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Moscow - Dubai 8 D 4 N 
มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – 

สวนสาธารณะ Zaryadye Park – ถนนอารบัท – ดูไบ – เบิร์จอัลอาหรับ – 
ตลาดสไปซ์และตลาดทอง – เบิร์จคาลิฟา 

 
พิเศษ!! เท่ียวดูไบ 2 วัน 1 คืน ทัวร์ทะเลทราย พร๎อมชมระบ าพื้นเมือง 

 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ  
22.00 น.    คณะพร๎อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารขาออกระหวํางประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T สายการบิน

เอมิเรตส์ (EK) เจ๎าหน๎าที่ให๎การต๎อนรับพร๎อมอํานวยความสะดวก 
วันท่ีสอง ดูไบ – มอสโคว์ – สแปร์โรว์ ฮิลล์ 
01.15 น. ออกเดินทางสูํ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385 (บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
04.45 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง  
09.40 น. เดินทางสูํ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 133 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
13.50 น.    เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโว สหพันธรัฐรัสเซีย ผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองเรียบร๎อยแล๎ว เดินทาง สูํจุดชมวิว

เมืองที่สวยงามที่สุดในมอสโก สแปร์โรว์ ฮิลล์ (Sparrow Hills) หรืออีกช่ือคือ เลนินฮิลส์ เนื่องจากเป็นทําเลที่
มองเห็นทัศนียภาพของเมืองได๎ชัดเจนและเป็นมุมที่เลนินช่ืนชอบมาก จึง
เลือกจุดนี้ เป็นที่ ตั้ งของบ๎านพักสํวนตัว ปัจจุบันนอกจากจะเปิดรับ
นักทํองเที่ยวข้ึนมาชมวิวจุดเดียวกับเลนินใน อดีตแล๎ว ยังเป็นที่นิยมในการใช๎
เป็นมุมถํายภาพแตํงงานยอดนิยมของชาวรัสเซียอีกด๎วย 

        เย็น รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าทํานเข๎าสูํท่ีพัก ณ โรงแรม 
Izmailovo Delta Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วันท่ีสาม จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – ห๎างสรรพสินค๎ากุม -  สวน Zaryadye Park 
เช๎า        บริการอาหารเชา๎ ณ ห๎องอาหารของโรงแรม  

ออกเดินทางสูํ จัตุรัสแดง (Red Square) จัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลกเพราะสร๎างด๎วยการนําหินแกรนิตและหิน
อํอนจํานวนนับล๎านช้ินตอกฝังลงบนพื้นทั่วจัตุรัสที่มีความกว๎าง 695 เมตรและยาว 130 เมตร ทําให๎กลายเป็น
จัตุรัสโมเสกที่ยิ่งใหญํอลังการมาก เป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย โดยรอบจัตุรัสแดงจะล๎อมรอบไปด๎วย
สถานที่สําคัญหลายแหํง มี หอนาฬิกาซาวิเออร์ (Savior Tower) ที่ตั้งอยูํบนป้อมสปาสสกายา ถ๎าแหงนหน๎าข้ึน
ไปชมบนยอดหอเราจะเห็นได๎วําออกแบบด๎วยศิลปะแบบโกธิก ประดับด๎วยดาวแดง 5 แฉกซึ่งเป็นทับทิมน้ําหนักถึง 
20 ตัน มี วิหารเซนต์บาซิล (St. Basil's Cathedral) ก็ถือวํายังไปไมํถึง นี่คือสิ่งกํอสร๎างที่ได๎รับการยอมรับวํา
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ยิ่งใหญํที่สุดของรัสเซียในยุคศตวรรษที่ 16 วิหารเซนต์บาซิลสร๎างข้ึนอยํางสวยงามและมีสีสันแปลกตาแหวกแนว
เมื่อปี 1555 มีโดมถึง 9 ยอดที่สูงลดหลั่นกนัไป อิสระช๎อปปิ้งที่ ห๎างสรรพสินค๎ากุม ที่อยูํไมํใกลจากจัตุรัสแดง เป็น
ห๎างสรรพสินค๎าที่เกําแกํและมีช่ือเสียงมากที่สุดของรัสเซียซึ่งเปิดให๎บริการเมื่อปี 1895 ตัวอาคารนั้นสูง 3 ช้ัน 
ภายในสวยงามโอํอําอลังการ และร๎านค๎าจํานวนกวํา 200 ร๎าน อัดแนํนไปด๎วยสินค๎ามากมายโดยเฉพาะแบรนด์เนม
ช่ือดังระดับโลก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
อิสระเดินเลํนบริเวณสวน Zaryadye Park สวนสาธารณะขนาดใหญํใจกลางกรุงมอสโก และอยูํติดกับจัตุรัสแดง 
สวนสาธารณะแหํงนี้แม๎จะเป็นสวนสาธารณะแหํงใหมํที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายน 2017 ที่ผํานมานี้เอง แตํ
ความนําสนใจก็ไมํยิ่งหยํอนไปกวําไฮไลท์อื่นๆ เลย ด๎วยพื้นที่กว๎างถึง 78,000 ตารางเมตรที่ออกแบบและจัดตกแตํง
อยํางดีด๎วยการจัดธีมเป็นสภาพภูมิอากาศแบบตํางๆ นอกจากสวนสวยๆ แล๎วยังมีโรงละครทรงครึ่งวงกลมขนาด
ใหญํ คอนเสิร์ตฮอลล์ และที่พลาดไมํได๎ก็คือ “สะพานลอยฟ้า” (Floating Bridge) สะพานขนาดใหญํรูปตัว V ที่
สร๎างยื่นข้ึนไปเหนือแมํน้ํา สร๎างขึ้นจากคอนกรีตและไม๎แตํสามารถรองรับน้ําหนักได๎มากถึง 3,000-4,000 คน ได๎
เป็นจุดชมวิวสวยๆ ริมแมํน้ําอีกแหํงหนึ่งเลย  

