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อตัราน้ีรวม 

     หอ้งพกับนเรือส าราญ 7 คืน, ทวัรต์ามโปรแกรม  

 อาหารทกุม้ือ, กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือส าราญ 

 ตัว๋เครื่องบินชัน้ประหยดั โดยสายการบินเอมิเรตส ์

 ภาษีท่าเรือ, ภาษีน ้ามนัสายการบิน 

 วีซ่าประเทศดไูบและโอมาน และประกนัการเดินทาง 

 ทิปพนกังานบนเรือ  
   รถรบัส่งสนามบิน และท่าเรอื 

   หวัหนา้ทวัรค์นไทยรว่มเดินทางเพ่ือดแูลคณะ 

   ทวัรเ์สริมบนฝ่ัง 
 

 

อตัรน้ีไม่รวม  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัท ์และอ่ืนๆ 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ในกรณีออกใบก ากบัภาษี 
 ทิปไกด ์
 

Costa Favolosa มีระวางขบัน ้า 114,500 ตนั จผุ ูโ้ดยสารไดถึ้ง 3,000 คน พรัง่พรอ้มดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกและความบนัเทิง
หลากหลายรปูแบบ อาทิเช่น 5 หอ้งอาหาร, 13 บาร,์ 5 อ่างจากซุซ่ี, 4 สระว่ายน ้า, โรงภาพยนตร,์ ดิสโกเ้ธค, คาสิโนฯ 
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ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตัว๋โดยสารเคร่ืองบิน, 

ค่าธรรมเนียมของตัว๋และภาษีน ้ามัน และอ่ืน ๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบริษัทอีกครั้ง 
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วนัท่ีแรก  กรงุเทพฯ – ดไูบ 

เวลา 07.00 น. ทกุท่านพรอ้มกนัที่จดุนดัพบ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออกบริเวณประต ู9 เคานเ์ตอร์ T สายการบินเอ
มเิรตสม์เีจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับ อ านวยความสะดวก ออกเดินทางสู่ดไูบ เวลา 09.35 น. เที่ยวบิน EK375 ถึงสนามบินนานาชาตดิไูบ เวลา 13.05 น. หลังผ่าน
พิธีการตรวจคนเขา้เมือง น าคณะ เดินทางต่อไปยัง Dubai Creek ที่จะแบ่งดไูบออกเป็น 2 ส่วนคือ Deira Dubai และ Bur Dubai เป็นทะเลที่ขดุเขา้มา มี
ความยาวประมาณ 14 กโิลเมตร น าท่านถ่ายรปูย่าน Bastakiya แลว้ นัง่เรือ Abra สัมผสัวิถีชีวิต สองฝัง่ The Creek  น าท่านชมพิพิธภณัฑด์ไูบ (Dubai 

Museum) เป็นพิพิธภณัฑท์ี่ทนัสมยัที่สดุในตะวันออกกลางสรา้งเมือ่ศตวรรษที่ 19 เป็นพิพิธภณัฑท์ี่รวบรวมเร่ืองราวประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ เช่น การคน้พบ
งานศิลป์ ภายในหลมุฝังศพที่ Al Qusais ที่มอีายมุากกว่า 4,000 ปี เร่ืองราวการคา้ขายมกุ ในประวัติศาสตร์ ก่อนการคน้พบน า้มนั  น าท่าน..ชอ้ปป้ิงที่ ตลาด
ทอง และ ตลาดเคร่ืองเทศ (Gold & Spicy Souk) เป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สดุในโลก มีรา้นทองมากมายกว่ารอ้ยรา้น ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือหา จากนัน้น าท่าน
รับประทานอาหารค า่ หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเช็คอินทข์ึน้เรือส าราญ Costa Favolosa   
 รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัาคาร (พกับนเรือส าราญ Costa Favolosa : - / - / D) 

