สั มผัสงานยิงใหญ่ระดับโลก World Expo 2020 ซึงจัดครังแรกในภูมิภาคตะวันออกกลาง
ชมทัศนียภาพอันงดงามของมหานครดูไบ ณ “ตึกเบิร์จ คาลิฟา” , ชมความยิงใหญ่ของโครงการ
“เดอะ ปาล์ ม” อภิมหาโปรเจ็คส์ และ เกาะบลูวอเทอร์ แลนด์มาร์ กแห่งใหม่ ของมหานครดูไบ
เทียวชมทะเลทรายอาหรับ ทีมีขนาดใหญ่ติด 1 ใน 4 ของโลก ทานอาหารคําสไตล์อาหรับ
พร้ อมพักค้างคืนกับรีสอร์ ทหรู กลางทะเลทราย พิเศษ!!! พักทีพักระดับ ดาวทุกคืน

กําหนดการเดินทาง
ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565
วันแรกของการเดินทาง(1) กรุงเทพฯ
22.30 น.

คณะผูเ้ ดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ประตูที 8 สายการบินเอมิเรตส์
แอร์ไลน์ (EMIRATES AIRLINES) สายการบินชันนําระดับโลก โดยมีเจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯ คอยให้การ
ต้อนรับและอํานวยความสะดวกเรื องเอกสารและสัมภาระ

วันทีสองของการเดินทาง(2) ดูไบ - ชมเมือง - พักผ่อนตามอัธยาศัย
01.45 น.
04.55 น.

ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EMIRATES AIRLINES) เทียวบินที EK 385
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อย
แล้ว (เวลาท้องถินช้ากว่าประเทศไทย 3 ชัวโมง) เดินทางเข้าสู่ “นครดูไบ” (DUBAI) เป็ นนครใหญ่สุ ดของ
สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ มี พื นที ประมาณ 4,000 ตารางกิ โลเมตร มี อาณาเขตติ ดต่อกับ อ่ าวโอมานและอ่า ว
เปอร์เซีย ถือได้ว่ามหานครดูไบเป็ นเมืองท่าทีสําคัญแห่ งหนึ งบนโลก อีกทังยังเป็ นศูนย์กลางการค้าและการ
ส่งออกทีสําคัญอีกด้วย ในปี ค.ศ.1966
หลังจากมี การค้น พบนํามันดิ บ ทําให้
เมืองโบราณแห่ งนี กลายเป็ นเมืองที มี
ความทั น สมั ย ขึ นมา โดยโครงการ
The Palm ทีพัฒนาพืนทีริ มฝังทะเลให้
กลายเป็ น ความ เจริ ญ มี ก ารส ร้ า ง
โรงแรม รี ส อร์ ทต่างๆ นําท่านชม นํา
ท่านเดิน ทางสู่ “คลองดูไบ” (DUBAI
CREEK) เวิ งนํ าทะเลธรรมชาติ จ าก
อ่าวเปอร์ เซี ย ซึ งแบ่งดู ไบออกเป็ น 2 ส่ วนคือ ทางด้านตะวันออกเฉี ยงเหนื อ คือ DEIRA DUBAI และ ด้าน
ตะวันตกเฉี ยงใต้ คือ BUR DUBAI ซึ งคลองแห่ งนี มีบ ทบาททีสําคัญในประวัติศาสตร์ ของดูไบ เป็ นทะเลที
ขุ ด เข้ า มา มี ค วามยาวประมาณ 14
กิโลเมตร มี ท่ าจอดเรื อ 8 ท่า ให้ท่าน
ได้ช มและถ่ายรู ป กับ ทัศ นี ยภาพสอง
ฟากฝังของคลอง จากนัน นําท่านเก็บ
ภาพ “ดู ไบ เฟ รม ” (Dubai Frame)
(ด้านนอก) สถาปั ต ยกรรมที เหมื อ น
กรอบรู ปซึ งมีขนาดใหญ่ทีสุ ดในโลก
โดยเป็ นกรอบรู ปฉาบทองคํา มีความ
สูง 150 เมตร และความกว้าง 93 เมตร
ตําแหน่งทีตังของดูไบ เฟรมนัน ตังอยู่
ทีสวนสาธารณะซาบี (Zabeel Park) ซึ งเป็ นสถานทีทีแบ่งดูไบออกเป็ นเมืองเก่าและเมืองใหม่ ด้านในอาคาร
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เทียง
บ่าย

