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VTG ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมิเรตส ์

โดยสายการบนิ  Emirates Airlines (EK) 
ดูไบ เมืองที่รวมควำมเป็นที่สุดของโลกที่คุณควรไปสมัผสัสกัครั้งหน่ึงในชีวิต 

มนตเ์สน่หค์วำมแตกตำ่งทำงวฒันธรรมทีผ่สมผสำนกนัอยำ่งลงตวัระหว่ำงอำหรบั
ดั้งเดิมและควำมทนัสมยัในแบบตะวนัตก ดินแดนมหศัจรรยท์ี่ผนัแปรจำก 

ผืนทะเลทรำยสู่ควำมมัง่คัง่ร  ำ่รวยทำงกำรคำ้  
ใหท้่ำนไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภำพทะเลทรำยที่สวยงำม 

และทำนอำหำรค ำ่พรอ้มชมกำรแสดงบริเวณแคมป์กลำงทะเลทรำย 
 

พเิศษ !!! น ำท่ำนเขำ้ชมงำน 
Dubai World Expo 2020 2 วนั  

 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง  
14-21 ธนัวำคม 2564   
4-11 / 11-18 มกรำคม 2565 
1-8 กมุภำพนัธ ์/ 22 กมุภำพนัธ ์– 1 มีนำคม 2565  
1-8 / 8-15 / 15-22 / 22-29 มีนำคม 2565 

 
 
 

22.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนำมบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 8 สำยกำรบิน 

Emirates Airlines เคำน์เตอร ์T เจ้ำหน้ำท่ีคอยต้อนรบัและอ ำนวยควำมสะดวก

ให้ท่ำนก่อนขึ้นเครื่อง 

 

 

วนัแรก  สนำมบินสุวรรณภมิู – ดไูบ 



 

 

 
 

 

 
 
01.45 น. ออกเดินทำงสู่  มหำนครดูไบ ด้วยสำยกำรบิน Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี 

EK385 
04.55 น. เดินทำงถึงสนำมบินนำนำชำติดไูบ (Dubai International Airport)  

(เวลำทอ้งถิน่ชำ้กว่ำเมอืงไทย 3 ชัว่โมง) หลงัผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงแลว้ น ำท่ำน
ออกเดนิทำงสู่ เมืองอำบูดำบี (Abu Dhabi) (ใช้เวลำเดนิทำงโดยประมำณ 2 ชัว่โมง) 
เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นประเทศมุสลิมสำยกลำง มี
ชำวต่ำงชำตอิำศยัและท ำงำนอยู่มำกถงึ 2 ใน 3 ส่วน ทัง้จำกประเทศทำงตะวนัตกและ
เอเชยี จงึเป็นสงัคมทีม่คีวำมหลำกหลำย แมจ้ะเป็นประเทศมุสลมิ แต่กเ็ปิดกวำ้งในด้ำน
สงัคมและกำรด ำรงชีวิต เมืองอำบูดำบีตัง้อยู่ริมอ่ำวเปอร์เซีย ที่ได้รบัสมญำนำมว่ำ 
“Garden of Gulf” เนื่องจำกควำมสมบูรณ์ของธรรมชำติและควำมทนัสมยัของเมอืงที่
เข้ำกนัได้อย่ำงน่ำอศัจรรย์ น ำท่ำนเดินทำงเข้ำชมมสัยิดหลวง Sheik Zayed Grand 
Mosque สญัลกัษณ์ส ำคญัของกรุงอำบูดำบ ีสร้ำงขึ้นจำกด ำรขิองท่ำน Sheikh Zayed 
Bin Sultan Al Nahyan อดตีประธำนำธบิดคีนแรกของสหรฐัอำหรบัเอมเิรตส ์มสัยดิแห่ง
นี้ถูกสรำ้งเสรจ็ในปีค.ศ. 2007 เป็นมสัยดิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในสหรฐัอำหรบัเอมเิรตสแ์ละใหญ่ตดิ
อนัดบัโลก ภำยในมสัยดิแห่งนี้สำมำรถบรรจุคนได้ มำกกว่ำ 40,000 คน หำกเดินชม
บริเวณโดยรอบ ท่ำนจะได้พบกับควำมสวยงำมหลำกหลำยของสถำปัตยกรรมจำก
ประเทศต่ำงๆ ทัง้อติำล ีเยอรมนั โมรอ็คโค อนิเดยี จนี 
อหิร่ำน และกรซี เป็นกำรตกแต่งทีห่ลำกหลำยแต่ลงตวั 
ด้วยวสัดุนำนำชนิดไม่ว่ำจะเป็นหนิอ่อน หนิ ทอง อญั
มณี ครสิตลั โคมระยำ้(แชนเดอเลยี) ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก 
และพรมเปอร์เชียทอมอืลำยวจิติรงดงำมผนืใหญ่ที่สุด
ในโลก 
 ***กำรเขำ้ชมภำยในมสัยดินัน้ ท่ำนจะต้องแต่งตวัให้สุภำพเรยีบร้อย ท่ำนสุภำพสตรี
จะต้องใส่เสื้อแขนยำวคลุมจนถงึขอ้มอื ไม่เปิดบรเิวณไหล่ หลงั หน้ำอก และคอ ส่วน
กำงเกง (ไม่ควรเป็นกำงเกงรดัรูป) หรอืกระโปรงจะต้องมคีวำมยำวจนถงึขอ้เท้ำ และ
จะต้องมีผ้ำคลุมศีรษะ ท่ำนสุภำพบุรุษใส่กำงเกงขำยำว และกำรเข้ำมัสยิดทุกครัง้
จ ำเป็นตอ้งถอดรองเทำ้***  

