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มอสโคว์ – จัตรุ สั แดง – พระราชวังเครมลิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ –
สวนสาธารณะ Zaryadye Park – ถนนอารบัท – ดูไบ – เบิรจ์ อัลอาหรับ – ตลาดสไปซ์
และตลาดทอง – เบิรจ์ คาลิฟา
พิเศษ!! เที่ยวดูไบ 2 วัน 1 คืน ทัวร์ทะเลทราย พร้อมชมระบาพื้นเมือง
วันแรก
22.00 น.
วันที่สอง
01.15 น.
04.45 น.
09.40 น.
13.50 น.

เย็น
วันที่สาม
เช้า

สนามบิ นสุวรรณภูมิ – ดูไบ
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สาย
การบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวก
ดูไบ – มอสโคว์ – สแปร์โรว์ ฮิ ลล์
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK385 (บริการ
อาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 133 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึง สนามบิ นโดโมเดโว สหพันธรัฐรัสเซี ย ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว เดินทาง สู่
จุ ด ชมวิว เมือ งที่ส วยงามที่สุ ด ในมอสโก สแปร์โ รว์ ฮิ ล ล์ (Sparrow Hills) หรือ อีก ชื่อ คือ เลนิ นฮิ ล ส์
เนื่องจากเป็ นทาเลที่มองเห็นทัศนียภาพของเมืองได้ชดั เจนและเป็ นมุม
ที่เลนินชื่นชอบมาก จึงเลือกจุดนี้เป็ นที่ตงั ้ ของบ้านพักส่วนตัว ปั จจุบนั
นอกจากจะเปิ ดรับนักท่องเทีย่ วขึน้ มาชมวิวจุดเดียวกับเลนินใน อดีตแล้ว
ยังเป็ นทีน่ ิยมในการใช้เป็ นมุมถ่ ายภาพแต่งงานยอดนิยมของชาวรัสเซีย
อีกด้วย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร นาท่ านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม Izmailovo Delta Hotel หรือระดับ
เดียวกัน
จัตรุ สั แดง – วิ หารเซนต์บาซิ ล – ห้ างสรรพสิ นค้ากุม - สวน Zaryadye Park
บริ การอาหารเช้า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ จัตุรสั แดง (Red Square) จัตุรสั ทีส่ วยงามทีส่ ุดในโลกเพราะสร้างด้วยการนาหินแกรนิตและ
หินอ่อนจานวนนับล้านชิ้นตอกฝั งลงบนพื้นทัวจั
่ ตุรสั ที่มคี วามกว้าง 695 เมตรและยาว 130 เมตร ทาให้
กลายเป็ นจัตุรสั โมเสกที่ยงิ่ ใหญ่ อลังการมาก เป็ นทีต่ งั ้ ของกิโลเมตรทีศ่ ูนย์ของรัสเซีย โดยรอบจัตุรสั แดงจะ
ล้อมรอบไปด้วยสถานที่สาคัญหลายแห่ง มี หอนาฬิ กาซาวิ เออร์ (Savior Tower) ที่ตงั ้ อยู่บนป้ อมสปาส
สกายา ถ้าแหงนหน้าขึน้ ไปชมบนยอดหอเราจะเห็นได้ว่าออกแบบด้วยศิลปะแบบโกธิก ประดับด้วยดาวแดง
5 แฉกซึง่ เป็ นทับทิมน้ าหนักถึง 20 ตัน มี วิ หารเซนต์บาซิ ล (St. Basil's Cathedral) ก็ถอื ว่ายังไปไม่ถงึ นี่