เย็น  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
น าทํานเข๎าสูํท่ีพัก ณ โรงแรม Izmailovo Delta Hotel หรือระดับเดียวกัน  

วันท่ีสี่  สถานีรถไฟใต๎ดิน – ตลาดอิสมายลอฟสกี้ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ - 
ปืนใหญํพระเจ๎าซาร์ – ระฆังพระเจ๎าซาร์  

เช๎า         รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 
 จุดหมายแรกของวันน้ีคือ สถานีรถไฟใต๎ดินแหํงมอสโก (Moscow Metro) แม๎จะเหมือนไมํใชํสถานที่ทํองเที่ยว 

แตํเมื่อมาก็ต๎องมาชมความงามของสถานีรถไฟสวยๆ และลองนั่งดูซักครั้ง แตํกํอนเคยเป็นสถานที่หลบภัยจากกอง
กําลังทหารนาซีในชํวงสงครามครัง้ที่ 2 หากนับรวมความยาวของเส๎นทางเดินรถไฟใต๎ดินทั่วมอสโกจะมีความยาวถึง 
260 กิโลเมตร และที่ สถานีคอมโซโมลสกายา (Komsomolskaya) ก็โดดเดํนด๎วยการตกแตํงในสไตล์บารอก 
และก็มีภาพโมเสกสวยๆ ประดับประดาไว๎ทั่วทั้งสถานี พร๎อมขอบเพดานอาคารโค๎งสวยงามที่อลังการยิ่งใหญํด๎วย
ชานเดอเลียร์เรียงตลอดความยาวของทางเดินภายในสถานี มีเสาหินอํอน งานจิตรกรรมเลอคําแฝงไว๎ในทุกซอกทุก
มุม แล๎วไปเดินเที่ยวชม ตลาดอิสมายลอฟสกี ้(Izmailovsky Market) ซึ่งเป็นตลาดหนึ่งในมอสโกที่พํอค๎าแมํค๎าพูด
ภาษาไทยได๎ สินค๎าสํวนใหญํในตลาดอิสมายลอฟสกี้จะเป็นแนวพื้นเมืองท๎องถ่ิน มีเสื้อผ๎า เครื่องกันหนาว กระเป๋า 
หมวก และสินค๎าที่ระลึกสุดฮิตอยําง ตุ๏กตาแมํลูกดก หรือ มาทอสก๎า เอกลักษณ์ของรัสเซีย  

     
 

 เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เข๎าชมภายใน พระราชวังเครมลิน (Kremlin Palace) สถานที่
ทํองเที่ยวที่ได๎ช่ือวําเป็นสัญลักษณ์และเป็นหน๎าเป็นตาของรัสเซียมายาวนาน ที่สร๎างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ๎าอีวาน
ที่ 3 ยิ่งใหญํและสวยงามอยํางที่สุด พระราชวังเครมลินเป็นแหลํงสถาปัตยกรรมที่สวยงามและยืนอายุมายาวนาน
กวํา 850 ปี มีบทบาทในหลายยุคของรัสเซีย ภายในพระราชวังนอกเหนือจากจํานวนห๎องใช๎ 
เจ๎าอีวานที่ 3 ยิ่งใหญํและสวยงามอยํางที่สุด พระราชวังเครมลินเป็นแหลํงสถาปัตยกรรมที่สวยงามและยืนอายุมา
ยาวนานกวํา 850 ปี มีบทบาทในหลายยุคของรัสเซีย ภายในพระราชวังนอกเหนือจากจํานวนห๎องใช๎สอยถึง 700 
ห๎อง หอคอย 18 จุดและป้อมปราการที่มีความยาวประมาณ 2,235 เมตร สําหรับสังเกตการณ์ 
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  ภายหลังปรับเปลี่ยนให๎เป็นที่ทําการของรัฐบาล และสํวนหนึ่งเปิดเป็นสถานที่ทํองเที่ยวให๎คนทั่วไปเข๎าชม ได๎ ที่
บริเวณด๎านนอกจะมี ปืนใหญํพระเจ๎าซาร์ ปืนใหญํที่ได๎รับการบันทึกลงกินเนสบุ๏ควํามีปากกระบอกใหญํที่สุดใน
โลก ซึ่งสร๎างขึ้นในปี 1586 เพื่อขํมขวัญศัตรูและเพื่อให๎เป็นปืนใหญํ
ที่ใหญํที่สุดในโลกสมช่ือ ด๎านนอกมี เส๎นผํานศูนย์กลาง 120 
เซนติเมตร ตัวปืนยาว 5.34 เมตร มีน้ําหนักรวมถึง 40 ตัน และยังมี
ระฆังที่ใหญํที่สุดในโลกช่ือวํา ระฆังพระเจ๎าซาร์ อยูํบนหอคอยพระ
เจ๎าอีวานที่สูง 81 เมตร ระฆังใบนี้จึงถูกสร๎างให๎มีขนาดใหญํมาก 
น้ําหนักรวมมากถึง 200 ตัน แตํที่เห็นมุมหนึ่งมีช้ินสํวนของระฆัง
แตกออกมา ซึ่ งก็มีน้ํ าหนักมากถึง 11.5 ตัน ภายในบริ เวณ
พระราชวังเครมลินเราจะได๎เห็น โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption 
Cathedral) โบสถ์เกําแกํและศักดิ์สิทธ์ิ ด๎วยการเป็นสถานที่จัดพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ของรัสเซียทุกพระองค์ 
ตัวอาคารโบสถ์มี 5 ช้ัน ตกแตํงสวยงามทั้งด๎านนอกและด๎านใน ยิ่งด๎านในน้ันมีภาพเฟรสโกและภาพไอคอนอยูํด๎วย 
สวยงามมากจริงๆ แนํนอนวําคณะเราก็ไมํพลาดที่จะเข๎าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เกําแกํที่สุด
ของมอสโคว์ ที่เก็บรวบรวมสมบัติล้ําคําตํางๆ ไมํวําจะเป็นอัญมณี เครื่องประดับ อาวุธ  และงานศิลปะช้ันนํา
มากมาย   

เย็น  รับปรทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร   
น าทํานเข๎าสูํท่ีพัก ณ โรงแรม Izmailovo Delta Hotel หรือระดับเดียวกัน  

วันท่ีห๎า มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัท  
เช๎า        รับประทานอาหารเชา๎ ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

นําทํานถํายภาพ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) ที่สร๎างขึ้นโดย “พระเจ๎าซาร์อ
เล็กซานเดอร์ที่ 1” ในปี 1839 และก็ดําเนินการสร๎างกันนานถึง 45 ปี
สวยงามอลังการตั้งแตํแรกเห็น ตัวอาคารสีขาวสะอาด ตัดกันด๎วยยอด
โดมสีทอง เป็นอนุสรณ์แหํงชัยชนะและถวายแดํพระผู๎เป็นเจ๎าหลังจากที่
รัสเซียรอดพ๎นจากสงครามนโปเลียนแหํงฝรั่งเศสมาได๎  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นเดินเที่ยวชม ถนนอารบัท ยํานถนนคนเดินที่จะมากมายไปด๎วย
ร๎านค๎าร๎านอาหาร ในยํานนี้เราจะได๎เห็นศิลปินพร๎อมงานศิลปะสวยๆ มากมายให๎ชมและเลือกซื้อ และของที่ระลึก
หลากหลายแบบก็มีให๎เชํนกัน 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 ได๎เวลาอันสมควร น าทํานเดินทางสูํ สนามบินมอสโก 
23.50 น. ออกเดินทางสูํ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมเิรตส์ เที่ยวบินที่ EK 132 แวะเปลี่ยนเครื่อง 

