“AMAZING DUBAI WORLD EXPO 2021” โปรแกรมทัวร์ ศึกษาดูงาน DUBAI WORLD
EXPO 2020 7 วัน 4 คืน ทีNจะพาทุกคนไปเทีNยวชมงานแบบ 2 วันจัดเต็ม
โดย "กรุ งเทพธุรกิจ" พร้ อม Fast Pass ให้ เข้ าชมพาวิลเลียนได้ แบบจุใจครบถ้ วน
ทริปสร้ างแรงบันดาลใจกับ "World Expo 2020 DUBAI" มหกรรมระดับโลกที>ต้องรอถึง 5 ปี จงึ จะจัดหนึง> ครังJ ปี นี Jจัดขึ Jนเป็ นครังJ ที> 36 ณ
เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) “กรุงเทพธุรกิจ” เชิญชวนคุณร่วมเดินทางสัมผัสประสบการณ์แบบครบรส และอัพเดทเทรนด์โลก
ผ่านพาวิลเลียนของประเทศต่างๆ ในธีมหลักของ World Expo ครังJ นี Jคือ คือ “เชื>อมความคิด สร้ างอนาคต” หรื อ Connecting Minds,
Creating the Future ที>เจ้ าภาพเนรมิตสิง> ก่อสร้ าง ระดมสถาปนิกชันนํ
J าของโลกมารวมกันที>นี> นอกจากนี Jยังพาท่านเที>ยวชมวัฒนธรรม
ธุรกิจการค้ าที>มงั> คัง> ความมหัศจรรย์ของสถาปั ตยกรรม รวมถึงสัมผัสประสบการณ์ตะลุยทะเลทรายที>ไม่มีใครเหมือน
กําหนดการเดินทาง :

วันแรกของการเดินทาง
23.00 น.

OCTOBER 2021 – MARCH 2022

(1)

กรุ งเทพฯ

พร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชันS 4 ประตูหมายเลข W เคาน์ เตอร์ T(ที)
โดยสายการบินอิมเิ รตส์ (EK) มีเจ้ าหน้ าที>คอยดูแลและบริ การท่านก่อนการเดินทาง

วันที7สองของการเดินทาง

(2)
กรุ งเทพฯ - ดูไบ - CHECK-IN HOTEL - พิพธิ ภัณฑ์ ดไู บ - นัfงเรื อ ABRA
RODE – ตลาดทองคํา- ตลาดเครืf องเทศ - ดูไบเฟรม (THE DUBAI FRAME) –
MALL OF THE EMIRATES

01.45 น. ออกเดินทางสู่ นครดูไบ โดยสายการบินอิมเิ รตส์ เทีfยวบินทีf EK 385
(บริ การอาหารและเครื> องดื>มบนเครื> อง)
04.55 น.
ถึง สนามบินดูไบ...หลังนําคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและพิธีการทางศุลกากร
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นําทุกท่านเดินทางสู่ นครดูไบ (DUBAI) เมืองแห่งความมหัศจรรย์ ดินแดนทะเลทรายที>ได้ มีการพัฒนาการสูด่ นิ แดน
แห่งความมัง> คัง> ในการค้ า การพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ จนเป็ นศูนย์กลางธุรกิจและการท่องเที>ยวของตะวันออกกลาง ความงดงาม
และความโอ่อา่ ของนครแห่งนี Jคือความหรูหราอันโด่งดัง และเป็ นที>กล่าวขานไปทัว> โลกว่าต้ องมาสัมผัสกับความสวยงามของนคร
นี Jให้ ได้ สกั ครังJ ในชีวิต
CHECK-IN และ บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม พร้ อมทังให้
J ทกุ ท่านได้ พกั ผ่อนอิริยาบถตาม

เช้ า
อัธยาศัย
11.30 น. …ทุกท่านพร้ อมกันบริ เวณหน้ า LOOBY ของโรงแรม
เทีfยง
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น.
…นําท่านเข้ าชม พิพธิ ภัณฑ์ ดไู บ (DUBAI MUSEUM) เป็ นพิพิธภัณฑ์ที>ทนั สมัยที>สดุ ในตะวันออกกลาง สร้ างขึ Jนเมื>อ
ศตวรรษที> 19 บูรณะครังJ ล่าสุดปี ค.ศ.1970 เป็ นพิพิธภัณฑ์ที>รวบรวมเรื> องราวสําคัญทางประวัตศิ าสตร์ เช่น การค้ นพบ
งานศิลป์ ในหลุมฝังศพที> AL QUSAIS ที>มีอายุถงึ 4,000 ปี และเรื> องราวการค้ าขายมุก ในประวัตศิ าสตร์ ก่อนการค้ นพบ
นํ Jามัน และท่านจะประทับใจกับการนําเทคโนโลยีตา่ ง ๆ มาถ่ายทอดเพื>อบอกเล่าเรื> องราวประวัตศิ าสตร์ ของอาหรับ
โบราณ