 
วนัท่ีสอง  ดไูบ – ลอ่งทะเลอาราเบียนกบัเรือส าราญระดบัโลก COSTA FAVOLOSA 

อิสระใหท้่านพักผ่อนหรือร่วมท ากิจกรมต่างๆที่บนเรือใหบ้ริการตามอัธยาศัย บนเรือท่านจะไดพ้บกบัความบันเทิงที่หลากหลายรปูแบบ อาทิเช่น การออก

ก าลงักายรับอรณุในตอนเชา้หรือ Sundance หรือชอ้ปป้ิงสินคา้ที่ระลึกและแบรนดด์งั, รวมไปถึงการร่ืนเริงกบัการรอ้งเพลงและเตน้ระบ า, หรือเสี่ยงดวงกบั 

CASINO เรือส าราญล่องออกจากท่าเรือดไูบ เวลา 13.00 น. 

(พกับนเรือส าราญ Costa Favolosa : B / L / D) 
 
วนัท่ีสาม   มสักตั (ประเทศโอมาน) 

08.30 น. เรือส าราญเทียบท่า ณ มสักตั ประเทศโอมาน 09.00น. น าคณะเดิน ทางสู่ รฐัมสักตั ( Muscat ) เมอืงหลวงของโอมาน เยี่ยมชมสถานที่ส าคญั
ทางประวัตศิาสตร ์และการเมอืง อาทิ Sultan Qaboos Grand Mosque, Bait Al Baranda Museum แวะชม Fishing Village of Haramel และตลาด

กลางทอ้งถ่ิน Muttrah Souk และแวะถ่ายรปูดา้นนอกของพระราชวัง อลั อาลาม (Al Alam  Palace) และป้อมมริาน ีและจาลาลี่ ( Fort Mirani & Jalali ) 
เรือส าราญล่องออกจากท่าเรือมสักตั เวลา 18.00 น.  
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัาคาร (พกับนเรือส าราญ Costa Favolosa : B / L / D) 

 
วนัท่ีส่ี        ฟไูจราห ์(ประเทศดไูบ) 
 07.00 น. เรือส าราญเทียบท่า ณ ฟูไจราห ์น าคณะเดิน ทางสู่ รฐัฟูไจร่าห ์( Fujairah) ซ่ึงอยู่ห่างจากรัฐดไูบประมาณ 100 กิโลเมตร น าท่านผ่าน Dhaid  
และ Masafi เมืองแห่งโอเอซิส เยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ และแหล่งปลกูพันธุพ์ืชทอ้งถ่ิน ไม่ว่าจะเป็น ผลไม ้และผกัชนิดต่างๆ ระหว่างทางผ่านภมูิ

ทัศนข์องเทือกเขา แวะตลาดทอ้งถ่ิน ซ่ึงร ูจ้ักกนัในนาม “ตลาดวันศกุร์” เดินทางจนถึงฟูไจร่าห์ แวะถ่ายรปูที่ Fujairah Fort ก่อนเดินทางไปยัง Heritage 

Village เราจะไดส้ัมผส้ถึงวิธีชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน ตลอดจนการก่อสรา้งบา้นเรือน และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ตลาดกลางของเมือง 

สนกุสนานกบัการเลือกซ้ือผกัและผลไมส้ด พรม ในราคาส่ง แวะที่ถ่ายรปู ณ Al Bidya Mosque เรือส าราญล่องออกจากท่าเรือฟูไจราห ์เวลา 16.00 น. 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัาคาร (พกับนเรือส าราญ Costa Favolosa : B / L / D) 

 
วนัท่ีหา้      อาบดูาบี (ประเทศดไูบ) 

09.00 น. เรือส าราญเทียบท่า ณ อาบดุาบี  เมืองอาบดูาบ้ี เมอืงที่ไดร้บัสมญานามว่าเป็น Garden of Gulf  เพราะ