เที่ยง

เย็น
วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

คือสิง่ ก่อสร้างที่ได้รบั การยอมรับว่ายิง่ ใหญ่ท่สี ุดของรัสเซียในยุคศตวรรษที่ 16 วิหารเซนต์บาซิลสร้างขึ้น
อย่างสวยงามและมีสสี นั แปลกตาแหวกแนวเมื่อปี 1555 มีโดมถึง 9 ยอดทีส่ ูงลดหลันกั
่ นไป อิสระช้อปปิ้ งที่
ห้ างสรรพสิ นค้ ากุม ที่อยู่ไม่ใกลจากจัตุรสั แดง เป็ นห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่และมีช่อื เสียงมากที่สุดของ
รัสเซียซึง่ เปิ ดให้บริการเมื่อปี 1895 ตัวอาคารนัน้ สูง 3 ชัน้ ภายในสวยงามโอ่อ่าอลังการ และร้านค้าจานวน
กว่า 200 ร้าน อัดแน่นไปด้วยสินค้ามากมายโดยเฉพาะแบรนด์เนมชื่อดังระดับโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิ สระเดิ นเล่ นบริ เวณสวน Zaryadye Park สวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางกรุงมอสโก และอยู่ติดกับ
จัตุรสั แดง สวนสาธารณะแห่งนี้แม้จะเป็ นสวนสาธารณะแห่งใหม่ทเ่ี พิง่ เปิ ดตัวไปเมื่อเดือนกันยายน 2017 ที่
ผ่านมานี้เอง แต่ความน่าสนใจก็ไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่าไฮไลท์อ่นื ๆ เลย ด้วยพืน้ ทีก่ ว้างถึง 78,000 ตารางเมตรที่
ออกแบบและจัดตกแต่งอย่างดีดว้ ยการจัดธีมเป็ นสภาพภูมอิ ากาศแบบต่างๆ นอกจากสวนสวยๆ แล้วยังมี
โรงละครทรงครึ่งวงกลมขนาดใหญ่ คอนเสิร์ต ฮอลล์ และที่พลาดไม่ได้ก็ค ือ “สะพานลอยฟ้ า ” (Floating
Bridge) สะพานขนาดใหญ่รูปตัว V ที่สร้างยื่นขึ้นไปเหนือแม่น้ า สร้างขึน้ จากคอนกรีตและไม้แต่สามารถ
รองรับน้าหนักได้มากถึง 3,000-4,000 คน ได้เป็ นจุดชมวิวสวยๆ ริมแม่น้าอีกแห่งหนึ่งเลย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม Izmailovo Delta Hotel หรือระดับเดียวกัน
สถานี รถไฟใต้ดิน – ตลาดอิ สมายลอฟสกี้ – พระราชวังเครมลิ น – พิ พิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์
อัสสัมชัญ - ปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จุดหมายแรกของวันนี้ค ือ สถานี รถไฟใต้ ดินแห่ ง มอสโก (Moscow Metro) แม้จะเหมือ นไม่ใ ช่ส ถานที่
ท่องเทีย่ ว แต่เมือ่ มาก็ตอ้ งมาชมความงามของสถานีรถไฟสวยๆ และลองนังดู
่ ซกั ครัง้ แต่ก่อนเคยเป็ นสถานที่
หลบภัยจากกองกาลังทหารนาซีในช่วงสงครามครัง้ ที่ 2 หากนับรวมความยาวของเส้นทางเดินรถไฟใต้ดนิ ทัว่
มอสโกจะมีความยาวถึง 260 กิโลเมตร และที่ สถานี คอมโซโมลสกายา (Komsomolskaya) ก็โดดเด่น
ด้วยการตกแต่งในสไตล์บารอก และก็มภี าพโมเสกสวยๆ ประดับประดาไว้ทวทั
ั ่ ง้ สถานี พร้อมขอบเพดาน
อาคารโค้งสวยงามทีอ่ ลังการยิง่ ใหญ่ดว้ ยชานเดอเลียร์เรียงตลอดความยาวของทางเดินภายในสถานี มีเสา
หิน อ่ อ น งานจิต รกรรมเลอค่ า แฝงไว้ใ นทุ ก ซอกทุ ก มุ ม แล้ว ไปเดิน เที่ย วชม ตลาดอิ ส มายลอฟสกี้
(Izmailovsky Market) ซึง่ เป็ นตลาดหนึ่งในมอสโกทีพ่ ่อค้าแม่คา้ พูดภาษาไทยได้ สินค้าส่วนใหญ่ในตลาดอิส
มายลอฟสกี้จะเป็ นแนวพื้นเมืองท้องถิน่ มีเสื้อผ้า เครื่องกันหนาว กระเป๋ า หมวก และสินค้าที่ระลึกสุดฮิต
อย่าง ตุ๊กตาแม่ลกู ดก หรือ มาทอสก้า เอกลักษณ์ของรัสเซีย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เข้าชมภายใน พระราชวังเครมลิ น (Kremlin Palace) สถานที่
ท่องเทีย่ วทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นสัญลักษณ์และเป็ นหน้าเป็ นตาของรัสเซียมายาวนาน ทีส่ ร้างขึน้ ในรัชสมัยของพระ

เย็น
วันที่ห้า
เช้า

กลางวัน

เย็น
23.50 น.