วนัท่ีสอง ดไูบ - อำบูดำบี - มสัยิดหลวง Sheik Zayed Grand Mosque – 

                         Emirate Palace Hotel (ชมภำยนอก) - Ferrari World (ชมภำยนอก) - ดไูบ               



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจีน 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ Emirates Palace Hotel (ชม
ภำยนอก) เพื่อให้ท่ำนได้ถ่ำยรูปควำมงดงำมของ
โรงแรมสุดหรทูีม่มีลูค่ำกำรก่อสรำ้งสงูเป็นอนัดบั 2 
ของโลก ภำยในมีห้องพักขนำดมำตรฐำน 302 
หอ้งและหอ้งสวทีสุดหรู 92 หอ้ง โดยแต่ละหอ้งจะ
มผีูด้แูลสว่นตวัไวค้อยใหบ้รกิำรผูท้ีม่ำพกั ภำยในประดบัตกแต่งดว้ยทองค ำและหนิอ่อน 
เพื่อเพิม่ควำมหรูหรำ และยงัเป็นทีต่ ัง้ของตูจ้ ำหน่ำยทองอตัโนมตัเิครื่องแรกของโลกอกี
ดว้ย ถอืเป็นอกีหนึ่งแลนด์มำรค์ทีส่ ำคญัหำกไดม้ำเยอืนเมอืงอำบูดำบี  จำกนัน้ น ำท่ำน
ออกเดนิทำงสู ่Yas Island เกำะทีส่รำ้งขึน้จำกกำรถมทะเล ใหท้่ำนไดถ้่ำยรปู (ภำยนอก) 
และเลอืกซื้อของที่ระลกึจำก Ferrari World สวนสนุกในร่มขนำดใหญ่ภำยใต้แบรนด์ 
Ferrari ภำยในมีเครื่องเล่นต่ำงๆ มำกมำย รวมถึงโมเดลรถรุ่นต่ำงๆ และสินค้ำ
หลำกหลำยของแบรนด์เฟอร์รำรี่  ได้เวลำอนัสมควร น ำท่ำนออกเดนิทำงกลบัสู่เมือง
ดูไบ เมอืงที่มคีวำมเจริญสูงสุดริมอ่ำวเปอร์เซีย มปีระชำกรกว่ำสองล้ำนคน  ดูไบมี
อำกำศแหง้แลง้ตลอดปี มสีนิคำ้หลกัคอืน ้ำมนั ทีเ่ป็นรำยไดส้ ำคญัของประเทศ แต่ในช่วง
ปีค.ศ.1980 เป็นต้นมำ ดูไบไดเ้ริม่ลงทุนก่อสรำ้งสถำนที่ท่องเที่ยวมำกมำยเพื่อให้ดูไบ
เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงคุณภำพ และปัจจุบันแหล่งรำยได้ใหม่ของดูไบก็มำจำก
อุตสำหกรรมท่องเทีย่ว 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
 น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม NOVOTEL DUBAI AL BARSHA HOTEL หรอืระดบั

เทยีบเท่ำ 



 

 

 
 
 
เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น ำท่ำนเดนิทำงโดยรถโคช้เขำ้ชมงำน Dubai World Expo 2020 เตม็วนั 
เท่ียง อิสระรบัประทำนอำหำรเท่ียงตำมอธัยำศยั 
ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม NOVOTEL DUBAI AL BARSHA HOTEL หรอืระดบั
เทยีบเท่ำ 
 
 

     
 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น ำท่ำนเดนิทำงโดยรถโคช้เขำ้ชมงำน Dubai World Expo 2020 เตม็วนั 
เท่ียง อิสระรบัประทำนอำหำรเท่ียงตำมอธัยำศยั 
ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม NOVOTEL DUBAI AL BARSHA HOTEL หรอืระดบั
เทยีบเท่ำ 
 

 

 

 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น ำท่ำนล่องเรอืขำ้มฟำก Abra Taxi เนื่องจำกดูไบมกีำรขุดพืน้ดนิจำกชำยฝัง่เขำ้มำใน

