วันที่ 1 กรุ งเทพ–ดูไบ
13.00 น. คณะเดินทางพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร ผู้โดยสารขาออก ประตูที่ 4 เคาน์เตอร์ D
สายการบิน Thai International Airways (TG) สายการบินชันน
้ าหรูหราระดับโลก โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ
คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกเรื่ องเอกสารและสัมภาระ
16.15 น.เหินฟ้าสู่ ดูไบ โดย Thai International Airways เที่ยวบินที่ TG517

19.40 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดไู บเมื่อเสร็จพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองเรี ยบร้ อยนาทุกท่านเดินทางสู่
เมืองดูไบ
ค่ำ บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสูท่ ี่พกั JW MARRIOTT HOTEL หรื อ GRAND BELLEVUE HOTELหรื อเทียบเท่า

วันที่ 2 ดูไบ- JUMEIRAH BEACH-ถ่ ำยรูปกับตึก BURJ AL ARAB-Medinat Souk-นั่งรถ Monorail THE PLAM-The Lost of Chamber Aquarium -ทัวร์ ทะเลทรำย(4WD)
เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมชายหาด JUMEIRAH BEACH ซึง่ เป็ นชายหาดตากอากาศที่สวยงามยอดนิยมของดูไบ จากนันน
้ า
ท่านถ่ายรูปกับโรงแรม ตึกบุรจญ์อลั อาหรับ BURJ AL ARAB โรงแรมสุดหรู ระดับ 7ดาว ที่สวยและหรูหราที่สดุ
แห่งหนึง่ ของโลก และมีชื่อเสียงของตะวันออกกลาง ที่ทกุ คนใฝ่ ฝันที่จะมีโอกาสเข้ าไปสัมผัส ตังอยู
้ ร่ ิมอ่าว
อาหรับ เป็ นที่พกั อาศัยของเศรษฐี ชาวอาหรับ บุรจญ์อลั อาหรับ (Burj Al Arab)หนึง่ ในสัญลักษณ์อนั สาคัญ
ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตกึ บุรจญ์อลั อาหรับ ปั จจุบนั เป็ นโรงแรมรูปทรงเรือใบที่สวยและหรูหราที่สดุ
ระดับโลกและมีชื่อเสียงของตะวันออกกลางมีความสูง321 เมตรหรื อ 1,050 ฟุตตังอยู
้ บ่ นเกาะเทียมที่ถกู ถมขึ ้น
ห่างจากแถบชายหาดจูเมร่าห์ 280 เมตรริมอ่าวเปอร์ เซียที่ทกุ คนใฝ่ ฝันที่จะมีโอกาสเข้ าไปสัมผัสซึง่ เป็ นที่พกั
อาศัยของเศรษฐี ชาวอาหรับการก่อสร้ างของตึกเริ่มต้ นก่อสร้ างใน พ.ศ. 2537 แล้ วเสร็จและเริ่มเปิ ดใช้ งานครัง้
แรกเมื่อ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542รูปทรงของตึกถูกสร้ างให้ เหมือนกับใบเรื อของเรื อใบแบบชาวอาหรับ ซึง่ ตัวตึกมี
เสา 2 เสาแยกออกมาเป็ นรูปตัว V ในขณะที่ช่องว่างระหว่างตัว V ส่วนหนึง่ ก็ปิดให้ เป็ นห้ องใหญ่ๆ และแบ่ง
ออกเป็ นชันๆ
้ สถาปนิกได้ กล่าวว่า "สิง่ ก่อสร้ างนี ้จะเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบซึ่งก็เหมือนกับ โอเปร่าเฮาส์ที่
เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์ หรื อหอไอเฟลที่เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองปารี สและตึกบุรจญ์อลั อาหรับก็
ต้ องการกลายเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เช่นกัน"