เจ้าอีวานที่ 3 ยิง่ ใหญ่และสวยงามอย่างที่สุด พระราชวังเครมลินเป็ นแหล่งสถาปั ตยกรรมทีส่ วยงามและยืน
อายุมายาวนานกว่า 850 ปี มีบทบาทในหลายยุคของรัสเซีย ภายในพระราชวังนอกเหนือจากจานวนห้องใช้
เจ้าอีวานที่ 3 ยิง่ ใหญ่และสวยงามอย่างที่สุด พระราชวังเครมลินเป็ นแหล่งสถาปั ตยกรรมทีส่ วยงามและยืน
อายุมายาวนานกว่า 850 ปี มีบทบาทในหลายยุคของรัสเซีย ภายในพระราชวังนอกเหนือจากจานวนห้องใช้
สอยถึง 700 ห้อง หอคอย 18 จุดและป้ อมปราการทีม่ คี วามยาวประมาณ 2,235 เมตร สาหรับสังเกตการณ์
ภายหลังปรับเปลีย่ นให้เป็ นทีท่ าการของรัฐบาล และส่วนหนึ่งเปิ ดเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วให้คนทัวไปเข้
่
าชมได้
ทีบ่ ริเวณด้านนอกจะมี ปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ ปื นใหญ่ทไ่ี ด้รบั การบันทึกลงกินเนสบุ๊คว่ามีปากกระบอกใหญ่
ที่สุดในโลก ซึ่งสร้างขึน้ ในปี 1586 เพื่อข่มขวัญศัตรูและเพื่อให้
เป็ นปื นใหญ่ ท่ีใ หญ่ ท่ีสุ ด ในโลกสมชื่อ ด้ า นนอกมีเ ส้ น ผ่ า น
ศูนย์ก ลาง 120 เซนติเ มตร ตัว ปื นยาว 5.34 เมตร มีน้ าหนัก
รวมถึง 40 ตัน และยังมีระฆังทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลกชื่อว่า ระฆังพระ
เจ้าซาร์ อยู่บนหอคอยพระเจ้าอีวานทีส่ งู 81 เมตร ระฆังใบนี้จงึ
ถูกสร้างให้มขี นาดใหญ่มาก น้ าหนักรวมมากถึง 200 ตัน แต่ท่ี
เห็นมุมหนึ่งมีช้นิ ส่วนของระฆังแตกออกมา ซึ่งก็มนี ้ าหนักมาก
ถึง 11.5 ตัน ภายในบริเวณพระราชวังเครมลินเราจะได้เห็น โบสถ์อสั สัมชัญ (Assumption Cathedral)
โบสถ์เก่าแก่ และศักดิ ์สิทธิ ์ ด้วยการเป็ นสถานที่จดั พิธรี าชาภิเษกของกษัตริย์ ของรัสเซียทุกพระองค์ ตัว
อาคารโบสถ์ม ี 5 ชัน้ ตกแต่งสวยงามทัง้ ด้านนอกและด้านใน ยิง่ ด้านในนัน้ มีภาพเฟรสโกและภาพไอคอนอยู่
ด้วย สวยงามมากจริงๆ แน่ นอนว่าคณะเราก็ไม่พลาดทีจ่ ะเข้าชม พิ พิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ หนึ่งในพิพธิ ภัณฑ์
ทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดของมอสโคว์ ทีเ่ ก็บรวบรวมสมบัตลิ ้าค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นอัญมณี เครือ่ งประดับ อาวุธ และงาน
ศิลปะชัน้ นามากมาย
รับปรทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม Izmailovo Delta Hotel หรือระดับเดียวกัน
มหาวิ หารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัท
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านถ่ายภาพ มหาวิ หารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) ที่สร้างขึ้นโดย “พระเจ้า
ซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1” ในปี 1839 และก็ดาเนินการสร้างกันนานถึง
45 ปี สวยงามอลังการตัง้ แต่แรกเห็น ตัวอาคารสีขาวสะอาด ตัดกัน
ด้วยยอดโดมสีทอง เป็ นอนุ สรณ์แห่งชัยชนะและถวายแด่พระผู้เ ป็ น
เจ้าหลังจากทีร่ สั เซียรอดพ้นจากสงครามนโปเลียนแห่งฝรังเศสมาได้
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ เดินเที่ยวชม ถนนอารบัท ย่านถนนคนเดินที่จะมากมายไป
ด้วยร้านค้าร้านอาหาร ในย่านนี้เราจะได้เห็นศิลปิ นพร้อมงานศิลปะสวยๆ มากมายให้ชมและเลือกซือ้ และ
ของทีร่ ะลึกหลากหลายแบบก็มใี ห้เช่นกัน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควร นาท่ านเดิ นทางสู่ สนามบิ นมอสโก
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 132 แวะเปลีย่ นเครือ่ ง

(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
วันที่หก

06.05 น.