คํา

ยังมีจดั นิทรรศการการเติบโตของมหานครดูไบ โดยมีเทคนิ คในการจัดนิ ทรรศการแบบหลากหลาย ด้านบน
ทีชัน 48 เป็ นจุดสู งสุดของดูไบเฟรม ยังเป็ นจุดชมวิวของดูไบอีกด้วย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
เก็บภาพความงดงามของ “พิพิธภัณฑ์
แห่ งอนาคต” (Museum of the Future)
พิพิธภัณฑ์แห่ งอนาคตจะเป็ นสถานที
สํ าคัญ ทางวัฒ นธรรมแห่ ง ใหม่ ข อง
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สถาปัตยกรรม
ทรงโค้งแปลกตาไม่เหมือนทีไหนด้วย
การสลัก ด้ว ยภาษาอารบิ ก 3 มิ ติ โดย
เป็ นบทกวี ข องผู ้ป กครองนครดู ไ บ
HH SHEIKH MOHAMMED
เกี ยวกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องเขาสํ า หรั บ
อนาคตของเมือง ตัวอาคารมีความสูง 78 เมตร โดยมีการก่อสร้างโดยใช้นวัตกรรมมากมาย อาทิ พาราเมตริ ก
ดีไซน์ , สถาปัตยกรรมพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาสซีฟ การหมุนเวียนทังพลังงานและนํา รวมถึงการสร้ าง
พลังงานทดแทนแบบรวม ด้านในของพิพิธภัณฑ์แห่ งอนาคต จะถูกแบ่งเป็ น 3 ชันทีมีการจัดนิทรรศการ ซึ ง
ประกอบไปด้ว ยการจัด แสดงอนาคตที เป็ นไปได้ข องการพัฒ นาทรั พ ยากรในอากาศ ระบบนิ เวศและ
วิศวกรรมชีวภาพ สุขภาพ และจิตวิญญาณ , เทคโนโลยีแห่งอนาคตอันใกล้ทีจะเปลียนโลกของเราโดยจัดการ
กับความท้าทายในด้านต่างๆ เช่น นํา สุ ขภาพ อาหาร การขนส่ ง และพลังงาน และชันสุ ดท้ายจะถูกจัดขึน
สํา หรับ เด็ก โดยพวกเขาจะได้สํารวจและไขความท้าทายในแบบที เลียนแบบไม่ได้ เพื อเป็ น “วีรบุ รุษ ใน
อนาคต” ของเรา นําท่านเดิ นทางเข้าสู่ โรงแรมทีพัก อิส ระให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธ ยาศัย จนได้เวลาอัน
สมควร นําท่านเดินทางสู่ ภัตตาคาร
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหาร นําชม “นําพุเต้นระบํา” (The Dubai Fountain Show) ที สวยงามทีสุ ดติดอันดับต้น ๆ
ของโลก พร้อมสัมผัสบรรยากาศสุ ดแสนโรแมนติก ของทะเลสาบนําพุสีฟ้าคราม เสมือนเวเนเชียนแห่งดูไบ
อันงดงาม ซึ งตังอยู่คู่ก ับ โรงแรมสุ ดหรู ถึง 2 แห่ งคือ The Address Hotel และ Amani Hotel ซึ งตังอยู่ในตึ ก
Burj Khalifa หรื อตึก Burj Dubai นันเอง อิสระ ถ่ายรู ป ความงดงามของ ด้านหน้า และบนสะพาน Al Bahar
ซึ งล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบสี คราม อัน งดงาม โดยตังอยู่กึงกลาง ซึ งง่ายต่อการถ่ายภาพ และ ชมความ
อลัง การของ โชว์น ํ าพุ เ ต้น ระบํา (Fountain Show), Al Bahar Souk, Dubai Mall, The Address Hotel และ
ทีสุดของทีสุ ดแห่งดูไบ กับ การประดับแสงสี อนั อลังการ ของ Burj KhalifaTower
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ทีพัก :

HOLIDAY INN FESTIVAL CITY

หรื อทีพักระดับใกล้เคียง

วันทีสามของการเดินทาง(3) ดูไบ - เข้ าชมงาน DUBAI WORLD EXPO 2021
เช้า
09.30 น.