....จากนันนํ
J าท่าน นั#งเรื อ ABRA RODE สัมผัสมนต์ เสน่ ห์ทางวัฒนธรรมผ่ านวิถชี ีวติ สองฝั# งนํBาของแม่ นํBา CREEK
ข้ ามฟากสูต่ ลาดทองและตลาดเครื> องเทศ ...ท่านสามารถซื Jอของฝากในราคาย่อมเยา อาทิ ถัว> แม็กคาเดเมียร์
ถัว> อัลมอล
ถัว> พิตาชิโอ พร้ อมทังJ อินทผาลัม จากประเทศต่างๆในตะวันออกกลาง

นําท่านสู่ ตลาดเครืf องเทศ (GOLD & SPICY SOUK) และตลาดทอง (GOLD SOUK) ชมตลาดทองคํา ตลาดทองที>ใหญ่
ที>สดุ ในโลก ร้ านทองนับร้ อยเรี ยงรายอยูใ่ น ตรอก ตู้โชว์หน้ าร้ านเหลืองอร่ามไปด้ วยทองรูปพรรณซึง> มีทงแหวน
ัJ
สร้ อยคอ กาไล
ต่างหู โดยเฉพาะสร้ อยคอลวดลายแขกนันละเอี
J
ยดสวยงาม ชมแหวนทองคาใหญ่ที>สดุ ในโลก” มีชื>อว่า “นาจมา ไตบา
(NAJMAT TAIBA)” หรื อ “STAR OF TAIBA”
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นําท่านเดินทางชม ดูไบเฟรม (THE DUBAI FRAME) ตึกสถาปั ตยกรรมมหัศจรรย์ หนึง> ในความภาคภูมิใจของเมืองดูไบ
และปั จจุบนั ดูไบเฟรมนี Jถือเป็ นกรอบเฟรมที>ใหญ่ที>สดุ ในโลกอีกด้ วย ซึง> ตัวตึกนันประกอบด้
J
วยหอคอยแนวตังสู
J ง 150 เมตร พร้ อม
ถูกเชื>อมต่อกันด้ วยสะพานขนาด 100 ตารางเมตร ทําให้ สถานที>แห่งนี Jคือที>สขุ องการชมสกายไลน์เมืองดูไบอันงดงาม และยังเป็ น
สถานที>เหมาะกับการถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียอย่างมากอีกด้ วย

...สมควรแก่เวลานําทุกท่านเดินทางเช็คอินเข้ าสูท่ ี>พกั อิสระให้ ทา่ นได้ ผอ่ นคลายอิริยาบถตามอัธยาศัย
โรงแรมที>พกั ณ 4-5 STARS HOTEL หรื อเทียบเท่ า

DUBAI_WORLD EXPO_OCT’21-MAR’22

3|Page

คํfา

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
โรงแรมที>พกั ณ 4-5 STARS HOTEL
…จากนันนํ
J าทุกท่านเดินทางสู่ MALL OF THE EMIRATES ตังอยู
J ท่ ี>สแี> ยกถนน SHEIKH ZAYED เป็ นห้ างสรรพสินค้ า
ขนาดใหญ่ มีโรงภาพยนตร์ ลานโบว์ลงิ> และร้ านค้ าอีกมากมาย รวมถึงร้ านต่างๆ มีเวลาให้ ทา่ นได้ อิสระเลือกซื Jอสินค้ า
แฟ่ ชันมากมาย
J
อาทิเช่น BORDERS, DEBENHAMS, ZARA, HARVEY NICHOLS, H&M, PHAT FARM, VIA
RODEO, VERSACE, D&G, FERRAGAMO และอื>นๆ และในห้ างยังมีสว่ นของ SKI DUBAI ที>เป็ นจุดโดดเด่นที>สดุ ของ
MALL OF THE EMIRATESเป็ นอีกหนึง> ในห้ างสรรพสินค้ าที>เป็ นแหล่งท่องเที>ยวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ไม่รวมค่าเข้ า
และค่าอุปกรณ์ใน SKI)

คํfา

รั บประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
...สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับสูท่ ี>พกั โรงแรมที>พกั ณ 4 STARS HOTEL หรื อเทียบเท่ า
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วันที7สามของการเดินทาง
เช้ า