ดูไบ – ถ่ายภาพตึ กเรือใบ Burj Al Arab - Jumeirah Beach – Atlantis the Palm – ช้อปปิ้ งร้านพรม
ทอมือ - ตลาดเครื่องเทศ และตลาดทอง - นัง่ รถ 4WD ตะลุยทะเลทราย – ดิ นเนอร์มอื้ คา่ พร้อมชม
โชว์พื้นเมืองเช้า
เดินทางถึงสนามบิน เมืองดูไบ (Dubai) ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเ รตส์ ผ่ านพิธ ีการตรวจคนเข้าเมือ ง
เรียบร้อยแล้ว ก็เดินทางเข้าสู่ตวั เมืองดูไบ รัฐที่ใหญ่ท่สี ุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอาหรับเอมิเ รตส์ หนึ่งในเมือ ง
ตะวันออกกลางที่ร่ารวยไปด้วยทรัพยากรน้ ามันดิบและแร่ทองคา มีการถมทะเลเพื่อสร้างแผ่นดินใหม่เพิม่
เข้ามา ดูไบเป็ นเมืองท่าที่สาคัญของโลกที่มกี ารเติบโตอย่างรวดเร็วในทุกด้านจนเป็ นที่สนอกสนใจของนัก
ธุรกิจจากทัวโลกในการเข้
่
ามาร่วมลงทุนทาธุรกิจ มีการพัฒนาดินแดนเดิมที่เคยเป็ นทะเลทรายให้กลายเป็ น
ศูนย์กลางแห่งธุรกิจการค้า ศูนย์กลางแห่งอสังหาริมทรัพย์ และมีการทาธุรกิจน้ามันเป็ นสินค้าส่งออกทีส่ าคัญ
ทีส่ ุด ควบคู่กบั อัญมณี เพชรพลอย ทองคา โลหะ หรือแม้กระทังผลไม้
่
อย่างอินทผาลัม
นาทุกท่านเดินทางสู่ หาดจูไมร่า (Jumeriah Beach) พาทุกท่านถ่ายรูปบริเวณหาดจูไมร่า ชายหาดที่ม ี
ความสวยงามติดอันดับโลก และเป็ นสถานทีต่ ากอากาศยอดนิยม
แห่ งหนึ่งของชาวดูไ บบริเ วณชายฝั ง่ อ่ าวเปอร์เ ซีย หาดจูไมร่ า
สวยงามด้วยทรายขาวละเอียด น้าทะเลใสราวกับกระจก และเป็ น
อีกพื้นที่หนึ่งที่เป็ นศูนย์รวมของย่านที่อยู่อาศัยของบรรดามหา
เศรษฐีอาหรับทัง้ หลาย ถ่ายภาพด้านนอกตึ กเรือใบ เบิ รจ์ อัล
อาหรับ (Burj Al Arab) โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว ครองระดับ
ความสูงของอาคารถึง 321 เมตร และเมือ่ มีทาเลอยู่รมิ ชายหาดก็ยงิ่ โดดเด่นเห็นชัดตัง้ แต่ในระยะไกล อาคาร
เบิรจ์ อัล อาหรับ สร้างขึน้ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2537 และมาสร้างเสร็จจนเปิ ดให้บริการหลังจากนัน้ อีก 5 ปี ซง่ึ ก็ตรง
กับวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542 เอกลักษณ์ ท่จี ดจาได้ง่ายที่สุด
สาหรับเบิร์จ อัล อาหรับก็ค ือ การที่ต ัว อาคารถู กออกแบบให้ม ี
รูปร่างคล้ายกับ “เรือเดา” (Dhow) เรือเก่าแก่ทช่ี าวอาหรับใช้กนั
มายาวนาน ไม่ใช่จะอลังการยิง่ ใหญ่แค่ภายนอก เบิรจ์ อัล อาหรับ
ได้ช่อื ว่าเป็ นหนึ่งในโรงแรมทีแ่ พงทีส่ ุดในโลกอีกด้วย จากนัน้ นา
ท่ า นเดิ น ทางต่ อ ไปยัง เดอะปาล์ ม ไอส์ แ ลนด์ (The Palm
Island) โครงการใหญ่ยกั ษ์ทเ่ี กิดขึน้ จากการถมทะเลให้กลายเป็ น
แผ่นดินขึน้ มา แต่สร้างสรรค์ให้แนวการถมพืน้ ทีน่ นั ้ เป็ นเกาะเทียมรูปต้นปาล์ม มีทงั ้ หมด 3 เกาะ ได้แก่ เดอะ
ปาล์ม จูไมราห์ (The Palm Jumeirah) เดอะปาล์ม ไดราห์ (The Palm Deira) และ เดอะปาล์ม จีเบลอาลี
(The Palm Jebel Ali) จากนัน้ ก็เนรมิตให้บนเกาะทัง้ สามเป็ นที่ตงั ้ ของนานาสถานที่เพื่อให้เป็ นทัง้ ตัวดึงดูด
นักลงทุนทาธุรกิจและช่วยส่งเสริมภาคการท่องเทีย่ วของเมือง สิง่ ก่อสร้างทีเ่ กิดขึน้ จึงประกอบไปด้วยโรงแรม
หรู รีส อร์ท คอนโดมิเ นียม อพาร์ต เมนท์ บรรดาร้านค้าร้านอาหารต่ างๆ และยังมีอ าคารสานักงานของ
หน่ ว ยงานเอกชนทัง้ หลาย ท าให้เ ดอะปาล์ม ไอส์แ ลนด์เ หมือ นเป็ น เมือ งใหม่ท่ีว่า กัน ว่า แทบจะเป็ นสิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกอีกชิ้นหนึ่งได้เลยด้ว ยซ้า โดยเฉพาะการชมเดอะปาล์ม ไอส์แลนด์จากมุมสูงหรือ จาก
ภาพถ่ายกลางอากาศจะยิง่ เห็นชัดถึงความอลังการในการสร้างแผ่นดินใหม่ครัง้ นี้ จากนัน้ นาท่าน เดินทางสู่
ตลาดเครื่องเทศ (Gold & Spicy Souk) หากใครชอบกลิน่ หอมๆ ของเครื่องเทศจากทัวโลกก็
่
จะสุขใจเมื่อ