คํา

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ “งานมหกรรมนิ ทรรศการระดับโลก” ณ Dubai Exhibition Centre ซึ งเป็ นงานที ถูกยกให้
เป็ น 1 ใน 3 งานทียิงใหญ่ระดับโลก เช่ นเดียวกับการแข่งขันโอลิม ปิ กและฟุตบอลโลก ซึ งจัดต่อเนื องและ
หมุน เวี ยนประเทศเจ้าภาพที เป็ นภาคี ส มาชิ ก ภายใต้ก ารจัด งานโดยสํานัก งานมหกรรมโลก (Bureau of
International Exposition หรื อ BIE) เป็ นองค์กรระหว่างประเทศมีหน้าทีบริ หารจัดงาน ซึ งจัดงานในทุก 5 ปี
โดยงานถูกจัดขึนครังแรก เมื อ ค.ศ.1851 ณ กรุ งลอนดอน และประเทศไทยได้เข้าร่ วมงานมาตังแต่ ปี พ.ศ.
2405** ซึ งแต่เดิมถูกจัดขึนเพือแลกเปลียนวัฒนธรรมเท่านัน แต่ในปี 1988 แต่ละประเทศได้มองงาน World
Expo เป็ นเครื องมื อในการส่ งเสริ ม ภาพลัก ษณ์ ข องประเทศในระดับ สากล โดยแต่ ล ะประเทศนั นจะนํา
วัฒ นธรรมและสิ งทีน่ าสนใจของในประเทศมาจัดแสดงในงานนี โดยพื นทีจัดงานของครังนี มากถึ ง 4.3
ตารางกิ โลเมตร โดยมี แนวคิดในการจัดงาน แบ่งออกเป็ น 3 หัวข้อย่อย ได้แก่ โอกาส (Opportunity), การ
ขั บ เคลื อน (Mobility), ความยังยื น (Sustainability) อยู่ ภ ายใต้ หั ว ข้ อ หลั ก “CONNECTING MINDS,
CREATING THE FUTURE หรื อ เชื อมความคิ ด สร้า งอนาคต” ซึ งในการจัด งานในแต่ ล ะครั ง ได้ส ร้ า ง
สถาปั ตยกรรมทียิงใหญ่ให้ผคู ้ นได้รับชมมากมาย อาทิ คริ ส ตัล พาเลซ , หอไอเฟล , สเปซ นี ดเดิ ล , อะโต
เมียม , เฟอร์รีส วีล ฯลฯ
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
งาน World Expo มี ก ว่ า 190 ประเทศที เข้า ร่ ว มงาน จัด งานด้ ว ยแรงบั น ดาลใจเกี ยวกั บ นวัต กรรม,
สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม ท่านสามารถเทียวชมอาคารจัดการแสดงของแต่ละประเทศ, อาคารผูจ้ ดั งาน
หลัก หรื ออาคารพิเศษของงานได้ อิสระให้ทุกท่านเทียวชมงานตามอัธยาศัยตลอดช่วงบ่าย
อิสระอาหารอาหารคําตามอัธยาศัย

ทีพัก :

HOLIDAY INN FESTIVAL CITY

เทียง
บ่าย

หรื อทีพักระดับใกล้เคียง

วันทีสีของการเดินทาง(4) ดูไบ - เข้ าชมงาน DUBAI WORLD EXPO 2021
เช้า
09.30 น.
เทียง
บ่าย
คํา

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ “งานมหกรรมนิทรรศการระดับโลก” ณ Dubai Exhibition Centre ซึงเป็ นงานทีถูกยกให้
เป็ น 1 ใน 3 งานทียิงใหญ่ระดับโลก เช่นเดียวกับการแข่งขันโอลิมปิ กและฟุตบอลโลก
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
อิสระให้ทกุ ท่านเทียวชมงานตามอัธยาศัยตลอดช่วงบ่าย
อิสระอาหารอาหารคําตามอัธยาศัย

ทีพัก :

HOLIDAY INN FESTIVAL CITY
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วันทีห้ าของการเดินทาง(5) ดูไบ - เข้าชมงาน DUBAI WORLD EXPO 2021
เช้า
09.30 น.
เทียง
บ่าย
คํา

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ “งานมหกรรมนิทรรศการระดับโลก” ณ Dubai Exhibition Centre ซึงเป็ นงานทีถูกยกให้
เป็ น 1 ใน 3 งานทียิงใหญ่ระดับโลก เช่นเดียวกับการแข่งขันโอลิมปิ กและฟุตบอลโลก
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
อิสระให้ทกุ ท่านเทียวชมงานตามอัธยาศัยตลอดช่วงบ่าย
อิสระอาหารอาหารคําตามอัธยาศัย

ทีพัก :

