ขอนำท่ำน...ร่ วมกิจกรรมเจรจำจับคู่ธุรกิจ
Thai – Dubai Business Networking 2019 กับ Dubai SMEs
ณ ดินแดนแห่งทะเลทรำยสุ ดคลำสสิ ค พร้อมชมโครงกำรในอนำคต
ระหว่ างวันที่ 25-29 มีนาคม 2562
วันแรก
11.00 น.

14.20 น.

21.35 น.
วันทีส่ อง

กรุ งเทพ – ดูไบ
คณะเดินทำงพร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อำคำรผูโ้ ดยสำรขำออก ประตูทำงเข้ำที่ 8 ROW T ของสำย
กำรบินโอมำน แอร์ (Oman Air) โดยมีเจ้ำหน้ำที่รอต้อนรับและให้บริ กำรเกี่ยวกับเรื่ องกำรเช็คอิน และ
สัมภำระ
ออกเดินทำงไปกรุ งมัสกัตโดยเที่ยวบิน WY 812 (ใช้เวลำเดินทำง 6 ชัว่ โมง)
เดินทำงถึงสนำมบินนำนำชำติ กรุ งมัสกัต รัฐสุ ลต่ำนโอมำนต่อเครื่ องออกเดินทำงสู่ มหำนครดูไบ ประเทศ
สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ WY 611
เดินทำงถึงเมืองดูไบ (เวลำท้องถิ่นช้ำกว่ำประเทศไทย 3 ชม.) เมื่อเสร็ จพิธีกำรตรวจคนเข้ำ
เมืองเรี ยบร้อย นำคณะเช็คอิน ณ โรงแรม IBIS DIERA หรื อเทียบเท่ำ
DAY NETWORKING with DUBAI SMEs - GLOBAL VILLAGE

08.00 น.
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
09.00-13.00 น. นำท่ำนร่ วมกิจกรรมเจรจำจับคู่ธุรกิจ Business Networking

Thai – Dubai 2019 กับ Dubai SMEs
อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย
14.30-16.00 น. นำท่ำนร่ วมชมโครงกำร EXPO 2020 Dubai ซึ่งจะจัดในวันที่ 20
ตุลำคม 2020 – 10 เมษำยน 2021 ซึ่ งงำนนี้เป็ นงำนที่รวบรวมนวัตกรรม
เอกลักษณ์ และวัฒนธรรมจำกทัว่ ทุกมุมโลกมำรวมไว้ในสถำนที่เดียว จะจัดขึ้น
ในทุกๆ 5 ปี มีแนวคิด ‘Connectiong Minds, Creating the Future’ หรื อ ก็คือกำร
เชื่อมต่อจิตใจ เพื่อก่อเกิดอนำคต

นำท่ำนเดินทำงสู่ GLOBAL VILLAGE (เปิ ดเวลำ 16.00 - 00.00 น.) นำท่ำนเยีย่ มชมมหกรรมวัฒนธรรมที่
ใหญ่ที่สุดในภูมิภำคอำหรับ ภำยในจะมีกิจกรรม อำทิ ช้อป
ปิ้ ง ควำมบันเทิงกลำงแจ้ง และกิจกรรมที่มีสีสัน
ตำมช่วงเทศกำลต่ำงๆ โดยมีประเทศที่เขำร่ วมออกร้ำนกว่ำ
70 ประเทศ ด้วยกำรนำเสนอในรู ปแบบพำวิลเลี่ยนกวำ 36 จุด นอกจำกนั้น
ยังมี เครื่ องเล่นสวนสนุกกว่ำ 50 รำยกำร (GLOBAL VILLAGE เริ่ มตั้งแต่
วันที่ 1 พ.ย.17 - 7 เม.ย.18)
ค่า
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
นำคณะเช็คอิน ณ โรงแรม IBIS DIERA หรื อเทียบเท่ำ
เย็น

