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DUBAI
WORLD EXPO 2020
8DAYS 5NIGHTS BY EK

VTG ขอนำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์
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โดยสายการบิน Emirates Airlines (EK)
ดูไบ เมืองที่รวมควำมเป็ นที่สุดของโลกที่คุณควรไปสัมผัสสักครั้งหนึ่งในชีวิต
มนต์เสน่หค์ วำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรมทีผ่ สมผสำนกันอย่ำงลงตัวระหว่ำงอำหรับ
ดั้งเดิมและควำมทันสมัยในแบบตะวันตก ดินแดนมหัศจรรย์ที่ผนั แปรจำก
ผืนทะเลทรำยสู่ควำมมั ่งคั ่งร ่ำรวยทำงกำรค้ำ
ให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับทัศนียภำพทะเลทรำยที่สวยงำม
และทำนอำหำรคำ่ พร้อมชมกำรแสดงบริเวณแคมป์ กลำงทะเลทรำย

พิเศษ !!! นำท่ำนเข้ำชมงำน
Dubai World Expo 2020 2 วัน
กำหนดกำรเดิ นทำง
14-21 ธันวำคม 2564
4-11 / 11-18 มกรำคม 2565
1-8 กุมภำพันธ์ / 22 กุมภำพันธ์ – 1 มีนำคม 2565
1-8 / 8-15 / 15-22 / 22-29 มีนำคม 2565
วันแรก
22.30 น.

สนำมบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
คณะพร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 8 สำยกำรบิน
Emirates Airlines เคำน์เตอร์ T เจ้ำหน้ ำที่คอยต้อนรับและอำนวยควำมสะดวก
ให้ท่ำนก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่สอง

ดูไบ - อำบูดำบี - มัสยิ ดหลวง Sheik Zayed Grand Mosque –
Emirate Palace Hotel (ชมภำยนอก) - Ferrari World (ชมภำยนอก) - ดูไบ

01.45 น.

ออกเดิ น ทำงสู่ มหำนครดู ไ บ ด้ ว ยสำยกำรบิ น Emirates Airlines เที่ ย วบิ น ที่
EK385
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04.55 น.

เดิ นทำงถึงสนำมบินนำนำชำติ ดไู บ (Dubai International Airport)
(เวลำท้องถิน่ ช้ำกว่ำเมืองไทย 3 ชัวโมง)
่
หลังผ่ำนพิธกี ำรตรวจคนเข้ำเมืองแล้ว นำท่ำน
ออกเดินทำงสู่ เมืองอำบูดำบี (Abu Dhabi) (ใช้เวลำเดินทำงโดยประมำณ 2 ชัวโมง)
่
เมือ งหลวงของประเทศสหรัฐ อำหรับ เอมิเ รตส์ ซึ่ ง เป็ นประเทศมุ ส ลิม สำยกลำง มี
ชำวต่ำงชำติอำศัยและทำงำนอยู่มำกถึง 2 ใน 3 ส่วน ทัง้ จำกประเทศทำงตะวันตกและ
เอเชีย จึงเป็ นสังคมทีม่ คี วำมหลำกหลำย แม้จะเป็ นประเทศมุสลิม แต่กเ็ ปิ ดกว้ำงในด้ำน
สังคมและกำรด ำรงชีว ิต เมือ งอำบูด ำบีต ัง้ อยู่รมิ อ่ำวเปอร์เซีย ที่ได้รบั สมญำนำม ว่ำ
“Garden of Gulf” เนื่องจำกควำมสมบูรณ์ ของธรรมชำติและควำมทันสมัยของเมืองที่
เข้ำกันได้อ ย่ำงน่ ำอัศ จรรย์ นำท่ำนเดินทำงเข้ำชมมัสยิดหลวง Sheik Zayed Grand
Mosque สัญลักษณ์สำคัญของกรุงอำบูดำบี สร้ำงขึ้นจำกดำริของท่ำน Sheikh Zayed
Bin Sultan Al Nahyan อดีตประธำนำธิบดีคนแรกของสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ มัสยิดแห่ง
นี้ถูกสร้ำงเสร็จในปี ค.ศ. 2007 เป็ นมัสยิดทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์และใหญ่ตดิ
อันดับโลก ภำยในมัสยิดแห่งนี้สำมำรถบรรจุคนได้ มำกกว่ำ 40,000 คน หำกเดินชม
บริเวณโดยรอบ ท่ ำนจะได้พ บกับควำมสวยงำมหลำกหลำยของสถำปั ต ยกรรมจำก
ประเทศต่ำงๆ ทัง้ อิตำลี เยอรมัน โมร็อคโค อินเดีย จีน
อิหร่ำน และกรีซ เป็ นกำรตกแต่งทีห่ ลำกหลำยแต่ลงตัว
ด้วยวัสดุนำนำชนิดไม่ว่ำจะเป็ นหินอ่อน หิน ทอง อัญ
มณี คริสตัล โคมระย้ำ(แชนเดอเลีย) ทีใ่ หญ่ท่สี ุดในโลก
และพรมเปอร์เชียทอมือลำยวิจติ รงดงำมผืนใหญ่ ท่สี ุด
ในโลก
***กำรเข้ำชมภำยในมัสยิดนัน้ ท่ำนจะต้องแต่งตัวให้สุภำพเรียบร้อย ท่ำนสุภำพสตรี
จะต้องใส่เสื้อแขนยำวคลุมจนถึงข้อมือ ไม่เปิ ดบริเวณไหล่ หลัง หน้ำอก และคอ ส่วน
กำงเกง (ไม่ควรเป็ นกำงเกงรัดรูป) หรือกระโปรงจะต้องมีควำมยำวจนถึงข้อเท้ำ และ
จะต้อ งมีผ้ำคลุ ม ศีรษะ ท่ ำนสุ ภ ำพบุ รุษ ใส่ก ำงเกงขำยำว และกำรเข้ำมัส ยิด ทุ ก ครัง้
จำเป็ นต้องถอดรองเท้ำ***
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เที่ยง

