U.A.E ดูไบ-อาบูดาบี 4 วัน 3 คืน
ถ่ายรูปตึก Burj Al Arub หาดจูไมล่า
นัง่ รถ 4WD ทัวร์ทะเลทราย ดินเนอร์มอื้ คา่ พร้อมชมโชว์พืน้ เมือง
ช้อปปิ้งดูไบมอลล์ ชมแกรนด์มอส อาบูดาบี
พิเศษ!! ร่วมเชียร์ทีมชาติไทย กับรายการมากกว่าเที่ยว

วันแรก
13.00 น.
16.00 น.
19.55 น.
วันที่สอง
เช้า

เที่ยง

สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 2 แถว T สาย
การบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับพร้อมบริการติดป้ ายชื่อพร้อมริบบิน้ ให้กบั กระเป๋ าทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK377 (บริการ
อาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึง ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม Ibis Barsha Hotel หรือระดับเดียวกัน
พิ พิธภัณฑ์ดไู บ - ตลาดเครื่องเทศ และตลาดทอง - ถ่ายภาพตึกเรือใบ Burj Al Arab – ชมฟุตบอล
2019 AFC Asian Cup (ทีมชาติ สหรัฐอาหรับเอมิ ตส์ vs ทีมชาติ ไทย)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน เข้าชมพิ พิธภัณฑ์ดไู บ (Dubai Museum) เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทท่ี นั สมัยทีส่ ุดในตะวันออกกลาง สร้าง
เมือ่ ศตวรรษที่ 19 บูรณะครัง้ ล่าสุดปี 1970 เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทร่ี วบรวมเรือ่ งราวประวัตศิ าสตร์ทส่ี าคัญ เช่น การ
ค้นพบงานศิล ปะภายในหลุ มฝั งศพที่ Al Qusais ซึ่งมีอายุมากกว่า 4,000 ปี ประทับ ใจกับ การบอกเล่ า
เรื่องราวประวัตศิ าสตร์ของชาวอาหรับโบราณผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ จากนัน้ นาท่านเดินทางไปยัง Dubai
Creek เป็ นทะเลที่สร้างขึน้ โดยการขุดเข้ามาในชายฝั ง่ ซึ่งแบ่งนครดูไบออกเป็ น 2 ส่วน คือ Deira Dubai
และ Bur Dubai มีค วามยาวประมาณ 14 กิโ ลเมตร น าท่ า น นั ง่ เรื อ Abra Ride สัม ผัส มนต์ เ สน่ ห์ท าง
วัฒนธรรมผ่านวิถชี วี ติ สองฝัง่ น้าของแม่น้า Creek เดินทางสู่ ตลาดเครื่องเทศ (Gold & Spicy Souk) และ
ตลาดทอง (Gold Souk) เป็ นตลาดทองทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในโลก จาหน่ายผลิตภัณฑ์ Jewelry ทุกประเภท เช่น มุก
อัญมณีต่าง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่านชม The Palm Project สุดยอดโครงการของ U.A.E. โดยการถมทะเลให้เป็ นเกาะเทียม สร้างเป้ น
รูปต้นปาล์มทัง้ หมดจานวน 3 เกาะ มีทงั ้ โรงแรม รีสอร์ท ร้านค้า ภัตตาคาร รวมไปถึงสานักงานต่างๆ เรียก
ได้วา่ เป็ นสิง่ มหัศจรรย์อนั ดับที่ 8 ของโลกเลยก็วา่ ได้ พาทุกท่านถ่ายรุปบริเวณหาดจูไมล่าสถานทีต่ ากอากาศ
ยอดนิยมของของดูไบ ถ่ายภาพด้านนอกตึก Burj Al Arab โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว ตัง้ อยู่รมิ อ่าวอาหรับ
เป้ นทีพ่ กั อาศัยของเศรษฐีทม่ี ชี ่อื เสียงชาวตะวันออกกลาง รูปทรงของตึกมีรปู ร่างคล้ายเรือใบ จากนัน้ นาท่าน
เดินทางสู่ ห้ างดูไบ (Dubai Mall) ห้างที่ใหญ่ ท่ีสุดในโลก และมีพิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าที่ใหญ่ ท่สี ุดในโลกอยู่
ภายใน ให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้าตูป้ ลา ทีม่ ขี นาดใหญ่กว่าคนสิบคนยืนเรียงกัน อิสระในห้างให้ท่านได้เลือกซือ้
ของฝาก สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายจากยุโรป ไม่ว่าจะเป็ นเสือ้ ผ้าสุภาพบุรษุ และสุภาพสตรี กระเป๋ าถือ
เครื่องใช้ไฟฟ้ า เครื่องกีฬา เป็ นต้น และในเวลา 18.00-24.00 น. ของทุกวัน ท่านจะได้ชมการแสดง “น้าพุ
แห่งดูไบ” เป็ นน้ าพุเต้นระบาอยู่ในทะเลสาบเบิรจ์ คาลิฟา ทีเ่ ป็ นศูนย์กลางของนครดูไบ สิง่ พิเศษของน้ าพุ
แห่งดูไบนี้ คือ จะใช้ไฟทัง้ สิน้ 6,600 ดวง โปรเจคเตอร์สี 50 ตัว ควบคุมการทางานด้วยระบบคอมพิวเตอร์
โดยจะแสดงประกอบดนตรี ครัง้ ละประมาณ 5 นาที โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทัง้ สิน้ กว่า 7.2 พันล้าน

เย็น
วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

เย็น

วันที่สี่
เช้า
11.45 น.
20.50 น.