ตวัเมอืง เรยีกว่ำ Dubai Creek โดยแบ่งเมอืงออกเป็นสองฝัง่คอื Bur Dubai และ Deira 
Dubai โดยเรอืขำ้มฟำกนี้เป็นอกีหนึ่งสิง่ที่คนดูไบอนุรกัษ์ไว ้แม้ว่ำปัจจุบนัเมอืงดูไบจะ
น ำสมยัไปมำกแล้วก็ตำม จำกนัน้น ำท่ำนเดนิเล่นช้อปป้ิงย่ำน Gold Souk หรือตลำด
ทอง ซึ่งเป็นตลำดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ท่ำนจะได้พบกบัทองค ำรูปพรรณมำกมำย
หลำกหลำยรูปแบบ มตีัง้แต่แหวนวงเล็กๆ ไปจนถงึสร้อยทองเสน้ใหญ่ประดบัอญัมณี
สวยงำมมำกมำย ใหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้ เลอืกชมตำมอธัยำศยั จำกนัน้เดนิท่องเทีย่วต่อกบั
ย่ำน Spice Souk หรือตลำดเครื่องเทศ แหล่งรวบรวมเครื่องเทศ, สมุนไพร, ก ำยำน, 

วนัท่ีห้ำ ดไูบ - Abra Taxi – ตลำดทองและตลำดเครื่องเทศ – นัง่รถจ๊ีบตะลุย
ทะเลทรำย Desert Safari – ชมโชวร์ะบ ำหน้ำท้อง 

วนัท่ีสำม ดไูบ – เข้ำชมงำน Dubai World Expo 2020 

วนัท่ีส่ี ดไูบ – เข้ำชมงำน Dubai World Expo 2020 



 

 

ธญัพชืต่ำงๆ หรอืแมก้ระทัง่สมุนไพรรกัษำโรคนำนำชนิด กลิน่ของเครื่องเทศและเครื่อง
หอมฟุ้งกระจำยอยู่รอบๆ บรเิวณตลำด  

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรไทย 
บ่ำย เดนิทำงกลบัสูโ่รงแรมเพือ่เตรยีมตวัส ำหรบักำรออกท่องโลกทะเลทรำย 
 ออกเดินทำงเพื่อสมัผัสประสบกำรณ์พิเศษที่พลำดไม่ได้หำกเดินทำงมำเยือนดูไบ 

Desert Safari ออกตะลุยทะเลทรำยดว้ย private jeep ใหท้่ำนไดส้นุกสนำน ตื่นเตน้กบั
กำรนัง่รถตลุยผนืทะเลทรำยอนักวำ้งใหญ่ทีม่เีนินทรำยสงูต ่ำสลบักนัตลอดทำง อสิระให้
ท่ำนได้ถ่ำยรูปท่ำมกลำงทะเลทรำย หรือเลือกกิจกรรมต่ำงๆ ที่ท่ำนสนใจ อำทิเช่น 
Sand Ski, Dune Bashing (มคี่ำใชจ่้ำยเพิม่เตมิ) และช่วงเยน็ใหท้่ำนไดช้ื่นชมกบัววิพระ
อำทิตย์ตกท่ำมกลำงทะเลทรำยบรรยำกำศสุดแสนโรแมนติค จำกนัน้ออกเดินทำงสู่
แคมป์พืน้เมอืงเพื่อสมัผสัถงึวถิชีวีติแบบคนพืน้เมอืง ภำยในมรีำ้นขำยสนิคำ้พืน้เมอืง มี
กจิกรรมต่ำงๆ อำทเิช่น กำรขีอู่ฐ, Henna Tattoo หรอืกำรเพ้นท์ลวดลำยต่ำงๆ ลงบน
ผวิหนัง (ลบออกได้), กำรสูบชชิำ หรอืบำรำกุกลิน่ผลไม้ต่ำงๆ มำกมำย (ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเขำ้ร่วมกจิกรรมต่ำงๆไม่รวมอยู่ในรำยกำรทวัร)์  จำกนัน้ ใหทุ้กท่ำนร่วมรบัประทำน
อำหำรค ่ำพรอ้มชมโชวพ์ืน้เมอืง “ระบ ำหน้ำท้อง” (Belly Dance)  

 **ไม่มีกำรแสดงโชว์ในแคมป์ช่วงต้นเดือนพฤษภำคมจนถึงต้นเดือนมิถนุำยน 
เน่ืองจำกเป็นช่วงเดือนรอมฎอน(ถือศีลอด)แต่ยังคงมีกิจกรรมให้เข้ำร่วม
เช่นเดิม** 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ แคมป์พื้นเมือง 
 น ำท่ ำนเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL DUBAI AL BARSHA HOTEL หรือระดับ

เทยีบเท่ำ 
 

 

 

 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่ ชำยหำด Jumeirah เพื่อเกบ็ภำพโรงแรม Burj Al Arab Hotel 