ความเขยีวขจีของตวัเมอืงและไดร้ับการยกย่องว่าเป็นสวรรคแ์ห่งทะเล ทราย ผา่นชมสถานที่ส าคญัๆของรัฐตลอดจน

การสรา้งบา้นเรือนที่เอาชนะธรรมชาตทิ่าม กลางทะเลทรายอนัแหง้แลง้ ผา่นชมพระราชวังที่ประทบัประมขุของ

ประเทศแวะถ่ายรปูเป็นที่ระลึก ณ จดุชมวิวชคิาโกบีชกบัชายทะเลสีเทอรค์วอยซท์ี่ท่าน  Sheikh Al Nayan  สรา้ง
ขึน้มาเป็นของขวัญแกช่าวเมอืง จากนัน้น าท่านชม สเุหร่าทีง่ดงามที่สดุของ U.A.E คือ สเุหรา่ Grand Mosque ซ่ึง



ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลกและเป็นสเุหร่าประจ าเมอืงของท่านเชคที่กอ่ตัง้ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตต ์ ที่ท่าน สรา้งไวก้อ่นท่านจะสวรรคต น าท่านชม 

Heritage Village & Craft Center ที่ซ่ึงรัฐบาลส่งเสริมและรวบรวมสินคา้ พื้นเมอืง จ าพวก Hand-made ท าโดยชาวบา้น ไวแ้สดงและ ขายใหก้บั
นกัท่องเที่ยว อาทิเชน่ รปูวาด,ชดุอาหรับ, ผา้ทอ, ของที่ระลึก, งานหตัถกรรม และพวกส่ิงประดิษฐต์า่งๆ ภายในยงัมสี่วนจดัแสดง วีถีชวิีต และใชส้ตัวเ์ลี้ยงมา
ชว่ยในการท าเกษตรกรรมอื่นๆ จากนัน้น าท่านผ่านชมโรงแรม Emirate Palace ซ่ึงสรา้งสวยงามดจุดัง่พระราชวังของเจา้ผูค้รองนคร เรือส าราญล่องออก

จากท่าเรือ เวลา 18.00 น.  
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัาคาร (พกับนเรือส าราญ Costa Favolosa : B / L / D) 

 
วนัท่ีหก      คาซาบ (ประเทศโอมาน) 
      08.00 น. เรือส าราญเทียบท่า ณ คาซาบ น าคณะเดินทางท่องเที่ยวดว้ย เรือเดินทางแบบโอมานดั้งเดิมสู่ คาบสมทุร Musandam หรือที่ร ูจ้ักกนัในนามของ 

“นอร์เวย์แห่งอาราเบียน” ชื่นชมกับน า้สีเทอร์คอยซ์ ตัดกับความสวยงามของโขดหินทรายสีครีม ผ่านหมู่บา้นชาวประมง สนกุสนานกับการถ่ายภาพ

ปลาโลมาที่มกัจะว่ายคู่ไปกบัเรือตลอด เรือและจอดที่เกาะเพื่อใหผู้โ้ดยสารไดด้ าน า้ หรือผกัผ่อนบนเรือ ซ่ึงเราไดเ้ตรียมเคร่ืองดื่มไหใ้หบ้ริการดว้ย จากนัน้น า

ท่านชม ป้อมคาซาบ (Khasab Fort ) ป้อมริมทะเลที่สรา้งเพื่อป้องกนัชายฝัง่จากน า้และลมทะเล จากนัน้เดินทางสู ้ป้อม บคูาห ์(Bukha Fort) ซ่ึงตัง้อยู่ในบริเวณ
ชายแดนระหว่างโอมานและสหรัฐอาหรับเอมเิรตท ์เรือส าราญล่องออกจากท่าเรือ    เวลา 19.00 น.  
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัาคาร  (พกับนเรือส าราญ Costa Favolosa : B / L / D) 

