ้ นชมตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE
WORLD) หรือเดิ มชื่อ บุรจญ์ดูไบ หนึ่ งในสัญลักษณ์อนั สาคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อีกทั้งยังเป็ น
ฉากเสี่ยงตายสาคัญของพระเอก “ ทอมครูซ” จากภาพยนตร์เรื่อง Mission Impossible 4 ซึ่งตึก มีความสูงถึง 828
เมตร ปั จจุบนั มีท้งั หมด160 ชั้น เป็ นตึกที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลก ตัวตึกได้ทาสถิติกลายมาเป็ นตึกระฟ้ าที่สูงที่สุดใน
โลก มีความสูงถึ ง 546 เมตร แซงตึ กไทเป101 เรียบร้อย (สู งกว่าตึ กไทเป101 ประมาณ 97 เมตร และสู งกว่า
อาคารใบหยก2 ประมาณ 218 เมตร) ซึ่งได้มีการเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการ เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2553 และ
เปลี่ ยนชื่ ออาคารจาก "บุ รจญ์ดู ไบ" เป็ น "บุ รจญ์ เคาะลี ฟ ะฮ์" เพื่ อ เป็ นเกี ยรติ แก่ ท่ านชี ค ค์อดี ต ประธานาธิ บ ดี
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ออกแบบโดย เอสโอเอ็ม ผูอ้ อกแบบเดี ยวกันกับเซียร์ทาวเวอร์
อาคารที่ สูงที่ สุดในสหรัฐอเมริกาในปั จจุบัน การตกแต่งภายในตกแต่งโดย จอร์โจอาร์มานี (Giorgio Armani) โดย
เป็ นโรงแรมอาร์มานี สาหรับ 37 ชั้นล่าง โดยชั้น 45 ถึง108 จะเป็ นอพาร์ตเมนต์ ที่เหลือจะเป็ นสานั กงานและชั้นที่
123 และ 124 จะเป็ นจุดชมวิวของตึกที่สาคัญ ส่วนบนของตึกจะเป็ นเสาอากาศสื่อสาร นอกจากนี้ ชั้น 78 จะมีสระ
ว่ายน้ า กลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยตึ กนี้ จะติ ดตั้งลิฟต์ที่เร็วที่ สุดในโลกที่ ความเร็ว18 ม./วินาที (65 ก.ม./ชม.,40
ไมล์/ชม.) โดยลิฟต์ที่มีความเร็วสูงสุดอันดับที่ 2 ปั จจุบนั อยูท่ ี่ตึกไทเป101ที่มีความความเร็ว 16.83 ม./วินาที

นาท่านช้อปปิ้ งห้างดูไบมอลล์(Dubai Mall) เป็ นศูนย์การค้าแห่งใหม่ล่าสุดของเมืองดูไบ โดยจาลอง อาทิเช่น ห้าง
Gallaria Lafayette ห้างชื่อดังของฝรัง่ เศส ห้าง Bloomingdales อันยิ่งใหญ่จากอเมริกา เป็ นศูนย์รวมแบรนด์เนมชั้น
นาแนวหน้าจากทัว่ ทุ กมุมโลก ท่านสามารถเลือกชมเทคโนโลยีล้าสมัยของน้ าพุเต้นระบาที่ ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
โดยมีการจัดแสดงที่บริเวณหน้าห้างดูไบมอลล์ เริ่มตั้งแต่ 17.30-24.00น. โดยการแสดงจะเริ่มทุกๆ30นาที จาก
จุ ด นี้ ส า ม า ร ถ ถ่ า ย รู ป คู่ กั บ ตึ ก บุ ร จ ญ์ เ ค า ะ ลี ฟ ะ ฮ์ ( BurjKhalifa) แ บ บ เ ต็ ม ตั ว ตึ ก อี ก ด้ ว ย

คา่
20.00 น.
22.30 น.

อิสระอาหารคา่ เพื่อสะดวกในการเลือกซื้ อของภายในห้าง
ได้เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินดูไบ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
 เหิรฟ้ าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบิน EK374

วันที่หา้

กรุงเทพฯ

07.35 น.

 คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ด้วยความประทับใจ
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**รำยกำรท่ องเที่ยวอำจเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นีโ้ ดยคำนึงถึงประโยชน์ ของลูกค้ ำเป็ นสำคัญ**
**ก่ อนทำกำรจองทัวร์ ทุกครั ง้ กรุ ณำอ่ ำนโปรแกรมอย่ ำงละเอียดทุกหน้ ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำกทำงบริษัทฯ
จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็ นหลัก**

อัตรำค่ ำบริกำร
กาหนดการเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็กเสริมเตียง

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม

31,999 บาท

31,999 บาท

31,999 บาท

7,500 บาท

29,999 บาท

29,999 บาท

29,999 บาท

7,500 บาท

31,999 บาท

31,999 บาท

31,999 บาท

7,500 บาท

26-30 ก.ค. 61
27-31 ก.ค. 61
11-15 ส.ค. 61
13-17 ก.ย. 61
14-18 ก.ย. 61
27 ก.ย.-01 ต.ค. 61
12-16 ต.ค. 61
13-17 ต.ค. 61
20-24 ต.ค. 61

**รำคำนี ้ สงวนกำรเดินทำง จำนวน 20 ท่ ำนขึน้ ไป**
หมายเหตุ
1. ราคานี้ สาหรับผูโ้ ดยสาร 25 ท่านขึ้ นไป หากผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าวบริษัทฯ ขอเก็บค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 2,500 บาท
2. ไม่มีราคาเด็กเนื่ องจากเป็ นราคาพิเศษแล้ว

เงื่อนไขในการจองทัวร์
งวดที่ 1 : สารองที่นั ่งจ่าย 15,000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้อมส่งสาเนาหนังสือเดินทาง
งวดที่ 2 :ชาระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิ ดค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คื นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่ าตั ๋ว
เครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทาเรื่องยืน่ เอกสารไปยังสายการบิน
โรงแรม และในทุ กๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่า
สามารถคืนเงินได้ท้งั หมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้ นอยูก่ บั การพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ
บริการอื่นๆเป็ นสาคัญ

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบกรณี
ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
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ข้ อแนะนำและแจ้ งเพื่อทรำบ
 สำหรับห้ องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริ กำรเฉพำะบำงโรงแรมเท่ำนัน้ กรณีเดินทำงเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่ำน แนะนำให้
ท่ำนเปิ ดห้ องพัก เป็ น 2 ห้ องจะสะดวกกับท่ำนมำกกว่ำ
กรณีเดินทำงเป็ นตั๋วกรุ๊ ป หำกออกตั๋วแล้ วไม่ สำมำรถขอคืนเงินได้ และไม่ สำมำรถเปลี่ยนวันเดินทำงได้
กระเป๋ ำเดินทำงเพื่อโหลด ให้ ทำ่ นละ 1 ใบ น ้ำหนักไม่เกิน 30 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋ ำถือขึ ้นเครื่ อง (Hand carry)
น ้ำหนักต้ องไม่เกิน 7 ก.ก.1 ใบ
อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
 ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ด โดยสำยกำรบินเอมิเรสต์ ( EK )
 ค่ำรถโค้ ชท่องเทีย่ วตำมรำยกำร
 ค่ำที่พกั โรงแรมระดับมำตรฐำน 3 คืน (พักห้ องละ 2 ท่ำน)
 ค่ำอำหำรทุกมื ้อตำมระบุในรำยกำร
 ค่ำวีซำ่ เข้ ำประเทศสหรัฐ อำหรับเอมิเรสต์
 ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ และค่ำเข้ ำชมตำมสถำนที่ทกุ แห่ง
 ค่ำประกันอุบตั เิ หตุในกำรเดินทำงวงเงิน 1,000,000 บำท ค่ำรักษำพยำบำล 500,000 บำท
วงเงินคุ้มครองอำหำรเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้ องระบุในใบรับรองแพทย์วำ่ ”อำหำรเป็ นพิษเท่ำนัน”)
้
(หมำยเหตุ: ค่ำประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอำยุต่ำกว่ำ 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อำยุมำกกว่ำ 75 ปี ทำงบริษัทประกันฯจะชดใช้ คำ่ สินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญำฯ)

อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
 ค่ำหนังสือหนังสือเดินทำง
 ค่ำน ้ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีทเี่ กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่ำน)
 ค่ำใช้ จำ่ ยส่วนตัวต่ำงๆ เช่น ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ ค่ำอำหำรสัง่ พิเศษ ค่ำมินิบำร์ ในห้ องพัก
 ค่ำอำหำรที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรำยกำร, ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรี ด ฯลฯ
 ค่ำภำษี มลู ค่ำเพิ่ม 7% และภำษี หกั ณ ที่จ่ำย 3%
เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิในกำรท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรทิปแก่มคั คุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถที่คอยบริ กำรเรำ (โดยประมำณ 37 USD ต่อทริ ป)
 ค่ำทิปมัคคุเทศก์ไทย ท่ำนละ 3 USD / ท่ำน / วัน (คิดเป็ น 5วัน เท่ำกับ 15 USD)
 ค่ำทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่ำนละ 3 USD / ท่ำน / วัน (คิดเป็ น 4วัน เท่ำกับ 12 USD)
 พนักงำนขับรถในประเทศดูไบ ท่ำนละ 2 USD / ท่ำน / วัน (คิดเป็ น 4วัน เท่ำกับ 8 USD)
 พนักงำนขับรถท่องทะเลทรำย ท่ำนละ 2 USD / ท่ำน / วัน (คิดเป็ น 1 วัน เท่ำกับ 2 USD)

กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิ ดค่ าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ที่ ไม่ สามารถ คื นเงินได้ (ตัวอย่างเช่ น ค่าตั ๋ว
เครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
***หมำยเหตุ***
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บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ ำ 15 วัน ในกรณีที่ไม่สำมำรถทำกรุ๊ปได้ อย่ำงน้ อย 20 ท่ำน ซึง่ ในกรณีนี ้ทำงบริ ษัทฯ ยินดีคืน
เงินให้ ทงหมด
ั้
หรื อจัดหำคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้ำต้ องกำร
 ในกรณีที่คณะออกเดินทำงต่ำกว่ำ 20 ท่ำน หรื อมำตรฐำนของกำรยืนยันกำรเดินทำง จะมีกำรเปลีย่ นแปลงขนำดของพำหนะทีใ่ ช้ ในกำรนำเที่ยว
ตลอดรำยกำรทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ
ในกรณีที่คณะออกเดินทำงต่ำกว่ำ 20 ท่ำน หรื อตำ่ กว่ำมำตรฐำนของกำรยืนยันกำรเดินทำง ทำงผู้จดั รำยกำร ขอพิจำรณำยกเลิกกำรเดินทำง หรื อ
เรี ยกเก็บค่ำทัวร์ เพิม่ เต็ม ตำมควำมเหมำะสม
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็ นสุดวิสยั จนไม่อำจแก้ ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ใน
กรณีที่สญ
ู หำย สูญเสียหรื อได้ รับบำดเจ็บ ที่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของหัวหน้ ำทัวร์ และเหตุสดุ วิสยั บำงประกำร เช่น กำรนัดหยุดงำน ภัย
ธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ทเี่ กิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือกำรควบคุมของทำงบริ ษัทฯ หรื อ
ค่ำใช้ จำ่ ยเพิ่มที่เกิดขึ ้นทำงตรง หรื อทำงอ้ อม เช่น กำรเจ็บป่ วย กำรถูกทำร้ ำย กำรสูญหำย ควำมล่ำ ช้ ำ หรื อ อุบตั เิ หตุตำ่ ง ๆ
รำคำนี ้คิดตำมรำคำบัตรโดยสำรเครื่ องบิน ณ ปั จจุบนั หำกมีกำรปรับรำคำบัตรโดยสำรสูงขึ ้น ตำมอัตรำค่ำน ้ำมัน หรื อ ค่ำเงินแลกเปลีย่ น ทำง
บริ ษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับรำคำตัว๋ ตำมสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
เนื่องจำกรำยกำรทัวร์ นีเ้ ป็ นแบบเหมำจ่ ำยเบ็ดเสร็ จ หำกท่ ำนสละสิทธิ์กำรใช้ บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือ ถูกปฏิเสธกำรเข้ ำประเทศ
ไม่ ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ คนื เงินในทุกกรณี
หำกลูกค้ ำท่ ำนใด ยื่นวีซ่ำแล้ วไม่ ได้ รับกำรอนุมตั ิ ลูกค้ ำต้ องชำระค่ ำมัดจำที่ 15,000 บำท และค่ ำวีซ่ำตำมที่สถำนฑูตฯ เรียกเก็บ

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **
**ในกรณีที่ผโู ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทาการจองไว้กบั
ทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาระเงินค่าตั ๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี**
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