
 

 

 

สัมผัสงานยิ่งใหญ่ระดับโลก World Expo 2020 ซ่ึงจัดคร้ังแรกในภูมิภาคตะวันออกกลาง 
ชมทัศนียภาพอันงดงามของมหานครดูไบ ณ “ตึกเบิร์จ คาลิฟา” , ชมความยิ่งใหญ่ของโครงการ 
“เดอะ ปาล์ม” อภิมหาโปรเจ็คส์ และ เกาะบลูวอเทอร์ แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของมหานครดูไบ 



 

 

เที่ยวชมทะเลทรายอาหรับ ที่มีขนาดใหญ่ติด 1 ใน 4 ของโลก ทานอาหารค ่าสไตล์อาหรับ 
 พร้อมพักค้างคืนกับรีสอร์ทหรู  กลางทะเลทราย  พิเศษ!!! พักที่พักระดับ 4 ดาวทุกคืน 

ก าหนดการเดินทาง 
ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 

 

 

วันแรกของการเดินทาง(1)     กรุงเทพฯ  
22.30 น.      คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ประตูที่ 8 สายการบินเอมิเรตส์ 

แอร์ไลน์ (EMIRATES AIRLINES) สายการบินชั้นน าระดบัโลก โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยให้การ
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารและสัมภาระ 

วันที่สองของการเดินทาง(2)   ดูไบ - ชมเมือง - พักผ่อนตามอัธยาศัย    
01.45 น.      ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EMIRATES AIRLINES) เที่ยวบนิที่ EK 385 
04.55 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อย

แลว้ (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) เดินทางเขา้สู่ “นครดูไบ” (DUBAI) เป็นนครใหญ่สุดของ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีพ้ืนท่ีประมาณ 4,000 ตาราง
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอ่าวโอมานและอ่าว
เปอร์เซีย ถือได้ว่ามหานครดูไบเป็นเมืองท่าที่ส าคัญ
แห่งหน่ึงบนโลก  อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางการคา้และการ
ส่งออกที่ส าคัญอีกด้วย ในปี ค.ศ.1966 หลังจากมีการ
คน้พบน ้ ามนัดิบท าให้เมืองโบราณแห่งน้ีกลายเป็นเมือง
ท่ีมีความทันสมัยขึ้ นมา โดยโครงการ The Palm ที่
พัฒนาพ้ืนท่ีริมฝ่ังทะเลให้กลายเป็นความเจริญมีการ
สร้างโรงแรม รีสอร์ทต่างๆ น าท่านชม น าท่านเดินทาง
สู่  “ ค ล อ งดู ไ บ ”  (DUBAI CREEK)  เวิ้ ง น ้ าท ะ เล
ธรรมชาติจากอ่าวเปอร์เซีย ซ่ึงแบ่งดูไบออกเป็น 2 ส่วน
คือ ทางด้านตะวนัออกเฉียงเหนือ คือ DEIRA DUBAI 
และ ด้านตะวนัตกเฉียงใต้ คือ BUR DUBAI ซ่ึงคลอง
แห่งน้ีมีบทบาทท่ีส าคญัในประวตัิศาสตร์ของดูไบ เป็น



 

 

ทะเลที่ขุดเขา้มา มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีท่าจอดเรือ 8 ท่า ให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปกบัทศันียภาพ
สองฟากฝ่ังของคลอง จากนั้น น าท่านเก็บภาพ “ดูไบ เฟรม” (Dubai Frame) (ด้านนอก) สถาปัตยกรรมที่
เหมือนกรอบรูปซ่ึงมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยเป็นกรอบรูปฉาบทองค า มีความสูง 150 เมตร และความ
กวา้ง 93 เมตร ต าแหน่งท่ีตั้งของดูไบ เฟรมนั้น ตั้งอยู่ท่ีสวนสาธารณะซาบี (Zabeel Park) ซ่ึงเป็นสถานที่ที่
แบ่งดูไบออกเป็นเมืองเก่าและเมืองใหม่ ดา้นในอาคารยงัมีจดันิทรรศการการเติบโตของมหานครดูไบ โดยมี
เทคนิคในการจดันิทรรศการแบบหลากหลาย ด้านบนท่ีชั้น 48 เป็นจุดสูงสุดของดูไบเฟรม ยงัเป็นจุดชมวิว
ของดูไบอีกดว้ย  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
บ่าย เก็บภาพความงดงามของ “พิพิธภณัฑ์แห่งอนาคต” (Museum of the Future) พิพิธภณัฑ์แห่งอนาคตจะเป็น