คำ่

วันที่สำม
เช้ำ
เที่ยง
คำ่

วันที่สี่

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
น ำท่ ำ นเดิน ทำงสู่ Emirates Palace Hotel (ชม
ภำยนอก) เพื่อให้ท่ำนได้ถ่ำยรูปควำมงดงำมของ
โรงแรมสุดหรูทม่ี มี ลู ค่ำกำรก่อสร้ำงสูงเป็ นอันดับ 2
ของโลก ภำยในมีห้อ งพัก ขนำดมำตรฐำน 302
ห้องและห้องสวีทสุดหรู 92 ห้อง โดยแต่ละห้องจะ
มีผดู้ ูแลส่วนตัวไว้คอยให้บริกำรผูท้ ม่ี ำพัก ภำยในประดับตกแต่งด้วยทองคำและหินอ่อน
เพื่อเพิม่ ควำมหรูหรำ และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของตู้จำหน่ำยทองอัตโนมัตเิ ครื่องแรกของโลกอีก
ด้วย ถือเป็ นอีกหนึ่งแลนด์มำร์คทีส่ ำคัญหำกได้มำเยือนเมืองอำบูดำบี จำกนัน้ นำท่ำน
ออกเดิ น ทำงสู่ Yas Island เกำะที่ ส ร้ ำ งขึ้ น จำกกำรถมทะเล ให้ ท่ ำ นได้ ถ่ ำ ยรู ป
(ภำยนอก) และเลือ กซื้อ ของที่ระลึก จำก Ferrari World สวนสนุ ก ในร่ ม ขนำดใหญ่
ภำยใต้แบรนด์ Ferrari ภำยในมีเครื่องเล่นต่ำงๆ มำกมำย รวมถึงโมเดลรถรุ่นต่ำงๆและ
สินค้ำหลำกหลำยของแบรนด์เฟอร์รำรี่ ได้เวลำอันสมควร นำท่ำนออกเดินทำงกลับสู่
เมืองดูไบ เมืองทีม่ คี วำมเจริญสูงสุดริมอ่ำวเปอร์เซีย มีประชำกรกว่ำสองล้ำนคน ดูไบ
มีอ ำกำศแห้งแล้งตลอดปี มีสนิ ค้ำหลักคือน้ ำมัน ที่เป็ นรำยได้สำคัญ ของประเทศ แต่
ในช่ ว งปี ค .ศ.1980 เป็ น ต้น มำ ดูไบได้เริ่ม ลงทุ น ก่ อ สร้ำงสถำนที่ท่ อ งเที่ย วมำกมำย
เพื่อให้ดูไบเป็ นเมืองท่องเที่ยวเชิง คุณภำพ และปั จจุบนั แหล่งรำยได้ใหม่ของดูไบก็มำ
จำกอุตสำหกรรมท่องเทีย่ ว
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรม NOVOTEL DUBAI AL BARSHA HOTEL หรือระดับ
เทียบเท่ำ
ดูไบ – เข้ำชมงำน Dubai World Expo 2020
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
นำท่ำนเดินทำงโดยรถโค้ชเข้ำชมงำน Dubai World Expo 2020 เต็มวัน
อิ สระรับประทำนอำหำรเที่ยงตำมอัธยำศัย
อิ สระรับประทำนอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรม NOVOTEL DUBAI AL BARSHA HOTEL หรือระดับ
เทียบเท่ำ
ดูไบ – เข้ำชมงำน Dubai World Expo 2020
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เช้ำ
เที่ยง
คำ่