โรงแรมสุดหรู 7 ดำวที่มรีูปทรงคล้ำยเรอืใบของชำวอำหรบัที่กลำยมำเป็นสญัลกัษณ์
ส ำคญัที่แสดงถึงควำมเป็นเมอืงทนัสมยัของดูไบ และยงัถูกโหวตจำกทัว่โลกให้เป็น
โรงแรมทีม่คีวำมหรูหรำทีสุ่ดในโลก โรงแรม Burj Al Arab Hotel ก่อสรำ้งบนเกำะที่ถูก
ถมขึ้นมำใหม่รมิอ่ำวเปอร์เซียรูปสำมเหลี่ยมหรอืที่เรยีกว่ำ Man-Made Island มคีวำม
สูง 321 เมตร และมีโถงล็อบบี้ที่สูงที่สุดในโลกด้วยเช่นกัน จำกนัน้น ำท่ำนสัมผัส

วนัท่ีหก ดไูบ - ชำยหำด Jumeirah - Burj Al Arab Hotel - นัง่รถโมโนเรลสู่ The Palm –  
                         ย่ำนกำรค้ำ Jumeirah - Dubai Frame – Blue Water Island – Dubai Eye 



 

 

ประสบกำรณ์กำร นัง่รถโมโนเรลสู่ The Palm เกำะทีส่รำ้งขึน้ใหม่จำกกำรถมทะเล โดย
ออกแบบใหเ้หมอืนรูปต้นปำลม์ ภำยในเกำะมสีิง่อ ำนวยควำมสะดวกครบครนั  ไม่ว่ำจะ
เป็นทีพ่กัอำศยั กำรคมนำคม อำคำรส ำนกังำน ภตัตำคำร รำ้นคำ้ ฯลฯ  จำกนัน้น ำท่ำน
เดนิทำงสู่ Souk Madinat Jumeirah แหล่งช้อปป้ิงสนิคำ้พื้นเมอืงของตะวนัออกกลำง 
มทีัง้รถเขน็เล็กๆ ร้ำนค้ำแผงลอย ไปจนถึงบ้ำนเรอืนที่เปิดเป็นร้ำนค้ำ ตกแต่งสไตล์
อำหรบัขำยสนิค้ำจ ำพวกของที่ระลกึ เสื้อผ้ำหรอืเครื่องประดบั และอญัมณี อกีทัง้ยงัมี
รำ้นอำหำรกว่ำ 24 รำ้นทีข่ำยอำหำรนำนำชำต ิไม่ว่ำจะเป็นอิตำเลีย่น เอเชีย่น อนิเดยีน 
เปอร์เซียน อำหำรพื้นเมอืงของอำรบิคและเลบำนีส ฯลฯ นอกจำกร้ำนขำยของและ
รำ้นอำหำรแลว้ ยงัมโีชวต์่ำงๆ มำกมำยใหท้่ำนไดร้บัชมอกีดว้ย 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ ดูไบ เฟรม (Dubai Frame) (ชมภำยนอก) สถำนที่ท่องเที่ยว

แห่งใหม่ของดูไบ ด้วยรูปทรงของอำคำรที่ออกแบบมำให้เหมือนกับเป็นกรอบรูปที่
สำมำรถมองเหน็ดูไบได้ในสองแบบ คอืหำกท่ำนมองจำกฝัง่เมอืงเก่ำ ท่ำนก็จะพบกบั
ภำพบรรยำกำศของเมอืงใหม่ที่ทนัสมยั แต่หำกท่ำนเปลี่ยนมำอกีด้ำน ท่ำนจะพบกบั
ภำพของเมอืงดูไบในสมยัก่อน ดูคลำสสคิ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เกำะ Blue Water 
Island เกำะขนำดใหญ่ที่ถูกสร้ำงขึ้นจำกกำรถมทะเลบริเวณ Dubai Marina ด้วย
งบประมำณในกำรก่อสร้ำงสูงถึง 1.6 พนัล้ำนยูเอสดอลล่ำร์ เมกะโปรเจคต์นี้ แบ่ง
ออกเป็นหลำยๆพืน้ที ่เช่น สถำนบนัเทงิ ทีอ่ยู่อำศยั โรงแรม ชำยหำด หำ้งสรรพสนิค้ำ 
รำ้นคำ้ และรำ้นอำหำร ฯลฯ แต่ไฮไลทข์อง Blue Water Island แห่งนี้คอื ชิงช้ำสวรรค ์
Dubai Eye (Ain Dubai) ชงิชำ้สวรรคท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ดว้ยควำมสูงถงึ 210 เมตร ท ำ
ใหท้่ำนสำมำรถมองเหน็ววิทวิทศัน์ของเมอืงดไูบกบัโรงแรม Burj Al Arab Hotel , The 
Palm Jumeirah และตกึ Burj Khalifa ได้พร้อมๆกนัอย่ำงสวยงำม (ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ขึน้ชงิชำ้สวรรคไ์ม่รวมอยู่ในรำยกำรทวัร)์ ใหเ้วลำท่ำนไดพ้กัผ่อน ชอ้ปป้ิงและถ่ำยภำพ
เป็นทีร่ะลกึบรเิวณ  Blue Water Island นี้อย่ำงจุใจ  

ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 
 น ำท่ ำนเข้ำสู่ที่พักโรงแรม  NOVOTEL DUBAI AL BARSHA HOTEL หรือระดับ