สถานที่ส าคญัทางวฒันธรรมแห่งใหม่
ข อ ง ส ห รั ฐ อ า ห รั บ เอ มิ เ ร ต ส์ 
สถาปัตยกรรมทรงโค้งแปลกตาไม่
เหมือนที่ไหนด้วยการสลกัด้วยภาษา
อารบิก  3 มิติ  โดยเป็นบทกวีของ
ผู ้ปกครองนครดู ไบ  HH SHEIKH 
MOHAMMED เกี่ยวกบัวิสัยทศัน์ของ
เขาส าหรับอนาคตของเมือง ตวัอาคาร
มีความสูง 78 เมตร โดยมีการก่อสร้าง
โดยใช้นวตักรรมมากมาย อาทิ พาราเมตริกดีไซน์ , สถาปัตยกรรมพลงังานแสงอาทิตยแ์บบพาสซีฟ การ
หมุนเวียนทั้งพลงังานและน ้ า รวมถึงการสร้างพลงังานทดแทนแบบรวม ดา้นในของพิพิธภณัฑแ์ห่งอนาคต 
จะถูกแบ่งเป็น 3 ชั้นท่ีมีการจดันิทรรศการ ซ่ึงประกอบไปดว้ยการจดัแสดงอนาคตที่เป็นไปไดข้องการพฒันา
ทรัพยากรในอากาศ ระบบนิเวศและวิศวกรรมชีวภาพ สุขภาพ และจิตวิญญาณ , เทคโนโลยีแห่งอนาคตอนั
ใกลท่ี้จะเปล่ียนโลกของเราโดยจดัการกบัความทา้ทายในดา้นต่างๆ เช่น น ้า สุขภาพ อาหาร การขนส่ง และ
พลังงาน และชั้นสุดท้ายจะถูกจดัขึ้นส าหรับเด็ก โดยพวกเขาจะได้ส ารวจและไขความท้าทายในแบบท่ี
เลียนแบบไม่ได้ เพื่อเป็น “วีรบุรุษในอนาคต” ของเรา  น าท่านเดินทางเขา้สู่ โรงแรมที่พกั อิสระให้ท่านได้
พกัผ่อนตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ ภตัตาคาร  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  



 

 

หลงัรับประทานอาหาร น าชม “น ้าพุเตน้ระบ า” (The Dubai Fountain Show) ที่สวยงามที่สุดติดอนัดับตน้ๆ 
ของโลก พร้อมสัมผสับรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ของทะเลสาบน ้าพุสีฟ้าคราม เสมือนเวเนเช่ียนแห่งดูไบ 
อนังดงาม ซ่ึงตั้งอยู่คู่กับ โรงแรมสุดหรู ถึง 2 แห่งคือ The Address Hotel และ Amani Hotel ซ่ึงตั้งอยู่ในตึก 
Burj Khalifa หรือตึก Burj Dubai นัน่เอง อิสระ ถ่ายรูป ความงดงามของ ด้านหนา้ และบนสะพาน Al Bahar 
ซ่ึงลอ้มรอบไปด้วยทะเลสาบสีคราม อันงดงาม โดยตั้งอยู่กึ่ งกลาง ซ่ึงง่ายต่อการถ่ายภาพ และ ชมความ
อลังการของ โชว์น ้ าพุ เต้นระบ า (Fountain Show), Al Bahar Souk, Dubai Mall, The Address Hotel และ 
ที่สุดของท่ีสุดแห่งดูไบ กบั การประดบัแสงสีอนัอลงัการ ของ Burj KhalifaTower 
 
 
 
 
 
 
 

 

ท่ีพกั : HOLIDAY INN FESTIVAL CITY                                          หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วันที่สามของการเดินทาง(3)   ดูไบ - เข้าชมงาน DUBAI WORLD EXPO 2020 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
09.30 น.  น าท่านเดินทางสู่ “งานมหกรรมนิทรรศการระดับโลก” ณ Dubai Exhibition Centre ซ่ึงเป็นงานที่ถูกยกให้