วันทีส่ าม

อาบูดาบี้ - Masdar City - Grand Mosque

08.00 น.
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
09.00 น.
นำท่ำนเดินทำงสู่ กรุ งอาบูดาบี้ (Abu dhabi) ที่มีควำมเขียวขจี
ท่ำมกลำงตัวเมืองที่ทนั สมัย จึงเป็ นเมืองที่ได้รับสมญำนำมว่ำ Garden of Gulf
และได้รับกำรย่องว่ำเป็ นสวรรค์แห่งทะเลทรำยอีกด้วย นำท่ำนผ่ำนชมสถำนที่
สำคัญ ๆ ของเมือง ตลอดจนกำรสร้ำงบ้ำนเรื อนที่มีควำมสวยงำม และเห็นถึง
ควำมอุดมสมบูรณ์ของเมือง แม้จะตั้งอยูท่ ่ำมกลำงทะเลทรำยอันแห้งแล้ง
ชมเมือง Masdar City ซึ่งมีเป้ ำหมำยที่จะเป็ นเมืองเชิงนิเวศ
(Eco-City) ที่มีกำรปล่อยของเสี ยเป็ นศูนย์ (Zero-emission) โดยใช้เทคโนโลยีดำ้ นพลังงำนที่ทนั สมัยให้เกิดประโยชน์
เทีย่ ง
อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย
บ่ าย

เยีย่ มสถำนทูตไทยประจำกรุ งอำบูดำบี
และ นำท่ำนชม Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan

Grand Mosque สุ เหร่ ำที่งดงำมที่สุดของ U.A.E. มีควำมใหญ่โตเป็ น
อันดับ 3 ของโลก และเป็ นสุ เหร่ ำประจำสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ที่ท่ำน
Sheikh สร้ำงไว้ก่อนท่ำนจะสวรรคต ใช้ระยะเวลำก่อสร้ำงรวมทั้งหมด 10
ปี ชมพรมลำยดอกไม้ผนื ใหญ่ และโคมไฟ (Chandelier) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำเข้ำจำกประเทศเยอรมัน
***การเที่ ยวชมมัสยิด ต้ องแต่ งกายให้ สุภาพเรี ยบร้ อย ห้ ามสวมกางเกงขาสั้นหรื อเสื ้อกล้ าม ทั้งผู้ชายและผู้หญิง โดยเฉพาะผู้หญิงต้ องสวมใส่
เสื ้อผ้ าที่ มีความยาวคลุมถึงระดับข้ อมือและข้ อเท้ า ปกปิ ดไหล่ และทรวงอกให้ มิดชิ ด ผู้หญิงจะต้ องมีผ้าคลุมผม และต้ องถอดรองเท้ าก่ อนเข้ า
มัสยิด***

เย็น

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย พร้อมซื้ อของฝำกตลำดอินพลัม
นำคณะเช็คอิน ณ โรงแรม IBIS DIERA หรื อเทียบเท่ำ

วันที่สี่

ตลาดทอง (GOLD SOUK) JUMEIRAH BEACH- บุรจญ์ อลั อาหรับ BURJ AL ARAB

10.00 น.
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนเดินช้อปปิ้ ง ตลาดทอง (GOLD SOUK) เป็ นที่ 1 ของตลำดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกขำยทุกอย่ำงที่เป็ นJEWELRY
เช่น มุก อัญมณี ต่ำงๆร้ำนเล็กๆมำกมำยกว่ำร้อยร้ำนค้ำให้ท่ำนได้เลือกซื้ อของที่ ตลาดเครื่องเทศ (SPICE SOUK) คือ ตลำด
เครื่ องเทศทั้งตลำดตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นเครื่ องเทศหลำกหลำยชนิดจำกทัว่ ทุกมุมโลกจำกพวกไม้หอม อบเชย ถัว่
กระวำน กำนพลู และถัว่ ร้อยแปดชนิดจำกทุกที่ในตะวันออกกลำง
ผ่ำนชม โรงแรมเบิร์จ อัล อาหรับ (BURJ AL ARAB) ซึ่งเป็ นโรงแรมระดับ 7 ดำว อีกแห่งหนึ่งของประเทศ
สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็ นโรงแรมที่มีรูปทรงเหมือนเรื อใบ และเป็ นโรงแรมที่มีชื่อเสี ยงติดอันดับโลก ที่ทุกคนใฝ่ ฝันที่
จะมีโอกำสเข้ำไปสัมผัส โรงแรมนี้ ต้ งั อยูบ่ ริ เวณอ่ำวอำหรับ ซึ่ งเป็ นถิ่นที่พกั อำศัยของเศรษฐีชำวอำหรับ
บ่ าย
อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย

Option Tour ( ไม่ รวมในโปรแกรม 1,600 บาท / ท่ าน )
หลังอำหำรนำท่ำนกลับเข้ำสู่ โรงแรมที่พกั เพื่อเตรี ยมตัวตลุยทะเลทรำยในช่วงบ่ำย
15.30 น. พร้ อมกันทีล่ ๊อบบี๊ รถ 4WD (รถขับเคลือ่ น 4 ล้อ) โดยเจ้ำหน้ำที่ของแค้มป์ จะคอยอำนวยควำมสะดวก
Highlights “ทัวร์ ทะเลทราย” ท่ำนจะสนุกกับกำรนัง่ รถตะลุยไปเนินทรำย ตื่นเต้น พร้อมชมพระอำทิตย์ตก
หลังจำกนั้นนำท่ำนเข้ำสู่ แค้มปิ้ ง กลำงทะเลทรำย โดยภำยในมีกิจกรรมต่ำงๆอำทิเช่น
- Henna Tattoo. (ทดลองศิลปะกำรเพนท์ลวดลำยแบบฉบับชำวอำหรับ)
- GALA BAYA... ให้ท่ำนแต่งกำยพื้นเมืองแบบชำวอำหรับ ถ่ำยรู ปเก็บไว้เป็ นที่ระลึก
- ฟรี ไม่ อ้นั ชิมชาอาหรับ, อินผำลัม, ชำ, กำแฟ, น้ ำอัดลม, น้ ำดื่ม - กำรขี่อูฐ
19.30 น.
22.45 น.

ได้เวลำพอสมควรนำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินดูไบ เพื่อเดินทำงกลับสู่ กรุ งเทพฯ อิสระอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย
ออกเดินทำงสู่ สนำมบินมัสกัต โดยเที่ยวบินที่ WY 610 (ใช้เวลำบิน 6 ชัว่ โมง) ต่อเครื่ องไปกรุ งเทพ โด
เที่ยวบินที่ WY 811

วันที่หา้
11.20 น.

ดูไบ-กรุงเทพฯ
คณะเดินทำงถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ ด้วยควำมประทับใจ
**รายการท่องเทียวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้โดยคานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ**
***การอบรมเบือ้ งต้ นก่อนเดินทาง วันที่ 17 กพ 62 เวลา 13.00-15.00 น.
***ถ่ ายรู ปโปรโมทสิ นค้ า วันที่ 20 กพ 62 ตั้งแต่ เวลา 09.00-15.00 น.

อัตราค่ าบริการ
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้ องละ 2-3 ท่าน)
ราคาผู้ใหญ่ (ผู้ติดตามไม่ มีสินค้ า )
พักเดียว เพิม่

54,990 บาท
49,990 บาท
5,900 บาท

อัตราค่ าบริการนี้รวม
1.ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสำยกำรบิน
2.ค่ำรถโค้ชท่องเที่ยวตำมรำยกำร
3.ค่ำที่พกั โรงแรมระดับมำตรฐำน 3 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่ำน)
4.อำหำรมื้อตำมระบุในรำยกำร
5.ค่ำวีซ่ำเข้ำประเทศสหรัฐ อำหรับเอมิเรตต์
6.ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ และค่ำเข้ำชมตำมสถำนที่ทุกแห่ง
7.มัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ชำนำญเส้นทำงบริ กำรท่ำนเป็ นอย่ำงดี
8.ค่ำทิปไกด์และคนขับรถ ฯลฯ
9.ค่ำประกันอุบตั ิเหตุกำรเดินทำงในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (หนึ่งล้ำนบำท)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่ำหนังสื อหนังสื อเดินทำง
ค่ำน้ ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณี ที่เกินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่ำน)
ค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัวต่ำงๆ เช่น ค่ำซักรี ด ค่ำโทรศัพท์ ค่ำอำหำรสั่งพิเศษ,ค่ำมินิบำร์ ในห้องพัก
ค่ำอำหำรที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร, ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรี ด ฯลฯ
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3%
สิ่ งที่ควรนำติดตัวไปด้วย เสื้ อผ้ำที่สวมสบำย ครี มทำผิว แว่นกันแดด ยำรักษำโรคประจำตัว