เทยีบเท่ำ 
 
 

 
 

วนัท่ีเจด็ ดไูบ - Zabeel Palace – ขึ้นชมวิวจำกตึก Burj Khalifa ท่ีชัน้ 124 – Dubai Mall 
– ชมกำรแสดงน ้ำพ ุ- สนำมบินนำนำชำติดไูบ 



 

 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น ำท่ำนเดินทำงเพื่อถ่ำยภำพเป็นที่ระลึกด้ำนหน้ำของ Sheikh Palace หรอื Zabeel 

Palace พระรำชวงัอนังดงำมของกษตัรยิ์ดูไบ (รบัชมภำยนอก) ถอืเป็นอกีหนึ่งแลนด์
มำรค์ทีไ่ม่ควรพลำดหำกได้มโีอกำสมำเยอืนเมอืงดูไบแห่งนี้ จำกนัน้น ำท่ำนขึ้นชมววิที่
ชัน้ 124 จำกตกึ Burj Khalifa ตกึทีม่คีวำมเป็นทีสุ่ดของโลกถงึ 7 อย่ำง อำทเิช่น ตกึที่
สงูทีสุ่ดในโลก โดยมคีวำมสงูถงึ 828 เมตร, จ ำนวนชัน้ทีม่มีำกทีสุ่ดในโลก มถีงึ 160 ชัน้
, ตกึที่มกีำรใช้ลฟิท์ในระยะทำงที่ยำวที่สุดในโลก, ตกึที่มลีฟิท์ควำมเรว็สูงที่สุดในโลก 
18 เมตร / วนิำท ีเป็นตน้  

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ Dubai Mall ช้อปป้ิงมอลล์ที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในโลก อิสระให้ท่ำน

เลอืกชอ้ปป้ิงสนิคำ้จำกแบรนด์ชัน้น ำมำกมำยจำกทัว่ทุกมุมโลก รวมถงึรำ้นขำยทองค ำ 
อำหำรและขนมหลำยหลำยชนิดจำกทัว่ภูมภิำคเอเชยี หรอืเขำ้ชมอควำเรยีมที่มแีทงค์
น ้ำขนำดใหญ่ทีใ่ชแ้สดงพนัธุส์ตัวน์ ้ำโดยใชแ้ผ่นอคลลิคิทีห่นำและใหญ่ทีสุ่ดในโลก ไดร้บั
กำรบนัทกึโดยกนิเนส เวลิด์ เรคคอรด์ (ค่ำใชจ่้ำยในกำรเขำ้ชมอควำเรีย่มไม่รวมอยู่ใน
ค่ำทวัร)์  จำกนัน้ชมกำรแสดงน ้ำพุเต้นระบ ำหรอื Dubai Fountain อกีหนึ่งไฮไลท์ของ
กำรมำท่องเที่ยวดูไบ โดยกำรแสดงน ้ำพุเต้นระบ ำนี้ ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้วนัละกว่ำ
หนึ่งพนัคน กำรแสดงประกอบไปดว้ยแสง ส ีเสยีงเพลง และน ้ำพุ โดยใชเ้ทคโนโลยลี ้ำ
สมยัในกำรจดัแสดง 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
  ได้เวลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินนำนำชำติดไูบเพื่อท ำกำรเชค็อิน 
 
    

 

02.50 น. ออกเดินทำงกลบัสู่กรงุเทพฯ ด้วยสำยกำรบิน Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี 
EK384 

12.30 น. เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจ 
  

 
 
 
 

วนัท่ีแปด กรงุเทพฯ 



 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง  
14-21 ธนัวำคม 2564   
4-11 / 11-18 มกรำคม 2565 
1-8 กมุภำพนัธ ์/ 22 กมุภำพนัธ ์– 1 มีนำคม 2565  
1-8 / 8-15 / 15-22 / 22-29 มีนำคม 2565 
 

 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน** 

***ราคาทวัรไ์ม่รวม ค่าทิปไกดท้์องถิน่, ทิปคนขบัรถ, และทิปหวัหน้าทวัรแ์ละคนขบัรถจีป๊ 
(ซาฟารี) ท่านละ 2,000 บาท โดยเรียกเกบ็พร้อมกบัค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ*** 

 

**บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเกบ็ค่ำภำษีน ้ำมนัเพ่ิม 
ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภำยหลงั** 

หมายเหตุ 
1. อตัราค่าเดนิทางนี้จะต้องมผีู้เดนิทางที่เป็นผู้ใหญ่จ านวน 15 ท่านขึ้นไป หากผู้เดนิทางมจี านวนไม่

ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลี่ยนแปลงราคา 
2. การผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง เป็นวจิารณญาณของเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงในแต่ละประเทศ หาก

ไม่ไดร้บัการอนุญาตใหเ้ขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัร์ ไม่ว่า
กรณีใดๆ  
 
 
 

 
 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เครื่องบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 59,900.-บาท 