 (บริการอาหารและเครือ่งดื่มบนเครื่องบิน) 
 

วันท่ีหก ดูไบ – ถํายภาพตึกเรือใบ  Burj Al Arab  - Jumeirah Beach  –  Atlantis the Palm – ช๎อปป้ิงร๎านพรม              
ทอมือ - ตลาดเครื่องเทศ และตลาดทอง - น่ังรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย – ดินเนอร์มื้อค่ าพร๎อมชมโชว์
พ้ืนเมืองเช๎า         

06.05 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองดูไบ (Dubai) ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองเรียบร๎อย
แล๎วก็เดินทางเข๎าสูํตัวเมืองดูไบ รัฐที่ใหญํที่สุดแหํงหนึ่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หนึ่งในเมืองตะวันออกกลางที่
ร่ํารวยไปด๎วยทรัพยากรน้ํามันดิบและแรํทองคํา มีการถมทะเลเพื่อสร๎างแผํนดินใหมํเพิ่มเข๎ามา ดูไบเป็นเมืองทําที่
สําคัญของโลกที่มีการเติบโตอยํางรวดเร็วในทุกด๎านจนเป็นที่สนอกสนใจของนักธุรกิจจากทั่วโลกในการเข๎ามารํวม
ลงทุนทําธุรกิจ มีการพัฒนาดินแดนเดิมที่เคยเป็นทะเลทรายให๎กลายเป็นศูนย์กลางแหํงธุรกิจการค๎า ศูนย์กลางแหํง
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อสังหาริมทรัพย์ และมีการทําธุรกิจน้ํามันเป็นสินค๎าสํงออกที่สําคัญที่ สุด ควบคํูกับอัญมณี เพชรพลอย ทองคํา 
โลหะ หรือแม๎กระทั่งผลไม๎อยํางอินทผาลัม 
นําทุกทํานเดินทางสูํ หาดจูไมรํา (Jumeriah Beach)  พาทุกทํานถํายรูปบริเวณหาดจูไมรํา ชายหาดที่มีความ
สวยงามติดอันดับโลก และเป็นสถานที่ตากอากาศยอดนิยมแหํงหนึ่ง
ของชาวดูไบบริเวณชายฝั่งอําวเปอร์เซีย หาดจูไมรํ าสวยงามด๎วย
ทรายขาวละเอียด น้ําทะเลใสราวกับกระจก และเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่
เป็นศูนย์รวมของยํานที่อยูํอาศัยของบรรดามหาเศรษฐีอาหรับ
ทั้งหลาย ถํายภาพด๎านนอกตึกเรือใบ เบิร์จ อัล อาหรับ (Burj Al 
Arab) โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว ครองระดับความสูงของอาคารถึง 
321 เมตร และเมื่อมีทําเลอยูํริมชายหาดก็ยิ่งโดดเดํนเห็นชัดตั้งแตํใน
ระยะไกล อาคารเบิร์จ อัล อาหรับ สร๎างขึ้นตั้งแตํ พ.ศ. 2537 และมาสร๎างเสร็จจนเปิดให๎บริการหลังจากนั้นอีก 5 
ปีซึ่งก็ตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542 เอกลักษณ์ที่จดจําได๎งํายที่สุดสําหรับเบิร์จ อัล อาหรับก็คือการที่ตัว

อาคารถูกออกแบบให๎มีรูปรํางคล๎ายกับ “เรือเดา” (Dhow) เรือ
เกําแกํที่ชาวอาหรับใช๎กันมายาวนาน ไมํใชํจะอลังการยิ่งใหญํแคํ
ภายนอก เบิร์จ อัล อาหรับได๎ช่ือวําเป็นหนึ่งในโรงแรมที่แพงที่สุดใน
โลกอีกด๎วย  จากนั้นนําทํานเดินทางตํอไปยัง เดอะปาล์ม ไอส์แลนด์ 
(The Palm Island) โครงการใหญํยักษ์ที่เกิดข้ึนจากการถมทะเล
ให๎กลายเป็นแผํนดินข้ึนมา แตํสร๎างสรรค์ให๎แนวการถมพื้นที่นั้นเป็น
เกาะเทียมรูปต๎นปาล์ม มีทั้งหมด 3 เกาะ ได๎แกํ เดอะปาล์ม จูไมราห์ 
(The Palm Jumeirah) เดอะปาล์ม ไดราห์ (The Palm Deira) 