วันที่ห้ำ
เช้ำ

เที่ยง
บ่ำย

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
นำท่ำนเดินทำงโดยรถโค้ชเข้ำชมงำน Dubai World Expo 2020 เต็มวัน
อิ สระรับประทำนอำหำรเที่ยงตำมอัธยำศัย
อิ สระรับประทำนอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรม NOVOTEL DUBAI AL BARSHA HOTEL หรือระดับ
เทียบเท่ำ
ดูไบ - Abra Taxi – ตลำดทองและตลำดเครื่องเทศ – นัง่ รถจี๊บตะลุย
ทะเลทรำย Desert Safari – ชมโชว์ระบำหน้ ำท้อง
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
นำท่ำนล่องเรือข้ำมฟำก Abra Taxi เนื่องจำกดูไบมีกำรขุดพื้นดินจำกชำยฝั ง่ เข้ำมำใน
ตัวเมือง เรียกว่ำ Dubai Creek โดยแบ่งเมืองออกเป็ นสองฝั ง่ คือ Bur Dubai และ Deira
Dubai โดยเรือข้ำมฟำกนี้เป็ นอีกหนึ่งสิง่ ที่คนดูไบอนุ รกั ษ์ไว้ แม้ว่ำปั จจุบนั เมืองดูไบจะ
นำสมัยไปมำกแล้วก็ตำม จำกนัน้ นำท่ำนเดินเล่นช้อ ปปิ้ งย่ำน Gold Souk หรือตลำด
ทอง ซึ่งเป็ นตลำดทองที่ใหญ่ ท่สี ุ ดในโลก ท่ำนจะได้พบกับทองค ำรูปพรรณมำกมำย
หลำกหลำยรูปแบบ มีตงั ้ แต่แหวนวงเล็กๆ ไปจนถึงสร้อยทองเส้นใหญ่ประดับอัญมณี
สวยงำมมำกมำย ให้ท่ำนได้เลือกซื้อ เลือกชมตำมอัธยำศัย จำกนัน้ เดินท่องเทีย่ วต่อกับ
ย่ำน Spice Souk หรือตลำดเครื่องเทศ แหล่งรวบรวมเครื่องเทศ, สมุนไพร, กำยำน,
ธัญพืชต่ำงๆ หรือแม้กระทังสมุ
่ นไพรรักษำโรคนำนำชนิด กลิน่ ของเครื่องเทศและเครื่อง
หอมฟุ้งกระจำยอยู่รอบๆ บริเวณตลำด
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย
เดินทำงกลับสูโ่ รงแรมเพือ่ เตรียมตัวสำหรับกำรออกท่องโลกทะเลทรำย
ออกเดิน ทำงเพื่อ สัม ผัส ประสบกำรณ์ พิเศษที่พ ลำดไม่ ได้ห ำกเดิน ทำงมำเยือ นดูไบ
Desert Safari ออกตะลุยทะเลทรำยด้วย private jeep ให้ท่ำนได้สนุกสนำน ตื่นเต้นกับ
กำรนังรถตลุ
่
ยผืนทะเลทรำยอันกว้ำงใหญ่ทม่ี เี นินทรำยสูงต่ำสลับกันตลอดทำง อิสระให้
ท่ำนได้ถ่ ำยรูป ท่ ำมกลำงทะเลทรำย หรือ เลือ กกิจกรรมต่ำงๆ ที่ท่ ำนสนใจ อำทิเช่ น
Sand Ski, Dune Bashing (มีค่ ำใช้จ่ำยเพิ่ม เติม) และช่ วงเย็น ให้ท่ำนได้ช่ืน ชมกับ วิว
พระอำทิตย์ตกท่ำมกลำงทะเลทรำยบรรยำกำศสุดแสนโรแมนติค จำกนัน้ ออกเดินทำงสู่
แคมป์ พืน้ เมืองเพื่อสัมผัสถึงวิถชี วี ติ แบบคนพื้นเมือง ภำยในมีรำ้ นขำยสินค้ำพืน้ เมือง มี
กิจกรรมต่ำงๆ อำทิเช่น กำรขี่อูฐ, Henna Tattoo หรือกำรเพ้นท์ลวดลำยต่ำงๆ ลงบน
ผิวหนัง (ลบออกได้), กำรสูบชิชำ หรือบำรำกุกลิน่ ผลไม้ต่ำงๆ มำกมำย (ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆไม่รวมอยู่ในรำยกำรทัวร์) จำกนัน้ ให้ทุกท่ำนร่วมรับประทำน
อำหำรค่ำพร้อมชมโชว์พน้ื เมือง “ระบำหน้ ำท้อง” (Belly Dance)
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คำ่

