สรุปการเดินทาง
วัน ที่

1

กาหนดการ
เมือ งอาบู ดาบี - สุเหร่า หลวง - ท าเนียบประธานาธิบ ดี โรงแรง เอมิเรตส์ พาเลซ - เมือ งดูไบ - ห้า งดูไบ มอลล์ น้าพุเต้นระบา แห่ง เมืองดูไบ
เมือ งดูไบ - พระราชวัง ท่า นชีค - สุเหร่า จูไ มร่า - ชายหาด

2

จูไ มร่า - ตึก บุร จญ ์ อัล อาหรับ - นั่ง รถไฟโมโนเรล สู่
โครงการเดอะ ปาล์ม - โรงแรมแอตแลนติส - โรงแรมที่พกั
- ทะเลทราย - ตะลุย ทะเลทรายด้ว ยรถยนต์ขบั เคลือ่ น 4
ล้อ

3

เมือ งดูไบ - ดูไ บ ครีก - นั่ง เรือข้า มฟาก Abra Taxi ย่า นตลาดเก่า - ตลาดทอง - ตลาดเครือ่ งเทศ –
ห้า งเอมิเรตส์ มอลล์

เช้า เที่ย ง เย็น

กาหนดการทัง้ หมด
วัน ที่ 1 เมืองอาบู ดาบี - สุเ หร่าหลวง - ทาเนียบประธานาธิบดี - โรงแรง
เอมิเ รตส์ พาเลซ - เมืองดูไบ - ห้า งดูไบ มอลล์ - น้าพุเต้นระบา
แห่งเมืองดูไบ
เช้า

รถพร้อมคนขับ รับ ท่านจากสนามบิน
 นาท่านสู่เมือง อาบู ดาบี (Abu Dhabi) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่เป็น
อันดับ 2 ของประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ ตั้งอยู่บ นเกาะรูปตัวทียื่นออกไป
บริเวณอ่าวเปอร์เซีย ถือเป็น
เมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุด
อันดับ 3 ในภูมิภาค และอันดับ
26 ของโลก เป็นเมืองที่ได้รับ
สมญานามว่า Garden of Gulf หรือ อ่าวแห่งความเขียวขจี และมีความอุดม
สมบูรณ์ไปด้วยสวนสวยงามท่ามกลางทะเลทราย
 นาท่านสู่ สุเหร่าหลวง (Grand Mosque) สุเหร่าประจาเมืองหลวง ที่ท่าน
ชีคค์บ ุคคลสาคัญ ของประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์เป็นเจ้าผู้ ครองรัฐ อาบูดาบี
เป็นผู้ก่อ ตั้งประเทศสหรัฐ
อาหรับ เอมิเรตส์และ เป็น
ประธานาธิบ ดีคนแรกของ
ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์
ผู้เป็นที่รักและเปรียบเสมือนบิดาของชาวสหรัฐอาหรับ เอมิ เรตส์ สร้างไว้ก่อน

ท่านจะสวรรคต การก่อสร้างใช้เวลารวมทั้งหมด 10 ปี ภายในสุเหร่าแห่งนี้มี
พรมทอมือผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร ผลงานท้องถิ่นของ
ชาวอาหรับ โบราณ และ โคมไฟ Chandelier ที่ใหญ่ที่สุดในโลก นาเข้าจาก
ประเทศเยอรมันทาด้วยทองคาและทองแดงซึ่งถู กสั่งทาขึ้นพิเศษ ซึ่งภายหลัง
ที่ท่านชีคส์ สวรรคต ทางรัฐบาลจึงใช้สุเหร่าแห่งนี้เป็นสุสานหลวงที่ฝังพระ
บรมศพของท่าน สุเหร่าแห่งนี้สามารถรองรับ ผู้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ได้สูงถึง 40,000 คน
 นาท่านผ่านชม ท าเนียบประธานาธิบ ดี (Presidential Palace) สถานที่ทาง
วัฒนธรรมที่สาคัญ แห่งใหม่ ที่เพิ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงดงามของ
สถาปัตยกรรมตะวันออกกลาง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา เริ่มจาก
โถงกลาง (The Great Hall) มีลักษณะเป็นโดมทองขนาดใหญ่มีความสูงกว่า
37 เมตร กลางอาคาร ผ่าน
ทางเชื่อมเข้าสู่ห้องต่างๆ
ภายในถูกประดับ ประดาด้วย
กระเบื้องโมเสควิจิตรบรรจง
ด้วยศิลปะร่วมสมัยได้อย่างสวยงามหรูหรา ทุกห้องล้วนมีความสวยงามเป็น
เอกลักษณ์แตกต่างกันออกไป ตลอดจนเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและ
ขนบประเพณีของประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์
 นาท่านผ่านชม โรงแรมเอมิเรตส์พาเลซ (Emirates Palace Hotel) ซึ่งในอดี
ตีใช้เป็นที่รับ รองผู้นาประเทศในเครือ GCC หรือ คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าว
อาหรับ ได้แก่ บาร์เรน การ์ตาร์
คูเวต โอมาน ซาอุดิอารเบีย
และสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ พระ
ราชอาคันตุกะของท่านชีคค์
ปัจจุบ ันเป็นโรงแรมที่อยู่ในความดูแลของรัฐบาลเมืองอาบูดาบี บริหารโดยกลุ่ม