เดก็อายไุม่ถึง 11 ปี ไม่ใช้เตียง 47,900.-บาท 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 8,900.-บาท 



 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 
1. ค่ำตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิ Emirates Airlines เสน้ทำงกรุงเทพฯ-ดไูบ-กรุงเทพฯ ชัน้

ประหยดั 
2. ค่ำโรงแรมทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรหรอืระดบัเทยีบเท่ำ  
3. ค่ำอำหำร ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร 
4. ค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆของหวัหน้ำทวัรแ์ละมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกใหท้่ำนตลอด

กำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
5. ค่ำประกนัอุบตัเิหตุในระหว่ำงกำรเดนิทำง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่ำนละ 1,000,000.- บำท 

ทัง้นี้เป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษิทัประกนั  ส ำหรบัเดก็อำยุต ่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้หญ่อำยุเกนิ 75 ปี 
วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บำท (เฉพำะค่ำรกัษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่ำใชจ่้ำยอื่นๆ อนั
เกดิจำกอุบตัเิหตุ อำท ิค่ำตัว๋โดยสำร, ค่ำทีพ่กั, ค่ำอำหำรหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตำมเงือ่นไขของ
บรษิทัประกนัฯ) หำกสนใจซื้อประกนัสุขภำพหรอืประกนัภยักำรเดนิทำงแบบอื่นๆ กรุณำตดิต่อ
เจำ้หน้ำทีท่วัร์ 

6. ค่ำภำษีน ้ำมนัเชื้อเพลงิ ที่ทำงสำยกำรบนิเรยีกเก็บ ณ วนัที่ 21 พฤศจกิำยน 2564 หำกมกีำร
เรยีกเก็บเพิม่เติมภำยหลงัหรอือตัรำกำรผกผนัค่ำน ้ำมนัหรอืภำษีใดๆ  ท่ำนจะต้องท ำกำร
ช ำระเพิม่ตำมกฏและเงื่อนไขของสำยกำรบนิ 

7. ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวซี่ำสหรฐัอำหรบัเอมเิรตส์ 
8. ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจ PCR Test ก่อนเดนิทำงกลบัประเทศไทย 1 ครัง้ 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 
1. ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนงัสอืเดนิทำงไทย, หนงัสอืเดนิทำงเล่มสเีหลอืงของคนจนีและค่ำแจง้เขำ้-

แจง้ออก ส ำหรบัท่ำนทีถ่อืหนังสอืเดนิทำงต่ำงดำ้ว 
2. ค่ำใชจ้่ำยสว่นตวั อำท ิค่ำอำหำรและเครื่องดื่มทีไ่ม่ไดร้ะบุในรำยกำร ค่ำซกัรดี ค่ำโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำทีส่ำยกำรบนิก ำหนด 
4. ค่ำทิปคนขบัรถ, ไกดท้์องถ่ิน, หวัหน้ำทวัรแ์ละคนขบัรถจ๊ีป (ซำฟำรี) 2,000บำท / ท่ำน ช ำระ

พร้อมค่ำทวัรร์อบสุดท้ำย 

5. ค่ำทปิพนกังำนยกกระเป๋ำ ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัรำกำรเรยีกเกบ็ค่ำบรกิำรจำกแต่ละโรงแรม ซึง่ท่ำน
จะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่ำนเองเพือ่ป้องกนักำรสญูหำย 

6. สญัญำณ Wifi และค่ำบรกิำรอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้สว่นพืน้ทีส่ำธำรณะภำยในโรงแรมที่
มกีำรใหบ้รกิำรฟรหีรอืบำงโรงแรมอำจมใีหบ้รกิำรบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยู่กบันโยบำยของแต่ละ
โรงแรม) 



 

 

7. ค่ำประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจำกรำยกำรทวัร ์อำทเิช่น ประกนัสุขภำพ ประกนัภยัธรรมชำตริุนแรง   
ประกนัทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่ำชำ้ หรอืทรพัยส์นิสญูหำย 

8. ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 
9. ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจ PCR Test ก่อนเดินทำงออกจำกประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 

72 ชัว่โมงก่อนเดินทำง 
10. ค่าธรรมเนียมบริการเก่ียวกบัการด าเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass 
11. ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดและค่าโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) อย่างน้อย 1 

วนั เม่ือเดินทางถึงไทย (การเปล่ียนแปลงมาตรการและการเปล่ียนแปลงจ านวนวนัให้ดู
ประกาศจากทางภาครฐัเป็นส าคญั) 
 

 

เง่ือนไขการช าระเงิน : ทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เงินค่ามดัจ าเป็นจ านวน ท่านละ 35,000 บาท และจะ
ขอเรียกเกบ็ส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 
 

กำรยกเลิก 
1.  หำกมกีำรยกเลกิไม่น้อยกว่ำ 30 วนัก่อนวนัเดนิทำง ทำงบรษิทัฯ จะท ำกำรคนืเงนิค่ำมดัจ ำใหก้บัผู้