(3)

ดูไบ – WORLD EXPO 2021

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
…จากนันนํ
J าท่านเข้ าชมนิทรรศการระดับโลก WORLD EXPO 2021

นิทรรศการระดับโลก WORLD EXPO 2021
เป็ นการจัดแสดงเกี>ยวกับวัฒนธรรมและนวัตกรรมของแต่ละประเทศในโลก งาน WORLD EXPO ถูกจัดขึ Jนทุกๆ 5 ปี และในปี
2021 มีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็ นเจ้ าภาพ ระยะเวลาจัดงานทังหมด
J
173 วัน มีประเทศต่างๆเข้ าร่วมจัดแสดงทังในร่
J มและ
กลางแจ้ งกว่า 192 ประเทศ มีการแสดงโชว์หมุนเวียนกันตลอดทังวั
J นกว่า 60 การแสดงภายในงานมีภตั ตาคารและร้ านอาหารกว่า 200
ร้ านค้ า อิสระชมนิทรรศกาลตามอัธยาศัย

เทีfยง
13.00 น.

อิสระอาหารกลางวัน
อิสระให้ ทา่ นเดินชมนิทรรศการต่างๆภายใน WORLD EXPO 2021 ตามอัธยาศัย

คํfา

อิสระอาหารเย็น

หมายเหตุ
TICKET
21.00
น. : INCLUDED
สมควรแก่EXPO
เวลาพาทุ
ทา่ นกลับที>พกั ณ
โรงแรมที>พกั ณ 4 STARS HOTEL หรื อเทียบเท่ า
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วันที7ส7 ีของการเดินทาง
เช้ า

(4)

ดูไบ – WORLD EXPO 2021

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
…จากนันนํ
J าท่านเข้ าชมนิทรรศการระดับโลก WORLD EXPO 2021

นิทรรศการระดับโลก WORLD EXPO 2021
เป็ นการจัดแสดงเกี>ยวกับวัฒนธรรมและนวัตกรรมของแต่ละประเทศในโลก งาน WORLD EXPO ถูกจัดขึ Jนทุกๆ 5 ปี และในปี
2021 มีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็ นเจ้ าภาพ ระยะเวลาจัดงานทังหมด
J
173 วัน มีประเทศต่างๆเข้ าร่วมจัดแสดงทังในร่
J มและ
กลางแจ้ งกว่า 192 ประเทศ มีการแสดงโชว์หมุนเวียนกันตลอดทังวั
J นกว่า 60 การแสดงภายในงานมีภตั ตาคารและร้ านอาหารกว่า 200
ร้ านค้ า อิสระชมนิทรรศกาลตามอัธยาศัย

เทีfยง
13.00 น.

อิสระอาหารกลางวัน
อิสระให้ ทา่ นเดินชมนิทรรศการต่างๆภายใน WORLD EXPO 2021 ตามอัธยาศัย

คํfา

อิสระอาหารเย็น

หมายเหตุ : INCLUDED EXPO TICKET
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21.00 น.

สมควรแก่เวลาพาทุกท่านกลับที>พกั ณ โรงแรมที>พกั ณ 4 STARS HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที7ห้าของการเดินทาง
เช้ า
10.00 น.

(5) ดูไบ – DUBAI MARINA – เกาะบลูวอเตอร์ – AIN
DUBAI WHEEL – DUNE SAFARI (4WD) – BBQ DINNER

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ให้ ทกุ ท่านได้ ผอ่ นคลายอิริยาบถ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางสู่ ดูไบมารี น่า (DUBAI MARINA) อีกหนึง> ย่านสําคัญของดูไบ เมืองชายฝั>งที>ถกู มนุษย์สร้ างขึ Jนเป็ น
ระยะทางกว่า ™ ไมล์ เพื>อให้ ดไู บกลายเป็ นเมืองที>มีคลองที>สร้ างโดยมนุษย์และเต็มไปด้ วยอสังหาริ มทรัพย์หรูหรา
สวนสาธารณะ บริ เวณเดินเล่นและห้ างสรรพสินค้ า

และนําท่านแวะถ่ายรูป AIN DUBAI WHEEL, ดูไบ อายส์ (DUBAI EYE) ชิงช้ าสวรรค์สงู ที>สดุ ในโลก ณ เกาะบลูวอ
เตอร์ (Blue Waters) สถานที>ที>จะให้ คณ
ุ ได้ ค้นพบกับการชมเมืองดูไบจากความสูง ™š› ม. ให้ คณ
ุ รู้สกึ เหมือนยืนอยูบ่ น
ก้ อนเมฆ พร้ อมให้ คณ
ุ ได้ สมั ผัสทิวทัศน์อนั เป็ นเอกลักษณ์ภายในห้ องปรับอากาศ และความบันเทิงมากมายอันได้ ถกู
ติดตังไว้
J ภายใน ที>จะให้ คณ
ุ ได้ เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป และค้ นพบประสบการณ์ใหม่ในการชมทิวทัศน์บนจุดสูงสุดของ
ชิงช้ าสวรรค์ที>สงู ที>สดุ ในโลก

เทีfยง
14.30 น.