วันที่หก
เช้ำ

เที่ยง
บ่ำย

**ไม่ มีกำรแสดงโชว์ในแคมป์ ช่ วงต้ นเดื อนพฤษภำคมจนถึงต้ นเดื อ นมิ ถนุ ำยน
เนื่ องจำกเป็ นช่ ว งเดื อ นรอมฎอน(ถื อ ศี ล อด)แต่ ย ัง คงมี กิ จ กรรมให้ เข้ ำ ร่ ว ม
เช่นเดิ ม**
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ แคมป์ พื้นเมือง
น ำท่ ำ นเข้ ำ สู่ ท่ี พ ั ก โรงแรม NOVOTEL DUBAI AL BARSHA HOTEL หรื อ ระดั บ
เทียบเท่ำ
ดูไบ - ชำยหำด Jumeirah - Burj Al Arab Hotel - นัง่ รถโมโนเรลสู่ The Palm –
ย่ำนกำรค้ำ Jumeirah - Dubai Frame – Blue Water Island – Dubai Eye
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
นำท่ำนออกเดินทำงสู่ ชำยหำด Jumeirah เพื่อเก็บภำพโรงแรม Burj Al Arab Hotel
โรงแรมสุดหรู 7 ดำวที่มรี ูปทรงคล้ำยเรือใบของชำวอำหรับที่กลำยมำเป็ นสัญ ลักษณ์
สำคัญ ที่แ สดงถึงควำมเป็ นเมือ งทันสมัยของดูไบ และยังถู กโหวตจำกทัวโลกให้
่
เป็ น
โรงแรมที่มคี วำมหรูหรำที่สุดในโลก โรงแรม Burj Al Arab Hotel ก่อสร้ำงบนเกำะที่ถูก
ถมขึ้นมำใหม่รมิ อ่ำวเปอร์เซียรูปสำมเหลี่ยมหรือ ที่เรียกว่ำ Man-Made Island มีควำม
สูง 321 เมตร และมีโถงล็อ บบี้ท่ีสู ง ที่สุ ด ในโลกด้ว ยเช่ น กัน จำกนั ้น น ำท่ ำนสัม ผัส
ประสบกำรณ์ ก ำร นั ง่ รถโมโนเรลสู่ The Palm เกำะที่ส ร้ำงขึ้นใหม่จำกกำรถมทะเล
โดยออกแบบให้เหมือนรูปต้นปำล์ม ภำยในเกำะมีสงิ่ อำนวยควำมสะดวกครบครัน ไม่
ว่ำจะเป็ นทีพ่ กั อำศัย กำรคมนำคม อำคำรสำนักงำน ภัตตำคำร ร้ำนค้ำ ฯลฯ จำกนัน้ นำ
ท่ำนเดินทำงสู่ Souk Madinat Jumeirah แหล่งช้อปปิ้ งสินค้ำพื้นเมืองของตะวันออก
กลำง มีทงั ้ รถเข็นเล็กๆ ร้ำนค้ำแผงลอย ไปจนถึงบ้ำนเรือนที่เปิ ดเป็ นร้ำนค้ำ ตกแต่ง
สไตล์อำหรับขำยสินค้ำจำพวกของทีร่ ะลึก เสือ้ ผ้ำหรือเครื่องประดับ และอัญมณี อีกทัง้
ยังมีร้ำนอำหำรกว่ำ 24 ร้ำนที่ข ำยอำหำรนำนำชำติ ไม่ว่ำจะเป็ น อิต ำเลี่ยน เอเชี่ย น
อินเดียน เปอร์เซียน อำหำรพืน้ เมืองของอำรบิคและเลบำนีส ฯลฯ นอกจำกร้ำนขำยของ
และร้ำนอำหำรแล้ว ยังมีโชว์ต่ำงๆ มำกมำยให้ท่ำนได้รบั ชมอีกด้วย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนออกเดินทำงสู่ ดูไบ เฟรม (Dubai Frame) (ชมภำยนอก) สถำนที่ท่องเที่ยว
แห่ งใหม่ข องดูไ บ ด้ว ยรูป ทรงของอำคำรที่อ อกแบบมำให้เหมือ นกับ เป็ นกรอบรูป ที่
สำมำรถมองเห็นดูไบได้ในสองแบบ คือหำกท่ำนมองจำกฝั ง่ เมืองเก่ำ ท่ำนก็จะพบกับ
ภำพบรรยำกำศของเมืองใหม่ท่ที นั สมัย แต่หำกท่ำนเปลี่ยนมำอีกด้ำน ท่ำนจะพบกับ
ภำพของเมืองดูไบในสมัยก่อน ดูคลำสสิค จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ เกำะ Blue Water
Island เกำะขนำดใหญ่ ท่ีถู ก สร้ำ งขึ้น จำกกำรถมทะเลบริเวณ Dubai Marina ด้ ว ย
งบประมำณในกำรก่ อ สร้ำงสูงถึง 1.6 พัน ล้ำนยูเอสดอลล่ ำร์ เมกะโปรเจคต์น้ี แบ่ ง
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คำ่