เป็น 1 ใน 3 งานท่ียิ่งใหญ่ระดับโลก เช่นเดียวกับการแข่งขนัโอลิมปิกและฟุตบอลโลก ซ่ึงจดัต่อเน่ืองและ
หมุนเวียนประเทศเจ้าภาพที่เป็นภาคีสมาชิก ภายใต้การจัดงานโดยส านักงานมหกรรมโลก (Bureau of 
International Exposition หรือ BIE) เป็นองคก์รระหว่างประเทศมีหน้าท่ีบริหารจดังาน ซ่ึงจดังานในทุก 5 ปี 
โดยงานถูกจดัขึ้นครั้ งแรก เม่ือ ค.ศ.1851 ณ กรุงลอนดอน และประเทศไทยได้เขา้ร่วมงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2405** ซ่ึงแต่เดิมถูกจดัขึ้นเพ่ือแลกเปล่ียนวฒันธรรมเท่านั้น แต่ในปี 1988 แต่ละประเทศได้มองงาน World 
Expo เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในระดับสากล โดยแต่ละประเทศนั้ นจะน า
วฒันธรรมและส่ิงท่ีน่าสนใจของในประเทศมาจัดแสดงในงานน้ี โดยพ้ืนท่ีจดังานของครั้ งน้ี มากถึง 4.3 
ตารางกิโลเมตร โดยมีแนวคิดในการจัดงาน แบ่งออกเป็น 3 หัวขอ้ย่อย ได้แก่ โอกาส (Opportunity), การ
ขับเค ล่ือน  (Mobility), ความยั่งยืน  (Sustainability) อยู่ภ ายใต้หั วข้อหลัก   “CONNECTING MINDS, 



 

 

CREATING THE FUTURE หรือ เช่ือมความคิด สร้างอนาคต” ซ่ึงในการจัดงานในแต่ละครั้ ง ได้สร้าง
สถาปัตยกรรมท่ียิ่งใหญ่ให้ผูค้นได้รับชมมากมาย อาทิ คริสตลั พาเลซ , หอไอเฟล , สเปซ นีดเดิล , อะโต
เมี่ยม , เฟอร์รีส วีล ฯลฯ 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย งาน World Expo มีกว่า 190 ประเทศที่ เข้าร่วมงาน  จัดงานด้วยแรงบันดาลใจเกี่ ยวกับนวัตกรรม, 

สถาปัตยกรรม และวฒันธรรม ท่านสามารถเที่ยวชมอาคารจดัการแสดงของแต่ละประเทศ, อาคารผูจ้ดังาน
หลกั หรืออาคารพิเศษของงานได ้อิสระให้ทุกท่านเที่ยวชมงานตามอธัยาศยัตลอดช่วงบ่าย 

ค ่า อิสระอาหารอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั : HOLIDAY INN FESTIVAL CITY                                          หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วันที่ส่ีของการเดินทาง(4)   ดูไบ - เข้าชมงาน DUBAI WORLD EXPO 2020 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
09.30 น. น าท่านเดินทางสู่ “งานมหกรรมนิทรรศการระดบัโลก” ณ Dubai Exhibition Centre ซ่ึงเป็นงานที่ถูกยกให้

เป็น 1 ใน 3 งานท่ียิ่งใหญ่ระดบัโลก เช่นเดียวกบัการแข่งขนัโอลิมปิกและฟุตบอลโลก 
เที่ยง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย อิสระให้ทุกท่านเท่ียวชมงานตามอธัยาศยัตลอดช่วงบ่าย 
ค ่า อิสระอาหารอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั : HOLIDAY INN FESTIVAL CITY                                          หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วันที่ห้าของการเดินทาง(5)   ดูไบ - เข้าชมงาน DUBAI WORLD EXPO 2020 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
09.30 น. น าท่านเดินทางสู่ “งานมหกรรมนิทรรศการระดบัโลก” ณ Dubai Exhibition Centre ซ่ึงเป็นงานที่ถูกยกให้

เป็น 1 ใน 3 งานท่ียิ่งใหญ่ระดบัโลก เช่นเดียวกบัการแข่งขนัโอลิมปิกและฟุตบอลโลก 
เที่ยง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย อิสระให้ทุกท่านเท่ียวชมงานตามอธัยาศยัตลอดช่วงบ่าย 
ค ่า อิสระอาหารอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั : HOLIDAY INN FESTIVAL CITY                                          หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 



