
 

สรปุการเดินทาง 

วนัท่ี ก าหนดการ เช้า เท่ียง  เยน็ 

1 
เมืองอาบู ดาบ ี- สุเหร่าหลวง - ท าเนียบประธานาธิบดี - โรงแรง 
เอมิเรตส ์พาเลซ - เมืองดไูบ - ห้างดไูบ มอลล ์- น ้าพเุต้นระบ า 
แห่งเมืองดไูบ 

   

2 

เมืองดไูบ - พระราชวงั ท่านชีค - สุเหร่า จไูมร่า - ชายหาด จไูมร่า 
- ตึก บุรจญ ์อลั อาหรบั - นัง่รถไฟโมโนเรล สู่ โครงการเดอะ 
ปาลม์ - โรงแรมแอตแลนติส - โรงแรมท่ีพกั - ทะเลทราย - ตะลุย
ทะเลทรายด้วยรถยนต์ขบัเคลื่อน 4 ล้อ 

   

3 
เมืองดไูบ - ดไูบ ครีก - นัง่เรือข้ามฟาก Abra Taxi - ย่านตลาด
เก่า - ตลาดทอง - ตลาดเครื่องเทศ –  

ห้างเอมิเรตส ์มอลล ์
   

 

 

 

 



ก าหนดการทัง้หมด 
วนัท่ี 1   เมืองอาบู ดาบี - สเุหร่าหลวง - ท าเนียบประธานาธิบดี - โรงแรง เอมิเรตส ์

พาเลซ - เมืองดไูบ - ห้างดไูบ มอลล ์- น ้าพเุต้นระบ า แห่งเมืองดไูบ 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากสนามบนิ 



 • น าท่านสูเ่มอืง อาบ ูดาบ ี(Abu 

Dhabi) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงที่
ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศสหรฐั
อาหรบัเอมเิรตส ์ตัง้อยู่บนเกาะรูปตวั
ทยีื่นออกไปบรเิวณอ่าวเปอรเ์ซยี ถอื
เป็นเมอืงทีม่คี่าครองชพีสงูทีสุ่ดอนัดบั 3 ในภูมภิาค และอนัดบั 26 ของโลก เป็นเมอืงที่
ไดร้บัสมญานามว่า Garden of Gulf หรอื อ่าวแห่งความเขยีวขจ ีและมคีวามอุดม
สมบูรณ์ไปดว้ยสวนสวยงามท่ามกลางทะเลทราย 

• น าท่านสู่ สุเหร่าหลวง (Grand Mosque) สุเหร่าประจ าเมอืงหลวง ทีท่่านชคีคบ์ุคคล
ส าคญัของประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตสเ์ป็นเจา้ผูค้รองรฐัอาบูดาบเีป็นผูก้่อ ตัง้ประเทศสหรฐั
อาหรบัเอมเิรตสแ์ละ เป็น
ประธานาธบิดคีนแรกของประเทศ
สหรฐัอาหรบัเอมเิรตสผ์ูเ้ป็นทีร่กัและ
เปรยีบเสมอืนบดิาของชาวสหรฐั
อาหรบัเอมเิรตส ์สรา้งไวก้่อนท่านจะ
สวรรคต การก่อสรา้งใชเ้วลารวม
ทัง้หมด 10 ปี ภายในสุเหร่าแห่งนี้มพีรมทอมอืผนืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกขนาด 5,627 ตาราง
เมตร ผลงานทอ้งถิน่ของชาวอาหรบัโบราณ และ โคมไฟ Chandelier ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก 

น าเขา้จากประเทศเยอรมนัท าดว้ยทองค าและทองแดงซึง่ถูกสัง่ท าขึน้พเิศษ ซึง่ภายหลงัทีท่่าน
ชคีส ์สวรรคต ทางรฐับาลจงึใชสุ้เหร่าแห่งนี้เป็นสุสานหลวงทีฝั่งพระบรมศพของท่าน สุเหร่า
แห่งนี้สามารถรองรบัผูม้าประกอบพธิกีรรมทางศาสนาไดส้งูถงึ 40,000 คน 

• น าท่านผ่านชม ท าเนียบประธานาธิบดี (Presidential Palace) สถานทีท่าง
วฒันธรรมทีส่ าคญัแห่งใหม่ ทีเ่พิง่เปิดใหน้กัท่องเทีย่วเขา้ชมความงดงามของสถาปัตยกรรม
ตะวนัออกกลาง เมื่อวนัที ่11 มนีาคม 2562 ทีผ่่านมา เริม่จากโถงกลาง (The Great 