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางกลับสูท่ ี>พกั เพื>อเตรี ยมตัวตัวสัมผัสประสบการณ์ตะลุยทะเลทรายในช่วงบ่าย
พร้ อมกันหน้ า LOBBY โรงแรม...จากนันนํ
J าท่านเดินทางไปยังแคมป์ กลางทะเลทราย
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สัมผัสประสบการณ์ ตะลุยทะเลทราย DUNE SAFARI
...นําท่านขึ Jนรถขับเคลืfอน 4 ล้ อ (4WD) ตะลุยทะเลทราย พร้ อมสัมผัสกับประสบการณ์ อนั แปลกใหม่กบั การนัง> รถตะลุยไปบนดูน
(เนินทราย) ที>มีทงสู
ั J งและตํ>าสลับกันไป ให้ ท่านได้ เล่ นสกีทะเลทรายที#ท้าทาย และหวาดเสียวแต่ปลอดภัย พร้ อมชมพระอาทิตย์ ตก
ดินที#สวยงามและโรแมนติก ...นําท่านสัมผัสชีวิตแบบเบดูอินพืนJ เมือง พร้ อมให้ ท่านได้ สนุ กสนานกับการขี#อูฐ จากนัB นนํ าท่ าน
พักผ่ อนในแคมป์ กระโจมแบบอาหรั บ ให้ ท่านได้ สวมชุดพืBนเมืองของชาวอาหรั บเพื#อถ่ ายรู ปเก็บไว้ เป็ นทีร# ะลึกพร้ อมอิ#มอร่ อย
กับอาหารคํ#าแบบบาร์ บีคิว จิบกาแฟหอมกรุ่ นในบรรยากาศที#แสนสบาย ชมโชว์ ระบําหน้ าท้ อง BELLY DANCE จากสาวสวย
เซ็กซี>ชาวอาหรับ
(ท่านที>เมารถกรุณาแจ้ งหัวหน้ าทัวร์ ก่อนไปทัวร์ ทะเลทราย และควรเตรี ยมเสื Jอแจ็คเก็ต, แว่นตาและกล้ องถ่ายรูปติดตัวไปด้ วย)

สัมผัสชีวติ แบบชาวพื/นเมืองเบดูอนิ โดยภายในมีกจิ กรรมต่ างๆให้ ทกุ ท่ านร่ วมสนุก อาทิเช่ น
HENNA TATTOO (ทดลองศิลปะการเพนท์ ลวดลายแบบฉบับชาวอาหรั บ)
SHI SHA (เครืf องสูบบารากู่ แบบฉบับของชาวอาหรั บกลิfนผลไม)
GALA BAYA... ให้ ท่านแต่ งกายพืนS เมืองแบบชาวอาหรั บ ถ่ ายรู ปเก็บไว้ ป็นทีfระลึก
ฟรี ไม่ อันS ชิมชาอาหรั บ, ผลไม้ ตามฤดูกาล, กาแฟ, นําS อัดลม, นําS ดืfม
การขีfอูฐ
ชมโชว์ ระบําหน้ าท้ อง พร้ อมร่ วมกันรั บประทานอาหารคํา# BBQ แบบบุฟเฟต์

…สมควรแก่เวลานําท่านกลับสูท่ ี>พกั ณ
โรงแรมที>พกั ณ 4 STARS H
OTEL หรื อเทียบเท่ า
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วันที7หกของการเดินทาง

เช้ า

(6) ดูไบ - บุรจญ์ อัลอาหรั บ BURJ AL ARAB - เวนิสแห่ ง
ดูไบ (JUMEIRAH MADINAT SOUK) - ETIHAD MUSEUM – ตึก
BURJ KHALIFA - DUBAI AQUARIUM & WATER ZOO –
SHOPPING AT DUBAI MALL - สนามบินดูไบ