 
วนัท่ีเจ็ด   ดไูบ 

         13.00 น. เรือส าราญเทียบทา่ ณ ดไูบ หลงัรับประทานอาหารกลางวัน น าท่านสู่หา้ง Mall  of the Emirates หา้งสรรพ สินคา้ชัน้น าขนาดยกัษ ์ที่ประกอบ
ไปดว้ยแหล่งบนัเทงิตา่งๆนานา และชอ้ปป้ิงคอมเพล็กซข์นาดใหญ่ หรือท่านอาจลองเล่นสกนี า้แข็งที่ใหญ่ที่สดุในโลกที่ Ski Dubai Complex  ซ่ึงเป็นลานสกี
หิมะขนาดใหญ่แห่งแรก ที่สรา้งขึน้บนท าเลกลางทะเลทรายภายในมลีานสกเีล็กส าหรับเด็กและลานสกใีหญ่ ส าหรับผูใ้หญ่โดย สามารถนัง่กระเชา้ขึน้ไปบนยอด

เนนิส าหรับเล่นสกไีด ้ หลงัอาหารค า่น าท่านเดินกลบัสู่เรือส าราญ เพื่อพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัาคาร (พกับนเรือส าราญ : B / L / D) (*** ไม่รวมค่าเข้าและอุปกรณ์เล่นสก ีราคาประมาณ 1,000 – 1,500 บาท***) 

 
วนัท่ีแปด  ดไูบ -กรงุเทพฯ 

  เช็คเอาทอ์อกจากเรือส าราญ เวลา 09.00 น. น าท่านแวะถ่ายรปู พระราชวงัท่านชีค (Shiekh Palace) ตื่นตาตื่นใจ กบัการ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก หนา้
พระราชวังอนังดงาม สดุอลงัการของครอบครัว  Shiekh Al Maktoum อนัยิ่งใหญ่อลงัการ ซ่ึงมคีวามร่มร่ืนเต็มไปดว้ยตน้ไม ้และพืชพรรณนานาชนดิ และ

บรรดาเหล่านกยงู มากมาย นบัหลายสิบตวั จากนั้นน าท่านผ่านชม New Palace ซ่ึงเป็นพระราชวังแห่งใหม่ที่ก าลังก่อสรา้งแต่ยังไม่แลว้เสร็จ ของ
ครอบครัว Shiekh Al Maktoum นัน่เอง จาก นัน้น าท่านเขา้เยี่ยมชม สเุหร่าจไูมร่า (Jumeirah Mosque) สเุหร่าคู่บา้นคู่เมืองของดไูบ สรา้งดว้ยหิน
อ่อนทัง้หลงัไดช้ือ่ว่าเป็นสเุหร่าที่สวยงามมากที่สดุในแถบนี้  ใหท้่านไดเ้ก็บภาพไวเ้ป็นที่ระลึก  จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรปูชายหาด Jumeirah Beach ซ่ึงเป็น
ชายหาดตากอากาศที่สวยงามยอดนยิม ของดไูบและแวะถ่ายรปูดา้นนอก คู่กบัโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสดุหร ูระดับ 7ดาว ที่สวยและหรหูราที่สดุ
แห่งหนึง่ของโลก และมีชื่อเสียงของตะวันออกกลาง ที่ทกุคนใฝ่ฝันที่จะมีโอกาสเขา้ไปสัมผสั ตัง้อยู่ริมอ่าวอาหรับเป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ    น า
ท่านสู่ Medinat Jumeirah Souk หรือ (เวนิส แห่งดไูบ ) ซ่ึงเป็นตลาดติดแอร์ ตัง้อยู่ในส่วนซ่ึงเป็นเจา้ของเดียวกบั โรงแรมหรรูะดับ 5 ดาว คือ Mina 