Hall) มลีกัษณะเป็นโดมทองขนาดใหญ่มคีวามสงูกว่า 37 เมตร กลางอาคาร ผ่านทางเชื่อม
เขา้สูห่อ้งต่างๆ ภายในถูกประดบัประดาดว้ยกระเบือ้งโมเสควจิติรบรรจงดว้ยศลิปะร่วมสมยั
ไดอ้ย่างสวยงามหรหูรา ทุกหอ้งลว้น
มคีวามสวยงามเป็นเอกลกัษณ์
แตกต่างกนัออกไป ตลอดจนเรยีนรู้
มรดกทางวฒันธรรมและ
ขนบประเพณีของประเทศสหรฐั
อาหรบัเอมเิรตส ์

• น าท่านผ่านชม โรงแรมเอมิเรตส์
พาเลซ (Emirates Palace 

Hotel) ซึง่ในอดตีใีชเ้ป็นทีร่บัรองผูน้ าประเทศในเครอื GCC หรอื คณะมนตรคีวามร่วมมอื
รฐัอ่าวอาหรบั ไดแ้ก่ บารเ์รน การต์าร ์คเูวต โอมาน ซาอุดอิารเบยี และสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์

พระราชอาคนัตุกะของท่านชคีค ์ปัจจุบนัเป็นโรงแรมทีอ่ยู่ในความดแูลของรฐับาลเมอืงอาบูดา
บ ีบรหิารโดยกลุ่ม Kempinski เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกเมื่อปี 2548 โดยใชง้บประมาณ



กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านสูเ่มอืง ดไูบ (Dubai) เป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดของประเทศ มคีวามส าคญัทาง
เศรษฐกจิโดยเป็นเมอืงท่าหลกัแห่งหนึ่งของโลก ดไูบไม่เพยีงขึน้ชื่อดา้นความร ่ารวยอนัดบั
ตน้ๆ ของโลก แต่ยงัเป็นเมอืง
มหศัจรรย ์เพราะถูกสรา้งขึน้บนผนื
ทะเลทรายใหเ้ป็นเมอืงทนัสมยัล ้ายุค 

เป็นทีต่ ัง้ของตกึดไูบระฟ้าระดบัโลก 
แหล่งรา้นคา้นานาชาต ิ

หา้งสรรพสนิคา้แหล่งชอ้ปป้ิงแบรนด์
เนมชัน้น า แหล่งวฒันธรรมอาหรบัทีน่่าสนใจ 

• น าท่านสู่ ตึก บุรจญ ์เคาะลีฟะฮ ์(Burj Khalifa) หรอื เดมิชื่อตกึ บุรจญ์ ดไูบ หนึ่งใน
สญัลกัษณ์อนัส าคญัของประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตสอ์กีทัง้ ยงัเป็นฉากเสีย่งตายส าคญัของ
พระเอก “ทอม ครซู ” จากภาพยนตรเ์รื่อง Mission Impossible 4 ซึง่ตกึมคีวามสงู
ถงึ 828 เมตร ปัจจุบนัมทีัง้หมด 

160 ชัน้ เป็นตกึทีไ่ดช้ื่อว่าสงูทีสุ่ด
ในโลก ตวัตกึไดท้ าสถติกิลายมา
เป็นตกึระฟ้าทีส่งูทีสุ่ดในโลกมคีวาม
สงูถงึ 546 เมตร แซงตกึไทเป 

101 เรยีบรอ้ย 

• น าท่านสู่ ห้างดไูบ มอลล ์(Dubai Mall) หา้งทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก และมพีพีธิภณัฑส์ตัวน์ ้า
ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกอยู่ภายใน ซึง่มสีนิคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัมากมายจากยุโรป ไม่ว่าจะเป็น
เสือ้ผา้สุภาพบุรุษและสุภาพสตร ี
กระเป๋าถอื เครื่องใชไ้ฟฟ้า เครื่อง
กฬีา เป็นต้น สนิคา้บางชิน้ไม่
สามารถหาซือ้ ไดท้ียุ่โรป แต่อาจ
หาซือ้ไดท้ีน่ี่ 

• น าท่านชม น ้าพเุต้นระบ า แห่ง
เมืองดไูบ (Dubai Dance Fountain) เป็นน ้าพุเตน้ระบ าอนัสวยงามวจิติร อยู่ใน
ทะเลสาบหน้าตกึ บุรจญ์เคาะลฟิะฮ ์
ถอืเป็นน ้าพุทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก 

โดยรอบถูกรายลอ้มไปดว้ยตกึทีม่ี
ชื่อเสยีงมากมาย สิง่พเิศษของน ้าพุ
แห่งดไูบนี้ คอื จะใชไ้ฟทัง้สิน้ 



6,600 ดวง โปรเจคเตอร ์50 ตวั ควบคุมการท างานดว้ยระบบคอมพวิเตอรโ์ดยจะแสดง
ประกอบดนตรคีรัง้ละประมาณ 5 นาทโีดยใชง้บประมาณในการก่อสรา้งทัง้สิน้กว่า 7.2 