เดนิทำง โดยทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเกบ็ค่ำใชจ่้ำยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ อำท ิค่ำมดัจ ำตัว๋โดยสำร

เครื่องบนิ, ค่ำธรรมเนียมและค่ำบรกิำรในกำรขอวซี่ำ และค่ำใชจ่้ำยทีจ่ ำเป็นอื่นๆ 

2. หำกมกีำรยกเลกิไม่น้อยกว่ำ 21 วนัก่อนวนัเดนิทำง ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ 70% 

ของค่ำทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเกบ็ค่ำใชจ่้ำยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ อำท ิค่ำมดัจ ำตัว๋

โดยสำรเครื่องบนิ, ค่ำธรรมเนียมและค่ำบรกิำรในกำรขอวซี่ำ และค่ำใชจ่้ำยทีจ่ ำเป็นอื่นๆ 

3. หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 21 วนัก่อนวนัเดนิทำง ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 

4. กรณีทีต่อ้งมกีำรออกตัว๋เพือ่เดนิทำงภำยในประเทศ กรณีทีลู่กคำ้อยู่ต่ำงจงัหวดั ใหท้่ำนตดิต่อ
เจำ้หน้ำทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสำรทุกครัง้ หำกออกบตัรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หน้ำทีท่ำงบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้ 
 
**กรณีเหมำกรุป๊ ไม่สำมำรถใช้เง่ือนไขกำรจองกรุป๊ตำมท่ีระบุด้ำนบนได้ กรณุำติดต่อเจ้ำหน้ำท่ี
ส ำหรบัข้อมูลเพ่ิมเติม** 

 



 

 

หมำยเหตุ : (ขอ้มลู ณ วนัที ่23 พ.ย. 2564)  

1.ผูท้ีส่ำมำรถเดนิทำงเขำ้ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมเิรตสไ์ดน้ัน้ ไม่จ ำเป็นทีจ่ะตอ้งไดร้บัวคัซนีโควดิ-19 
ครบโดส แต่จ ำเป็นทีจ่ะตอ้งท ำกำรตรวจ PCR Test (จำกโรงพยำบำลทีส่ำมำรถเชค็ผลไดจ้ำก QR 
Code) ก่อนกำรเดนิทำงไม่เกนิ 72 ชัว่โมง 
2.ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีไ่ดร้บัวคัซนีโควดิ-19 ครบโดสแลว้เกนิกว่ำ 14 วนั (ไม่จ ำกดัยีห่อ้) ก่อนกำรเดนิทำง 
ท่ำนจ ำเป็นตอ้งลงทะเบยีนออนไลน์ในระบบ Thailand Pass ล่วงหน้ำ https://tp.consular.go.th/ 
3.ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีย่งัไม่ไดร้บัวคัซนีโควดิ-19 หรอืยงัไดไ้ม่ครบโดส ก่อนกำรเดนิทำง ท่ำนตอ้งท ำเรื่อง
ขอใบรบัรองในกำรเดนิทำงกลบัเขำ้ประเทศไทย (COE) ดว้ยระบบออนไลน์ และเขำ้สูก่ระบวนกำรกกัตวั
ตำมจ ำนวนวนัทีท่ำงรฐับำลก ำหนดเมื่อเดนิทำงกลบัถงึประเทศไทย   
4.ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภำวะอำกำศ 
กำรเมอืง โรคระบำด และ สำยกำรบนิฯลฯ  โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนึงถงึประโยชน์และควำมปลอดภยั
ของท่ำนเป็นส ำคญัทีสุ่ด  
5.ทำงบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกำรหำ้มออกนอกประเทศ / หำ้มเขำ้ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมเิรตส ์/ 
กำรน ำสิง่ของผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ / เอกสำรกำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น  
หรอืควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี รวมถงึภยัธรรมชำตติ่ำงๆ และกำรยกเลกิเทีย่วบนิ ซึ่งทำง
บรษิทัฯ ไม่อำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมด หรอืบำงสว่น   
6.ในกรณีทีเ่กดิปัญหำทำงกำรเมอืง โรคระบำด หรอืภยัพบิตัทิำงธรรมชำตติ่ำงๆ อนัเป็นเหตุท ำใหไ้ม่
สำมำรถออกเดนิทำงตำมทีก่ ำหนดได ้ทำงบรษิทัจะสำมำรถคนืเงนิมดัจ ำ หรอืค่ำทวัร ์ไดก้ต็่อเมื่อทำงสำย
กำรบนิ และโรงแรมทีพ่กัไดท้ ำกำรพจิำรณำคนืเงนิสว่นนัน้ใหแ้ลว้เท่ำนัน้ 
7.ทำงบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซี่ำ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูเ้ดนิทำงเอง 
8.ทำงบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร 
อนัเกดิจำกสำยกำรบนิ ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย์ 
ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสญูหำยหรอืเสยีหำยของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด 
รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 
9.ท่ำนทีม่อีำกำรแพอ้ำหำร, มปัีญหำดำ้นสุขภำพหรอืตอ้งมกีำรใชย้ำเฉพำะ, รวมถงึท่ำนทีต่อ้งกำรควำม
ช่วยเหลอืและกำรดแูลเป็นพเิศษ อำท ิท่ำนทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดกำรเดนิทำง เป็นต้น ขอใหแ้จง้ทำง
บรษิทัฯ ใหท้รำบล่วงหน้ำตัง้แต่เริม่จองทวัร์ เนื่องจำกกฏทำงดำ้นกำรรกัษำควำมปลอดภยั  ดำ้น
โภชนำกำร ดำ้นกำรบนิ และดำ้นกำรบรกิำร อำจจะไม่ไดร้บัควำมสะดวกส ำหรบัผูท้ีม่ปัีญหำขำ้งตน้ 
10.กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำค่อนขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำง
ดงักล่ำวตรงกบัวนัทีส่ถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอืปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้ำ หรอืกำรเปิดรบัจอง
ผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขำ้ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดงักล่ำวได้ ทำงบรษิทัฯ จะสลบั
รำยกำรเพือ่ใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวใหไ้ด้ หรอื คนืเงนิค่ำเขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่นไขรำคำทีไ่ดร้บั