 

 

วันที่หกของการเดินทาง(6)  ดูไบ – ตลาดเคร่ืองเทศและตลาดทองค า - นั่ง 4WD ตะลุยทะเลทราย 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่าน นั่งเรือ Abra Ride สัมผสัวิถีชีวิตสองฝ่ัง The Creek สู่ ท่าเรือ “ตลาดทอง” (Gold  Souk) และ “ตลาด
เคร่ืองเทศ” (Spicy Souk) เป็นแหล่ง
รวมการซ้ือขายทองค าท่ีเก่าแก่ตั้ งอยู่
ในย่านการคา้ Deira มีช่ือเสียงไปทั่ว
โลก อีกทั้ งเป็นตลาดทองค าที่ใหญ่
ที่สุดในตะวนัออกกลางและใหญ่ที่สุด
ในโลกอีกแห่งหน่ึงด้วย เป็นตลาด
ทองค าปลอดภาษี ภายในมีทั้งร้านขาย
ทอง, อญัมณี, จิวเวอร์ร่ี ให้ไดเ้ลือกชม
มากมายกว่าร้อยร้าน ให้ท่านได้เลือก
ซ้ือหาลวดลายอันสวยงามแปลกตา
ห ล าก ห ล าย ดี ไ ซ น์  แ ล ะ ต ล าด
เคร่ืองเทศ (Spicy Souk) ที่เต็มไปด้วย
มนต์เสน่ห์ของเคร่ืองเทศนานาชนิด 
อาทิ กระวาน อบเชย ผงเคร่ืองแกง และตลาดเคร่ืองเทศแห่งน้ี ท่านยงัสามารถหาซ้ือของทอ้งถ่ินเพ่ือเป็นของ
ท่ีระลึก เช่น ผา้ไหมทอมือ น ้ าหอม ผลไม้แห้ง ชาสมุนไพร จากนั้ น น าท่านถ่ายรูป “ย่านบาสตากิยา” 
(Bastakiya) เขตบา้นเมืองดั้งเดิมท่ีสร้างขึ้นราวปลายศตวรรษท่ี 19 - ต้นศตวรรษที่ 20 ในอดีต ย่านน้ีเป็น
แหล่งที่อยู่อาศยัและแหล่งการคา้ของพ่อคา้ชาวเปอร์เซีย ในปัจจุบนัเป็นแหล่งร้านคา้ ร้านกาแฟ อาร์ตแกลอร่ี 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านสู่  น าท่านเก็บภาพความสวยงามของ “สุเหร่าจูไมราห์” (JUMEIRAH MOSQUE) 
สุเหร่าคู่บา้นคู่เมืองของดูไบ สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลงั ได้ช่ือว่าเป็นสุเหร่าที่สวยงามมากท่ีสุดในแถบน้ี ให้
ท่านได้เก็บภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก จากนั้น น าท่านเก็บภาพถ่าย “ชายหาดจูไมราห์” (JUMEIRAH BEACH) ซ่ึง
เป็นชายหาดตากอากาศที่สวยงามยอดนิยมของดูไบ และแวะถ่ายรูปดา้นนอก คู่กบัโรงแรม BURJ AL ARAB  
โรงแรมสุดหรู ระดับ 7 ดาว ที่สวยและหรูหราที่สุดแห่งหน่ึงของโลก และมีช่ือเสียงของตะวนัออกกลาง ที่
ทุกคนใฝ่ฝันที่จะมีโอกาสเขา้ไปสัมผสั ตั้งอยู่ริมอ่าวอาหรับและเป็นที่พกัอาศยัของเศรษฐีชาวอาหรับ น าท่าน 



 

 