พนัลา้นบาท 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

วนัท่ี 2   เมืองดไูบ - พระราชวงั ท่านชีค - สเุหร่า จไูมร่า - ชายหาด จไูมร่า - ตึก 

บุรจญ ์อลั อาหรบั - นัง่รถไฟโมโนเรล สู่ โครงการเดอะ ปาลม์ - โรงแรมแอ
ตแลนติส - โรงแรมท่ีพกั - ทะเลทราย - ตะลุยทะเลทรายด้วยรถยนต์
ขบัเคลื่อน 4 ล้อ 

  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านผ่านชม พระราชวงั ท่านชีค (Sheikh Palace) ตื่นตาตื่นใจกบัการถ่ายภาพเป็น
ทีร่ะลกึหน้าพระราชวงัอนังดงามสุดอลงัการของครอบครวัชคีค์ อลั มคัตูม (Shiekh Al 

Maktoum) ซึง่มคีวามร่มรื่นเตม็ไป
ดว้ยตน้ไม ้และพชืพรรณนานาชนิด และ
บรรดาเหล่านกยงู มากมายนบัหลายสบิ
ตวัทีถู่กเนรมติขึน้ท่ามกลางเมอืงแห่ง
ทะเลทราย 

• น าท่านผ่านชม สุเหร่า จไูมร่า 
(Jumeirah Mosque) สุเหร่าคู่บา้นคู่เมอืงของเมอืงดไูบ สรา้งดว้ยหนิอ่อนทัง้หลงั และ
ไดช้ื่อว่าเป็นสุเหร่าทีส่วยงามมากทีสุ่ดแห่งหนึ่งในเมอืงดไูบ 

• น าท่านผ่านชม ชายหาดจไูมร่า (Jumeirah Beach) ชายหาดตากอากาศทีส่วยงาม
ยอดนิยมของดไูบ 



 
 
 
 

• น าท่านถ่ายรปู ตึก บุรจญอ์ลั อาหรบั 

(Burj Al Arab) โรงแรมสุดหรูระดบั 

7 ดาว รปูทรงคลา้ยเรอืใบทีง่ดงามและ
หรหูราทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก ตัง้อยู่รมิ
อ่าวอาหรบั เป็นทีพ่กัอาศยัของเศรษฐทีีม่ชีื่อเสยีงของชาวตะวนัออกกลาง 

• น าท่านนัง่รถไฟโมโนเรล (Monorail) สู ่โครงการ เดอะ ปาลม์ (The Palm 

Project) เป็นสุดยอดโครงการของ
ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตสโ์ดยการ
ถมทะเลใหเ้ป็นเกาะเทยีม สรา้งเป็นรูป
ตน้ปาล์ม จ านวน 3 เกาะ มทีัง้โรงแรม 

รสีอรท์ อพารต์เมน้ต์ รา้นคา้ ภตัตาคาร 
ผบั บาร ์รวมทัง้ส านกังานต่างๆ นบัว่า
เป็นสิง่มหศัจรรยอ์นัดบัที ่8 ของโลก และสว่นของโครงการไดถู้กจารกึใหเ้ป็นสว่นหนึ่งในแผนที่
โลกเรยีบรอ้ย 

• น าท่านผ่านชม โรงแรมแอตแลนติส (Atlantis Hotel) โรงแรมแห่งนี้ถอืว่าเป็นอกีหนึ่ง
แลนดม์ารค์ทีส่ าคญัของดไูบ ถูกสรา้งขึน้ภายใตค้อนเซปต านานเมอืงลกึลบัแอตแลนตสิ ตวั
โรงแรมตัง้อยู่บรเิวณพระจนัทรเ์สีย้ว มสีถาปัตยกรรมหรูหรา อลงัการ มหีอ้งพกัอยู่มากกว่า 
1,500 หอ้ง และไฮไลทข์องโรงแรมคอื มกีจิกรรมใหท้ ามากมาย 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านสูโ่รงแรมทีพ่กั เพือ่เตรยีมความ
พรอ้ม เปลีย่นเครื่องแต่งกายส าหรบั
ตะลุยทะเลทราย 

• น าท่านสู่ ทะเลทราย (The 



Desert) เพือ่ตะลุยทะเลทราย ดว้ยรถยนตข์บัเคลื่น 4 ลอ้ (4WD Sand Dune / 

Desert Safari) ท่านจะไดส้นุกสนานและตื่นเตน้ไปกบัประสบการณ์อนัแปลกใหม่ นัง่รถ
ตะลุยไปบนเนินทรายทัง้สงูและต ่าสลบักนัไป 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 3   เมืองดไูบ - ดไูบ ครกี - นัง่เรือข้ามฟาก Abra Taxi – ย่านตลาดเก่า - 
ตลาดทอง - ตลาดเครื่องเทศ - ห้างเอมิเรตส ์มอลล ์