และ เดอะปาล์ม จีเบลอาลี (The Palm Jebel Ali) จากนั้นก็เนรมิตให๎บนเกาะทั้งสามเป็นที่ตั้งของนานาสถานที่
เพื่อให๎เป็นทั้งตัวดึงดูดนักลงทุนทําธุรกิจและชํวยสํงเสริมภาคการทํองเที่ยวของเมือง สิ่งกํอสร๎างที่เกิดข้ึนจึง
ประกอบไปด๎วยโรงแรมหรู รีสอร์ท คอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนท์ บรรดาร๎านค๎าร๎านอาหารตํางๆ และยังมีอาคาร
สํานักงานของหนํวยงานเอกชนทั้งหลาย ทําให๎เดอะปาล์ม ไอส์แลนด์เหมือนเป็นเมืองใหมํที่วํากันวําแทบจะเป็นสิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกอีกช้ินหนึ่งได๎เลยด๎วยซ้ํา โดยเฉพาะการชมเดอะปาล์ม ไอส์แลนด์จากมุมสูงหรือจากภาพถําย
กลางอากาศจะยิ่งเห็นชัดถึงความอลังการในการสร๎างแผํนดินใหมํครั้งนี ้  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทุกทํานกลับที่พัก เตรียมความพร๎อมในการ เดินทางไปทัวร์
ทะเลทราย ***หมายเหตุ ทํานท่ีเมารถ กรุณาทานยาแก๎เมา
ลํวงหน๎าอยํางน๎อยครึ่งชั่วโมง หรือควรแจ๎งหัวหน๎าทัวร์ให๎ทราบ
กํอนไปทัวร*์** นําทํานข้ึนรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล๎อ) เดินทางไป
ทัวร์ทะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner) ทํานจะได๎
สนุกสนานและตื่นเต๎นไปกับประสบการณ์อันแปลกใหมํ ท๎าทายความ
กล๎าสุดๆ และยังนําจะถูกใจผู๎ที่ชอบความผาดโผนชวนหวาดเสียว 
เพราะรถจะพาเราผํานเข๎าไปยังทะเลทรายที่มีทั้งเนินทรายและแอํง

ทราย เมื่อรถเคลื่อนไปก็จะพบกับพื้นที่ทั้งสูงและต่ํา ลาดเอียงจนตัวเกร็ง รถ 1 คันจุผู๎โดยสารได๎ 6 คน  เป็นอีก
กิจกรรมที่สนุกตื่นเต๎นและเร๎าใจมากทีเดียว 

เย็น รับประทานอาหารค่ า ณ แคมป์กระโจมแบบอาหรับ ดื่มด่ําบรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตย์ตกดินที่แสน
สวยงาม สัมผัสชีวิตแบบชาวพื้นเมือง เบดูอิน อาทิ พักผํอนในกระโจมสไตล์อาหรับแท๎ๆ พร๎อมด๎วยกิจกรรมอีก
มากมายให๎ได๎สนุกกัน เชํน สนุกสนานกับการข่ีอูฐ ทดลอง Henna Tattoo ลงบนผิวกายด๎วยศิลปะการเพนท์ตาม
แบบฉบับชาวอาหรับ หรือจะลองสูบบารากูกลิ่นผลไม๎ (Shi Sha) สไตล์อาหรับก็ได๎ ยังมีเครื่องแตํงกายพื้นเมือง
อาหรับให๎ได๎ลองใสํเพื่อใหเ๎ข๎าบรรยากาศอยํางที่สดุ พร๎อมกับอาหารมือ้เย็นเป็นบฟุเฟต์บาบคิีวกลางทะเลทรายที่จะ



 

HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes 

ได๎ชมการแสดงระบําหน๎าท๎อง (Belly Dance) อีกหนึ่งในศิลปะการรํายรําข้ึนช่ือในแถบอาหรับที่ทั้งสวยงามและ
สนุกสนาน  
น าทํานเข๎าสูํท่ีพัก ณ โรงแรม Ibis Dubai Deira City Centre หรือระดับเดียวกัน 
 