วันที่เจ็ด
เช้ำ

เที่ยง
บ่ำย

คำ่

ออกเป็ นหลำยๆพื้นที่ เช่น สถำนบันเทิง ทีอ่ ยู่อำศัย โรงแรม ชำยหำด ห้ำงสรรพสินค้ำ
ร้ำ นค้ ำ และร้ำ นอำหำร ฯลฯ แต่ ไ ฮไลท์ ข อง Blue Water Island แห่ ง นี้ ค ือ ชิ ง ช้ ำ
สวรรค์ Dubai Eye (Ain Dubai) ชิงช้ำสวรรค์ท่ใี หญ่ท่สี ุดในโลก ด้วยควำมสูงถึง 210
เมตร ทำให้ท่ำนสำมำรถมองเห็นวิว ทิวทัศ น์ ของเมือ งดูไบกับ โรงแรม Burj Al Arab
Hotel , The Palm Jumeirah และตึ ก Burj Khalifa ได้ พ ร้ อ มๆกั น อย่ ำ งสวยงำม
(ค่ำใช้จ่ำยในกำรขึน้ ชิงช้ำสวรรค์ไม่รวมอยู่ในรำยกำรทัวร์) ให้เวลำท่ำนได้พกั ผ่อน ช้อป
ปิ้ งและถ่ำยภำพเป็ นทีร่ ะลึกบริเวณ Blue Water Island นี้อย่ำงจุใจ
อิ สระรับประทำนอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
น ำท่ ำ นเข้ ำ สู่ ท่ี พ ั ก โรงแรม NOVOTEL DUBAI AL BARSHA HOTEL หรื อ ระดั บ
เทียบเท่ำ
ดูไบ - Zabeel Palace – ขึ้นชมวิ วจำกตึก Burj Khalifa ที่ชนั ้ 124 – Dubai Mall
– ชมกำรแสดงน้ำพุ - สนำมบินนำนำชำติ ดไู บ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
นำท่ำนเดินทำงเพื่อ ถ่ำยภำพเป็ นที่ระลึกด้ำนหน้ ำของ Sheikh Palace หรือ Zabeel
Palace พระรำชวังอันงดงำมของกษัตริย์ดูไบ (รับชมภำยนอก) ถือเป็ นอีกหนึ่งแลนด์
มำร์คทีไ่ ม่ควรพลำดหำกได้มโี อกำสมำเยือนเมืองดูไบแห่งนี้ จำกนัน้ นำท่ำนขึ้นชมวิวที่
ชัน้ 124 จำกตึก Burj Khalifa ตึกทีม่ คี วำมเป็ นทีส่ ุดของโลกถึง 7 อย่ำง อำทิเช่น ตึกที่
สูงทีส่ ุดในโลก โดยมีควำมสูงถึง 828 เมตร, จำนวนชัน้ ทีม่ มี ำกทีส่ ุดในโลก มีถงึ 160 ชัน้
, ตึกที่มกี ำรใช้ลฟิ ท์ในระยะทำงที่ยำวที่สุดในโลก, ตึกที่มลี ิฟท์ควำมเร็วสูงที่สุดในโลก
18 เมตร / วินำที เป็ นต้น
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเดินทำงสู่ Dubai Mall ช้อ ปปิ้ งมอลล์ท่ีมีขนำดใหญ่ ท่ีสุ ดในโลก อิสระให้ท่ำน
เลือกช้อปปิ้ งสินค้ำจำกแบรนด์ชนั ้ นำมำกมำยจำกทัวทุ
่ กมุมโลก รวมถึงร้ำนขำยทองคำ
อำหำรและขนมหลำยหลำยชนิดจำกทัวภู
่ มภิ ำคเอเชีย หรือเข้ำชมอควำเรียมที่มแี ทงค์
น้ำขนำดใหญ่ทใ่ี ช้แสดงพันธุส์ ตั ว์น้ ำโดยใช้แผ่นอคลิลคิ ทีห่ นำและใหญ่ทส่ี ุดในโลก ได้รบั
กำรบันทึกโดยกินเนส เวิลด์ เรคคอร์ด (ค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำชมอควำเรีย่ มไม่รวมอยู่ใน
ค่ำทัวร์) จำกนัน้ ชมกำรแสดงน้ ำพุเต้นระบำหรือ Dubai Fountain อีกหนึ่งไฮไลท์ของ
กำรมำท่องเที่ยวดูไบ โดยกำรแสดงน้ ำพุเต้นระบำนี้ ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้วนั ละกว่ำ
หนึ่งพันคน กำรแสดงประกอบไปด้วยแสง สี เสียงเพลง และน้ ำพุ โดยใช้เทคโนโลยีล้ำ
สมัยในกำรจัดแสดง
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
ได้เวลำอันสมควร นำท่ำนเดิ นทำงสู่สนำมบิ นนำนำชำติ ดไู บเพื่อทำกำรเช็คอิ น
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วันที่แปด
02.50 น.
12.30 น.

กรุงเทพฯ
ออกเดิ นทำงกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยสำยกำรบิน Emirates Airlines เที่ยวบิ นที่
EK384
เดิ นทำงถึงสนำมบิ นสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ ภำพพร้อมควำมประทับใจ

กำหนดกำรเดิ นทำง
14-21 ธันวำคม 2564
4-11 / 11-18 มกรำคม 2565
1-8 กุมภำพันธ์ / 22 กุมภำพันธ์ – 1 มีนำคม 2565
1-8 / 8-15 / 15-22 / 22-29 มีนำคม 2565

อัตราค่าบริการ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิน

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ

59,900.-บาท

เด็กอายุไม่ถึง 11 ปี ไม่ใช้เตียง

47,900.-บาท

สาหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ ม
ท่านละ

8,900.-บาท

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ตัว๋ เครื่องบิน**
***ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ น่ , ทิ ปคนขับรถ, และทิ ปหัวหน้ าทัวร์และคนขับรถจีป๊
(ซาฟารี) ท่านละ 2,000 บาท โดยเรียกเก็บพร้อมกับค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ***
**บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเรียกเก็บค่ำภำษี น้ำมันเพิ่ ม
ในกรณี ที่สำยกำรบิ นมีกำรเรียกเก็บเพิ่ มเติ มภำยหลัง**
หมายเหตุ
1. อัตราค่าเดินทางนี้ จะต้องมีผู้เดินทางที่เป็ นผู้ใหญ่จานวน 15 ท่านขึ้นไป หากผู้เดินทางมีจานวนไม่
ครบตามจานวนดังกล่าว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเลื
์
่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
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2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หาก
ไม่ได้รบั การอนุญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื ค่าทัวร์ ไม่ว่า
กรณีใดๆ

