
           ออกเดินทางสูดูไบ นครใหญสุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
จากหมูบานชาวประมงเล็ก ๆ สูเมืองศูนยกลางมหาเศรษฐี
ระดับโลก พรอมออกเดินทางไปกับไกดมืออาชีพและมาก
ประสบการณ ดูแลแบบจัดเต็มใหทุกทาน อ่ิม ฟน ไปพรอมๆกัน 

โรงแรม ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา

BACONTRIP PRESENT

DUBAI

4วัน3คืน

@bacontrip
www.bacontrip.com

m.me/bacontrip

Travel will healing anything like a bacon

http://www.bacontrip.com/?fbclid=IwAR0bKKU7kFKWKkE3YradYsPU2cgFtvw03FgR-7kqad7N5DetqB8pobsFW8k


DUBAI

วันท่ี สถานท่ีทองเท่ียว  โรงแรม

DAY 1
ทาอากาศยานดูไบ - หาดจูเมราห - เวนิสแหงดูไบ

THE PALM MONORAIL
 

โรงแรม 5 ดาว
หรือเทียบเทา

DAY 2
อาบู ดาบี - Grand Mosque - เฮอริทิจ วิลลิจ

สวนสนุกเฟอรรารี ่
 

โรงแรม 5 ดาว
หรือเทียบเทา

DAY 3
Al Seef street

ตลาดทองและตลาดเครื่องเทศ - ตึกกรอบรูปแหงดูไบ
4WD to desert

 
โรงแรม 5 ดาว
หรือเทียบเทา

DAY 4
พิพิธภัณฑแหงอนาคต - บลูวอเตอร

เบิรจคาลิฟาช้ัน 124 - ดูไบมอลล- การแสดงน้ําพลุ
ทาอากาศยานดูไบ

 -

เชา เย็นกลางวัน

อาหาร

https://tourjung.co/place/774/%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%88-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%88-(heritage-village)
https://www.agoda.com/th-th/caesars-palace-bluewaters-dubai/hotel/dubai-ae.html


DUBAI DAY 1

13.00 น.  เดินทางถึงทาอากาศยานดูไบ

 Jumeirah beach
 นําทานชมหาดจูเมราห 

หาดทรายสีขาวขนาดใหญ ใหคุณไดสัมผัส
กับทิวทัศนที่สวยงาม



DUBAI DAY 1

ค่ํา รับประทานอาหาร ณ ราน SAFFRON

นําทุกทานเขาสูท่ีพัก 
โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา

Madinate souk
นําทานเดินชมตลาดติดแอร ออกแบบและ
ตกแตงเปนศิลปะพื้นเมืองแบบอาหรับคลาสสิก
มีสินคาระดับ Premium มากมาย อาทิ 
ของที่ระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหราน 
หัวน้ําหอม

THE PALM MONORAIL
นําทานข้ึนรถไฟโมโนเรลเขาสู The Palm
Project มีท้ังโรงแรม รีสอรท อพารตเมนต
รานคา ภัตตาคาร รวมทั้งสํานักงานตาง ๆ
นับวาเปนส่ิงมหัศจรรยอันดับที่ 8 ของโลก

https://tourjung.co/place/774/%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%88-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%88-(heritage-village)


DUBAI DAY 2

ค่ํา รับประทานอาหาร ณ ราน CHINA CLUB

นําทุกทานเขาสูท่ีพัก 
โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา

เชา  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม
Grand Mosque

 นําทานชมสถาปตยกรรมสีขาวนวล 
แลนดมารกสําคัญที่รวบรวบเอกลักษณของ
ศาสนาอิสลามและวัฒนธรรมอื่นๆของโลกเขาไว
ดวยกัน โดยใชเวลาสรางเกือบทศวรรษ ตั้งแต
ค.ศ..1996-2007

 Heritage Village
นําทานแวะถายรุปกับเมืองจําลองของชาวเอมิเรตส
และสัมผัสวิถีชีวิตแบบพื้นเมืองของชาว
เบดูอินที่หมูบานวัฒนธรรม