บาท น าทุ ก ท่ า นเข้า ชมฟุ ต บอลชาย 2019 AFC Asian Cup การแข่ ง ขัน ระหว่ า ง สหรัฐ เอมิ เ รตส์ vs
ประเทศไทย ณ สนามฮัซซา บิน ซายิ ด สเตเดียม อัลไลน์
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม Ibis Barsha Hotel หรือระดับเดียวกัน
ดูไบ – อาบูดาบี - แกรนด์มอส – Ferrari World – นัง่ รถ 4WD ตะลุยทะเลทราย
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสูก่ รุงอาบูดาบี (Abu dhabi) เมืองทีไ่ ด้รบั สมญานามว่า Garden of Gulf และได้รบั การย่องว่า
เป็ นสวรรค์แห่งทะเลทราย ทีมคี วามเขียวขจีอยู่ท่ามกลางเมืองอันทันสมัย นาท่านผ่านชมสถานทีส่ าคัญ ๆ
ของเมือง ตลอดจนการสร้างบ้านเรือนทีม่ คี วามสวยงาม และเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมือง แม้จะตัง้ อยู่
ท่ามกลางทะเลทรายอันแห้งแล้ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่านเข้าชม Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque สุเหร่าทีง่ ดงามทีส่ ดุ ของ U.A.E.
มีความใหญ่โตเป็ นอันดับ 3 ของโลก และเป็ นสุเหร่าประจาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่ท่าน Sheikh สร้างไว้
ก่อนท่านจะสวรรคต ใช้ระยะเวลาก่อสร้างรวมทัง้ หมด 10 ปี ให้ท่านได้ชมพรมลายดอกไม้ผนื ใหญ่ และโคม
ไฟ (Chandelier) ที่ใหญ่ท่สี ุดในโลก ราคาราว 30 ล้านเหรียญสหรัฐ นาเข้าจากประเทศเยอรมัน ทาด้วย
ทองคาและทองแดง ***การเทีย่ วชมมัสยิด ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ห้ามสวมกางเกงขาสัน้ หรือเสือ้
กล้าม ทัง้ ผูช้ ายและผูห้ ญิง โดยเฉพาะผูห้ ญิงต้องสวมใส่เสือ้ ผ้าทีม่ คี วามยาวคลุมถึงระดับข้อมื อและข้อเท้า
ปกปิ ดไหล่และทรวงอกให้มดิ ชิด ผูห้ ญิงจะต้องมีผา้ คลุมผม และต้องถอดรองเท้าก่อนเข้ามัสยิด*** แวะ
ถ่ายภาพ และเลือกซื้อของทีร่ ะลึก ณ Ferrari World ได้เวลาอันสมควรนาท่านกลับนครดูไบ เตรียมความ
พร้อมเดินทางไปทัวร์ทะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner) นาท่านขึน้ รถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ)
ไปทัวร์ทะเลทราย ท่านจะได้สนุกสนานและตื่นเต้นไปกับประสบการณ์อนั แปลกใหม่ นัง่ รถตะลุยไปบนเนิ น
ทรายทัง้ สูงและตา่ สลับกันไป (Sand Dune)
จากนัน้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ในแคมป์ กระโจมแบบอาหรับ ดื่มด่าบรรยากาศสุดโรแมนติ
กของพระอาทิตย์ตกดินทีแ่ สนสวยงาม และสัมผัสชีวติ แบบชาวพืน้ เมือง (เบดูอนิ ) อาทิ การสวมชุดพืน้ เมือง
ชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็ นทีร่ ะลึก การเพ้นท์มอื แบบอาหรับ (Henna Tattoo) ลองสูบ บาารากู กลิน่ ผลไม้
(Shi Sha) ชมโชว์ระบาหน้าท้อง (Belly Dance) ซึง่ เป็ นศิลปะการร่ายราทีเ่ น้นการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ
ท้องและสะโพก
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม Ibis Barsha Hotel หรือระดับเดียวกัน
ดูไบ - สุวรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร มิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK370 (บริการอาหารและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)อสโคว์ - กรุงเทพฯ
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง
มกราคม

ราคา
13-16 ม.ค.

29,900

พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 8,000 บาท

อัตรานี้ รวม
✓ ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ค่าวีซ่าท่องเทีย่ วสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
✓ ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
✓ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถท้องถิน่

อัตรานี้ ไม่รวม
✗ ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
✗ ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก
✗ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ต่า 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินยอดเต็มท่านละ 29,900 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
พร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ หน้าตรงเพือ่ ใช้ในการวีซ่า
2. หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จ่ายเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิยกเลิ
์ กการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีทส่ี ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช้
บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
์
ประเทศไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินในทุกกรณี
4. เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั จะ
ถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
*********************************************

