Dubai Miracle Surprise! 4 Days

วันแรก
23.00 น.

กรุงเทพฯ – ดูไบ
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริ เวณเคาน์เตอร์ สายการบินเอมิเรตส์ อาคารผูโ้ ดยสาร
ขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 9 เคาน์เตอร์ เช็คอินแถว T
เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอานวยความสะดวก

02.05 น.

โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ EK371 นาท่านเหินฟ้าสู่ ดูไบ
อาหารค่าบริ การบนเครื่ องบินพร้อมเครื่ องดื่ม
พักค้างแรมบนเครื่ องบิน

วันที่สอง
05.55 น.

ดูไบ – อิสระตามอัธยาศัย – ดูไบ
ถึงท่าอากาศยานดูไบ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว
นาท่านสู่ ที่พกั อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนอิสระตามอัธยาศัย ภายในโรงแรมที่พกั
พักค้างแรม ณ เมืองดูไบ

วันที่สาม

ดูไบ – เบิร์จ อัล อาหรับ – หาดจูไมร่ าห์ – ดูไบมารีน่า - แอตแลนติส เดอะปาล์ม
ดูไบ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
 ถ่ายภาพกับ เบิร์จ อัล อาหรับ (Burj Al Arab) ซึ่ งเป็ นโรงแรมที่สวยที่สุดและมีชื่อเสี ยงเป็ นอย่าง
มาก โรงแรมนี้ต้ งั อยูร่ ิ มอ่าวอาหรับ ที่ทอดตัวอยูใ่ นทะเล
 ชายหาด จูไมร่ าห์ ตั้งอยูใ่ นย่านจูไมร่ าห์ เป็ นหาดทรายสี ขาวที่ทอดยาวไปตามชายฝั่งทางใต้ของ
ย่านประวัติศาสตร์ แห่งนี้และมีพ้นื ที่ติดกับเกาะต้นปาล์มอันมีชื่อเสี ยงของดูไบ
 ดูไบมารีน่า อีกหนึ่ งย่านสาคัญของดูไบ เเมืองชายฝั่งที่ถูกมนุษย์สร้างขึ้นเป็ นระยะทางกว่า 2 ไมล์
เพื่อให้ดูไบกลายเป็ นเมืองที่มีคลองที่สร้างโดยมนุษย์และเต็มไปด้วยอสังหาริ มทรัพย์หรู หรา
 รถไฟโมโรเรล สู่ โรงแรมแอตแลนติส เดอะปาล์ ม Atlantis the Palm อาณาจักรที่ยงิ่ ใหญ่ ให้ท่าน
ได้ตื่นตากับความหรู หราอลังการ ซึ่ งภายในโรงแรมมีการตกแต่งไว้อย่างหรู หราสวยงาม

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางกลับที่พกั
เพื่อเตรี ยมตัวเดินทาง ตะลุยทะเลทราย (Desert Safari) อีกรายการที่พลาดไม่ได้
 ได้ เวลานัดหมาย ( 15.30 น. ) รถ 4WD ขับเคลื่อน 4 ล้ อ พร้อมคอยท่านที่หน้าโรงแรม เพื่อนา
คณะ ทัวร์ ทะเลทราย นาท่านเข้าสู่ บรรยากาศของทัวร์ ที่ตื่นเต้น เร้าใจตลอดการเดินทาง รถจะขับ
ตะลุยไปบนเนินทราย ท่านจะสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับทะเลทรายอย่างไม่รู้ตวั ให้ท่านได้
มีโอกาสลงถ่ายภาพในทะเลทราย (รถ 1 คัน นั่งได้ ประมาณ 6 ท่ าน)
จากนั้น นาท่านเดินทางกลับสู่ โรงแรมที่พกั

