
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

กาํหนดเดนิทาง :  1 ตุลาคม 2564 – 31 มนีาคม  2565 

 

 

 

D u bai  6วนั 3คืน 

 

 EXPO 2021 (2 Days) 



 
23.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ T ประตู 9  ของสายการบินเอมิเรสต์ โดยมีเจา้หน้าท่ีของ

บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและดูแลในการตรวจเอกสารการเดินทาง  

 

 
01.45 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงดูไบ โดยสายการบนิเอมิเรสต์ เท่ียวบินท่ี EK 385 

04.55 น.  เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ (DUBAI) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  

 นาํท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรพร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ โดยมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินจะคอย

ตอ้นรับท่าน ณ ทางออกของผูโ้ดยสายขาเขา้…  

 เมืองดูไบ (Dubai) เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตั้ งอยู่ทางภาคเหนือของ

ประเทศ ถือเป็นเมืองแห่งความมหัศจรรยเ์พราะถูก

ผนัแปรจากดินแดนแห่งทะเลทราย สู่ดินแดนแห่ง

โลกอนาคต ความมัง่คัง่ทางการคา้ บริการการพฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์และศูนยก์ลางธุรกิจ ไม่จาํกดัเฉพาะ

การคา้นํ้ามนัแบบก่อนๆ สู่การเป็นเมืองแห่งผูน้าํเทคโนโลยสีมยัใหม่ท่ีสุดของโลกแห่งหน่ึง ไม่มีส่ิงใดบนโลก

ใบน้ีท่ีเมืองดูไบจะทาํไม่ได ้แมก้ารสร้างแผน่ดินและจารึกลงบนแผนท่ีโลกในอาณาเขตของตนเอง 

 จากน้ัน นําท่านเดนิทางเข้าสู่ท่ีพกั...HILTON GARDEN INN MALL OF EMIRATE หรือเทียบเท่า  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้น นาํท่านสู่ ชายหาดจูเมร่าห์ (JUMEIRAH BEACH) ซ่ึงเป็นชายหาดตากอากาศท่ีสวยงามยอด

นิยมของดูไบ นาํท่านถ่ายรูปกบั บุรจญ์อลัอาหรับ (BURJ AL ARAB) โรงแรมสุดหรู ระดบั 7ดาว ท่ีสวย

และหรูหราท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก และมีช่ือเสียงของตะวนัออกกลาง ตั้งอยูริ่มอ่าวอาหรับ บนเกาะเทียมท่ีถูก

ถมข้ึน เป็นหน่ึงในสัญลกัษณ์อนัสําคญัของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นโรงแรมรูปทรงเรือใบท่ีสวย

และหรูหราท่ีสุดระดบัโลกและมีช่ือเสียงของตะวนัออกกลาง 

 

 

 

 

 

วนัแรก:   กรุงเทพฯ 

วนัที่สอง:   ดูไบ - ชายหาดจูเมร่าห์ - บุรจญ์อลัอาหรับ - MADINAT JUMEIRAH SOUK - 

ดูไบเฟรม 



   
 

 นําท่านช้อปป้ิง ศูนย์การค้าสไตล์อาหรับโบราณ (MADINAT JUMEIRAH SOUK) หรือ เวนิ

สแห่งดูไบ เป็นตลาดติดแอร์ ตั้งอยู่ในส่วนเดียวกบัโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว Mina Al Salam ของตระกูล Al 

Maktoum ภายในตกแต่งสวยงามแบบอาหรับ และมีร้านคา้ทนัสมยัมากมายให้ท่านจบัจ่ายซ้ือของ อาทิ ของท่ี

ระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหร่าน หัวนํ้ าหอม โคมไฟ ของประดบัตกแต่งบา้น ขนมหวาน และถัว่รส

ช็อกโกแลต บริเวณรอบสร้างเป็นสระนํ้ ามีเรือท่องเท่ียวแบบเรือ GONDOLA ของอิตาลี จะนาํท่านช่ืนชม

ความสวยงามของภูมิประเทศ และบรรยากาศรอบๆ อิสระใหท่้านเดินเล่นในบริเวณพลาซ่า  

  
 

 จากนั้น นาํท่านข้ึนสู่ ดูไบเฟรม (DUBAI FRAME) สัญลกัษณ์ใหม่ของดูไบ ซ่ึงเป็นกรอบรูปฉาบทองคาํ