จากนันน
้ าท่านสู่ เมดิแนท จูไมร่า ซุค (Madinat Jumeirah Souk) ศูนย์การค้ ารูปทรงอาหรับโบราณตังอยู
้ ต่ ิดริม
ทะเล ซึง่ เรี ยกได้ วา่ เป็ นเวนิสแห่งตะวันออกกลางเลยที่เดียวอีกทังภายในยั
้
งตกแต่งสวยงามแบบอาหรับและมี
ร้ านค้ าทันสมัยและของฝากมากมายให้ ท่านจับจ่ายซื ้อของ
นาท่าน นัง่ รถ Monorail (MRT) > เดินทางสูโ่ ครงการเดอะปาล์ม THE PALM ซึง่ เป็ นโครงการที่อลังการ สุด
ยอดโปรเจคส์โดยการถมทะเล ให้ เป็ นเกาะเทียมสร้ างเป็ นรูปต้ นปาล์ม 3 เกาะ บนเกาะมีที่พกั โรงแรม รี สอร์ ท
อพาร์ ตเม้ น ร้ านค้ า ภัตตาคาร รวมทังส
้ านักงาน ต่างๆนับว่าเป็ นสิง่ มหัศจรรย์อนั ดับ 8 ของโลก นาท่านชื่นชม
ความสวยงามของภูมิประเทศ และบรรยากาศรอบๆ โรงแรมนี ้ Palm Island เป็ นโครงการมหัศจรรย์ที่คิดค้ น
สาหรับรองรับการอยูอ่ าศัยในอนาคต สร้ างโดยการนาทรายมาถมทะเลเป็ นเกาะเล็กๆ รวม 301 เกาะ รูปร่าง
หากมองจากด้ านบนรูปต้ นอินทผลัม (The Palm) และ โครงการ The World จะเห็นเป็ นรูปแผนที่โลก
จากนันน
้ าท่านเข้ าชมอควาเรี่ ยมขนาดยักษ์ (The Lost Chamber Aquarium) ซึง่ ภายในตู้กระจกบรรจุสงิ่ มีชีวิต
ทางน ้าไว้ ถึง 65,000 ชนิด
กลำงวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าท่านเดินทางกลับสู่ ดูไบ ใช้ เวลาประมาณ 2 ชม.
16.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ Kaleidoscope Buffet International @ Atlantis
หลังจากทานอาหาร นาท่านกลับเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั เพื่อเตรี ยมตัวตลุยทะเลทรายในช่วงบ่าย 15.00 น.-15.30 น.
พร้ อมกันที่ล๊อบบี๊ จะมีเจ้ าหน้ าที่มาคอยรับท่านไปแคมป์ /ตะลุยทะเลทราย โดยบริการนี ้จะอานวยความ
สะดวกโดยการรับ-ส่งถึงโรงแรม “ ทัวร์ ทะเลทราย””ท่านจะสนุกกับการนัง่ รถตะลุยไปเนินทราย ตืน่ เต้ น พร้ อม
ชมพระอาทิตย์ตก หลังจากนันน
้ าท่านเข้ าสู่ แค้ มปิ ง้ กลางทะเลทราย โดยภายในมีกิจกรรมต่างๆให้ ทกุ ท่านร่วม
สนุก

ค่ำ บริการอาหารค่า แบบบาร์ บีคิว ในท่ามกลางบรรยากาศทะเลทรายสบาย พร้ อมโชว์ระบาหน้ าท้ อง(Belly
Dance) จากสาวสวยชาวอาหรับกลางทะเลทราย
22.00 น.เดินทางออกจากแคมป์ กลับสู่ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสูท่ ี่พกั ARMADA BLUEBAY HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่ 3 ดูไบ- ขึน้ ตึก BURJ KHALIFA- GOLD SOUK- SPICE SOUK – สวนสนุก IMG
เช้ ำ บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองดูไบเพื่อขึ ้นชมตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN
THE WORLD) หรื อเดิมชื่อ บุรจญ์ดไู บหนึง่ ในสัญลักษณ์อนั สาคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อีกทังยั
้ ง
เป็ นฉากเสี่ยงตายสาคัญของพระเอก “ ทอมครูซ” จากภาพยนตร์ เรื่ อง Mission Impossible 4 ซึง่ ตึก มีความสูง
ถึง 828 เมตร ปั จจุบนั มีทงหมด160
ั้
ชันเป็
้ นตึกที่ได้ ชื่อว่าสูงที่สดุ ในโลกตัวตึกได้ ทาสถิติกลายมาเป็ นตึกระฟ้าที่
สูงที่สดุ ในโลกมีความสูงถึง546 เมตรแซงตึกไทเป101 เรียบร้ อย(สูงกว่าตึกไทเป101 ประมาณ 97 เมตร และสูง
กว่าอาคารใบหยก2 ประมาณ 218 เมตร) ซึง่ ได้ มีการเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการ เมื่อวันที่4 มกราคม พ.ศ.2553
และ เปลี่ยนชื่ออาคารจาก "บุรจญ์ดไู บ" เป็ น "บุรจญ์เคาะลีฟะฮ์" เพื่อ เป็ นเกียรติแก่ ท่านชีคค์อดีต
ประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ออกแบบโดยเอสโอเอ็ม ผู้ออกแบบเดียวกัน
กับเซียร์ ทาวเวอร์ อาคารที่สงู ที่สดุ ในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบนั การตกแต่งภายในจะตกแต่งโดยจอร์ โจอาร์ มานี
Giorgio Armaniโดยเป็ นโรงแรมอาร์ มานีสาหรับ37 ชันล่
้ างโดยชัน45
้ ถึง108 จะเป็ นอพาร์ ตเมนต์โดยที่เหลือจะ
เป็ นสานักงานและชันที
้ ่123 และ 124 จะเป็ นจุดชมวิวของตึกที่สาคัญ ส่วนบนของตึกจะเป็ นเสาอากาศสื่อสาร
นอกจากนี ้ชัน้ 78 จะมีสระว่ายน ้า กลางแจ้ งขนาดใหญ่โดยตึกนี ้จะติดตังลิ
้ ฟต์ที่เร็วที่สดุ ในโลกที่ความเร็ว18 ม./
วินาที (65 ก.ม./ชม.,40 ไมล์/ชม.)โดยลิฟต์ที่มีความเร็วสูงสุดอันดับที่ 2 ปั จจุบนั อยูท่ ี่ตกึ ไทเป101ที่มีความ
ความเร็ว 16.83 ม./วินาที