เที่ยง

เย็น

วันที่เจ็ด
เช้า

ได้เดินเทีย่ วในย่านนี้ เพราะกลิน่ หอมจากเครือ่ งเทศหลากหลายชนิดจะฟุ้งกระจายอยูท่ วตลาด
ั่
และส่วนใหญ่
จะเป็ นพวกเครื่องหอม เช่น กานพลู กระวาน อบเชย มีเปลือกไม้สาหรับปรุงยา ถัวและธั
่
ญพืชหลากชนิด
รวมถึงเครื่องเทศท้องถิน่ อีกมากมาย แต่สาหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้ชอบเดินตลาดมากนักและมักจะหนักไปทางการชม
งานศิลป์ ขอแนะนาให้ไปเดินเล่นในย่านเก่าแก่อกี แห่งหนึ่ง และตลาดทอง (Gold Souk) ตลาดค้าทองคาที่
ใหญ่ทส่ี ุดในโลก พบกับอลังการแห่งความเหลืองอร่ามของทองคาทีม่ อี ยู่มากมายสมกับความเป็ นทีส่ ุดในโลก
ในตลาดแห่งนี้มรี า้ นค้าทองนับได้เป็ นจานวนร้อยร้าน มีทองคาแท่งและทองคารูปพรรณมากมายหลายแบบ
ให้เลือกชมเลือกซือ้ กันไม่หวาดไม่ไหว มากมายไปด้วยดีไซน์แปลกตาต่างไปจากทีเ่ คยเห็นในบ้านเรา และ
นอกจากทองคาแล้วก็ยงั มีเครื่องประดับชนิดอื่นๆ ทัง้ อัญมณีน้ างาม เพชรพลอย ไข่มุกแท้อกี มากมาย มีให้
เลือกซือ้ และชมกันอย่างจุใจ นาทุกท่ านช้ อปปิ้ งสิ นค้า พรมทอมือพื้นเมืองของชาวอาราเบีย และพรม
ทอจากทองคา ที่เป็ นสัญลักษณ์ แห่งความโชคดีของชาวดูไบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่านกลับที่พ ัก เตรีย มความพร้อ มในการเดินทางไปทัว ร์
ทะเลทราย ***หมายเหตุ ท่ านที่ เมารถ กรุณาทานยาแก้ เมา
ล่ วงหน้ าอย่ างน้ อยครึ่งชัวโมง
่
หรือควรแจ้ งหัวหน้ าทัว ร์ใ ห้
ทราบก่อนไปทัวร์*** นาท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ)
เดินทางไปทัวร์ทะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner) ท่าน
จะได้สนุ กสนานและตื่นเต้นไปกับประสบการณ์อนั แปลกใหม่ ท้า
ทายความกล้าสุดๆ และยังน่ าจะถูกใจผูท้ ช่ี อบความผาดโผนชวน
หวาดเสียว เพราะรถจะพาเราผ่านเข้าไปยังทะเลทรายที่มที งั ้ เนินทรายและแอ่งทราย เมื่อรถเคลื่อนไปก็จะ
พบกับพื้นที่ทงั ้ สูงและต่ า ลาดเอียงจนตัวเกร็ง รถ 1 คันจุผู้โดยสารได้ 6 คน เป็ นอีกกิจกรรมที่สนุ กตื่นเต้น
และเร้าใจมากทีเดียว
รับประทานอาหารคา่ ณ แคมป์ กระโจมแบบอาหรับ ดื่มด่ าบรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตย์ตก
ดินที่แสนสวยงาม สัมผัสชีวติ แบบชาวพื้นเมือง เบดูอิน อาทิ พักผ่อนในกระโจมสไตล์อาหรับแท้ๆ พร้อม
ด้วยกิจกรรมอีกมากมายให้ได้สนุกกัน เช่น สนุกสนานกับการขีอ่ ูฐ ทดลอง Henna Tattoo ลงบนผิวกายด้วย
ศิลปะการเพนท์ตามแบบฉบับชาวอาหรับ หรือจะลองสูบบารากูกลิน่ ผลไม้ (Shi Sha) สไตล์อาหรับก็ได้ ยังมี
เครื่องแต่งกายพื้นเมืองอาหรับให้ได้ลองใส่เพื่อ ให้เข้าบรรยากาศอย่างที่สุ ด พร้อมกับอาหารมื้อเย็นเป็ น
บุฟเฟต์บาบีควิ กลางทะเลทรายทีจ่ ะได้ชมการแสดงระบาหน้าท้อง (Belly Dance) อีกหนึ่งในศิลปะการร่ายรา
ขึน้ ชื่อในแถบอาหรับทีท่ งั ้ สวยงามและสนุกสนาน
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม Ibis Dubai Deira City Centre หรือระดับเดียวกัน
ดูไบ – อาบูดาบี - แกรนด์มอส – ช้อปปิ้ งร้านเครื่องหนัง - ตึ กเบิ รต์ คาลิ ฟา - Dubai mall - ช้อปปิ้ ง
ร้านอิ นทผาลัม
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง

นาทุกท่านเดินทางสู่ อาบูดาบี (Abu Dhabi) เมืองหลวงของสหรัฐ
อาหรับเอมิเ รตส์ และยังเป็ น เมือ งที่รวยที่สุ ดในโลกจากการที่เป็ น
เจ้าของแหล่งน้ ามันดิบมากมาย ในขณะทีป่ ระชากรในอาบูดาบีต่างก็
มีสนิ ทรัพย์ส่วนตัวกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อคน อาบูดาบีเป็ น
เมืองทีย่ งั เก็บความดัง้ เดิมในรูปแบบของอาหรับไว้ได้มากทีส่ ุด หาก
เข้ามาเทีย่ วชมในอาบูดาบีอาจจะให้ความรูส้ กึ ต่างไปจากดูไบทีก่ าลัง
พัฒนาจนโตวันโตคืนและทันสมัยอย่างที่สุด แต่อกี ส่วนหนึ่งอาบูดาบีได้ถูกสร้างให้คงความเป็ นธรรมชาติคู่
กันกับอ่าวเปอร์เซีย ทาให้เมืองหลวงแห่งนี้ได้รบั ฉายาว่าเป็ น “Garden of Gulf” จากการเป็ นสวรรค์แห่ง
ธรรมชาติ สวรรค์แห่งความเขียวขจีทส่ี ามารถเอาชนะธรรมชาติแห่งทะเลทรายทีร่ อ้ นระอุ ได้
นาท่านเข้าชม แกรนด์มสั ยิ ด (Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque) สุเหร่าที่งดงาม
ทีส่ ุดของ U.A.E. มีความใหญ่โตเป็ นอันดับ 3 ของโลก ความงดงามของแกรนด์มสั ยิดนัน้ ปรากฏให้เห็นทัง้ ใน
กลางวันและกลางคืน บนลานกว้างเราจะมองเห็นมัสยิดยิง่ ใหญ่ ตงั ้ ตระหง่าน ตัว อาคารมัส ยิดได้รบั การ
ออกแบบและก่อสร้างอย่างประณีตด้วยวัสดุทถ่ี ูกนาเข้ามาจากนานาประเทศ เราจะเห็นได้ชดั ว่างดงามอย่าง
ที่สุดก็เมื่อได้เข้าไปใกล้และได้มโี อกาสเข้าไปภายในมัสยิดทีไ่ ด้รบั การตกแต่งอย่างหรูหราด้วยศิลปะมุสลิม
แท้ๆ โดยเฉพาะโคมไฟในโถงใหญ่ยงิ่ อลังการเพราะถือเป็ นโคมไฟระย้าทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลกและมีราคาสูงถึง
30 ล้านดอลลาห์สหรัฐ แกรนด์มสั ยิดเป็ นศาสนสถานประจาอาบูดาบีทใ่ี ช้ระยะเวลาในการก่อสร้างนานถึง 10
ปี นอกเหนือจากการเข้าชมความยิง่ ใหญ่ของแกรนด์มสั ยิดแล้ว ผูท้ เ่ี ข้ามาทีน่ ่ีมกั มีจุดประสงค์ในการเข้าชม
“พรมที่ ใหญ่ที่สุดในโลก” ซึง่ เป็ นพรมทีน่ าเข้าจากเยอรมนี พรมผืนนี้ ไม่ธรรมดาและไม่เหมือนพรมที่ใดใน