HOLIDAY INN FESTIVAL CITY

หรื อทีพักระดับใกล้เคียง

วันทีหกของการเดินทาง(6) ดูไบ – ตลาดเครืองเทศและตลาดทองคํา - นัง 4WD ตะลุยทะเลทราย
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่าน นังเรื อ Abra Ride สัมผัสวิถีชีวิตสองฝั ง The Creek สู่ ท่าเรื อ “ตลาดทอง” (Gold Souk) และ “ตลาด
เครื องเทศ” (Spicy Souk) เป็ นแหล่ ง
รวมการซื อขายทองคําที เก่ าแก่ ตงอยู
ั ่
ในย่านการค้า Deira มีชือเสี ยงไปทัว
โลก อี ก ทังเป็ นตลาดทองคํา ที ใหญ่
ทีสุดในตะวันออกกลางและใหญ่ทีสุ ด
ในโลกอี ก แห่ ง หนึ งด้ว ย เป็ นตลาด
ทองคําปลอดภาษี ภายในมีทงร้
ั านขาย
ทอง, อัญมณี , จิวเวอร์ รี ให้ได้เลือกชม
มากมายกว่าร้ อยร้ าน ให้ท่านได้เลือก
ซื อหาลวดลายอัน สวยงามแปลกตา
ห ล าก ห ล า ย ดี ไ ซ น์ แ ล ะ ต ล าด
เครื องเทศ (Spicy Souk) ที เต็ม ไปด้วย
มนต์เสน่ ห์ ข องเครื องเทศนานาชนิ ด
อาทิ กระวาน อบเชย ผงเครื องแกง และตลาดเครื องเทศแห่งนี ท่านยังสามารถหาซื อของท้องถินเพือเป็ นของ
ที ระลึ ก เช่ น ผ้าไหมทอมื อ นําหอม ผลไม้แ ห้ ง ชาสมุ น ไพร จากนั น นํา ท่ า นถ่ า ยรู ป “ย่า นบาสตากิ ย า”
(Bastakiya) เขตบ้านเมื องดังเดิ ม ที สร้างขึนราวปลายศตวรรษที 19 - ต้น ศตวรรษที 20 ในอดี ต ย่า นนี เป็ น
แหล่งทีอยูอ่ าศัยและแหล่งการค้าของพ่อค้าชาวเปอร์เซีย ในปั จจุบนั เป็ นแหล่งร้านค้า ร้านกาแฟ อาร์ตแกลอรี
ได้เวลาอันสมควร นําท่านสู่ นําท่านเก็บภาพความสวยงามของ “สุ เหร่ าจูไมราห์” (JUMEIRAH MOSQUE)
สุเหร่ าคู่บา้ นคู่เมืองของดูไบ สร้างด้วยหิ นอ่อนทังหลัง ได้ชือว่าเป็ นสุ เหร่ าทีสวยงามมากทีสุ ดในแถบนี ให้
ท่านได้เก็บภาพไว้เป็ นทีระลึก จากนัน นําท่านเก็บภาพถ่าย “ชายหาดจู ไมราห์” (JUMEIRAH BEACH) ซึ ง
เป็ นชายหาดตากอากาศทีสวยงามยอดนิยมของดูไบ และแวะถ่ายรู ปด้านนอก คู่กบั โรงแรม BURJ AL ARAB
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เทียง
บ่าย