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านแวะถ่ายรูปกับโรงแรม ตึกบุรจญ์ อัลอาหรั บ BURJ AL ARAB โรงแรมสุดหรู ระดับ 7ดาว ที>สวยและหรูหรา
ที>สดุ แห่งหนึง> ของโลก และมีชื>อเสียงของตะวันออกกลาง ที>ทกุ คนใฝ่ ฝันที>จะมีโอกาสเข้ าไปสัมผัส ตังอยู
J ร่ ิ มอ่าวอาหรับ
เป็ นที>พกั อาศัยของเศรษฐี ชาวอาหรับ บุรจญ์ อัล อาหรั บ (BURJ AL ARAB) หนึง> ในสัญลักษณ์อนั สําคัญของประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตกึ บุรจญ์อลั อาหรับ ...ปั จจุบนั เป็ นโรงแรมรูปทรงเรื อใบที>สวยและหรูหราที>สดุ ระดับโลกและมี
ชื>อเสียงของตะวันออกกลางมีความสูง •™ž เมตรหรื อ ž,›š› ฟุตตังอยู
J บ่ นเกาะเทียมที>ถกู ถมขึ Jนห่างจากแถบชายหาดจู
เมร่าห์ ™Ÿ› เมตรริ มอ่าวเปอร์ เซียที>ทกุ คนใฝ่ ฝันที>จะมีโอกาสเข้ าไปสัมผัสซึง> เป็ นที>พกั อาศัยของเศรษฐี ชาวอาหรับ

นําท่านเดินทางสู่ เวนิสแห่ งดูไบ (SOUK MADINAT JUMEIRAH) เป็ นตลาดติดแอร์ ตังอยู
J ใ่ นส่วนเดียวกับโรงแรมหรู
ระดับ š ดาว MINA AI SALAM ของตระกูล AI MAKTOUM ออกแบบและตกแต่งเป็ นศิลปะพื Jนเมืองแบบอาหรับ
คลาสสิก ภายในมีสนิ ค้ าระดับ PREMIUM มากมาย อาทิ ของที>ระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหร่าน หัวนํ Jาหอม
โคมไฟ ของประดับตกแต่งบ้ าน ขนมหวาน และถัว> รสช็อกโกแลต

เทีfยง

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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…นําทุกท่านเข้ าชมหนึง> ในพิพิธภัณฑ์ในดูไบ ที>เพิ>งก่อตังเมื
J >อไม่กี>ปีที>ผา่ นมานี J ณ พิพธิ ภัณฑ์ อติ ฮิ ัต (ETIHAD
MUSEUM) ตื>นตาตื>นใจไปกับตัวอาคารที>ออกแบบมาอย่างโดดเด่นไม่เหมือนใคร และพบกับเสาขนาดใหญ่ทงั J ต้ นที>
มีมีรูปร่างคล้ ายคลึงกับรูปปากกาที>สะท้ อนถึงการลงนามในประกาศการรวมตัวกันของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ใน
พิพิธภัณฑ์จะแบ่งออกเป็ น Ÿ โซน แต่ละโซนจะจัดแสดงนิทรรศการที>หลากหลายและสะท้ อนให้ เห็นถึงมรดกทาง
วัฒนธรรมของประเทศ คุณจะได้ พบกับวัคถุจดั แสดงแบบอินเทอร์ แอคทีฟที>ให้ คณ
ุ ได้ มีสว่ นร่วมและกิจกรรมให้ ความรู้
มากมายที>จะพาคุณไปเรี ยนรู้เกี>ยวกับการรวมตัวกันของรัฐต่าง ๆ ในแต่ละยุคสมัยจนเกิดเป็ นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในปี
ž¡ ž และอย่าลืมแวะไปที> PAVILION SIX ห้ องที>สะท้ อนให้ เห็นถึงการเชิดชูเหตุการณ์สําคัญ ๆ ในอดีตและความท้ า
ทายต่าง ๆ ที>เกิดขึ Jนในการรวมประเทศ นอกจากนี Jยังมีโซน PAVILION TWO ที>ไม่ควรพลาด เพราะที>นี>จะมีการจัด
แสดงแผนที>แบบอินเทอร์ แอคทีฟที>ระบุให้ เห็นถึงประวัตศิ าตร์ ที>เกิดขึ Jนแต่ละยุคที>สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แห่งนี J