Kempinski เปิดให้บ ริการครั้งแรกเมื่อปี 2548 โดยใช้งบประมาณก่อสร้าง
ทั้งสิ้น ประมาณ 3 พันล้านเหรียญ สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ซึ่งมีความสวยงาม
ดุจดั่งพระราชวังของเจ้าผู้ครองนคร โรงแรมแห่งนี้อยู่บ นที่ดินของท่านชีคค์
อดีตประธานาธิบ ดี อีกเช่นกัน
กลางวัน

รับ ประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 นาท่านสู่เมือง ดูไ บ (Dubai) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ มี
ความสาคัญ ทางเศรษฐกิจโดยเป็นเมืองท่าหลั กแห่งหนึ่งของโลก ดูไบไม่เพียง
ขึ้นชื่อด้านความร่ารวยอันดับ
ต้นๆ ของโลก แต่ยังเป็นเมือง
มหัศจรรย์ เพราะถูกสร้างขึ้น
บนผืนทะเลทรายให้เป็นเมือง
ทันสมัยล้ายุค เป็นที่ตั้งของตึกดูไบระฟ้าระดับ โลก แหล่งร้านค้านานาชาติ
ห้างสรรพสินค้าแหล่งช้อปปิ้งแบรนด์เนมชั้นนา แหล่งวัฒนธรรมอาหรับ ที่
น่าสนใจ
 นาท่านสู่ ตึก บุร จญ ์ เคาะลีฟะฮ์ (Burj Khalifa) หรือ เดิมชื่อตึก บุรจญ์ ดูไบ
หนึ่งในสัญ ลักษณ์อันสาคัญ ของประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์อี กทั้ง ยังเป็น
ฉากเสี่ยงตายสาคัญ ของ
พระเอก “ทอม ครูซ ” จาก
ภาพยนตร์เรื่อง Mission
Impossible 4 ซึ่งตึกมีความ
สูงถึง 828 เมตร ปัจจุบ ันมี
ทั้งหมด 160 ชั้น เป็นตึกที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลก ตัวตึกได้ทาสถิติกลายมา
เป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 546 เมตร แซงตึกไทเป 101
เรียบร้อย

 นาท่านสู่ ห้า งดูไบ มอลล์ (Dubai Mall) ห้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีพีพิธ
ภัณฑ์สัตว์น้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ภายใน ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย
จากยุโรป ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า
สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
กระเป๋าถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องกีฬา เป็นต้น สินค้า
บางชิ้นไม่สามารถหาซื้อ ได้ที่ยุโรป แต่อาจหาซื้อได้ที่นี่
 นาท่านชม น้าพุเต้นระบ า แห่ง เมืองดูไบ (Dubai Dance Fountain) เป็น
น้าพุเต้นระบ าอันสวยงามวิจิตร อยู่ในทะเลสาบหน้าตึก บุรจญ์เคาะลิฟะฮ์ ถือ
เป็นน้าพุที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยรอบถูกรายล้อมไปด้วยตึกที่มีชื่อเสียงมากมาย
สิ่งพิเศษของน้าพุแห่งดูไบนี้
คือ จะใช้ไฟทั้งสิ้น 6,600
ดวง โปรเจคเตอร์ 50 ตัว
ควบคุมการทางานด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์โดยจะแสดงประกอบดนตรีครั้งละประมาณ 5 นาทีโดยใช้
งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นกว่า 7.2 พันล้านบาท
เย็น