เดินทางสู่ สถานีรถรางเดี่ยว MONORAIL นั่งชม The Palm Island By Nakheel เป็นโครงการที่อลงัการ สุด
ยอดโปรเจคส์ของ ยูไนเต็ดอาหรับเอ
มิเรตส์ โดยการถมทะเลให้เป็นเกาะ
เทียม สร้างเป็นรูปต้นปาล์ม 3 เกาะ 
บน เก าะมี ที่ พัก โรงแรม  รีสอ ร์ท 
อพาร์ตเมนต ์ร้านคา้ ภตัตาคาร รวมทั้ง
ส านั ก  ง าน ต่ างๆ  นั บ ว่ า เป็ น ส่ิ ง
มหัศจรรยอ์นัดบัที่ 8 ของโลก ให้ท่าน
ได้ชมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะ น้ี 
จากนั้น ท่านเขา้สู่ “เดอะปาล์ม” โครงการท่ียิ่งใหญ่และสร้างความฮือฮาให้กับคนทั้งโลก เป็นการถมทะเล
เพื่อเนรมิตแผ่นดินใหม่ ตามด าริของ
ท่านเชคที่เปิดให้ชาวต่างชาติเข้าไป
เป็นเจ้าของที่ดินและที่อยู่อาศัย อภิ
มหาโปรเจกต์แห่งน้ี เป็นโครงการ
พัฒ น าที่ อ ยู่ อ าศัย ช้ อป ป้ิ งมอลล ์
โรงหนัง โรงแรม และรีสอร์ต โดยมี
รถไฟฟ้าวิ่งรับ-ส่งผูโ้ดยสารเช่ือมกับ
แผ่นดินใหญ่ ด้านปลายสุดของเดอะ
ปาล์มคือ โรงแรมแอตแลนติส ที่ถูก
กล่าวขวญัถึงว่าเป็นโรงแรมท่ีหรูหราอลงัการ มีชายหาดส่วนตวั เฉกเช่นเทพีแห่งเดอะปาลม์กนัเลยทีเดียว 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย เดินทางเขา้สู่ “เกาะบลูวอเทอร์” (BLUEWATERS ISLAND) เกาะท่ีถูกสร้างขึ้น ตั้งอยู่นอกชายหาดจูไมราห์ 

โดยเกาะแห่งน้ีมีโรงแรมระดับ 5 ดาว จ านวน 2 
แห่ง สร้างขึ้ น เพ่ือเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
โดยรวมเอาแหล่งธุรกิจที่อยู่อาศยัสุดอลงัการมาไว้
ดว้ยกัน อีกหน่ึงจุดที่ถือเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่
ของดูไบนั้ นก็คือ “ดูไบ อายส์” (DUBAI EYE) 
ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ ซ่ึงมีความสูง 210 เมตร 
และจ านวนแคปซูล 48 แคปซูล โดยดูไบอายส์แห่ง



 

 

น้ี ได้รับแรงบนัดาลใจมากจาก “ลอนดอน อายส์” ประเทศองักฤษ อิสระให้ท่านไดเ้ดินเที่ยวชมเกาะแห่งน้ี
ตามอธัยาศยั จนได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลบัสู่ โรงแรมที่พกั กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กที่บรรจุ
ของใชจ้ าเป็นส าหรับพกัคา้งคืนในโรงแรมกลางทะเลทราย 

15.00 น. คณะพร้อมกัน ณ Lobby ของโรงแรม (มีเวลาให้ท่านเปล่ียนชุด) น าท่านตะลุยทวัร์ทะเลทราย (Dune Safari 
& BBQ Dinner) โ ด ย ร ถ  4  W/D 
พร้อมคนขับที่มีประสบการณ์  (รถ
ขบัเคล่ือน4ลอ้) 1 คนั / 6 ท่าน ท่านจะ
ได้สนุกสนานและตื่น เต้นพร้อม
สัมผสักบัประสบการณ์อนัแปลกใหม่
กบัการนั่งรถตะลุยไปบนเนินทรายที่
มีทั้ งสูงและต ่าสลับกันไปที่ท้าทาย
และหวาดเสียวแต่ปลอดภัย จากนั้ น 
น าท่านถ่ายรูป (Dubai Sun set ) ชม
พระอาทิตยต์กดิน อนังดงามบนเนินทรายสุดแสนโรแมนติก พร้อมให้ท่านได้สนุกสนานกบัการถ่ายภาพกับ
อูฐ หรือให้ท่านพกัผ่อนในแคม้ป์กระโจมแบบอาหรับ ซ่ึงมีกิจกรรมมากมาย  