...นําท่าน ขึนS ตึกบุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) หรื อเดิมชื>อ
บุรจญ์ ดไู บหนึ#งในสัญลักษณ์ อันสําคัญของประเทศสหรั ฐอาหรั บเอมิเรตส์ อีกทังยั
J งเป็ นฉากเสีย> งตายสําคัญของ
พระเอก “ ทอมครูซ” จากภาพยนตร์ เรื> อง Mission Impossible ¤ ซึง> ตึก มีความสูงถึง Ÿ™Ÿ เมตร ปั จจุบนั มีทงหมดž¥›
ัJ
ชันเป็
J นตึกที>ได้ ชื>อว่าสูงที>สดุ ในโลกตัวตึกได้ ทําสถิตกิ ลายมาเป็ นตึกระฟ้าที>สงู ที>สดุ ในโลกมีความสูงถึง š¤¥ เมตรแซงตึก
ไทเปž›ž เรี ยบร้ อย(สูงกว่าตึกไทเปž›ž ประมาณ ¡ เมตร และสูงกว่าอาคารใบหยก™ ประมาณ ™žŸ เมตร)

DUBAI_WORLD EXPO_OCT’21-MAR’22

10 | P a g e

จากนันนํ
J าทุกท่านเข้ าชมความมหัศจรรย์ของดูไบ ณ พิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ นําS และสวนสัตว์ ใต้ นําS ดูไบ
(DUBAI AQUARIUM & WATER ZOO) ในห้ างดูไบมอลล์ ที>นี>มีต้ ปู ลาที>ใหญ่ที>สดุ ในโลกซึง> บรรจุนํ Jาทะเลไว้ ถงึ 10
ล้ านลิตร มีฉลามและกระเบนแหวกว่ายอยูก่ ว่า 300 ตัว และยังเป็ นแหล่งอนุรักษ์ ฉลามเสือที>ใหญ่ที>สดุ ในโลกด้ วย ทุก
ท่านจะได้ เข้ าไปในอุโมงค์ใต้ นํ Jา สวนสัตว์ใต้ นํ Jา และจุดชมวิวใต้ นํ Jา

…จากนันให้
J ทกุ ท่านอิสระกับการช้ อปปิ งJ ณ ห้ างดูไบมอล เป็ นศูนย์การค้ าแห่งใหม่ลา่ สุดของเมืองดูไบ โดยจําลอง
อาทิเช่น ห้ าง GALLARIA LAFAYETTE ห้ างชื>อดังของฝรั>งเศส ห้ าง BLOOMINGDALES อันยิ>งใหญ่จากอเมริ กาเป็ น
ศูนย์รวมแบรนด์เนมชันนํ
J าแนวหน้ าจากทัว> ทุกมุมโลก
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ท่ านสามารถเลือกชมเทคโนโลยีลาํ4 สมัยของนํ4าพุเต้ นระบําทีข> นาดใหญ่ ทสี> ุดในโลก โดยมีการจัดแสดงที>
บริเวณหน้ าห้ างดูไบ มอลล์
หมายเหตุ : เริ> มตังแต่
J ž .•›-™¤.››น. โดยการแสดงจะเริ> มทุกๆ •› นาที

คํfา

รั บประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
…สมควรแก่เวลานําทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินดูไบ

วันที7เจ็ดของการเดินทาง

(7)

ดูไบ – สนามบินดูไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ

02.50น. ออกเดินทางจาก สนามบินดูไบ สู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินอิมเิ รตส์ เทีfยวบินทีf EK 384
12.20 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
+++ หมายเหตุ: โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรั บเปลีfยนตามความเหมาะสม +++

อัตราค่ าบริการ
จํานวนผู้เดินทาง

ราคาผู้ใหญ่
(พักห้ องละ … ท่ าน)

ออกกรุ๊ ปเดินทาง‡ˆ ท่ านขึนS ไป (ราคาต่ อ
99,5ˆˆ บาท
คน)