กลางวัน  นําทานรับประทานอาหาร ณ ราน EMIRATE PALACE

สวนสนุกเฟอรราร่ี
นําทานแวะถายรูปกับสวนสนุกในรมที่ใหญ
ที่สุดในโลก ใหทานพบกับประสบการณพิเศษ
พรอมเครื่องเลนและแหลงทองเที่ยวมากมาย

https://tourjung.co/place/774/%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%88-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%88-(heritage-village)
https://tourjung.co/place/774/%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%88-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%88-(heritage-village)


Dubai Frame
นําทานแวะถายรูปกับดูไบเฟรม สถาปตยกรรม
หนาตาคลาย ‘กรอบรูป’ ที่ใหญท่ีสุดในโลก 

Al Seef street
 นําทานชมถนนอัลซีฟ ถนนคคนเดินเล็กๆท่ีให
ทานไดเดินเลน ชอป ไปพรอมๆกัน

เชา  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

DUBAI DAY 3

กลางวัน  นําทานรับประทานอาหาร ณ ราน THAI CHI

abra ride to Gold souk and
Spice souk

นําทานแวะถายรูปที่ตลาดทองและตลาดเครื่อง
เทศที่ใหญที่สุดในโลก ขายทุกอยางที่เปน
Jewelry เชน มุกอัญมณี และเครื่องเทศตางๆ

https://tourjung.co/place/774/%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%88-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%88-(heritage-village)
https://tourjung.co/place/774/%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%88-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%88-(heritage-village)


DUBAI DAY 3

ค่ํา รับประทานอาหารพรอมการแสดง ณ CARAVANSERAI CAMP

นําทุกทานเขาสูท่ีพัก 
โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา

 4WD To Desert
นําทานสัมผัสบรรยากาศทะเลทรายโดยรถโฟรวีล เสนทางขับรถโฟรวีลสุดหฤโหด แต

รับรองความหฤหรรษ



เชา  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

DUBAI DAY 4

กลางวัน  นําทานรับประทานอาหาร ณ ราน WAGAMAMA เมนู ล็อบเตอร

Museum of the Future
 นําทานชมพิพิธภัณฑที่จะพาไปสัมผัส
ประสบการณแหงอนาคต ดวยการจําลอง
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสในอีก 49 ป
ขางหนา ผานพิพิธภัณฑแหงอนาคตท่ีมี
โครงสรางแปลกตา และสวยท่ีสุดในโลก

Bluewater Island
นําทานชมเกาะเทียม 500 เมตร ที่มีคาใชจาย
ในการสราง 6 พันลานบาท เกาะนี้มีโซน
บันเทิงการตอนรับที่อยูอาศัยและรานคาปลีก
อีกดวย

Burj Khalifa 124 Fl.
 นําทานมองดูแสงไฟระยิบระยับและทิวทัศน
ทะเลทรายของดูไบจากช้ันที่ 124 ของ
ตึกระฟาที่สูงที่สุดในโลก ตื่นตะลึงไปกับ
วิศวกรรมและโครงสรางของตึก Burj Khalifa
ท้ังเสาคอนกรีต กระจก และเหล็กกลาท่ีตั้งสูง
ตระหงานจากใจกลางเมือง

https://hmong.in.th/wiki/Artificial_island


MOSCOW DAY 4

Fountain Show At Dubai Mall
นําทานชมการแสดงน้ําพลุ 

Dubai Mall Fountain Show
เวลาแสดง 17.00-20.00 น. 

ทุก 15 นาที/1เพลง 

22.30 น.  นําทานเดินทางสูทาอากาศยานดูไบ

Dubai mall
นําทานช็อปปงท่ีดูไบมอลล ศูนยการคาท่ีใหญ
ท่ีสุดอันดับ 5 ของโลกซ่ึงเปนที่รวมของรานคา
มากกวา 1,200 ราน รานอาหารและรานกาแฟ
มากกวา 200 แหง ใหทานชิม ช็อปอยางจุใจ

ค่ํา รับประทานอาหารพรอมการแสดง ณ ราน KANPAI



 เท่ียวกับคนรูใจตองไปกับคนรูจริง Bacontrip
พาเท่ียวทุกประเทศในงบท่ีคุณวางแผนได

Japan
Dubai

Switzerland

Turkey