โรงแรมสุ ดหรู ระดับ 7 ดาว ทีสวยและหรู หราทีสุ ดแห่ งหนึ งของโลก และมีชือเสี ยงของตะวันออกกลาง ที
ทุกคนใฝ่ ฝันทีจะมีโอกาสเข้าไปสัมผัส ตังอยูร่ ิ มอ่าวอาหรับและเป็ นทีพักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ นําท่าน
เดิ นทางสู่ สถานีรถรางเดียว MONORAIL นังชม The Palm Island By Nakheel เป็ นโครงการทีอลังการ สุ ด
ยอดโปรเจคส์ ข อง ยูไนเต็ด อาหรับ เอ
มิเรตส์ โดยการถมทะเลให้ เป็ นเกาะ
เที ย ม สร้ า งเป็ นรู ป ต้น ปาล์ม 3 เกาะ
บ น เกาะ มี ที พั ก โรงแ รม รี ส อร์ ท
อพาร์ตเมนต์ ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทัง
สํ านั ก งาน ต่ างๆ นั บ ว่ าเป็ น สิ ง
มหัศจรรย์อนั ดับที 8 ของโลก ให้ท่าน
ได้ ช มกั บ ความยิ งใหญ่ ของเกาะนี
จากนัน ท่านเข้าสู่ “เดอะปาล์ม” โครงการที ยิงใหญ่และสร้างความฮือฮาให้กบั คนทังโลก เป็ นการถมทะเล
เพือเนรมิ ตแผ่นดิ น ใหม่ ตามดําริ ของ
ท่ านเชคที เปิ ดให้ช าวต่ างชาติ เข้าไป
เป็ นเจ้าของที ดิ น และที อยู่ อ าศัย อภิ
มหาโปรเจกต์ แ ห่ งนี เป็ นโครงการ
พั ฒ น าที อ ยู่ อ าศั ย ช้ อ ป ปิ งม อ ล ล์
โรงหนัง โรงแรม และรี ส อร์ ต โดยมี
รถไฟฟ้ าวิงรั บ-ส่ งผูโ้ ดยสารเชื อมกับ
แผ่น ดิ น ใหญ่ ด้านปลายสุ ดของเดอะ
ปาล์ม คื อ โรงแรมแอตแลนติ ส ที ถู ก
กล่าวขวัญถึงว่าเป็ นโรงแรมทีหรู หราอลังการ มีชายหาดส่วนตัว เฉกเช่นเทพีแห่งเดอะปาล์มกันเลยทีเดียว
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เดินทางเข้าสู่ “เกาะบลูวอเทอร์” (BLUEWATERS ISLAND) เกาะทีถูกสร้างขึน ตังอยูน่ อกชายหาดจูไมราห์
โดยเกาะแห่ งนี มี โรงแรมระดับ 5 ดาว
จํานวน 2 แห่ ง สร้างขึ นเพือเป็ นแหล่ง
พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจโดยรวมเอาแหล่ ง
ธุรกิจทีอยู่อาศัยสุ ดอลังการมาไว้ดว้ ยกัน
อี ก หนึ งจุ ด ที ถื อ เป็ นแลนด์ ม าร์ ก แห่ ง
ใหม่ ข องดู ไ บนั นก็ คื อ “ดู ไ บ อายส์ ”
(DUBAI EYE) ชิ งช้าสวรรค์ขนาดใหญ่
ซึ งมี ค วามสู ง 210 เมตร และจํา นวน
แคปซูล 48 แคปซูล โดยดูไบอายส์แห่ ง
นี ได้รับแรงบันดาลใจมากจาก “ลอนดอน อายส์” ประเทศอังกฤษ อิสระให้ท่านได้เดินเทียวชมเกาะแห่ งนี
ตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางกลับสู่ โรงแรมที พัก กรุ ณาเตรี ยมกระเป๋ าใบเล็กทีบรรจุ
ของใช้จาํ เป็ นสําหรับพักค้างคืนในโรงแรมกลางทะเลทราย
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15.00 น.

คณะพร้ อมกัน ณ Lobby ของโรงแรม (มีเวลาให้ท่านเปลี ยนชุด) นําท่านตะลุยทัวร์ ทะเลทราย (Dune Safari
& BBQ Dinner) โ ด ย ร ถ W/D
พร้ อ มคนขับ ที มี ป ระสบการณ์ (รถ
ขับเคลือน ล้อ) 1 คัน / 6 ท่าน ท่านจะ
ได้ ส นุ กส น านและตื นเต้ น พร้ อ ม
สัมผัสกับประสบการณ์อนั แปลกใหม่
กับการนังรถตะลุยไปบนเนิ นทรายที
มี ท ังสู ง และตําสลับ กัน ไปที ท้า ทาย
และหวาดเสี ยวแต่ ป ลอดภัย จากนัน
นํ า ท่ า นถ่ า ยรู ป (Dubai Sun set ) ชม
พระอาทิตย์ตกดิน อันงดงามบนเนินทรายสุ ดแสนโรแมนติก พร้อมให้ท่านได้สนุกสนานกับการถ่ายภาพกับ
อูฐ หรื อให้ท่านพักผ่อนในแค้มป์ กระโจมแบบอาหรับ ซึ งมีกิจกรรมมากมาย

***** อย่าลืมเอาแจ็คเก็ต, แว่นตาและกล้องถ่ายรูปไปด้วย *****
หมายเหตุ ..!!
- ท่านทีเมารถกรุ ณา ทานยาแก้เมาล่วงหน้าอย่างน้อย ครึ งชัวโมง หรื อ ควรแจ้งหัวหน้าทัวร์ก่อนไปทัวร์ทะเลทราย
- ทางทัวร์ จะไม่รับผิดชอบ และ ไม่อนุญาตให้ ผูท้ ีเป็ นโรคหัวใจ, โรคความดันโลหิ ต ฯลฯ นังรถไป Dune Safari ตะลุย
ทะเลทราย
-

ฟรี ... กิจกรรม ภายใน Camp by Arabian World Group

Henna Tattoo.. (ทดลองศิลปะการเพนท์ลวดลายบน มือ,ไหล่ ในแบบฉบับชาวอาหรับ)
Shi Sha.. (เครื องสูบบารากู่ แบบฉบับของชาวอาหรับ กลินผลไม้ )
Gala baya .. ให้ท่านแต่งกายพืนเมืองแบบชาวอาหรับ ถ่ายรู ปเก็บไว้เป็ นที ระลึก
ฟรี .. ไม่อนั ชิมชาอาหรับ, อินทผลัม, ชา, กาแฟ, นําอัดลม, นําดืม

