Salam Technical Visit
Dubai – Sharjah 5 Days 3 Nights

กำหนดเดินทำง 23 – 27 พฤศจิกำยน 2560
วันแรก พฤหัสบดีที่ 23 พ.ย. 60
กรุ งเทพ – ดูไบ
14:00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สำยกำรบินไทย แถว D ประตู 2 เจ้าหน้าที่คอยให้การ
ต้อนรับ เช็คอินสัมภาระ
16:30 น. เหิรฟ้ าไปยังนครดูไบ โดยเที่ยวบิน TG 517 (ใช้เวลาเดินทาง 7 ชัว่ โมง)
20:30 น. เดินทางถึง ดูไบ (Dubai) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
จากนั้นนําท่านเดิ นทางสู่ GLOBAL VILLAGE (เปิ ดเวลา 16.00 - 00.00 น.) นําท่านเยี่ยมชมมหกรรม
วัฒนธรรมที่ ใ หญ่ ที่สุ ดในภู มิ ภาคอาหรั บ ภายในจะมี กิ จกรรม อาทิ ชอปปิ้ ง ความบันเทิ งกลางแจ้ง และ
กิจกรรมที่มีสีสันตามช่วงเทศกาลต่างๆ โดยมีประเทศที่เข้าร่ วมออ
กร้านกว่า 70 ประเทศ ด้วยการนําเสนอในรู ปแบบพาวิลเลี่ยนกว่า
36 จุ ด นอกจากนั้น ยัง มี เครื่ องเล่ น สวนสนุ ก กว่า 50 รายการ
(GLOBAL VILLAGE เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 พ.ย.17 - 7 เม.ย.18)
*** รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร/ร้ านอาหาร (ไม่รวมใน
ค่าบริ การ) ***
นําทุกท่านเข้าโรงแรมที่ พกั ณ โรงแรม Holiday Inn Deira /
Grande Excelsior Deira 4* หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ อง
08:30 น.
11:00 น.
12:00 น.
13:00 น.

19:00 น.

ศุกร์ ที่ 24 พ.ย. 60
ดูไบ – ชำร์ จำร์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทาง ไปเยีย่ มชมนครชาร์จาร์
แวะละหมาดวันศุกร์ ร่ วมกัน ณ มัสยิดเมืองชาร์จาร์
*** รับประทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมในค่าบริ การ) ***
นําท่านนัง่ รถเที่ยวชมบรรยากาศเมืองชำร์ จำห์ (Sharjah) ซึ่ ง
เป็ นรัฐที่ได้รับการแต่งตั้งจาก องค์การ สหประชาชาติให้รัฐ
ชาร์ จาห์เป็ น “จุดศู นย์รวมชาวอาหรับ ทางด้านวัฒนธรรม”
และจุดแรกที่ท่านจะได้ชม อาคารศิลปกรรม แบบอาหรับโบราณ WIND TOWER ตลาดสิ นค้าต่าง ๆ ที่ตลาด
ชาร์ จาห์ ซุก (SHARJAH SOUK) ซึ่ ง มี ท้ งั ฝั่ งตลาดใหม่
(NEW
SOUK) และตลาดเก่า (OLD SOUK) มีสินค้ามากมายให้ท่าน
ได้เลื อกสํารวจ อาทิ เช่ น รองเท้า , กระเป๋ า , เครื่ องหนัง ,
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า , เสื้ อผ้าสําเร็ จรู ปทั้งของเด็ก สุ ภาพบุรุษและ
สุ ภาพสตรี รวมถึ งชุ ดอาหรับประจําชาติ ,สิ นค้าที่ระลึ ก ชั้น
นํา อาทิ เช่นทะเลทรายเจ็ดสี และของชําร่ วยต่าง ๆ
คณะเดินทางต่อไปศึกษาดูงาน ณ Expo Center Sharjah เพื่อศึกษาดูการจัดงาน “Thai Trade Exhibition”
เดินทางกลับยังโรงแรมที่พกั โรงแรม Holiday Inn Deira / Grande Excelsior Deira 4* หรื อเทียบเท่า
*** อิสระอาหารคํ่า ***

วันทีส่ ำม เสำร์ ที่ 25 พ.ย. 60
ดูไบ
08:30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09:00 น. นําท่านชม โรงแรมเบิร์จ อัล อำหรับ (BURJ AL ARAB) ซึ่งเป็ นโรงแรม
ระดับ 7 ดาว อีกแห่งหนึ่งของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็ นโรงแรมที่
มีรูปทรงเหมือนเรื อใบ และเป็ นโรงแรมที่มีชื่อเสี ยงติดอันดับโลก ที่ทุกคน
ใฝ่ ฝันที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัส โรงแรมนี้ ต้ งั อยูบ่ ริ เวณอ่าวอาหรับ ซึ่ งเป็ นถิ่น
ที่พกั อาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ
ต่อจากนั้น เยีย่ มชม สุ เหร่ ำจูไมร่ ำ ที่ถือว่าเป็ นสุ เหร่ าคู่บา้ นคู่เมืองของดูไบ
ตั้งอยูบ่ นถนนอัลจูไมร่ าห์ สร้างด้วยหิ นอ่อนทั้งหลังในรู ปแบบฟาติมิดยุค
กลาง โดยหออาซานคู่ตระหง่านขนาบข้าง จึงทําให้