ความสูงขนาด 150 เมตร กวา้ง 93 เมตรท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  ใชเ้วลาในการก่อสร้างมาถึง 10 ปีเตม็ ดว้ยจาํนวน

เงินประมาณ 43.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.39 พนัลา้นบาท พร้อมสัมผสัวิวทิวทศัน์ของเมืองดูไบ

แบบพาโนรามาอนัสวยงามทั้งฝ่ังเมืองเก่า และใหม่ (รวมค่าขึน้ตึก) 
 



 

   
 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   (อสิระตามอธัยาศัยไม่รวมอยู่ในรายการ) 

 จากน้ัน นําท่านเดนิทางเข้าสู่ท่ีพกั...อสิระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศัย 

18.00 น.  รถรอรับท่านเพ่ือออกไปทานอาหารคํา่  ณ ภัตตาคาร (อสิระตามอธัยาศัยไม่รวมอยู่ในรายการ) 
 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านสู่ งาน WORLD EXPO (รวมบัตรเข้าชมเรียบร้อยแล้ว) 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม:   World Expo 2021 



 

เท่ียง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย เพ่ือความสะดวกแก่การชมงาน 

บ่าย …ชมงาน WORLD EXPO… 

คํา่ อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย เพ่ือความสะดวกแก่การชมงาน 

21.00 น. รถรอรับท่านเพ่ือเดนิทางกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั... 

 HILTON GARDEN INN MALL OF EMIRATE หรือเทียบเท่า 

 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านสู่ งาน WORLD EXPO (รวมบัตรเข้าชมเรียบร้อยแล้ว) 

เท่ียง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย เพ่ือความสะดวกแก่การชมงาน 

บ่าย …ชมงาน WORLD EXPO… 

คํา่ อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย เพ่ือความสะดวกแก่การชมงาน 

21.00 น. รถรอรับท่านเพ่ือเดนิทางกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั... 

 HILTON GARDEN INN MALL OF EMIRATE หรือเทียบเท่า 

 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ ดูไบ ครีก (Dubai Creek) เป็น

คลองท่ีสร้างข้ึนโดยการขดุเขา้มาในชายฝ่ัง เพื่อแบ่ง

เมืองดูไบออกเป็น 2 ส่วน คือ Deira Dubai และ Bur 

Dubai มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีท่าจอด

เรือ 8 ท่า นําท่าน น่ังเรือข้ามฟาก ท่ีชาวเมืองดูไบ

เรียกกันว่า Abra Taxi ซ่ึงเป็นเรือท่ีรับใช้ชาวเมือง

ดูไบมาช้านานจวบจนถึงปัจจุบนั ให้ท่านไดส้ัมผสั

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวเมืองดูไบแบบโบราณ 

วนัที่ส่ี:   World Expo 2021 

วนัที่ห้า:   ดูไบ ครีก - ตลาดทอง - ตลาดเคร่ืองเทศ - ขึน้ตึกBURJ KHALIFA - อสิระช้อป

ป้ิงที่ ดูไบมอลล์ 

 



ท่ีไม่ว่าเมืองดูไบจะมีความก้าวลํ้ าทนัสมยัทางเทคโนโลยีระดับโลกมากเพียงใด แต่ก็ยงัมีโอกาสได้เห็น

วฒันธรรมความเป็นอยูข่องคนทอ้งถ่ินโบราณอยูจ่นถึงปัจจุบนั 

   นาํท่านเดินช้อปป้ิง ตลาดทอง (GOLD SOUK) เป็นท่ี1ของตลาดทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกขายทุกอย่างท่ี

เป็น JEWELRY เช่น มุก อญัมณี ต่างๆร้านเลก็ๆมากมายกวา่ร้อยร้านคา้ 
  

    

 ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือของท่ี ตลาดเคร่ืองเทศ (SPICE SOUK) คือ ตลาดเคร่ืองเทศทั้งตลาดตลบอบอวนไป

ดว้ยกล่ินเคร่ืองเทศหลากหลายชนิดจากทัว่ทุกมุมโลกจาํพวกไมห้อม อบเชย ถัว่ กระวาน กานหลู และถัว่ร้อย

แปดชนิดจากทุกท่ีในตะวนัออกกลาง 
 

  
 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   (อสิระตามอธัยาศัยไม่รวมอยู่ในรายการ) 

 นํา ท่ า น ข้ึ น ตึก  บุ ร จ ญ์ เ ค า ะ ลีฟ ะ ฮ์  BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE 