https://tp.consular.go.th/


 

 

จำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำกมกีำรล่ำชำ้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่ำงกำรเดนิทำง 
เป็นผลท ำใหท้่ำนไม่สำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวได้ ทำงบรษิทัฯ จะไม่มกีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่ำน 
เนื่องจำกไดช้ ำระค่ำ Reservation Fee ไปแลว้ 
11.เนื่องจำกรำยกำรทวัรน์ี้เป็นเหมำจ่ำยเบด็เสรจ็ หำกท่ำนสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆตำมรำยกำร หรอื
ถูกปฎเิสธกำรเขำ้ประเทศไม่ว่ำในกรณีใดกต็ำม ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 
12.เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงนิมดัจ ำหรอืค่ำทวัรท์ัง้หมดกบัทำงบรษิทัฯแลว้ ทำงบรษิทัฯ จะถอืว่ำท่ำนได้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่ำงๆ ทัง้หมด 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง โรคระบาด และสาย
การบนิ ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 
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เอกสำรประกอบกำรยื่นวีซ่ำสหรฐัอำหรบัเอมิเรตส ์(ใชเ้วลำพจิำรณำวซี่ำประมำณ 14 วนัท ำกำร) 
1. หนงัสอืเดนิทำงทีม่อีำยุกำรใชง้ำนเหลอืมำกกว่ำ 6 เดอืน เมื่อนบัจำกวนัทีเ่ดนิทำง และมหีน้ำว่ำง 
ส ำหรบัวซี่ำและตรำประทบัเขำ้-ออกประเทศสหรฐัอำหรบัเอมเิรตส ์อย่ำงน้อย 2 หน้ำ  
2. ส ำเนำหน้ำพำสปอรต์ส ี1 ฉบบั (สแกนหน้ำพำสปอรต์สองหน้ำแรก หน้ำขอ้มลู(2)และหน้ำบนัทกึ(3)) 
    (ไมส่ำมำรถใช้รปูท่ีถ่ำยจำกโทรศพัท์มือถือได้) 
3. รปูถ่ำยขนำด 2 นิ้ว 2 ใบ พืน้หลงัสขีำวหน้ำตรง ใบหน้ำชดัเจน ไม่ยิม้ ไม่ใสแ่ว่น ไม่มผีมปิดหน้ำ หำ้ม
มเีครื่องประดบั สแกนสมีำในหน้ำเดยีวกนักบัหน้ำพำสปอรต์ 
4. กรณผีูเ้ดนิทำงอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปีบรบิูรณ์จ ำเป็นตอ้งยื่นเอกสำรส ำเนำสตูบิตัร และเอกสำรแปลสตูบิตัร        
   เพิม่เตมิเพือ่ยนืยนัควำมสมัพนัธ์ของผูเ้ดนิทำงและผูป้กครอง 
5. กรณีผูเ้ดนิทำงอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปีบรบิูรณ์ และไม่ไดเ้ดนิทำงกบับดิำ/มำรดำ ท่ำนใดท่ำนหน่ึง มคีวำม  
   จ ำเป็นตอ้งยื่นเอกสำร เพิม่เตมิจำกขอ้ 4 คอื  
 -ส ำเนำบตัรประชำชนของบดิำ/มำรดำ 

-จดหมำยยนิยอมใหเ้ดนิทำงไปต่ำงประเทศ จำกบดิำ/มำรดำ ซึง่จดหมำยตอ้งออกโดย 
 ทีว่่ำกำรอ ำเภอ/ส ำนกังำนเขต โดยระบุประเทศและวนัเดนิทำงทีช่ดัเจน 
-ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 1 ฉบบั 
-ส ำเนำทะเบยีนสมรสหรอืส ำเนำใบหย่ำของผูป้กครอง 1 ฉบบั 
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