***** อย่าลืมเอาแจ็คเก็ต, แว่นตาและกล้องถ่ายรูปไปด้วย ***** 
     หมายเหตุ ..!!  
-   ท่านท่ีเมารถกรุณา ทานยาแกเ้มาล่วงหนา้อย่างนอ้ย คร่ึงชัว่โมง หรือ ควรแจง้หัวหนา้ทวัร์ก่อนไปทวัร์ทะเลทราย  
-   ทางทวัร์ จะไม่รับผิดชอบ และ ไม่อนุญาตให้ ผูท้ี่เป็นโรคหัวใจ, โรคความดนัโลหิต ฯลฯ นัง่รถไป Dune Safari ตะลุย 
    ทะเลทราย  

ฟรี ... กิจกรรม ภายใน Camp by Arabian World Group 
-   Henna Tattoo.. (ทดลองศิลปะการเพนทล์วดลายบน มือ,ไหล่ ในแบบฉบบัชาวอาหรับ) 
-   Shi Sha.. (เคร่ืองสูบบารากู่ แบบฉบบัของชาวอาหรับ กล่ินผลไม ้) 
-   Gala baya .. ให้ท่านแต่งกายพ้ืนเมืองแบบชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก  
-   ฟรี.. ไม่อั้น ชิมชาอาหรับ, อินทผลมั, ชา, กาแฟ, น ้าอดัลม, น ้าดื่ม  

ค ่า  บริการอาหารเยน็แบบ Arab Buffet & BBQ ณ BAB AL SHAMS DESERT RESORT & SPA  
 -  เปิดประสบการณ์ชิมอาหาร แบบอาหรับแบบบาร์บีคิว (ไก่,เน้ือแกะ, เน้ือววั ), สลดัผกั, ผกัดอง, ฮามุส, มนั

ฝรั่งอบ, ถัว่ตม้, สปาเกตตี้ , ขา้วผดั สไตล์อาหรับ, ขา้วขาว และของหวาน อาทิ อุมส์อาลีหรือพุดดิ้งนม เป็น



 

 

ตน้ หรือจิบชาและกาแฟหอมกรุ่น สไตลอ์าหรับในบรรยากาศที่แสนสบาย กบัเบาะท่ีนั่งบนพ้ืนพรหมกลาง
ทะเลทราย ใกลเ้วทีการแสดง ตื่นตาตื่นใจ ไปกบัโชวก์ารแสดงแบบอาหรับ อาทิ 
 - ชม “ระบ าหนา้ทอ้ง” ( Belly Dance ) ศิลปะจากสาวชาวอาหรับ  
 - ชม “ระบ ากระโปรง” ซ่ึงประดับไฟสวยงาม (Tanora) ศิลปะ
แห่งการร่ายร าของชายหนุ่ม ซ่ึงโชว์ลีลาศิลปะการควงพรมแบบ
อาหรับซ่ึงตอ้งใชเ้วลาฝึกฝนอย่างนอ้ย ประมาณ 3 ปีขึ้นไป  
- ระบ าอาหรับ (Arabian Dance Show) ซ่ึงหาดูได้ยาก มีเฉพาะ
แถบอาหรับเท่านั้น 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางเขา้สู่ โรงแรมท่ีพกั 

ท่ีพกั : BAB AL SHAMS DESERT RESORT                                    หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
https://babalshams.com/ 
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=babalshamshotel&set=a.316166995077296 

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง(7)   ดูไบ - ชมวิวเมืองมหานครดูไบจากตึกเบิร์จคาลิฟา  
                                ช้อปป้ิงเดอะ ดูไบ มอลล์ - สนามบิน 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่าน ขึ้นตึก BURJ KHALIFA (BURJ DUBAI) ซ่ึงเป็นที่สุดของที่สุดแห่งดูไบ กบัการประดบัแสงสี อนั
อลงัการ ของ BURJ KHALIFA TOWER ซ่ึงสูงถึง 828 เมตร (ปัจจุบนั) มีทั้งหมด 160 ชั้น เป็นตึกท่ีไดช่ื้อว่า
สูงท่ีสุดในโลก *** ซ่ึงไดม้ีการเปิดตวัอย่างเป็นทางการเมื่อวนัที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2553 และ เปล่ียนช่ืออาคาร
จาก “เบิร์จ ดูไบ” เป็น “เบิร์จ คาลิฟา” เพื่อ เป็นเกียรติแก่ ชีกห์คาลิฟา บิน ซาเอด อลันาห์ยนั เจา้ผูค้รองนคร
อาบูดาบี และ ประธานาธิบดี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บูร์จ คาลิฟาออกแบบโดย เอสโอเอ็ม ผูอ้อกแบบเดียวกัน
กับเซียร์ทาวเวอร์ อาคารที่ สูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาใน 
ปัจจุบัน การตกแต่งภายในจะตกแต่งโดยจอร์ โจ อาร์มานี 
โดยเป็นโรงแรม อาร์มานีส าหรับ 37 ชั้นล่าง โดยชั้น 45 ถึง 
108 จะเป็นอะพาร์ตเมนต ์โดยที่เหลือจะเป็นส านกังาน และ 
ชั้นท่ี 123 และ 124 จะเป็นจุดชมวิวของตึก ส่วนบนของตึก
จะเป็นเสาอากาศส่ือสารนอกจากน้ีชั้น 78 จะมีสระว่ายน ้ า 
กลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยตึกน้ีจะติดตั้งลิฟต์ท่ีเร็วท่ีสุดใน