WORLD) หรือเดิมช่ือ บุรจญดู์ไบ (รวมค่าขึน้ตึก) หน่ึงในสัญลกัษณ์อนัสาํคญัของประเทศสหรัฐอาหรับเอ

มิเรตส์อีกทั้งยงัเป็นฉากเส่ียงตายสาํคญัของพระเอก “ ทอมครูซ” จากภาพยนตร์เร่ือง Mission Impossible 4 ซ่ึง

ตึก มีความสูงถึง 828 เมตร ปัจจุบนัมีทั้งหมด160 ชั้นเป็นตึกท่ีไดช่ื้อวา่สูงท่ีสุดในโลกตวัตึกไดท้าํสถิติกลายมา

เป็นตึกระฟ้าท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง546 เมตรแซงตึกไทเป101 เรียบร้อย(สูงกวา่ตึกไทเป101 ประมาณ 

97 เมตร และสูงกว่าอาคารใบหยก2 ประมาณ 218 เมตร) ซ่ึงได้มีการเปิดตวัอย่างเป็นทางการ เม่ือวนัท่ี4 



มกราคม พ.ศ.2553 และ เปล่ียนช่ืออาคารจาก "บุรจญดู์ไบ" เป็น "บุรจญเ์คาะลีฟะฮ"์ เพื่อ เป็นเกียรติแก่ ท่านชี

คคอ์ดีตประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตึกบุรจญเ์คาะลีฟะฮอ์อกแบบโดยเอสโอเอม็ ผูอ้อกแบบ

เดียวกนักบัเซียร์ทาวเวอร์ อาคารท่ีสูงท่ีสุดในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบนัการตกแต่งภายในจะตกแต่งโดยจอร์โจ

อาร์มานี Giorgio Armaniโดยเป็นโรงแรมอาร์มานีสาํหรับ37 ชั้นล่างโดยชั้น45 ถึง108 จะเป็นอพาร์ตเมนตโ์ดย

ท่ีเหลือจะเป็นสํานักงานและชั้นท่ี123 และ 124 จะเป็นจุดชมวิวของตึกท่ีสําคญั ส่วนบนของตึกจะเป็นเสา

อากาศส่ือสารนอกจากน้ีชั้น 78 จะมีสระวา่ยนํ้า กลางแจง้ขนาดใหญ่โดยตึกน้ีจะติดตั้งลิฟตท่ี์เร็วท่ีสุดในโลกท่ี

ความเร็ว18 ม./วินาที (65 ก.ม./ชม.,40 ไมล/์ชม.)โดยลิฟตท่ี์มีความเร็วสูงสุดอนัดบัท่ี 2 ปัจจุบนัอยูท่ี่ตึกไทเป

101 ท่ีมีความความเร็ว 16.83 ม./วินาที 

   
 

  
    

นาํท่านชอ้ปป้ิง ห้างดูไบมอลล์ (Dubai Mall) เป็นศูนยก์ารคา้แห่งใหม่ล่าสุดของเมืองดูไบ โดยจาํลองอาทิ

เช่น ห้าง Gallaria Lafayette ห้างช่ือดงัของฝร่ังเศส ห้าง Bloomingdales อนัยิ่งใหญ่จากอเมริกาเป็นศูนยร์วมแบ

รนด์เนมชั้นนาํแนวหน้าจากทัว่ทุกมุมโลก ท่านสามารถเลือกชมเทคโนโลยีลํ้าสมยัของนํ้ าพุเตน้ระบาํท่ีขนาด

ใหญ่ท่ีสุดในโลกโดยมีการจดัแสดงท่ีบริเวณหนา้ห้างดูไบมอลล ์เร่ิมตั้งแต่ 17.30-24.00น.โดยการแสดงจะเร่ิม

ทุกๆ 30 นาที จากจุดน้ี ถ่ายสามารถถ่ายรูปคู่กบัตึกบุรจญเ์คาะลีฟะฮ ์(BurjKhalifa) แบบเตม็ตวัตึกอีกดว้ย 
 



  
 

   
 

18.00 น.  รับประทานอาหารคํา่  ณ ภัตตาคาร (อสิระตามอธัยาศัยไม่รวมอยู่ในรายการ) 

21.30 น.  สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ... 