Al Salam ของตระกลู Al Maktoum ซ่ึงออกแบบและตกแต่งเป็นศิลปะคลาสสิคในแบบอาหรับ ดคูลาสสิคแบบพื้นเมือง ภายในมีสินคา้ ระดับ Premium 
มากมาย ส่วนดา้นหลังจะมี คลองแบบเวนิส ซ่ึงอยู่ตรงขา้มกบั โรงแรม Mina Al Salam นัน่เอง 
หลังอาหารกลางวัน น าท่านเดินทางสู่ โครงการ เดอะปาลม์ไอสแ์ลนด ์(The Palm Island By 

Nakheel) เป็นโครงการที่อลงัการสดุยอดโปรเจคสข์อง  ยไูนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์  โดยการถมทะเล 
ใหเ้ป็นเกาะเทียม สรา้งเป็นรปูตน้ปาลม์ 3 เกาะ บนเกาะมีที่พักโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเมน้ รา้นคา้ 
ภตัตาคาร รวมทัง้ส านกังานตา่งๆ นบัว่าเป็นสิ่งมหศัจรรยอ์นัดบัที่ 8 ของโลก น าท่านสู่โรงแรม The 

Atlantis The Palm ใหท้่านไดส้ัมผสักบัความมหัศจรรยแ์ละยิ่งใหญ่ อลังการ ตื่นตาตื่นใจกับ  
ฉลามวาฬ+ต ูป้ลา..ขนาดยกัษ.์.หรือ Aquarium ขนาดใหญ่ ที่รวมปลาสายพนัธจ์ากทะเลมากมาย 
อาทิ ปลาฉลามวาฬ, ปลา บาราคดูา้, ปลาทนูา่, ปลาหนา้วัวและ อีกมามายใหท้่านไดช้มอย่างเพลิดเพลินใจ   น าท่าน ถ่ายรปูคู่บัลลังกแ์ห่ง Atlantis เพื่อเก็บ
ภาพไวเ้ป็นที่ระลึกและชมสมบตัลิ า้ค่าใตท้อ้งทะเลลึก จากซากเรือที่อับปางลง จากนัน้ เชิญท่านอิสระชอ้บป้ิงตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกบัการชอบป้ิง สินคา้
มากมาย อาทิ เสื้อผา้, นาฬิกา, หรือของที่ระลึก ของฝาก จากนัน้น าท่าน ข้ึนรถไฟ Monorail (MRT) จากสถานี Aquavanture  สัมผสัคลาสสิค ชม
ทัศนียภาพ ในมมูสงูบนรถไฟแบบ Panorama View อันงดงาม..ของ Atlantis Beach, Aquaventure Zone, Arabian Sea และตื่นตาตื่นใจกบัความ

ความยิ่งใหญ่ อลังการของโครงการ Atlantis Hotel และ The Palm Project จากนัน้ น าท่านชม เดอะ ดไูบ มอลล ์(The Dubai Mall) แหล่งชอ้ปป้ิง
ขนาดใหญ่ที่สดุแห่งหนึง่ของโลก ชม Aquarium ขนาดยกัษ ์ตืน่ตาตืน่ใจไปกบั..การชมฝูงฉลามอย่างไกลช้ดิและสตัวน์ า้นานาชนดิ  Aquarium แห่งนี้ไดช้ื่อว่า

ใชแ้ผน่อะคริลิคในการประกอบตูป้ลาที่ใหญ่สดุในโลก เดอะ ดไูบ มอลล ์เป็นส่วนหนึ่งของดาวนท์าวนเ์บิร์จดไูบ (Downtown Burj Dubai) มลูค่า2หมื่นลา้น
ดอลลารส์หรัฐ ซ่ึงเป็นที่ตัง้ของเบิรจ์ดไูบอาคารที่สงูที่สดุในโลกซ่ึงมรีา้นคา้กว่า1,200 รา้น  รวมถึง รา้นอาหารและเคร่ืองดื่มอีกกว่า 160 รา้น จากนัน้น าท่าน
ถ่ายรปูพรอ้มชมวิวบนตกึ Burj Khalifa (Burj Dubai) ซ่ึงเป็นที่สดุของที่สดุแห่ง ดไูบกบัการประดบัแสงสีอนัอลงัการของ Burj Khalifa Towe ซ่ึงสงูถึง 