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม ณ นครดูไบ

ดูไบ – กรุงอาบูดาบี – สุ เหร่ าหลวง – ผ่านชม Emirates Palace – ถนนอาบู

วันที่สี่

ดาบี – หมู่บ้านประวัตศิ าสตร์ – ย่าน Yass Mall

เช้า

– Ferrari World –

ดูไบ

อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
 นาท่านเดินทางสู่ กรุงอาบูดาบี เมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ห่างจากเมืองดูไบประมาณ
160 กิโลเมตร ให้ท่านได้เห็นภาพความกว้างใหญ่ของเมืองดูไบเรื่ อยไปถึงกรุ งอาบูดาบี ระหว่าง
ทางนาท่านผ่านชมเส้นทางน้ าธรรมชาติสายประวัติศาสตร์ ที่อยูใ่ จกลางเมือง
 นาชม สุ เหร่ าหลวง ตัวสุ เหร่ าดั้งเดิมนั้นสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1900 และได้รับการสร้างขึ้นใหม่
บนบริ เวณเดิมในช่วงปี ค.ศ. 1960 และได้รับการบูรณะครั้งล่าสุ ดเมื่อปี ค.ศ. 1998 สุ เหร่ าแห่งนี้
เป็ นสุ เหร่ าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองและมีหอคอยสุ เหร่ าที่สูงที่สุดในเมือง
 ชมความยิง่ ใหญ่ สวยหรู กบั พระราชวังของเจ้าผูค้ รองนคร Emirates Palace ซึ่ งจะทาให้ท่าน
อัศจรรย์ใจไปกับความยิง่ ใหญ่และสวยงามของพระราชวังแห่งนี้ (ชมภายนอกเท่านั้น)
 นาท่านสู่ ถนนอาบูดาบี ตั้งอยูใ่ นเมืองอาบูดาบีซ่ ึ งเป็ นเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ถนน
Corniche มีความยาว 8 กม. ซึ่ งมีความสวยงามมากที่สุดของเมืองอาบูดาบี
 นาท่านสู่ หมู่บ้านประวัติศาสตร์ ที่ซ่ ึ งรัฐบาลส่ ง เสริ มและรวบรวมสิ นค้า พื้นเมือง จาพวก Handmade ทาโดยชาวบ้านไว้แสดงและขายให้กบั นักท่องเที่ยว

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 นาท่านเดินทางสู่ Yas Island และช้อปปิ้ งที่ Yas Mall ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดใน เอมิเรตของ
อาบูดาบีและใหญ่เป็ นอันดับสองใน UAE รองจาก Dubai Mall ในเอมิเรตส์ของ
ดูไบ ตั้งอยูบ่ นเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นของ Yas ในย่านชานเมืองด้านตะวันออกของอาบูดาบี


เดินทางสู่ Ferrari World ธีมพาร์ คเฟอร์ รารี่ แห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ให้ท่านสัมผัส
ประสบการณ์อนั น่าตื่นเต้นเร้าใจ อาทิเช่น Rollercoaster ที่เร็ วที่สุดในโลก ด้วยความเร็ ว 240
กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ไม่เพียงเท่านั้น ภายในธีมพาร์ คยังมีเครื่ องสาหรับคุณหนู ๆ เช่น Junior
Granprix ที่ให้เด็กๆได้ทดลองขับและสนุกสนานไปกับรถฟอร์ มูล่าวันขนาดจิ๋ว และอื่น ๆ อีก

มากมายมาให้ท่านสนุกสนานกันทั้งครอบครัว แล้วอิสระให้ท่านเพลิดเพลินภายใน
Ferrari World ตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางกลับสู่ ดูไบ แล้วนาท่านสู่ ภตั ตาคาร
ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคารค่า
พักค้างแรม ณ โรงแรม ณ นครดูไบ