โลก เพราะทาขึน้ จากทองคาและทองแดงเป็ นผืนใหญ่ขนาด 5,627 ตารางเมตร
***การเที่ยวชมมัสยิ ด ต้องแต่งกายให้สภุ าพเรียบร้อย ห้ามสวมกางเกงขาสัน้ หรือเสื้อกล้าม ทัง้ ผูช้ าย
และผู้หญิ ง โดยเฉพาะผู้หญิ งต้ องสวมใส่ เสื้อผ้าที่ มีความยาวคลุมถึงระดับข้อมือและข้อเท้ า ปกปิ ด
ไหล่และทรวงอกให้มิดชิ ด ผูห้ ญิ งจะต้องมีผา้ คลุมผม และต้องถอดรองเท้าก่อนเข้ามัสยิ ด***
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเลือกซื้อสิ นค้า เครื่องหนัง สไตล์ชาวอาราเบีย จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับสู่ ดูไบ นาท่านถ่ายรูป
กับ ตึ กเบิ รจ์ คาลิ ฟา (Burj Khalifa) หรือชื่อเดิมคือ “เบิ รจ์ ดูไบ” (Burj Dubai) อาคารที่รงั ้ ตาแหน่ งสูง
ที่สุ ด ในโลกด้ว ยระดับ ความสู ง 828 เมตร มี 162 ชัน้ และเป็ น
สิ่ง ก่ อ สร้ า งแห่ ง โลกยุ ค ปั จ จุ บ ัน ที่ก าลัง จะกลายมาเป็ นอี ก หนึ่ ง
สัญลักษณ์ของดูไบ กับรูปลักษณ์ราวแท่งผลึกของตัวอาคารที่โ ดด
เด่นด้วยการออกแบบ ดึงดูดให้ทุกสายตาให้จบั จ้องมายังอาคารหลัง
นี้เป็ นจุดเดียว ส่วนด้านหน้าอาคารเบิรจ์ คาลิฟาจะมีน้ าพุทส่ี งู ทีส่ ุดใน
โลกและยังใช้งบประมาณในการก่อสร้างสูงสุดอีกด้วย น้ าพุแห่งนี้ช่อื
ว่า น้าพุดูไบ (Dubai Fountain) จากนัน้ นาท่านสู่ ดูไบ มอลล์ (Dubai Mall) หนึ่งในแหล่งช้อปปิ้ งขนาด
ใหญ่ทส่ี ุดอีกแห่งหนึ่งของโลก เป็ นศูนย์กลางทีร่ วบรวมเอาแบรนด์แฟชันมาไว้
่
ในทีเ่ ดียวทีม่ ากทีส่ ุด ให้ท่าน
ได้เดินชมและเลือกซือ้ สินค้ามากมายจากทัวทุ
่ กมุมโลก และนอกจากร้านค้ามากมายในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้
ทีน่ ่ าดึงดูดมากแล้วนัน้ ตู้ปลาขนาดใหญ่ ความกว้างนัน้ มากกว่าคนสิบคนยืนเรียงกัน เหมือนยกอควอเรียม
มาตัง้ ไว้กลางห้างสรรพสินค้าก็เป็ นอีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรพลาดชมพร้อมถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก หลังจากนัน้ นา

เย็น
22.35 น.
วันที่แปด
07.35 น.