หมายเหตุ
1. กำรยกเลิกจะต้องแจ้งทำงสมำคมก่อนเดิ นทำงอย่ำงน้อย 30 วัน มิฉะนั้นสมำคมจะขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรคื นเงิ น
ทั้งหมด
2. สมำคม ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 14 วัน ในกรณี ที่ไม่สำมำรถทำกรุ๊ ปได้ไม่ถึงจำนวนอย่ำงน้อย
20 ท่ำน ซึ่ งในกรณี น้ ีทำงสมำคม ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมด หรื อจัดหำคณะทัวร์ อื่นให้ถำ้ ต้องกำร
3. สมำคม ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจำเป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อำจแก้ไข
ได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหำย สู ญเสี ยหรื อได้รับบำดเจ็บที่นอกเหนื อควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำ
ทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบำงประกำร เช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
4. สมำคมจะไม่รับผิดชอบ หรื อ คืนเงิ นค่ำทัวร์ ในกรณี ที่ท่ำนถูกปฏิ เสธในกำรให้วีซ่ำ หรื อ ปฏิ เสธเข้ำเมือง ในทุ ก
กรณี
5. ในกรณี ที่ท่ำนผูโ้ ดยสำรต้องกำรใช้พำสปอร์ ตเล่ มสี น้ ำเงิ น (รำชกำร) ในกำรเดิ นทำง สมำคมขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่
รับผิดชอบใดๆในกำรที่ท่ำนอำจจะถูกปฏิเสธมิให้เข้ำเมือง เพรำะโดยปกติในกำรท่องเที่ยวจะใช้เล่มสี เลือดหมู
6. สมำคม ไม่รับผิดชอบค่ำเสี ยหำยในเหตุกำรณ์ที่เกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนื อกำร
ควบคุมของทำงสมำคมหรื อ ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มที่เกิ ดขึ้นทำงตรง หรื อทำงอ้อม เช่น กำรเจ็บป่ วย กำรถูกทำร้ ำย กำรสู ญ
หำย ควำมล่ำช้ำ หรื อ อุบตั ิเหตุต่ำง ๆ
7. รำคำนี้คิดตำมรำคำบัตรโดยสำรเครื่ องบิน ณ ปั จจุบนั หำกมีกำรปรับรำคำบัตรโดยสำรสู งขึ้น ตำมอัตรำค่ำน้ ำมัน
หรื อ ค่ำเงินแลกเปลี่ยน ทำงบริ ษทั สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับรำคำ ตำมสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
8. เนื่องจำกรำยกำรทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็ จ หำกท่ำนสละสิ ทธิ์ กำรใช้บริ กำรใดๆตำมรำยกำร หรื อ ถูกปฏิเสธ
กำรเข้ำประเทศไม่วำ่ ในกรณี ใดก็ตำม ทำงสมำคม ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
ขั้นตอนการชาระเงิน
- แจ้งเจ้ำหน้ำที่แอดมิน เพื่อทำกำรจองที่นงั่ และออกใบแจ้งยอดที่กำรชำระเงิน พร้อม ชำระเงินมัดจำ 50% เพื่อสำรองที่
นัง่ และชำระส่ วนที่เหลือก่อนกำรเดินทำงตำมเงื่อนไข
- ส่ งหลักฐำนกำรชำระเงินพร้อมแจ้งเจ้ำหน้ำที่แอดมินทันที (โปรดเก็บเอกสำรกำรโอนเงิน และใบเสร็ จรับเงินของบริ ษทั
ฯ เพื่อใช้เป็ นหลักฐำน)

ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม หรื อ จองโปรแกรมเดินทำง พร้อมส่งหน้ำพำสปอร์ต ที่
ฝ่ ำยสมำชิกสัมพันธ์ เบอร์ 096 789 786 หรื อ ไลน์ไอดี alhijrah