รับ ประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านกลับ สู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน ที่ 2 เมืองดูไบ - พระราชวัง ท่า นชีค - สุเ หร่า จูไมร่า - ชายหาด จูไมร่า
- ตึก บุร จญ์ อัล อาหรับ - นั่งรถไฟโมโนเรล สู่ โครงการเดอะ
ปาล์ม - โรงแรมแอตแลนติส - โรงแรมทีพ
่ ก
ั - ทะเลทราย - ตะลุย
ทะเลทรายด้วยรถยนต์ขบั เคลือ่ น 4 ล้อ
เช้า

รถพร้อมคนขับ รับ ท่านจากโรงแรม
 นาท่านผ่านชม พระราชวัง ท่า นชีค (Sheikh Palace) ตื่นตาตื่นใจกับ การ
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกหน้าพระราชวังอันงดงามสุดอลังการของครอบครัวชี คค์
อัล มัคตูม (Shiekh Al
Maktoum) ซึ่งมีความร่มรื่นเต็มไป
ด้วยต้นไม้ และพืชพรรณนานาชนิด
และบรรดาเหล่านกยูง มากมายนับ
หลายสิบ ตัวที่ถูกเนรมิตขึ้นท่ามกลางเมืองแห่งทะเลทราย
 นาท่านผ่านชม สุเหร่า จูไมร่า (Jumeirah Mosque) สุเหร่าคู่บ ้านคู่เมืองของ
เมืองดูไบ สร้างด้วยหินอ่อนทั้ง
หลัง และได้ชื่อว่าเป็นสุเหร่าที่
สวยงามมากที่สุด แห่งหนึ่งใน
เมืองดูไบ
 นาท่านผ่านชม ชายหาดจูไมร่า (Jumeirah Beach) ชายหาดตากอากาศที่
สวยงามยอดนิยมของดูไบ

 นาท่านถ่ายรูป ตึก บุร จญอ์ ัล อาหรับ (Burj Al Arab) โรงแรมสุดหรูระดับ 7
ดาว รูปทรงคล้ายเรือใบที่งดงาม
และหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ตั้งอยู่ริมอ่าวอาหรับ เป็นที่พัก
อาศัยของเศรษฐีที่มีชื่อเสียงของ
ชาวตะวันออกกลาง
 นาท่านนั่งรถไฟโมโนเรล (Monorail) สู่ โครงการ เดอะ ปาล์ม (The Palm
Project) เป็นสุดยอดโครงการ
ของประเทศสหรัฐอาหรับ เอ
มิเรตส์โดยการถมทะเลให้เป็น
เกาะเทียม สร้างเป็นรูปต้นปาล์ม
จานวน 3 เกาะ มีทั้งโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้นต์ ร้านค้า ภัตตาคาร ผับ บาร์
รวมทั้งสานักงานต่างๆ นับ ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ ที่ 8 ของโลก และส่วน
ของโครงการได้ถูกจารึกให้เป็นส่วนหนึ่งในแผนที่โ ลกเรียบร้อย
 นาท่านผ่านชม โรงแรมแอตแลนติส (Atlantis Hotel) โรงแรมแห่งนี้ถือว่า
เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สาคัญ ของดูไบ ถูกสร้างขึ้นภายใต้คอนเซปตานาน
เมืองลึกลับ แอตแลนติส ตัว
โรงแรมตั้งอยู่บ ริเวณพระจันทร์
เสี้ยว มีสถาปัตยกรรมหรูหรา
อลังการ มีห้องพักอยู่มากกว่า
1,500 ห้อง และไฮไลท์ของโรงแรมคือ มีกิจกรรมให้ทามากมาย
กลางวัน

รับ ประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 นาท่านสู่โรงแรมที่พัก เพื่อเตรียมความพร้อม เปลี่ยนเครื่องแต่งกายสาหรับ
ตะลุยทะเลทราย

 นาท่านสู่ ทะเลทราย (The Desert) เพื่อตะลุยทะเลทราย ด้วยรถยนต์
ขับ เคลื่น 4 ล้อ (4WD Sand
Dune / Desert Safari) ท่าน
จะได้สนุกสนานและตื่นเต้นไปกับ
ประสบการณ์อันแปลกใหม่ นั่งรถ
ตะลุยไปบนเนินทรายทั้งสูงและต่าสลับ กันไป
เย็น

รับ ประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านกลับ สู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน ที่ 3 เมืองดูไบ - ดูไบ ครีก - นั่งเรือข้ามฟาก Abra Taxi – ย่า นตลาด
เก่า - ตลาดทอง - ตลาดเครือ่ งเทศ - ห้า งเอมิเรตส์ มอลล์
เช้า