สุ เหร่ าได้ชื่อว่า สวยงามที่สุดในดินแดนตะวันออกกลาง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงเวลากลางคืนจะดูสวยมี
เสน่ห์เป็ นพิเศษ อีกทั้งยังได้ชื่อว่าเป็ นสุ เหร่ าที่มีสถาปั ตยกรรมแบบอิสลามที่ทนั สมัยที่สุด
นําท่านสัมผัสอีกหนึ่ งการเดินทางโดยการขึ้นรถไฟ Monorail เข้าสู่ The Palm Project ซึ่ งเป็ นสุ ดยอด
โครงการของ U.A.E. โดยการถมทะเลให้เป็ นเกาะเทียม สร้างเป็ นรู ป
ต้นปาล์ม จํานวน 3 เกาะ
*** รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
(ไม่รวมในค่าบริ การ) ***
เดินทางกลับยังโรงแรมที่พกั โรงแรม Holiday Inn Deira / Grande
Excelsior Deira 4* หรื อเทียบเท่า
พักผ่อนตามอัธยาศัย *** อิสระอาหารคํ่า ***
วันทีส่ ี่ อำทิตย์ ที่ 26 พ.ย. 60
ดูไบ – กรุ งเทพฯ
08:30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** อิสระตามอัธยาศัย *** หากต้องการไปยังสถานที่ต่างๆ สามารถปรึ กษาหัวหน้าทัวร์ พาท่านไปได้
นําท่านไปยังสนามบินนานาชาติดูไบ
18:30 น เหิรฟ้ า กลับกรุ งเทพมหานคร ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 518
วันที่ห้ำ

จันทร์ ที่ 27 พ.ย. 60

กรุ งเทพฯ

06:50 น. เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ

“เรียนรู้โลกกว้าง เทีย่ วแบบผู้ศรัทธา”

โปรแกรมศึกษำดูงำน ท่ องเที่ยว ดูไบ – ชำร์ จำร์
ระหว่ำง วันที่ 23 – 27 พฤศจิกำยน 2560
ผู้ใหญ่ ร่วมเดินทำง 15 ท่ ำน ขึน้ ไป พร้ อมหัวหน้ ำทัวร์ 1 ท่ ำน
วันเดินทำง
23 – 27 พ.ย. 60

ผู้ใหญ่ (พักห้ องคู่)
32,000 บำท

พักเดีย่ ว (เพิม่ )
12,000 บำท

เด็กมีเตียง
30,500 บำท

** ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ าํ มันและ/หรื อภาษีประกันภัยการเดินทาง **

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

อัตรำนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามระบุในรายการ (นํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระโหลดท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามโปรแกรม
ค่าวีซ่าแบบท่องเที่ยว
ค่าพาหนะที่ใช้นาํ เที่ยวตามโปรแกรม
ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามโปรแกรม หรื อเทียบเท่า (ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรง
กับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์ ,การประชุ ม อันเป็ นผลทําให้ตอ้ งการเปลี่ยนย้ายเมือง หรื อเพิ่มค่าทัวร์ ในกรณี พกั ที่
เมืองเดิม โดยบริ ษทั จะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ)
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ผูช้ าํ นาญการ
ค่าประกันอุ บตั ิ เหตุ ในการเดิ นทางวงเงิ น 2,000,000 บาท และค่ารั กษาพยาบาล ตามเงื่ อนไขแห่ งกรมธรรม์ประกัน
อุบตั ิเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท
บริ การนํ้าดื่ม วันละ 2 ขวด ต่อท่าน
อัตรำนีไ้ ม่ รวม
ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสื อเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางของไทย
ค่านํ้าหนักส่ วนเกินของกระเป๋ าเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯ ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ,บริ การ
พิเศษต่าง ๆ นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม
ค่าทิปคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิ่น แนะนํา วันละ 5 USD
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความพอใจของท่าน
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณี ที่ตอ้ งการใบกํากับภาษี

กำรชำระเงิน
บริ ษทั ฯ ขอรับมัดจําในวันจองทัวร์ ท่ำนละ 20,000 บำท ส่ วนที่เหลือ ทั้งหมดชําระก่อนวันออกเดินทาง 20 วันล่วงหน้า






กำรยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วันก่อนเดินทาง
คืนเงินทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์















ข้ อกำหนดเงื่อนไข
บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญ
หาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การ
ที่ท่านได้ชาํ ระไว้แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศหรื อห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมี สิ่งผิดกฎหมายหรื อ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่น
รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อี กครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สํารองที่ นงั่ บนเครื่ อง และ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสาย
การบิ นบริ ษทั ฯขนส่ ง หรื อ หน่ วยงานที่ ให้บริ การ บริ ษทั ฯจะดําเนิ นโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อื่น
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั้นๆ
มัค คุ เทศก์ พนัก งาน และตัวแทนของบริ ษ ทั ฯ ไม่มี สิท ธิ์ ในการให้ค าํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษ ทั ฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านั้น
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