ดูไบ – พิพธิ ภัณฑ์ดูไบ – ล่องเรือวอเตอร์ แท๊กซี่ – ตลาดทอง – ตลาด
วันที่ห้า
เช้า

เครื่ องเทศ – ย่านบาสตากิยา

–

เบิร์จ คาลิฟา – ดูไบ มอลล์ – สนามบินดูไบ

กรุงเทพฯ

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
 พิพิธภัณฑ์ ดูไบ เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่อยูใ่ นป้อมปราการอัลฟาฮิดิ ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1787 และเป็ น
สิ่ งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดในดูไบ เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1971 โดยมีวตั ถุประสงค์ในการ
แสดงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมดูไบ
 ชมธรรมชาติโดยการล่ องเรื อ Water Taxi ชมความงามของแม่น้ าครี กส์ ศูนย์รวมของ
ประวัติศาสตร์ และประเพณี ดูสุเหร่ าจูไมร่ า คู่บา้ นคู่เมืองดูไบ
 นาท่านสู่ ยา่ นตลาดเก่า ซึ่ งมีร้านขายทองมากมาย ซึ่ งในดูไบถือว่ามี ตลาดทอง ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขาย
ทุกอย่างที่เป็ นเครื่ องประดับ เช่น มุก อัญมณี ต่างๆ มีร้านทองมากมายกว่า 100 ร้านให้ท่านได้เลือกซื้ อ
หาลวดลายอันสวยงามแปลกตาหลากหลายดีไซน์ และตลาดเครื่ องเทศ มีเครื่ องเทศแนะนามากกว่าร้อย
ชนิด ให้ท่านเลือกซื้ อได้ตามใจชอบ
 เขตบ้านเมือง บาสตากิยา ดั้งเดิมที่สร้างขึ้นราวปลายศตวรรษที่ 19 – ต้นศตวรรษที่ 20 มีอาคารเก่าๆ
และเป็ นที่ต้ งั ของกังหันลมแบดเจอร์ นบั ได้ว่าเป็ นต้นตระกูลของเครื่ องปรับอากาศยุคโบราณที่ช่วยพัด
ลมให้หมุนเวียนและคลายความร้อนในเมืองกลางทะเลทรายแห่งนี้ ในอดีตนั้นย่านนี้เป็ นแหล่งที่อยู่
อาศัยและแหล่งการค้าของพ่อค้าชาวเปอร์ เซี ย

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 ถ่ายรู ปกับ อาคารเบิร์จ คาลิฟา (Burj Khalifa) ตึกที่สูงที่สุดในโลกด้วยความสู งถึง 828 เมตร ลิฟต์
มากถึง 57 ตัว ที่อยูอ่ าศัยสาหรับ 30,000 ครัวเรื อน และโรงแรมหรู 9 แห่ง ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองดูไบ
( ชมภายนอกเท่านั้น)


ดูไบ มอลล์ ห้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีร้านค้ามากกว่า 1 พันร้าน นอกจากนี้ยงั มี โอลิมปิ กไอซ์สเกตติ้ง
และมีไซเบอร์ เวิลด์ที่เต็มไปด้วยสิ นค้าไฮเทคโนโลยีอีกด้วย
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินดูไบ

วันที่หก

03.00 น.

ดูไบ – กรุงเทพ ฯ

ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรคส์ เที่ยวบินที่ EK384 นาท่านเหินฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

เช้า

บริ การอาหารบนเครื่ องบินพร้อมเครื่ องดื่ม

12.30 น.

ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ สาหรับรายการ
Dubai Miracle Surprise! 6 Days
อัตราค่าบริการทัวร์
เดินทางในช่ วง พฤษภาคม – กันยายน

2562

ราคาท่ านละ /บาท

ผู้ใหญ่ เดินทางจานวน 2 ท่ าน ราคาเริ่มต้ น ( ไม่ รวมหัวหน้ าทัวร์ )

19,500.-

ผู้ใหญ่ เดินทางจานวน 4 ท่ าน ราคาเริ่มต้ น ( ไม่ รวมหัวหน้ าทัวร์ )

12,800.-

ผู้ใหญ่ เดินทางจานวน 6 ท่ าน ราคาเริ่มต้ น ( ไม่ รวมหัวหน้ าทัวร์ )

11,500.-

ค่ าบริ การรวม






มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
ค่ำรถรับส่งตำมรำยกำรท่องเที่ยว
ค่ำห้ องพัก สองท่ำนต่อหนึง่ ห้ อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
ค่ าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่ านละ 1,000,000 บาท
ค่ำเข้ ำเข้ ำชมตำมสถำนที่ที่ระบุในรำยกำร

ค่ าบริ การนีไ้ ม่ รวม





ค่ำตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ชั ้นประหยัด (สำหรับเดินทำงเป็ นหมู่คณะ เดินทำงไป-กลับ พร้ อมกัน)
ค่ำภำษี มลู ค่ำเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจำกค่ำบริกำร)
ค่ำใช้ จ่ำยส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล ค่ำเครื่องดื่ม
ค่ำบริกำรตัดบัตรเครดิต