ท่านเลือกซื้ออิ นทผาลัม สิ นค้าพื้นเมืองขึ้นชื่อของดูไบ มีให้เลือกหลายแบบทัง้ อินทผาลัมสด อินทผาลัม
แห้ง ทัง้ แบบมีอลั มอนด์สอดไส้และเคลือบช็อคโกแลต
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควร นาท่ านเดิ นทางสู่สนามบิ น
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทีย่ วบินที่ EK374
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************

อัตราค่าบริการ
วันเดิ นทาง
ตุลาคม

10-17 / 19-26 ต.ค. 62

พฤศจิ กายน

21-28 พ.ย. 62

ธันวาคม

5-12 ธ.ค. 62

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 8,000 บาท
อัตรานี้ รวม
✓ ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
✗ ค่าธรรมเนี ยมในการขอวีซ่าดูไบ 3,000 บาท / ท่าน

ราคา

39,900

✗ ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณี กรุป๊ เหมาหรือตัดกรุป๊
เท่านัน้ )
✗ ค่าน้าหนักของกระเป๋าในกรณี เกิ นกว่าสายการบิ นกาหนดให้ 30 กิ โลกรัมต่อหนึ่ งคน
✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
✗ ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ นและคนขับรถท้องถิ่ น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน
✗ ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ไทย ขัน้ ตา่ 100 บาท / วัน / คน
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
2. ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จ่ายเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีทส่ี ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั จะ
ถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด

เอกสารวีซ่าดูไบ
ผูท้ ี่อายุมากกว่า 20 ปี
- หน้าพาสปอร์ตเป็ นสี ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน
- รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (ขนาดใบหน้าประมาณ 70% ของรูป) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จานวน 1 ใบ (ฉากหลังเป็ นสี
ขาวเท่านัน้ และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
(สแกนให้พาสปอร์ต และ รูปถ่ายอยู่แผ่นเดียวกัน)
ผูท้ ี่อายุตา่ กว่า 20 ปี เดิ นทางท่องเที่ยวพร้อมพ่อหรือแม่ (นามสกุลเดียวกัน)
- หน้าพาสปอร์ตเป็ นสี ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน
- รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (ขนาดใบหน้าประมาณ 70% ของรูป) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จานวน 1 ใบ (ฉากหลังเป็ นสี
ขาวเท่านัน้ และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
(สแกนให้พาสปอร์ต และ รูปถ่ายอยู่แผ่นเดียวกัน)
-

สาเนาสูตบิ ตั ร พร้อมแปลภาษาอังกฤษ

ผูท้ ี่อายุตา่ กว่า 20 ปี เดิ นทางท่องเที่ยวโดยไม่ได้ไปกับพ่อหรือแม่
หน้าพาสปอร์ตเป็ นสี ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน
- รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (ขนาดใบหน้าประมาณ 70% ของรูป) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จานวน 1 ใบ (ฉากหลังเป็ นสี
ขาวเท่านัน้ และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
(สแกนให้พาสปอร์ต และ รูปถ่ายอยู่แผ่นเดียวกัน)
-

สาเนาสูตบิ ตั ร พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
- หนังสือยืนยอม กรณีทไ่ี ม่ได้เดินทางกับพ่อแม่ หรือเดินทางกับพ่อแม่ท่านใดท่านหนึ่ง ต้องมีใบรับรองทีข่ อจากทาง
เขต อาเภอ พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-

*** ในกรณี เปลีย่ นชือ่ ไม่ตรงกับใบเกิ ด ต้องแนบใบเปลีย่ นชือ่ พร้อมแปลภาษาอังกฤษ***
***ชื่อในเอกสารต้องสะกดตรงตามชื่อในหน้ าพาสปอร์ต ผิดตัวเดียวสถานฑูตจะถือว่าเป็ นคนละคนทันที***