จากนันน
้ าทุกท่านนัง่ เรื อข้ ามฝาก ABRA ซึง่ เป็ นพาหนะที่ชาวดูไบใช้ กนั มาแต่โบราณและยังคงอนุรักษ์ ไว้ ข้ าม
ฝั่งพาทุกท่านไปช้ อปปิ ง้ ที่ตลาดทอง
นาท่านเดินช้ อปปิ ง้ ตลาดทอง (GOLD SOUK) เป็ นที่1ของตลาดทองที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกขายทุกอย่างที่เป็ น
JEWELRY เช่น มุก อัญมณี ต่างๆร้ านเล็กๆมากมายกว่าร้ อยร้ านค้ าให้ ท่านได้ เลือกซื ้อของที่ ตลาดเครื่ องเทศ
(SPICE SOUK) คือ ตลาดเครื่ องเทศทังตลาดตลบอบอวนไปด้
้
วยกลิน่ เครื่ องเทศหลากหลายชนิดจากทัว่ ทุกมุม
โลก จาพวกไม้ หอม อบเชย ถัว่ กระวาน กานพลู และถัว่ ร้ อยแปดชนิดจากทุกที่ในตะวันออกกลาง
กลำงวัน อิสระอาหารกลางวันที่สวนสนุก IMG ให้ ท่านได้ เข้ าชมสวนสนุกและเล่นเครื่ องเล่นตามอัธยาศัย
หลังจากนันน
้ าท่านเข้ าสวนสนุก IMG World of Adventure สวนสนุก Indoor ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกครอบคลุม
พื ้นที่กว่า 1.5 ล้ านตารางฟุต เป็ นแหล่งสวนสนุกระดับแนวหน้ าของดูไบแห่งแรกที่ดงึ ดูดผู้เข้ าชมจากทัว่ โลกให้
ตื่นเต้ นกับสีเขตผจญภัยอันยิ่งใหญ่ในสถานที่แห่งเดียว ซึง่ จะมีโซนเครื่ องเล่นเหล่าการ์ ตนู พวก CARTOON
NETWORK , MARVEL และ LOST VALLEY-DINOSAUR ADVENTURE ZONE สามารถเล่นได้ ทกุ เพศทุก
วัย
ค่ำ บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสูท่ ี่พกั ARMADA BLUEBAY HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่ 4 ดูไบ- อำบูดำบี-แกรนด์ มอส-HERITAGE VILLAGE -DUBAI MALL- RED LOBSTER-นำ้ พุเต้ น
ระบำ
เช้ ำ บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันน
้ าคณะเดินทางสู่ นครอาบูดาบี ซึง่ ห่างจากตัวเมืองดูไบ 180 กิโลเมตร (ประมาณ 2 ชัว่ โมง) เมือง อาบู
ดาบีได้ รับสมญานามว่าเป็ น “Garden Of Gulf“เพราะความเขียวขจีของ ต้ นไม้ นานาชนิดที่ปกคุมทัว่ ทังบริ
้ เวณ
เมือง อาบูดาบี จนได้ รับการยกย่องให้ เป็ น “สวรรค์แห่งทะเลทราย”