พักเดีfยวเพิfม
…ˆ,ˆˆˆ บาท

หมายเหตุ
# ัก ณ
ราคาข้ างต้ นอาจมีการเปลี#ยนแปลง ขึนB อยู่กับ ราคาบัตรโดยสารเครื# องบิน, ภาษีนํBามัน, โรงแรมทีพ
วันทีท# าํ การจอง
เงืfอนไขในการจองทัวร์
}: สํารองทีfนf ังชําระเงินเต็มจํานวน 99,500บาท/ท่ าน (ยังไม่ รวมค่ าภาษีมูลค่ าเพิfม 7% และภาษีหกั ณ ทีfจ่าย 3%)(หลังการจอง
ภายใน • วัน) พร้ อมส่ งสําเนาหนังสือเดินทาง
}หากไม่ ชาํ ระค่ าใช้ จ่ายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
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กรณียกเลิก
}ยกเลิกหลังจากจ่ ายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิŽในการคืนเงินทังS หมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง> ต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทจะทําเรื> องยื>นเอกสารไปยังสายการบิน
โรงแรม และในทุกๆการให้ บริ การ เพื>อให้ พิจารณาอีกครังJ ทังนี
J J อาจจะต้ องใช้ ระยะเวลาในการดําเนินการ ซึง> ไม่สามารถแจ้ งได้ วา่ สามารถ
คืนเงินได้ ทงหมดหรื
ัJ
อบางส่วน หรื อไม่ได้ เลย เพราะขึ Jนอยูก่ บั การพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริ การอื>นๆเป็ น
สําคัญ
เอกสารทีfใช้ ประกอบในการยืfนวีซ่า
พาสปอร์ ต ควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
} ในการทําวีซา่ ประเทศดูไบ 10 วัน ล่วงหน้ าก่อนเดินทาง
มิฉะนันบริ
J ษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีดา่ นตรวจคนเข้ าเมือง
} พาสปอร์ ตมีอายุนานกว่า ¥ เดือน และมีหน้ าว่างอย่างน้ อย ™ หน้ า
ปฏิเสธการเดินทางของท่าน
} รูปถ่ายพื Jนหลังสีขาว ขนาด ™นิ Jว ž รูป หน้ าตรง ไม่ยิ Jม ไม่เห็นฟั น
} สแกนหน้ าพาสปอร์ ต กลางเต็ม™ หน้ า (ต้ องเป็ นสแกนสีไม่ สามารถใช้ สาํ เนาได้ )
} สําเนาบัตรประชาชน ž ชุด
} สําเนาทะเบียนบ้ าน ž ชุด
} กรณีเด็กอายุไม่ถงึ ™› ปี บริ บรู ณ์ และไม่ได้ เดินทางกับบิดา/มารดา คนใดคนหนึง> ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ เดินทางไปต่างประเทศ จาก
บิดา/มารดา ซึง> จดหมายต้ องออกโดยที>วา่ การอําเภอ โดยระบุประเทศและวันเดินทาง (ตัวจริง)
} สําเนาสูตบิ ตั ร ž ชุด (กรณีอายุตfาํ กว่ า …ˆ ปี )
} สําเนาทะเบียนสมรส หรื อสําเนาทะเบียนหย่า ž ชุด (กรณีเด็กอายุตfาํ กว่ า …ˆ ปี เดินทาง)
ตัวอย่ างเอกสารยืfนวีซ่า