วันท่ีเจ็ด ดูไบ – ช๎อปป้ิงร๎านเครื่องหนัง - ตึกเบิร์ต คาลิฟา - Dubai mall - ช๎อปป้ิงร๎านอินทผาลัม 
เช๎า        บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

นําทุกทํานเข๎าเยี่ยม ชมพิพิธภัณฑ์ ดูไบ (DUBAI MUSEUM) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดในตะวันออกกลาง 
สร๎างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครั้งลําสุดปี ค.ศ.1970 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวสําคัญทางประวัติศาสตร์ 
เชํน การค๎นพบ งานศิลป์ ในหลุมฝังศพที่ AL QUSAIS ที่มีอายุถึง 4,000 ปีและเรื่องราวการค๎าขายมุก ใน
ประวัติศาสตร์กํอนการค๎นพบน้ํามัน และทํานจะประทับใจกับการนํา
เทคโนโลยีตําง ๆ มาถํายทอดเพื่อบอกเลําเรื่องราวประวัติศาสตร์ของ
อาหรับโบราณ   
จากนั้นนําทุกทํานน่ัง เรือข๎ามฝาก ABRA  ซึ่งเป็นพาหนะที่ชาวดูไบใช๎
กันมาแตํโบราณและยังคงอนุรักษ์ไว๎ ข๎ามฝั่งพาทุกทํานไป ช๎อปปิ้งที่
ตลาดทอง ตลาดเครื่องเทศ (Gold & Spicy Souk) หากใครชอบ
กลิ่นหอมๆ ของเครื่องเทศจากทั่วโลกก็จะสุขใจเมื่อได๎เดินเที่ยวในยําน
นี้ เพราะกลิ่นหอมจากเครื่องเทศหลากหลายชนิดจะฟุ้งกระจายอยูํทั่วตลาด และสํวนใหญํจะเป็นพวกเครื่องหอม 
เชํน กานพลู กระวาน อบเชย มีเปลือกไม๎สําหรับปรุงยา ถ่ัวและธัญพืชหลากชนิด รวมถึงเครื่องเทศท๎องถ่ินอีก
มากมาย แตํสําหรับผู๎ที่ไมํได๎ชอบเดินตลาดมากนักและมักจะหนักไปทางการชมงานศิลป์ขอแนะนําให๎ไปเดินเลํนใน
ยํานเกําแกํอีกแหํงหนึ่ง และตลาดทอง (Gold Souk) ตลาดค๎าทองคําที่ใหญํที่สุดในโลก พบกับอลังการแหํงความ
เหลืองอรํามของทองคําที่มีอยูํมากมายสมกับความเป็นที่สุดในโลก ในตลาดแหํงนี้มีร๎านค๎าทองนับได๎เป็นจํานวน
ร๎อยร๎าน มีทองคําแทํงและทองคํารูปพรรณมากมายหลายแบบให๎เลือกชมเลือกซื้อกันไมํหวาดไมํไหว มากมายไป
ด๎วยดีไซน์แปลกตาตํางไปจากที่เคยเห็นในบ๎านเรา และนอกจากทองคําแล๎วก็ยังมีเครื่องประดับชนิดอื่นๆ ทั้งอัญ
มณีนํ้างาม เพชรพลอย ไขํมุกแท๎อีกมากมาย มีให๎เลือกซื้อและชมกันอยํางจุใจ น าทุกทํานช๎อปป้ิงสินค๎า พรมทอ
มือพ้ืนเมืองของชาวอาราเบีย และพรมทอจากทองค า ท่ีเป็นสัญลักษณ์แหํงความโชคดีของชาวดูไบ  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าทํานเลือกซื้อสินค๎า เครื่องหนัง สไตล์ชาวอาราเบีย จากนั้นนําทํานเดินทางกลับสูํ ดูไบ นําทํานถํายรูปกับ 