อัตรำค่ำบริ กำรนี้ รวม
1. ค่ำตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสำยกำรบิน Emirates Airlines เส้นทำงกรุงเทพฯ-ดูไบ-กรุงเทพฯ ชัน้
ประหยัด
2. ค่ำโรงแรมทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรำยกำรหรือระดับเทียบเท่ำ
3. ค่ำอำหำร ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร
4. ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆของหัวหน้ำทัวร์และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ทีค่ อยอำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนตลอด
กำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
5. ค่ำประกันอุบตั เิ หตุในระหว่ำงกำรเดินทำง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่ำนละ 1,000,000.- บำท
ทัง้ นี้เป็ นไปตำมเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน สำหรับเด็กอำยุต่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้ หญ่อำยุเกิน 75 ปี
วงเงินคุม้ ครอง 500,000 บำท (เฉพำะค่ำรักษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไม่ได้รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ อัน
เกิดจำกอุบตั เิ หตุ อำทิ ค่ำตั ๋วโดยสำร, ค่ำทีพ่ กั , ค่ำอำหำรหรืออื่นๆ ทัง้ นี้เป็ นไปตำมเงือ่ นไขของ
บริษทั ประกันฯ) หำกสนใจซื้อประกันสุขภำพหรือประกันภัยกำรเดินทำงแบบอื่นๆ กรุณำติดต่อ
เจ้ำหน้ำทีท่ วั ร์
6. ค่ำภำษีน้ ำมันเชื้อเพลิง ที่ทำงสำยกำรบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2564 หำกมีกำร
เรียกเก็บเพิม่ เติมภำยหลังหรืออัตรำกำรผกผันค่ำน้ ำมันหรือภำษีใดๆ ท่ำนจะต้องทำกำร
ชำระเพิม่ ตำมกฏและเงื่อนไขของสำยกำรบิน
7. ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์
8. ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจ PCR Test ก่อนเดินทำงกลับประเทศไทย 1 ครัง้
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ ไม่รวม
1. ค่ำธรรมเนียมกำรทำหนังสือเดินทำงไทย, หนังสือเดินทำงเล่มสีเหลืองของคนจีนและค่ำแจ้งเข้ำแจ้งออก สำหรับท่ำนทีถ่ อื หนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว
2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มทีไ่ ม่ได้ระบุในรำยกำร ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่ำน้ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีทเ่ี กินกว่ำทีส่ ำยกำรบินกำหนด
4. ค่ำทิ ปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่ น, หัวหน้ ำทัวร์และคนขับรถจี๊ป (ซำฟำรี) 2,000บำท / ท่ำน ชำระ
พร้อมค่ำทัวร์รอบสุดท้ำย
5. ค่ำทิปพนักงำนยกกระเป๋ ำ ซึง่ ขึน้ อยู่กบั อัตรำกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรจำกแต่ละโรงแรม ซึง่ ท่ำน
จะต้องดูแลกระเป๋ ำและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่ำนเองเพือ่ ป้ องกันกำรสูญหำย
6. สัญญำณ Wifi และค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพืน้ ทีส่ ำธำรณะภำยในโรงแรมที่
มีกำรให้บริกำรฟรีหรือบำงโรงแรมอำจมีให้บริกำรบนห้องพักด้วยขึน้ อยู่กบั นโยบำยของแต่ละ
โรงแรม)
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7. ค่ำประกันอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจำกรำยกำรทัวร์ อำทิเช่น ประกันสุขภำพ ประกันภัยธรรมชำติรุนแรง
ประกันทรัพย์สนิ หรือเทีย่ วบินล่ำช้ำ หรือทรัพย์สนิ สูญหำย
8. ค่ำภำษี มูลค่ำเพิ่ ม 7% และหัก ณ ที่จ่ำย 3%
9. ค่ำธรรมเนี ยมกำรตรวจ PCR Test ก่อนเดิ นทำงออกจำกประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิ น
72 ชัวโมงก่
่
อนเดิ นทำง
10. ค่าธรรมเนี ยมบริ การเกี่ยวกับการดาเนิ นการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass
11. ค่าธรรมเนี ยมการตรวจโควิ ดและค่าโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) อย่างน้ อย 1
วัน เมื่อเดิ นทางถึงไทย (การเปลี่ยนแปลงมาตรการและการเปลี่ยนแปลงจานวนวันให้ดู
ประกาศจากทางภาครัฐเป็ นสาคัญ)
เงื่อนไขการชาระเงิ น : ทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเงิ นค่ามัดจาเป็ นจานวน ท่านละ 30,000 บาท และจะ
ขอเรียกเก็บส่วนที่เหลือทัง้ หมดก่อนการเดิ นทางอย่างน้ อย 21 วัน
กำรยกเลิ ก
1. หำกมีกำรยกเลิกไม่น้อยกว่ำ 30 วันก่อนวันเดินทำง ทำงบริษทั ฯ จะทำกำรคืนเงินค่ำมัดจำให้กบั ผู้