คํา

บริ การอาหารเย็นแบบ Arab Buffet & BBQ ณ BAB AL SHAMS DESERT RESORT & SPA
- เปิ ดประสบการณ์ชิมอาหาร แบบอาหรับแบบบาร์บีคิว (ไก่,เนือแกะ, เนือวัว ), สลัดผัก, ผักดอง, ฮามุส, มัน
ฝรังอบ, ถัวต้ม, สปาเกตตี, ข้าวผัด สไตล์อาหรับ, ข้าวขาว และของหวาน อาทิ อุมส์อาลีหรื อพุดดิ งนม เป็ น
ต้น หรื อจิบชาและกาแฟหอมกรุ่ น สไตล์อาหรับในบรรยากาศที แสนสบาย กับเบาะทีนังบนพืนพรหมกลาง
ทะเลทราย ใกล้เวทีการแสดง ตืนตาตืนใจ ไปกับโชว์การแสดงแบบอาหรับ อาทิ
- ช ม “ระ บํ า ห น้ าท้ อ ง” ( Belly Dance )
ศิลปะจากสาวชาวอาหรับ
- ชม “ระบํ า กระโปรง” ซึ งประดั บ ไฟ
สวยงาม (Tanora) ศิลปะแห่ งการร่ ายรําของ
ชายหนุ่ ม ซึ งโชว์ลี ล าศิ ล ปะการควงพรม
แบบอาหรับซึ งต้องใช้เวลาฝึ กฝนอย่างน้อย
ประมาณ ปี ขึนไป
- ระบํ า อาหรั บ (Arabian Dance Show) ซึ ง
หาดูได้ยาก มีเฉพาะแถบอาหรับเท่านัน
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ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมทีพัก

ทีพัก : BAB AL SHAMS DESERT RESORT
หรื อทีพักระดับใกล้เคียง
https://babalshams.com/
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=babalshamshotel&set=a.316166995077296
วันทีเจ็ดของการเดินทาง(7) ดูไบ - ชมวิวเมืองมหานครดูไบจากตึกเบิร์จคาลิฟา
ช้ อปปิ งเดอะ ดูไบ มอลล์ - สนามบิน
เช้า

เทียง
บ่าย

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่ า น ขึ น ตึ ก BURJ KHALIFA
(BURJ DUBAI) ซึ งเป็ นทีสุดของทีสุ ด
แห่ ง ดู ไ บ กับ การประดับ แสงสี อัน
อ ลั ง ก า ร ข อ ง BURJ KHALIFA
TOWER ซึ ง สู ง ถึ ง 828 เ ม ต ร
(ปัจจุบนั ) มีทงหมด
ั
160 ชัน เป็ นตึกที
ได้ชือว่าสู งที สุ ด ในโลก *** ซึ งได้มี
การเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการเมือวันที 4
มกราคม พ.ศ. 2553 และ เปลี ยนชื อ
อาคารจาก “เบิร์จ ดูไบ” เป็ น “เบิร์จ คา
ลิฟา” เพือ เป็ นเกี ยรติ แก่ ชี ก ห์ คาลิฟา บิน ซาเอด อัล นาห์ ยนั เจ้าผูค้ รองนครอาบูดาบี และ ประธานาธิ บ ดี
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บูร์จ คาลิฟาออกแบบโดย เอสโอเอ็ม ผูอ้ อกแบบเดียวกันกับเซียร์ทาวเวอร์ อาคารที สู ง
ทีสุ ด ในสหรัฐอเมริ กาใน ปั จจุ บนั การตกแต่งภายในจะตกแต่งโดยจอร์ โจ อาร์ มานี โดยเป็ นโรงแรม อาร์
มานีสําหรับ 37 ชันล่าง โดยชัน 45 ถึง 108 จะเป็ นอะพาร์ตเมนต์ โดยทีเหลือจะเป็ นสํานักงาน และ ชันที 123
และ 124 จะเป็ นจุดชมวิวของตึก ส่ วนบนของตึกจะเป็ นเสาอากาศสื อสารนอกจากนี ชัน 78 จะมีสระว่ายนํา
กลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยตึกนี จะติดตังลิฟต์ทีเร็ วทีสุ ดในโลก ทีความเร็ ว 18 เมตรต่อวินาที (65 ก.ม.ต่อชม.,
40 ไมล์ต่อชม.) โดยลิฟต์ทีมีความเร็วสู งสุ ด ปัจจุบนั อยูท่ ี ไทเป 101 ทีความเร็ว 16.83 เมตรต่อวินาที
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร RED LOBSTER
จากนัน นําท่านสู่ “เดอะ ดูไบ มอลล์”
(The Dubai Mall) แหล่งช้อบปิ งขนาด
ใหญ่ ที สุ ด แห่ งหนึ งของโลก รวมไป
ด้ ว ยร้ า นค้ า มากมาย และAquarium
ขนาดยัก ษ์ Aquarium แห่ ง นี ได้ชื อว่ า
ใช้แผ่นอะคริ ลิคในการประกอบตูป้ ลา
ทีใหญ่สุดในโลก โดยเดอะ ดูไบ มอลล์
เป็ น ส่ ว น ห นึ ง ข อ ง ด าว น์ ท าว น์
เบิ ร์ จ ดู ไ บ (Downtown Burj Dubai)
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คํา