รถพร้อมคนขับ รับ ท่านจากโรงแรม
 นาท่านสู่ ดูไ บ ครีก (Dubai Creek) เป็นคลองที่สร้างขึ้นโดยการขุดเข้ามาใน
ชายฝั่ง เพื่อแบ่งเมืองดูไบออกเป็น 2 ส่วน คือ Deira Dubai และ Bur
Dubai มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีท่าจอดเรือ 8 ท่า นาท่านนั่ง เรือ
ข้ามฟากที่ชาวเมืองดูไบเรียก
กันว่า Abra Taxi ซึ่งเป็น
เรือที่รับ ใช้ชาวเมืองดูไบมาช้า
นานจวบจนถึงปัจจุบ ัน ให้
ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองดูไบแบบโบราณ ที่ไม่ว่าเมืองดูไบ
จะมีความก้าวล้าทันสมัยทางเทคโนโลยีระดับ โลกมากเพียงใด แต่ก็ยังมีโอกาส
ได้เห็นวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่นโบราณอยู่จนถึงปัจจุบ ัน

 นาท่านสู่ย่านตลาดเก่าของเมืองดูไบ สู่ ตลาดทอง (Gold Souk) ขึ้นชื่อว่า
เป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก วางขายเครื่องประดั บ ที่ทาจากทองคา ขาย
เครื่องประดับ ทุกชนิด เช่น มุก อัญ มณีต่างๆ ร้านเล็กๆ มากมายกว่าร้อย
ร้านค้า
 นาท่านสู่ ตลาดเครือ่ งเทศ (Spice Souk) ทั้งตลาดตลบอบอวนไปด้วยกลิ่น
เครื่องเทศไม้หอม อบเชย กระวาน ก้านพลู และ ถั่ว คุณภาพต่างๆนับ ร้อย
ชนิดจากทั่วทุกมุมโลก มารวมไว้ที่ตลาดเครื่องเทศแห่งนี้
กลางวัน

รับ ประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 นาท่านสู่ ห้า งเอมิเรตส์มอลล์ (Mall of Emirates) เป็นห้างขนาดใหญ่ที่ได้รับ
ความนิยมสูง มีโรงภาพยนตร์
Cinestar แบบคอมเพล็กซ์
มีอาร์เคดกว้างใหญ่ ติดตั้งตู้
เกมส์ ลานโบว์ลิง และ
ร้านค้าอีกมากมาย รวมถึงร้านต่างๆ ที่ได้รับ ความนิยมในเมืองดูไบ
นาท่านสู่สนามบิน หรือ กลับ ที่พักโรงแรม

เงื่อ นไข
 ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบส่วนตัว ผู้เดินทางจะเป็นกลุ่มส่วนตัวของท่านเท่ านั้น
 ทัวร์แบบส่วนตัวไม่มีนโยบายในการบังคับ ซื้อของ ลงร้านและบังคับ ทิป
 การมัดจาเป็นการยืนยันยานพาหนะที่ให้บ ริการ ท่านจะได้รับ ใบยืนยันและ
ใบเสร็จรับ เงิน เป็นเอกสารอ้างอิงชื่อคนขับ และไกด์ จะได้รับ 1-3 วัน ก่อน
เดินทาง
 กรณียกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง หัก 30% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั๋วเครื่องบินกับ
โรงแรมขึ้นอยู่กับ นโยบายของสายการบินและโรงแรมนั้นๆ)
 กรณียกเลิก 15 วันก่อนเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั๋วเครื่องบินกับ
โรงแรมขึ้นอยู่กับ นโยบายของสายการบินและโรงแรมนั้นๆ)
 กรณียกเลิก 3 วันก่อนเดินทาง หัก 100% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั๋วเครื่องบินกับ
โรงแรมขึ้นอยู่กับ นโยบายของสายการบิน และโรงแรมนั้นๆ)

การชาระเงิน
อัตรานีร้ วม
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการท่ องเที่ ยว
 ค่ารถเช่าแบบส่วนตัว 3 วัน เต็ม
 คนขับ แบบส่วนตัวตลอดทริป
 ค่าน้ามัน ค่าทางด่วน ค่าคนขับ และที่พักคนขับ
อัตรานีไ้ ม่รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ
 ค่าห้องพักโรงแรม
 ค่าตั๋วเข้าชมต่างๆ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว เช่น
ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 ค่าธรรมเนียมในการทาหนังสือเดินทาง