 
02.50 น. ออกเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรสต์ เท่ียวบินท่ี EK 384 

12.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

หมายเหตุ: โปรแกรมการเดนิทางอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก:   กรุงเทพฯ 

 



 

อตัราค่าบริการ  

หมายเหตุ  ค่าตัว๋เคร่ืองบินอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามราคาภาษีนํ้ามนั  ณ  วนัออกตัว๋  

อตัรานีร้วม 

 ค่าเขา้ชมงาน Expo ตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าดูไบ 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าโรงแรมท่ีพกั ตามท่ีระบุในรายการ   

 ค่าพาหนะเดินทางระหวา่งนาํเท่ียว  ตามท่ีระบุในรายการ    

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท 

(หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรับเดก็ท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 2 ปี และผูใ้หญ่อายมุากกวา่ 70 ปี ทางบริษทัประกนัฯจะชดใชค่้า

สินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั เส้นทางตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่านํ้าหนกักระเป๋าสมัภาระเดินทาง ตามท่ีสายการบินกาํหนด โหลดใตเ้คร่ืองบิน (ไม่เกิน 20 กิโลกรัม)  

 ค่าธรรมเนียม นํ้ามนัเช้ือเพลิงของสายการบิน และภาษีสนามบินทุกแห่ง   

 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าตรวจโควิด ก่อนการเดินทาง 72 ชัว่โมง (PCR TEST) 

  ค่าโรงแรมกกัตวัท่ีไทย (ถา้มีค่าใชจ่้าย) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั นอกเหนือจากรายการทวัร์ระบุไว ้ เช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่ามินิบาร์ และทีวีช่อง

พิเศษ ฯลฯ  

 ค่าทิปบริการ สาํหรับพนกังานบริการ เช่น ค่าทิปคนขบัรถ, ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, ค่าทิปพนกังานเสิร์ฟ, พนกังานยกกระเป๋า  

 ค่าธรรมเนียม นํ้ามนัเช้ือเพลิง และภาษีสนามบินท่ีทางสายการบินอาจเรียกเกบ็เพิ่มตามภาวะอตัราแลกเปล่ียน  

 ค่าภาษีต่าง ๆ หกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบกาํกบัภาษี)  

จํานวนผู้เดนิทาง  
ราคาแพค็เกจ็ 

ท่านละ   

ราคาต๋ัวเคร่ืองช้ันประหยดั  

เร่ิมต้นที ่ท่านละ 

ราคารวม : ท่าน 

โดยประมาณ ท่านละ  

4 – 5 ท่าน ท่านละ  37,900.- บาท  54,400.- บาท 

6-7 ท่าน ท่านละ  32,900.- บาท 16,500.-บาท 49,400.- บาท 

8 ท่านขึน้ไป ท่านละ  31,900.- บาท  48,400.-บาท 

พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ  11,000.-บาท 



 ค่าปรับสาํหรับกระเป๋าสมัภาระเดินทางท่ีเกินกวา่ท่ีสายการบินกาํหนด      

 ค่า Fast Tract for World Expo  (All Packge include Thai Pavilion) ต้องทําการจองล่วงอย่างน้อย  14  วนัก่อนเดนิทาง 

1. 4 Country Pavilions Class A + 1 Country Pavilion Class B ราคาท่านละ 7,100 บาท/วนั 

2. 3 Country Pavilions Class A + 1 Country Pavilion Class B ราคาท่านละ 6,700 บาท/วนั 

3. 2 Country Pavilions Class A + 1 Country Pavilion Class B ราคาท่านละ 6,300 บาท/วนั 

4. 1 Country Pavilions Class A + 1 Country Pavilion Class B ราคาท่านละ 5,900 บาท/วนั 

 
เง่ือนไขการจองทัวร์ 

- กรุณาวางเงนิมัดจํา ท่านละ 10,000 บาท หลงัจากท่ีไดท้าํการจอง และท่ีนัง่จะถูกยนืยนัเม่ือไดรั้บค่ามดัจาํแลว้

เท่านั้น 

- ชาํระค่าทวัร์ทั้งหมด 14 วนัก่อนการเดินทาง 
 
เง่ือนไขการยกเลกิ 

- ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คิดค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

- ยกเลิกก่อนเดินทางไม่นอ้ย 14 วนั คิดค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ 

- ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเตม็จาํนวน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได้

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ และ

เหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ ไม่ว่าในกรณีใดก็

ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 

ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 

 กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ

ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

 ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในการรับผิดชอบกรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัยอนัสืบเน่ืองมาจากการปิดสนามบิน การยกเลิก

เท่ียวบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน หรือเวลาบินใดๆกต็ามท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนจากความผดิพลาดของทางบริษทั 

 
 

 