เดินทำง โดยทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรเก็
์
บค่ำใช้จ่ำยตำมทีเ่ กิดขึน้ จริง อำทิ ค่ำมัดจำตั ๋วโดยสำร
เครื่องบิน, ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรในกำรขอวีซ่ำ และค่ำใช้จ่ำยทีจ่ ำเป็ นอื่นๆ
2. หำกมีกำรยกเลิกไม่น้อยกว่ำ 21 วันก่อนวันเดินทำง ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
์
นเงิน 50%
ของค่ำทัวร์ รวมถึงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรเก็
์
บค่ำใช้จ่ำยตำมทีเ่ กิดขึน้ จริง อำทิ ค่ำมัดจำตั ๋ว
โดยสำรเครื่องบิน, ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรในกำรขอวีซ่ำ และค่ำใช้จ่ำยทีจ่ ำเป็ นอื่นๆ
3. หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 21 วันก่อนวันเดินทำง ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
4. กรณีทต่ี อ้ งมีกำรออกตั ๋วเพือ่ เดินทำงภำยในประเทศ กรณีทล่ี ูกค้ำอยู่ต่ำงจังหวัด ให้ท่ำนติดต่อ
เจ้ำหน้ำทีท่ วั ร์ก่อนออกบัตรโดยสำรทุกครัง้ หำกออกบัตรโดยสำรโดยมิแจ้งเจ้ำหน้ำทีท่ ำงบริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิไม่
์ รบั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้
**กรณี เหมำกรุป๊ ไม่สำมำรถใช้เงื่อนไขกำรจองกรุป๊ ตำมที่ระบุด้ำนบนได้ กรุณำติ ดต่อเจ้ำหน้ ำที่
สำหรับข้อมูลเพิ่ มเติ ม**

หมำยเหตุ : (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ย. 2564)
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1.ผูท้ ส่ี ำมำรถเดินทำงเข้ำประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ได้นนั ้ ไม่จำเป็ นทีจ่ ะต้องได้รบั วัคซีนโควิด-19
ครบโดส แต่จำเป็ นทีจ่ ะต้องทำกำรตรวจ PCR Test (จำกโรงพยำบำลทีส่ ำมำรถเช็คผลได้จำก QR
Code) ก่อนกำรเดินทำงไม่เกิน 72 ชัวโมง
่
2.สำหรับผูเ้ ดินทำงทีไ่ ด้รบั วัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้วเกินกว่ำ 14 วัน (ไม่จำกัดยีห่ อ้ ) ก่อนกำรเดินทำง
ท่ำนจำเป็ นต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ Thailand Pass ล่วงหน้ำ https://tp.consular.go.th/
3.สำหรับผูเ้ ดินทำงทีย่ งั ไม่ได้รบั วัคซีนโควิด-19 หรือยังได้ไม่ครบโดส ก่อนกำรเดินทำง ท่ำนต้องทำเรื่อง
ขอใบรับรองในกำรเดินทำงกลับเข้ำประเทศไทย (COE) ด้วยระบบออนไลน์ และเข้ำสูก่ ระบวนกำรกักตัว
ตำมจำนวนวันทีท่ ำงรัฐบำลกำหนดเมื่อเดินทำงกลับถึงประเทศไทย
4.ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรเปลี
์
ย่ นแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภำวะอำกำศ
กำรเมือง โรคระบำด และ สำยกำรบินฯลฯ โดยทำงบริษทั ฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัย
ของท่ำนเป็ นสำคัญทีส่ ุด
5.ทำงบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกำรห้ำมออกนอกประเทศ / ห้ำมเข้ำประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ /
กำรนำสิง่ ของผิดกฎหมำยหรือสิง่ ของห้ำมนำเข้ำประเทศ / เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน
หรือควำมประพฤติสอ่ ไปในทำงเสือ่ มเสีย รวมถึงภัยธรรมชำติต่ำงๆ และกำรยกเลิกเทีย่ วบิน ซึ่งทำง
บริษทั ฯ ไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้ ไม่ว่ำจำนวนทัง้ หมด หรือบำงส่วน
6.ในกรณีทเ่ี กิดปั ญหำทำงกำรเมือง โรคระบำด หรือภัยพิบตั ทิ ำงธรรมชำติต่ำงๆ อันเป็ นเหตุทำให้ไม่
สำมำรถออกเดินทำงตำมทีก่ ำหนดได้ ทำงบริษทั จะสำมำรถคืนเงินมัดจำ หรือค่ำทัวร์ ได้กต็ ่อเมื่อทำงสำย
กำรบิน และโรงแรมทีพ่ กั ได้ทำกำรพิจำรณำคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่ำนัน้
7.ทำงบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถำนทูตงดออกวีซ่ำ อันสืบเนื่องมำจำกตัวผูเ้ ดินทำงเอง
8.ทำงบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดกำรสูญเสีย, สูญหำยของกระเป๋ ำ และสัมภำระของผูโ้ ดยสำร
อันเกิดจำกสำยกำรบิน ทำงสำยกำรบินผูใ้ ห้บริกำรจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตำมกฎของกรมกำรบินพำณิชย์
ซึง่ จะรับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยของสัมภำระใบใหญ่ในวงเงินตำมทีส่ ำยกำรบินกำหนด
รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่ำช้ำหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
9.ท่ำนทีม่ อี ำกำรแพ้อำหำร, มีปัญหำด้ำนสุขภำพหรือต้องมีกำรใช้ยำเฉพำะ, รวมถึงท่ำนทีต่ อ้ งกำรควำม
ช่วยเหลือและกำรดูแลเป็ นพิเศษ อำทิ ท่ำนทีต่ อ้ งใช้วลี แชร์ตลอดกำรเดินทำง เป็ นต้น ขอให้แจ้งทำง
บริษทั ฯ ให้ทรำบล่วงหน้ำตัง้ แต่เริม่ จองทัวร์ เนื่องจำกกฏทำงด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย ด้ำน
โภชนำกำร ด้ำนกำรบิน และด้ำนกำรบริกำร อำจจะไม่ได้รบั ควำมสะดวกสำหรับผูท้ ม่ี ปี ั ญหำข้ำงต้น
10.กำรจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นกำรกำหนดตลอดทัง้ ปี หรือกำหนดล่วงหน้ำค่อนข้ำงนำน หำกวันเดินทำง
ดังกล่ำวตรงกับวันทีส่ ถำนทีเ่ ข้ำชมนัน้ ๆ ปิ ดทำกำร หรือปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้ำ หรือกำรเปิ ดรับจอง
ผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้ำชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดังกล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะสลับ
รำยกำรเพือ่ ให้ท่ำนได้เข้ำชมสถำนทีด่ งั กล่ำวให้ได้ หรือ คืนเงินค่ำเข้ำชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่ นไขรำคำทีไ่ ด้รบั
จำกทำง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หำกมีกำรล่ำช้ำ หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่ำงกำรเดินทำง
เป็ นผลทำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนทีด่ งั กล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะไม่มกี ำรคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่ำน
เนื่องจำกได้ชำระค่ำ Reservation Fee ไปแล้ว
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11.เนื่องจำกรำยกำรทัวร์น้เี ป็ นเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธิกำรใช้
์
บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือ
ถูกปฎิเสธกำรเข้ำประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินในทุกกรณี
12.เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่ำทัวร์ทงั ้ หมดกับทำงบริษทั ฯแล้ว ทำงบริษทั ฯ จะถือว่ำท่ำนได้
ยอมรับเงือ่ นไขข้อตกลงต่ำงๆ ทัง้ หมด
บริษทั ขอสงวนสิทธิในการเปลี
์
่ยนแปลงรายการ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสาย
การบิน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