  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสู่ ดไูบ ครีก (Dubai Creek) เป็นคลองทีส่รา้งขึน้โดยการขดุเขา้มาในชายฝัง่ 
เพือ่แบ่งเมอืงดไูบออกเป็น 2 สว่น คอื Deira Dubai และ Bur Dubai มคีวามยาว
ประมาณ 14 กโิลเมตร มที่าจอดเรอื 8 ท่า น าท่านนัง่ เรอืขา้มฟากทีช่าวเมอืงดไูบเรยีกกนั
ว่า Abra Taxi ซึง่เป็นเรอืทีร่บัใชช้าวเมอืงดไูบมาชา้นานจวบจนถงึปัจจุบนั ใหท้่านได้
สมัผสัวถิชีวีติความเป็นอยู่ของ
ชาวเมอืงดไูบแบบโบราณ ทีไ่ม่ว่า
เมอืงดไูบจะมคีวามกา้วล ้าทนัสมยั
ทางเทคโนโลยรีะดบัโลกมาก
เพยีงใด แต่กย็งัมโีอกาสไดเ้หน็
วฒันธรรมความเป็นอยู่ของคน
ทอ้งถิน่โบราณอยู่จนถงึปัจจุบนั 

• น าท่านสู่ย่านตลาดเก่าของเมอืงดไูบ สู ่ตลาดทอง (Gold Souk) ขึน้ชื่อว่าเป็นตลาดทอง
ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก วางขายเครื่องประดบัทีท่ าจากทองค า ขายเครื่องประดบัทุกชนิด เช่น มุก 

อญัมณีต่างๆ รา้นเลก็ๆ มากมายกว่ารอ้ยรา้นคา้ 
• น าท่านสู่ ตลาดเครื่องเทศ (Spice Souk) ทัง้ตลาดตลบอบอวนไปดว้ยกลิน่เครื่องเทศไม้

หอม อบเชย กระวาน กา้นพลู และ ถัว่ คุณภาพต่างๆนบัรอ้ยชนิดจากทัว่ทุกมุมโลก มารวม
ไวท้ีต่ลาดเครื่องเทศแห่งนี้ 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 



 • น าท่านสู่ ห้างเอมิเรตสม์อลล ์(Mall of Emirates) เป็นหา้งขนาดใหญ่ทีไ่ดร้บัความ
นิยมสงู มโีรงภาพยนตร ์
Cinestar แบบคอมเพลก็ซ ์มี
อารเ์คดกวา้งใหญ่ ตดิตัง้ตูเ้กมส ์

ลานโบวล์งิ และรา้นคา้อกีมากมาย 
รวมถงึรา้นต่างๆ ทีไ่ดร้บัความนิยม
ในเมอืงดไูบ 

 น าท่านสูส่นามบนิ หรอื กลบัทีพ่กัโรงแรม 

 

 

 

 

เงื่อนไข 
  

• ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบสว่นตวั ผูเ้ดนิทางจะเป็นกลุ่มสว่นตวัของท่านเท่านัน้ 

• ทวัรแ์บบสว่นตวัไม่มนีโยบายในการบงัคบัซือ้ของ ลงรา้นและบงัคบัทปิ 

• การมดัจ าเป็นการยนืยนัยานพาหนะทีใ่หบ้รกิาร ท่านจะไดร้บัใบยนืยนัและใบเสรจ็รบัเงนิ เป็น

เอกสารอา้งองิชื่อคนขบัและไกด์ จะไดร้บั 1-3 วนั ก่อนเดนิทาง 

• กรณียกเลกิ 30 วนัก่อนเดนิทาง หกั 30% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 15 วนัก่อนเดนิทาง หกั 50% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 



• กรณียกเลกิ 3 วนัก่อนเดนิทาง หกั 100% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

 

 

 

 

 

การช าระเงิน 
 

อตัราน้ีรวม 

• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว 

• ค่ารถเช่าแบบสว่นตวั 3 วนั เตม็ 

• คนขบัแบบสว่นตวัตลอดทรปิ 

• ค่าน ้ามนั ค่าทางด่วน ค่าคนขบั และทีพ่กัคนขบั 

อตัราน้ีไม่รวม 

• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป - กลบั 

• ค่าหอ้งพกัโรงแรม 

• ค่าตัว๋เขา้ชมต่างๆ 

• ค่าใชจ่้ายสว่นตวั เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ว เช่น ค่าซกัรดี ค่า
โทรศพัท ์เป็นตน้ 

• ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสอืเดนิทาง 

 

 



 