ผู้หญิง: กรุณาโพกผ้ าคลุมศรี ษะด้ วยน่ะค่ะเสื ้อแขนยาว กางเกงขายาว ห้ ามใส่กางเกงเลคกิ ้งหรื อกางเกงรัดรูป
ผู้ชาย: เสื ้อแขนยาวขายาวแต่งกายสุภาพจากนันน
้ าท่านชม GRAND MOSQUE หรื อ SHEIKH ZAYED BIN
SULTAN AL และเป็ นสุเหร่าประจาเมือง ของท่านเชคที่ก่อตังประเทศสหรั
้
ฐอาหรับเอมิเรตต์ ที่ท่าน สร้ างไว้
ก่อนท่านจะสวรรคต การก่อสร้ างรวมทังหมดเป็
้
นเวลา 10 ปี สุเหร่านี ้มีพรมผืนที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกขนาด 5,627
ตารางเมตร และโคมไฟChandelier ใหญ่ที่สดุ ในโลก นาเข้ าจากประเทศเยอรมันทาด้ วยทองคาและทองแดง
สามารถรองรับผู้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ สงู ถึง 40,000 คน นอกจากนี ้มัสยิดแห่งนี ้เป็ นสุสานหลวงที่
ฝังพระบรมศพของ Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan อดีตประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์และเจ้ าผู้ครองรัฐอาบูดาบี
จากนันน
้ าท่านชม HERITAGE VILLAGE ซึง่ เป็ นหมูบ่ ้ านพื ้นเมืองจาลองความเป็ นอยูข่ องชาวเบดูอิน ที่เคย
เร่ร่อนอยูใ่ นทะเลทราย ให้ ท่านอิสระกับการถ่ายภาพและเลือกซื ้อของเป็ นที่ระลึกได้ จากหมูบ่ ้ าน
กลำงวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าท่านเดินทางกลับสู่ ดูไบ ใช้ เวลาประมาณ 2 ชม.เดินทางกลับสู่ โรงแรมที่พกั
นาท่านช้ อปปิ ง้ ห้ างดูไบมอลล์(Dubai Mall)เป็ นศูนย์การค้ าแห่งใหม่ลา่ สุดของเมืองดูไบ โดยจาลองอาทิเช่น
ห้ าง Gallaria Lafayette ห้ างชื่อดังของฝรั่งเศส ห้ าง Bloomingdales อันยิ่งใหญ่จากอเมริกาเป็ นศูนย์รวม
แบรนด์เนมชันน
้ าแนวหน้ าจากทัว่ ทุกมุมโลก
ค่ำ บริการอาหารค่า ณ ณ Red Lobster ซึง่ เป็ นสาขาจากอเมริกา อยูท่ ี่ Dubai Mall เป็ นอีกร้ านหนึ่งที่ได้ รับ
ความนิยมโดยเฉพาะนักท่องเที่ยว ไม่ใช่แค่เพราะมี lobster เท่านัน้ แต่ที่นงั่ outdoor จะมองเห็นตึก Burj
Khalifa และการแสดงแสงสี และน ้าพุเต้ นระบาตอนกลางคืนอีกด้ วย คนจึงมักจอง outdoor เพื่อทาน lobster
และดูการแสดงน ้าพุไปในตัว

จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้ ห้ างดูไบมอลล์(Dubai Mall)เป็ นศูนย์การค้ าแห่งใหม่ลา่ สุดของเมืองดูไบ โดยจาลอง
ท่านสามารถเลือกชมเทคโนโลยีล ้าสมัยของน ้าพุเต้ นระบาที่ขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลกโดยมีการจัดแสดงที่บริเวณ
หน้ าห้ างดูไบมอลล์ เริ่มตังแต่
้ 17.30-24.00น.โดยการแสดงจะเริ่มทุกๆ30นาทีจากจุดนี ้ ถ่ายสามารถถ่ายรูปคู่
กับตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์(Burj Khalifa)แบบเต็มตัวตึกอีกด้ วย
18.30 น. ได้ เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินดูไบ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
21.40 น. เหินสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบิน TG518
วันที่ 5 กรุ งเทพฯ
06.50 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ด้ วยความประทับใจ