** แนะนําให้ ทาํ Vaccine Passport สําหรั บการเดินทางไปต่ างประเทศ **
ข้ อแนะนําและแจ้ งเพืfอทราบ
}กรณีเดินทางเป็ นตัœวกรุ๊ ป หากออกตัœวแล้ วไม่ สามารถขอคืนเงินได้ และไม่ สามารถเปลีfยนวันเดินทางได้
}กระเป๋ าเดินทางเพื>อโหลด ให้ ทา่ นละ ž ใบ นํ Jาหนักไม่เกิน ™› ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋ าถือขึ Jนเครื> อง (Hand carry)
นํ Jาหนักต้ องไม่เกิน ก.ก.žใบ
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อัตราค่ าบริการนีรS วม
} ค่าตัว¬ เครื> องบินไป-กลับ ชันประหยั
J
ด โดยสายการบินเอมิเรสต์ ( EK )
} ค่ารถบริ การตามรายการ
} ค่าที>พกั โรงแรมระดับมาตรฐาน 4 คืน (พักห้ องละ 2 ท่าน)
} ค่าอาหารทุกมือS ตามระบุในรายการ (ไม่รวมอาหารในวันที>เข้ าชม EXPO)
} ค่าวีซา่ เข้ าประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรสต์
} ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าเข้ าชมตามสถานที>ทกุ แห่ง
} มัคคุเทศน์ท้องถิ>น รอรับที> เมืองดูไบ
}ค่าธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นการท่องเที>ยว นักท่องเที>ยวควรทิปแก่มคั คุเทศก์ท้องถิ>น, มัคคุเทศน์ไทย และคนขับรถที>คอยบริ การเรา
โดยประมาณ ประมาณ ¤Ÿ USD ต่อทริ ป
} ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ท่านละ • USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น วัน เท่ากับ ™ž USD)
} ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ>น ท่านละ • USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น šวัน เท่ากับ žš USD)
} พนักงานขับรถในประเทศดูไบ ท่านละ ™ USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น šวัน เท่ากับ ž› USD)
} พนักงานขับรถท่องทะเลทราย ท่านละ ™ USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น ž วัน เท่ากับ ™ USD)
} บัตรเข้ าชมงาน Dubai World Expo รวม Fast Track 2 วัน
} ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล Ÿˆˆ,ˆˆˆ บาท
วงเงินคุ้มครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้ องระบุในใบรับรองแพทย์วา่ ”อาหารเป็ นพิษเท่านัน”)
J
(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบตั เิ หตุสาํ หรับเด็กที>มีอายุตํ>ากว่า ¥ เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า š ปี
ทางบริ ษัทประกันฯจะชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนเพียงครึ>งหนึง> ของสัญญาฯ)
อัตราค่ าบริการนีไS ม่ รวม
} ค่าหนังสือหนังสือเดินทาง
} ค่านํ Jาหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีที>เกินกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
} ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารสัง> พิเศษ, ค่ามินิบาร์ ในห้ องพัก
} ค่าอาหารที>ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
} ค่าภาษี มลู ค่าเพิ>ม 7% และภาษี หกั ณ ที>จา่ ย 3%
} ประกัน Covid-19
} ค่าตรวจ PCR Test ก่อนขึ Jนเครื> อง ™ ชัว> โมง
} ค่ากักตัวในโรงแรม หรื อ จังหวัดที>เปิ ด SAND BOX (สามารถหาและแนะนําให้ ได้ ไม่รวมในค่าทัวร์ )
} ค่าตรวจ PCR Test ในประเทศดูไบ ในกรณีที> ผลตรวจที>มี หมดอายุ ™ ชัว> โมง และลูกค้ าไม่มี Vaccine Passport ก่อนเดินทางเข้ าชม
งาน EXPO
กรณียกเลิก
}ยกเลิกหลังจากจ่ ายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิŽในการคืนเงินทังS หมดในทุกกรณี
***หมายเหตุ***
}บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ¯ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ า 15 วัน ในกรณีที>ไม่สามารถทํากรุ๊ปได้ อย่างน้ อย 10 ท่าน ซึง> ในกรณีนี Jทาง บริ ษัท
ฯ ยินดีคืนเงินให้ ทงหมด
ัJ
หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื>นให้ ถ้าต้ องการ
} ในกรณีที>คณะออกเดินทางตํ>ากว่า 10 ท่าน หรื อมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลีย> นแปลงขนาดของพาหนะที>ใช้ ในการ
นําเที>ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
}ในกรณีที>คณะออกเดินทางตํ>ากว่า 10 ท่าน หรื อตํ>ากว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผู้จดั รายการ ขอพิจารณายกเลิกการ
เดินทาง หรื อ เรี ยกเก็บค่าทัวร์ เพิ>มเต็ม ตามความเหมาะสม
}บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ¯ที>จะเปลีย> นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี J เมื>อเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที>สญ
ู หาย สูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บที>นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุสดุ วิสยั บางประการ เช่น
การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
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}บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที>เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื>น ๆ ที>นอกเหนือการควบคุมของทางบริ ษัท
ฯ หรื อ ค่าใช้ จา่ ยเพิ>มที>เกิดขึ Jนทางตรง หรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้ าย การสูญหาย ความล่าช้ า หรื อ อุบตั เิ หตุตา่ ง ๆ
}ราคานี Jคิดตามราคาบัตรโดยสารเครื> องบิน ณ ปั จจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ Jน ตามอัตราค่านํ Jามัน หรื อ ค่าเงินแลกเปลีย> น
ทางบริ ษัท สงวนสิทธิ¯ที>จะปรับราคาตัว¬ ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
}เนืfองจากรายการทัวร์ นีเS ป็ นแบบเหมาจ่ ายเบ็ดเสร็จ หากท่ านสละสิทธิŽการใช้ บริการใดๆตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธการเข้ า
ประเทศไม่ ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิŽไม่ คืนเงินในทุกกรณี
หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า ¢ เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้ าทีfเหลือไว้ ประทับตราไม่ น้อยกว่ า … หน้ า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่ างชาติ โปรดสอบถามข้ อมูลเพิfมเติม **
**ในกรณีทf ผี ้ ูโดยสาร มีไฟล์ ทเดินทางภายในประเทศหรื อระหว่ างประเทศ ทีfเกีfยวข้ องกับวันเดินทางทีfท่านได้ ทาํ การจองไว้ กับ
ทางบริษัทฯ กรุ ณาแจ้ งให้ กับทางเจ้ าหน้ าทีfทราบ ก่ อนการชําระเงินค่ าตัœวดังกล่ าว ถ้ าเกิดข้ อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิŽในการรั บผิดชอบทุกกรณี**
ติดต่ อสอบถามเพิfมเติมได้ ทf ี รั ฐกมลย์ วัฐฐพงศ์ (ปาล์ ม)
โทร. 084-9914926
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