 

 

โลก ท่ีความเร็ว 18 เมตรต่อวินาที (65 ก.ม.ต่อชม., 40 ไมลต์่อชม.) โดยลิฟตท์ี่มีความเร็วสูงสุด ปัจจุบนัอยู่ที่ 
ไทเป 101 ที่ความเร็ว 16.83 เมตรต่อวินาที  

 เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร RED LOBSTER 
 บ่าย  จากนั้น น าท่านสู่ “เดอะ ดูไบ มอลล์” 

(The Dubai Mall) แหล่งช้อบป้ิงขนาด
ใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก รวมไป
ด้วยร้านค้ามากมาย และAquarium 
ขนาดยกัษ์ Aquarium แห่งน้ีได้ช่ือว่า
ใช้แผ่นอะคริลิคในการประกอบตูป้ลา
ที่ ใหญ่ สุดในโลก  โดยเดอะ ดู ไบ 
มอลล์ เป็นส่วนหน่ึงของ ดาวน์ทาวน์ 
เบิ ร์ จ ดู ไบ  (Downtown Burj Dubai) 
มูลค่า 2 หม่ืนลา้นดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงเป็น ท่ีตั้งของเบิร์จ ดูไบ อาคารท่ีสูงท่ีสุดในโลก 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
หลงัรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ 

วันที่แปดของการเดินทาง(8)   ดูไบ - กรุงเทพฯ 
02.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK384 
12.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

**************************************************   
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอัน
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง 
โดย บริษัทฯ  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผูน้ าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้ นทั้ งน้ีการตัดสินใจ  จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

 
  
 
 
 
 



 

 

อัตราค่าบริการ  
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัห้องละ 2 ท่าน 
    เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
    พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

   เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
     พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเดี่ยว 

 06-13 พ.ย. 2564 79,900 79,900 75,900 16,900 

 13-20 พ.ย. 2564 79,900 79,900 75,900 16,900 

   20-27 พ.ย. 2564 79,900 79,900 75,900 16,900 

 27พ.ย.-04 ธ.ค.2564 79,900 79,900 75,900 16,900 

   04-11 ธ.ค. 2564 79,900 79,900 75,900 16,900 

   10-17 ธ.ค. 2564 79,900 79,900 75,900 16,900 

   18-25 ธ.ค. 2564 89,900 89,900 85,900 18,900 

   24-31 ธ.ค. 2564 89,900 89,900 85,900 18,900 

26 ธ.ค.-02 ม.ค.2565 99,900 99,900 95,900 20,900 

27 ธ.ค.-03 ม.ค.2565 99,900 99,900 95,900 20,900 

   01-08 ม.ค. 2565 79,900 79,900 75,900 16,900 

   08-15 ม.ค. 2565 79,900 79,900 75,900 16,900 

   15-22 ม.ค. 2565 79,900 79,900 75,900 16,900 

   22-29 ม.ค. 2565 79,900 79,900 75,900 16,900 

29 ม.ค.-05 ก.พ.2565 79,900 79,900 75,900 16,900 

   05-12 ก.พ. 2565 79,900 79,900 75,900 16,900 

   12-19 ก.พ. 2565 79,900 79,900 75,900 16,900 

26 ก.พ.-05 มี.ค.2565 79,900 79,900 75,900 16,900 

   05-12 มี.ค. 2565 79,900 79,900 75,900 16,900 

   12-19 มี.ค. 2565 79,900 79,900 75,900 16,900 

26 มี.ค.-02 เม.ย.2565 79,900 79,900 75,900 16,900 

* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจ านวนผูเ้ดินทางครบ 10 ท่านเท่านั้น * 