มูลค่า 2 หมืนล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ งเป็ น ทีตังของเบิร์จ ดูไบ อาคารทีสู งทีสุดในโลก
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหาร นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ

วันทีแปดของการเดินทาง(8)

ดูไบ - กรุงเทพฯ

02.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เทียวบินที EK384
12.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

**************************************************
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดิน ทางอาจเปลี ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่าช้าอัน
เนื องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที ทางคณะเดินทางในขณะนัน เพือความปลอดภัยในการเดินทาง
โดย บริ ษัท ฯ ได้ม อบหมายให้ หั ว หน้า ทัว ร์ ผู ้นํา ทัว ร์ มี อ ํานาจตัด สิ น ใจ ณ ขณะนันทังนี การตัด สิ น ใจ จะคํานึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสําคัญ

2203-2301-WEK4208D

www.smileytour.com

9|P a g e

อัตราค่ าบริการ
กําหนดการเดินทาง

02-09 ต.ค. 2564
09-16 ต.ค. 2564
16-23 ต.ค. 2564
23-30 ต.ค. 2564
06-13 พ.ย. 2564
13-20 พ.ย. 2564
20-27 พ.ย. 2564
27พ.ย.-04 ธ.ค.2564
04-11 ธ.ค. 2564
10-17 ธ.ค. 2564
18-25 ธ.ค. 2564
24-31 ธ.ค. 2564
26 ธ.ค.-02 ม.ค.2564
27 ธ.ค.-03 ม.ค.2564
01-08 ม.ค. 2565
08-15 ม.ค. 2565
15-22 ม.ค. 2565
22-29 ม.ค. 2565
29 ม.ค.-05 ก.พ.2565
05-12 ก.พ. 2565
12-19 ก.พ. 2565
26 ก.พ.-05 มี.ค.2565
05-12 มี.ค. 2565
12-19 มี.ค. 2565
26 มี.ค.-02 เม.ย.2565

ผูใ้ หญ่
พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุตากว่
ํ า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุตากว่
ํ า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริ มเตียง)

79,900
79,900
75,900
79,900
79,900
75,900
79,900
79,900
75,900
79,900
79,900
75,900
79,900
79,900
75,900
79,900
79,900
75,900
79,900
79,900
75,900
79,900
79,900
75,900
79,900
79,900
75,900
79,900
79,900
75,900
89,900
89,900
85,900
89,900
89,900
85,900
99,900
99,900
95,900
99,900
99,900
95,900
79,900
79,900
75,900
79,900
79,900
75,900
79,900
79,900
75,900
79,900
79,900
75,900
79,900
79,900
75,900
79,900
79,900
75,900
79,900
79,900
75,900
79,900
79,900
75,900
79,900
79,900
75,900
79,900
79,900
75,900
79,900
79,900
75,900
* คณะออกเดินทางได้เมือมีจาํ นวนผูเ้ ดินทางครบ 10 ท่านเท่านัน *

พักเดียว

16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
18,900
18,900
20,900
20,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900

** ต้องการเดินทางโดยชันธุรกิจ (Business Class) กรุ ณาสอบถามราคาเพิมเติมจากเจ้าหน้าทีบริ ษทั ฯ **
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อัตราค่าบริการนีรวม













ค่าตัวเครื องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ - ดูไบ – กรุ งเทพฯ
ค่ารถปรับอากาศนําเทียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถทีชํานาญเส้นทาง
โรงแรมทีพักตามระบุ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
ค่า Coach Tax และค่าภาษีผา่ นเข้าเมืองต่างๆ
ค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่าและค่าวีซ่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ ท่านจะผ่านการพิจารณา
หรื อไม่ก็ตาม
ค่าอาหารทีระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิน
ค่าบริ การนําทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาํ เทียวให้ความรู ้และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันสุ ขภาพและประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง วงเงินคุม้ ครองสู งสุ ดมากถึง 5,000,000 บาท
ค่า RT-PCR TEST เมือเดินทางถึงดูไบ
ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ทอ้ งถิน
นําดืม ท่านละ 1 ขวดต่อวัน