เอกสำรประกอบกำรยื่นวีซ่ำสหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ (ใช้เวลำพิจำรณำวีซ่ำประมำณ 14 วันทำกำร)
1. หนังสือเดินทำงทีม่ อี ำยุกำรใช้งำนเหลือมำกกว่ำ 6 เดือน เมื่อนับจำกวันทีเ่ ดินทำง และมีหน้ำว่ำง
สำหรับวีซ่ำและตรำประทับเข้ำ-ออกประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ อย่ำงน้อย 2 หน้ำ
2. สำเนำหน้ำพำสปอร์ตสี 1 ฉบับ (สแกนหน้ำพำสปอร์ตสองหน้ำแรก หน้ำข้อมูล(2)และหน้ำบันทึก(3))
(ไม่สำมำรถใช้รปู ที่ถ่ำยจำกโทรศัพท์มือถือได้)
3. รูปถ่ำยขนำด 2 นิ้ว 2 ใบ พืน้ หลังสีขำวหน้ำตรง ใบหน้ำชัดเจน ไม่ยม้ิ ไม่ใส่แว่น ไม่มผี มปิ ดหน้ำ ห้ำม
มีเครื่องประดับ สแกนสีมำในหน้ำเดียวกันกับหน้ำพำสปอร์ต
4. กรณีผเู้ ดินทำงอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี บริบูรณ์จำเป็ นต้องยื่นเอกสำรสำเนำสูตบิ ตั ร และเอกสำรแปลสูตบิ ตั ร
เพิม่ เติมเพือ่ ยืนยันควำมสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทำงและผูป้ กครอง
5. กรณีผเู้ ดินทำงอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี บริบูรณ์ และไม่ได้เดินทำงกับบิดำ/มำรดำ ท่ำนใดท่ำนหนึ่ง มีควำม
จำเป็ นต้องยื่นเอกสำร เพิม่ เติมจำกข้อ 4 คือ
-สำเนำบัตรประชำชนของบิดำ/มำรดำ
-จดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำงประเทศ จำกบิดำ/มำรดำ ซึง่ จดหมำยต้องออกโดย
ทีว่ ่ำกำรอำเภอ/สำนักงำนเขต โดยระบุประเทศและวันเดินทำงทีช่ ดั เจน
-สำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ฉบับ
-สำเนำทะเบียนสมรสหรือสำเนำใบหย่ำของผูป้ กครอง 1 ฉบับ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