828 เมตร (ปัจจบุนั) มทีัง้หมด 160 ชัน้ เป็นตึกที่ไดช้ื่อ ว่าสงูที่สดุในโลก น าท่านชม น ้าพเุตน้ระบ า (Fontana Show) ที่สวยงามที่สดุติดอันดับตน้ๆ ของ

โลก พรอ้มสมัผสับรรยากาศสดุแสนโรแมนตคิ ของทะเลสาบน า้พสุีฟ้าคราม เสมอืนเวเนเชีย่น..แห่งดไูบ อนังดงาม ซ่ึงตัง้อยู่ค ู่กบั โรงแรมสดุหร ูถึง2 แห่งคือ 
The Address Hotel และ Amani Hotel ซ่ึงตัง้อยู่ในตึก Burj Khalifa อิสระ ถ่ายรปู ความงดงามของดา้นหนา้และบนสะพาน Al Bahar ซ่ึงลอ้มรอบไป
ดว้ยทะเลสาบสีครามโดยตัง้อยู่กึ่งกลางซ่ึงง่ายต่อการถ่ายภาพและชมความอลังการของโชว์น า้พเุตน้ระบ า (Fontana Show), Al Bahar Souk, Dubai 

Mall, The Address Hoel และ ที่สดุของที่สดุ..แห่งดไูบ กบั การประดับแสงสี  อันอลังการ เชิญท่าน อิสระ.. ชอ้บป้ิงสินคา้ ณ   Al Bahar Souk หรือ 



ตลาดไฮโซ ซ่ึงตัง้อยู่ในส่วนชอ้บป้ิงมอลล ์ของตวัโรงแรม Al Bahar Hotel ระดับ 5 หลังอาหารค า่ น าท่านสู่สนามบินนานาชาติดไูบ เชิญท่าน...อิสระชอ้ป

ป้ิงสิ้นคา้ราคาพิเศษ ณ Dubai Duty Free เวลา 23.10 น. น าท่านบินตรงกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินเอมเิรตส ์
 รับประทานอาหารกลางวัน และ ค า่  ณ ภตัาคาร  ( B / L / D) 
 
วนัท่ีเกา้      กรงุเทพฯ 

เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมู ิ เวลา 08.10 น. โดยสวัสดิภาพ  
 

6 – 13 เม.ย.  
(Easter Cruise) 

FAJF 0406 

99,900 69,900 89,900 หอ้งไมมี่หนา้ต่าง 
105,900 69,900 89,900 หอ้งมีหนา้ต่าง 
109,900 69,900 89,900 หอ้งมีระเบียง 

 
 
 

ช่วงวนัเดินทาง รหสัทวัร ์
ผ ูใ้หญ่คนท่ี 1 & 2 

(พกัหอ้งค ู่) 

เด็กต ่ากว่า 18 ปี 

(พกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่านข้ึนไป) 

ผ ูใ้หญ่  

(พกัหอ้ง 3 / 4 คน) 
แบบหอ้งพกั 

23 – 30 ธ.ค. 

(Christmas Cruise) 
FAJF 1223 

99,900 69,900 89,900 หอ้งไมมี่หนา้ต่าง 
105,900 69,900 89,900 หอ้งมีหนา้ต่าง 
109,900 69,900 89,900 หอ้งมีระเบียง 

20 – 27 ม.ค. 
17 – 24 ก.พ. 
16 – 23 มี.ค. 

FAJF 0120 95,900 69,900 85,900 หอ้งไมมี่หนา้ต่าง 
FAJF 0217 100,900 69,900 85,900 หอ้งมีหนา้ต่าง 
FAJF 0316 105,900 69,900 85,900 หอ้งมีระเบียง 