ตึกเบิร์จ คาลิฟา (Burj Khalifa) หรือช่ือเดิมคือ “เบิร์จ ดูไบ” (Burj Dubai) อาคารที่รั้งตําแหนํงสูงที่สุดในโลก
ด๎วยระดับความสูง 828 เมตร มี 162 ช้ัน และเป็นสิ่งกํอสร๎างแหํงโลกยุค
ปัจจุบันที่กําลังจะกลายมาเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของดูไบ กับรูปลักษณ์
ราวแทํงผลึกของตัวอาคารที่โดดเดํนด๎วยการออกแบบ ดึงดูดให๎ทุกสายตา
ให๎จับจ๎องมายังอาคารหลังนี้เป็นจุดเดียว สํวนด๎านหน๎าอาคารเบิร์จ คา
ลิฟาจะมีน้ําพุที่สูงที่สุดในโลกและยังใช๎งบประมาณในการกํอสร๎างสูงสุด
อีกด๎วย น้ําพุแหํงนี้ช่ือวํา น้ําพุดูไบ (Dubai Fountain) จากนั้นนําทํานสูํ 
ดูไบ มอลล์ (Dubai Mall) หนึ่งในแหลํงช๎อปปิ้งขนาดใหญํที่สุดอีกแหํง

หนึ่งของโลก เป็นศูนย์กลางที่รวบรวมเอาแบรนด์แฟช่ันมาไว๎ในที่เดียวที่มากที่สุด ให๎ทํานได๎เดินชมและเลือกซื้อ
สินค๎ามากมายจากทั่วทุกมุมโลก และนอกจากร๎านค๎ามากมายในห๎างสรรพสนิค๎าแหํงนี้ทีน่ําดึงดูดมากแลว๎นั้น ตู๎ปลา
ขนาดใหญํ ความกว๎างนั้นมากกวําคนสิบคนยืนเรียงกัน เหมือนยกอควอเรียมมาต้ังไว๎กลางห๎างสรรพสินค๎าก็เป็นอีก
หนึ่งจุดที่ไมํควรพลาดชมพร๎อมถํายรูปเป็นที่ระลึก หลังจากน้ันน าทํานเลือกซื้ออินทผาลัม สินค๎าพ้ืนเมืองขึ้นชื่อ
ของดูไบ มีให๎เลือกหลายแบบทั้ง อินทผาลัมสด อินทผาลัมแห๎ง ทั้งแบบมีอัลมอนด์สอดไส๎และเคลือบช็อคโกแลต 

เย็น รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
 ได๎เวลาอันสมควร น าทํานเดินทางสูํสนามบิน 
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22.35 น. เดินทางสูํ กรงุเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK374 
(บรกิารอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่องบิน) 

วันท่ีแปด กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ 
07.35 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร๎อมความประทับใจ 
 

****************************************** 
 

อัตราคําบริการ 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
เด็ก (อายุไมํเกิน 12 ปี) ไมํมีเตียงลดทํานละ 2,000 บาท 
พักเดี่ยว เพิ่มทํานละ 8,000 บาท 
 
อัตราน้ีรวม 
✓ คําต๋ัวเครื่องบินช้ันทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) 
✓ คําที่พักระดบัมาตรฐาน (ห๎องละ 2-3 ทําน) ตามที่ระบุในรายการ 
✓ คํารถปรบัอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 
✓ คําเข๎าชมสถานที่ และคําธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 
✓ คําอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 
✓ คําประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อัตราน้ีไมํรวม 
✗ คําธรรมเนียมในการขอวีซําดูไบ 3,000 บาท / ทําน 
✗ คําภาษีมูลคําเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจําย 3% กรณีต๎องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุ๏ปเหมาหรือตัดกรุ๏ปเทําน้ัน) 
✗ คําน้ าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวําสายการบินก าหนดให๎ 30 กิโลกรัมตํอหน่ึงคน 
✗ คําใช๎จํายสํวนตัวตํางๆ นอกรายการ อาทิ คําโทรศัพท์ คําซักรีด และคําเครื่องดื่มในห๎องพัก 
✗ คําทิปไกด์ท๎องถิ่นและคนขับรถท๎องถิ่น ทํานละ 5 ยูเอสดอลลําร์ / คน / วัน  
✗ คําทิปหัวหน๎าทัวร์ไทย ขั้นต่ า 100 บาท / วัน / คน  
 
 เง่ือนไขในการจองทัวร์ 
1. สําหรบัการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทํานละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วัน) พร๎อมสําเนาหนังสือเดินทาง 
2. ชําระยอดทั้งหมดกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 20 วัน 
3. หากไมํชําระคําใช๎จํายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวําทํานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

วันเดินทาง   ราคา 

ตุลาคม  10-17 / 19-26 ต.ค. 62 

39,900 พฤศจิกายน 21-28 พ.ย. 62 

ธันวาคม 5-12 ธ.ค. 62 



 

HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes 

 
การยกเลิกและคืนคําทัวร์ 
1.ยกเลกิกํอนการเดินทาง 45 วันข้ึนไป คืนมัดจําทั้งหมด 
2.ยกเลกิกํอนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป เก็บคําใช๎จํายเบื้องตน๎ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิกํอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 
4.ยกเลกิกํอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคําใช๎จําย 50% ของราคาคําทัวร์ทัง้หมด 
5.ยกเลกิกํอนการเดินทางน๎อยกวํา 15 วัน ขอเก็บคําใช๎จําย 100% ของราคาคําทัวร์ทั้งหมด 
 
หมายเหต ุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลกิการเดินทางกํอนลํวงหน๎าในกรณีที่ผู๎เดินไมํถึง 30 ทําน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ
คําใช๎จํายที่เกิดข้ึนตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมือ่เกิดเหตจุําเป็นสุดวิสัย และไมํรบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่
สูญหาย สูญเสียหรือไดร๎ับบาดเจบ็ที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหัวหน๎าทัวร์ เชํนภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต๎น 
3. เนื่องจากรายการทัวร์นีเ้ป็นแบบเหมาจํายเบ็ดเสรจ็ หากทํานสละสทิธ์ิการใช๎บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข๎าประเทศไมํวํา
กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมํคืนเงินในทุกกรณี 
4. เมื่อทํานได๎ชําระเงินมัดจําหรือทัง้หมดไมํวําจะเป็นการชําระผํานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือวํา
ทํานรับทราบและยอบรบัเงื่อนไขตํางๆ ของบริษัทฯที่ได๎ระบไุว๎โดยทั้งหมด 

 
เอกสารวีซาํดูไบ 

 
ผ๎ูท่ีอายุมากกวํา 20 ปี 
- หน๎าพาสปอร์ตเป็นส ียังไมํหมดอายุ และมีอายุไมํต่ํากวํา 6 เดือน  
- รูปถํายสีขนาด 2 นิ้ว (ขนาดใบหน๎าประมาณ 70% ของรูป) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 1 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาว

เทํานั้นและมีอายุไมํเกิน 6 เดือน)  
(สแกนให๎พาสปอร์ต และ รูปถํายอยูแํผํนเดียวกัน) 
 

ผ๎ูท่ีอายุต่ ากวํา 20 ปี เดินทางทํองเท่ียวพร๎อมพํอหรือแมํ (นามสกุลเดียวกัน) 
- หน๎าพาสปอร์ตเป็นส ียังไมํหมดอายุ และมีอายุไมํต่ํากวํา 6 เดือน  
- รูปถํายสีขนาด 2 นิ้ว (ขนาดใบหน๎าประมาณ 70% ของรูป) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 1 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาว

เทํานั้นและมีอายุไมํเกิน 6 เดือน)  
(สแกนให๎พาสปอร์ต และ รูปถํายอยูแํผํนเดียวกัน) 

- สําเนาสูติบัตร พร๎อมแปลภาษาอังกฤษ 
 
ผ๎ูท่ีอายุต่ ากวํา 20 ปี เดินทางทํองเท่ียวโดยไมํได๎ไปกับพํอหรือแมํ 
- หน๎าพาสปอร์ตเป็นส ียังไมํหมดอายุ และมีอายุไมํต่ํากวํา 6 เดือน  
- รูปถํายสีขนาด 2 นิ้ว (ขนาดใบหน๎าประมาณ 70% ของรูป) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 1 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาว

เทํานั้นและมีอายุไมํเกิน 6 เดือน)  
(สแกนให๎พาสปอร์ต และ รูปถํายอยูแํผํนเดียวกัน) 

- สําเนาสูติบัตร พร๎อมแปลภาษาอังกฤษ 
- หนังสือยืนยอม กรณีที่ไมํได๎เดินทางกับพํอแมํ หรือเดินทางกบัพํอแมํทํานใดทํานหนึ่ง ต๎องมีใบรับรองที่ขอจากทาง เขต 

อําเภอ พร๎อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
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*** ในกรณีเปลี่ยนชื่อไม่ตรงกับใบเกิด ต้องแนบใบเปลีย่นชื่อพร้อมแปลภาษาอังกฤษ*** 
***ชื่อในเอกสารต๎องสะกดตรงตามชื่อในหน๎าพาสปอร์ต ผิดตัวเดียวสถานฑูตจะถือวําเป็นคนละคนทันที*** 

 
 
 