อัตราค่าบริการนีไม่ รวม










ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3 %
ค่าดําเนิ นการทําหนังสื อเดินทาง (พาสปอร์ต)
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื องดืมและอาหารนอกเหนือจากทีระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีนามั
ํ นทีทางสายการบินแจ้งเปลียนแปลงกะทันหัน
ผลการตรวจโควิด เพือยืนยันผลว่าไม่มีเชือก่อนการเดินทาง มีอายุไม่เกิน 96 ชัวโมง ก่อนเดินทางถึงดูไบ โดยวิธีการตรวจ
แบบ RT-PCR เท่านัน!!! ในเอกสารต้องระบุ ชื อ-นามสกุล วัน เดื อนปี เกิ ด ที ตรงตามหน้าพาสปอร์ ต (ห้ ามผิด แม้แต่ 1
ตัวอัก ษรหรื อตัวเลข)ในการยืน ยัน ผล โดยระบุ ว่า “NEGATIVE” หรื อ “NOT DETECTED” เท่ านัน ถ้าเอกสารระบุ ว่า
“INVALID” ไม่สามารถใช้ได้ โดยผลการตรวจจําเป็ นต้องออกเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อ ภาษาอารบิกเท่านัน
การสํารองทีพัก Alternative State Quarantine (ASQ) สถานทีกักตัวทางเลือก กระบวนการของการกักกันโรค ณ โรงแรมที
ได้รับอนุมตั ิจากรัฐบาล ระยะเวลาในการกักตัวขึนอยู่กบั สถานการณ์ ซึ งรัฐบาลจะเป็ นผูก้ าํ หนด (ท่านสามารถเลือก ASQ
ได้ตามความต้องการของท่าน
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท ต่อวัน ทังหมดท่านละ 800 บาท ตลอดการเดินทาง

เงือนไขการสํ ารองทีนัง และการชําระเงิน

กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระงวดแรก 40,000.-บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สําเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport
มายังบริ ษทั และค่าใช้จ่ายส่วนทีเหลือกรุ ณาชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 บริ ษ ท
ั ฯขอสงวนสิ ทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า วัน ซึงจะเกิดขึนได้ก็ต่อเมือ ท่านได้แจ้งกับทางบริ ษทั ไม่ผ่านการ
ยืนวีซ่า หรื อ ผลการตรวจโรค Covid-19 เป็ นบวก ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ทงหมด
ั
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บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ ทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี เมือเกิดเหตุจาํ เป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ทีสู ญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ทีนอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื องจากรายการทัวร์ นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิ เสธการเข้า
และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมื อท่านได้ชาํ ระเงิน มัดจําหรื อทังหมด ไม่ ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษ ท
ั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ
ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ทีได้ระบุไว้โดยทังหมด


เอกสารทีใช้ ประกอบในการยืนวีซ่า VISA
















หนังสื อเดินทาง (ตัวจริ ง) ทีเหลืออายุใช้งานไม่ตากว่
ํ า 6 เดือน และมีหน้าหนังสื อเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รู ปถ่ายสี ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่านัน ขนาด 1.5 x 2 นิว จํานวน 3 รู ป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่
สวมแว่นตา ไม่ยมเห็
ิ นฟัน ขึนอยูก่ บั ประเทศทีจะเดินทาง
กรณี เด็กอายุตากว่
ํ า 20 ปี บริ บูรณ์ หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ ง หรื อบิดามารดาไม่ได้
เดินทางทังสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึงจดหมายต้องออก
โดยทีว่าการอําเภอ โดยระบุประเทศและวันเดินทาง (ตัวจริ ง)
สําเนาบัตรประชาชน ชุด
สําเนาสู ติบตั ร 1 ชุด (กรณีอายุตากว่
ํ า ปี )
สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
สําเนาทะเบียนสมรส หรื อ สําเนาทะเบียนหย่า 1 ชุด (ถ้ามี)
สําเนาใบมรณะบัตร ชุด (กรณี เป็ นหม้าย)
สําเนาใบเปลียนชือ-สกุล 1 ชุด (ถ้ามี)
กรณี ทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทีจะเดินทางไปท่องเทียวยังประเทศตามที
ระบุเท่ านัน การปฏิเสธวีซ่าอันเนื องมาจากหลัก ฐานในการขอยืนวีซ่ าปลอมหรื อผิดวัต ถุป ระสงค์ในการยืนขอวีซ่ า
ท่องเทียว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออก
เดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทังนี จะคํานึ งถึ งประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
*************************************************************
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