 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
❖ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ - ดูไบ – กรุงเทพฯ  
❖ ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง  
❖ โรงแรมที่พกัตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
❖ ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเขา้เมืองต่างๆ  
❖ ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าวีซ่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพจิารณา

หรือไม่ก็ตาม  
❖ ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ิน 
❖ ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูม้ีประสบการณน์ าเที่ยวให้ความรู้และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
❖ ค่าประกนัสุขภาพและประกนัอุบตัิเหตุในการเดนิทาง วงเงนิคุม้ครองสูงสุดมากถึง 5,000,000 บาท   
❖ ค่า RT-PCR TEST เมื่อเดินทางถึงดไูบ 
❖ ค่าทิปพนกังานขบัรถและไกด์ทอ้งถ่ิน  
❖ น ้าดื่ม ท่านละ 1 ขวดต่อวนั 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
❖ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
❖ ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  
❖ ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซักรีด , ค่าเคร่ืองดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
❖ ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัที่ทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหัน 
❖ ผลการตรวจโควิด เพ่ือยืนยนัผลว่าไม่มีเช้ือก่อนการเดินทาง มีอายุไม่เกิน 96 ชัว่โมง ก่อนเดินทางถึงดูไบ โดยวิธีการตรวจ

แบบ RT-PCR เท่านั้น!!! ในเอกสารตอ้งระบุ ช่ือ-นามสกุล วนัเดือนปีเกิด ท่ีตรงตามหน้าพาสปอร์ต (ห้ามผิดแม้แต่ 1 
ตวัอกัษรหรือตวัเลข)ในการยืนยนัผล โดยระบุว่า “NEGATIVE” หรือ “NOT DETECTED” เท่านั้น ถา้เอกสารระบุว่า 
“INVALID” ไม่สามารถใชไ้ด ้โดยผลการตรวจจ าเป็นตอ้งออกเป็นภาษาองักฤษ หรือ ภาษาอารบิกเท่านั้น 

❖ การส ารองท่ีพกั Alternative State Quarantine (ASQ) สถานที่กกัตวัทางเลือก กระบวนการของการกกักนัโรค ณ โรงแรมท่ี
ไดร้ับอนุมตัิจากรัฐบาล ระยะเวลาในการกักตวัขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ซ่ึงรัฐบาลจะเป็นผูก้  าหนด (ท่านสามารถเลือก ASQ 
ไดต้ามความตอ้งการของท่าน  

❖ ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ ท่านละ 100 บาท ต่อวนั ทั้งหมดท่านละ 800 บาท ตลอดการเดินทาง 

** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ** 



 

 

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงิน  
❖ กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 50,000.-บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  
มายงับริษทั และค่าใชจ้่ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 3 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือ ท่านไดแ้จง้กบัทางบริษทัไม่ผ่านการ
ยื่นวีซ่า หรือ ผลการตรวจโรค Covid-19 เป็นบวก ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด 
❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
❖ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 
และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
❖ เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวีซ่า VISA 
• หนงัสือเดินทาง (ตวัจริง) ที่เหลืออายุใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน และมีหนา้หนงัสือเดินทางว่างอย่างนอ้ย 3 หนา้  
• รูปถ่ายสี ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ านวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม ่
• สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็นฟัน ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
• กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปีบริบรูณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ได ้
• เดินทางทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออก 
• โดยที่ว่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศและวนัเดนิทาง (ตวัจริง) 
• ส าเนาบตัรประชาชน  1 ชุด  
• ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด (กรณีอายุต ่ากว่า 20 ปี) 
• ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
• ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ส าเนาทะเบียนหย่า 1 ชุด (ถา้มี) 
• ส าเนาใบมรณะบตัร 1 ชุด (กรณีเป็นหมา้ย) 
• ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล 1 ชุด (ถา้มี) 



 

 

❖ กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแลว้  ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

❖ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท์ี่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่
ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า
ท่องเที่ยว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออก
เดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

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


