
 
 

 
 

 
 

 

HOLIDAY GROUP มีความยินดีน าท่านเยอืนมหานครแห่งความมัง่คัง่   

สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ชมความสวยงามของดอกไม ้สวนมิราเคิล การเ์ดน้   

ไฮไลทท่ี์ส าคญั “Sheikh Zayed Grand Mosque- World Expo 2021- Burj Khalifa” 

พรอ้มน าท่านเปิดประสบการณใ์หม่ไปกบั Desert Safari ตะลุยดินแดนทะเลทรายแห่งดูไบ  

ร่วมนบัถอยหลงัสู่ปี 2022 ไปพรอ้มกนักบับรรยากาศสุดพิเศษ  

พรอ้มการบริการและอ านวยความสะดวกท่ีแสนประทบัใจเพือ่มอบแด่คนพิเศษเช่นคุณ  

 

ก าหนดวนัเดินทาง : 27 ธนัวาคม 2564 – 2 มกราคม 2565  

วนัจนัทรท่ี์ 27 ธนัวาคม 2564      (1)      กรุงเทพ – สนามบินสุวรรณภูมิ   

22.00 น.   คณะพบกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 เคาเตอร์ T สายการบนิเอมิเรตส ์พบเจ้าหน้าที่ของทาง

บริษัทฯ รอต้อนรับและอ านวยความสะดวก  

 

วนัองัคารท่ี 28 ธนัวาคม 2564    ( 2)     สนามบินดูไบ (สหรฐัอาหรบั เอมิเรตส)์ – ดูไบเฟรม – ตลาดทอง  – 

                                                       พพิธิภณัฑอ์ลัชินดะกะ – ชิงชา้สวรรค ์AIN DUBAI 

01.05 น. น าท่านออกเดนิทางสู ่สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์โดย สายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบนิที่ EK385 

05.00 น.  เดนิทางถงึ นครดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรต หลังจากผ่านพิธศีุลกากร และด่านตรวจคนเข้าเมอืง 

พร้อมทั้งรับสมัภาระเรียบร้อย... 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ดูไบเฟรม (The Dubai Frame) ตกึสถาปัตยกรรมมหัศจรรย์ หนึ่งในความภาคภมูใิจของเมอืง

ดูไบ และปัจจุบันดูไบเฟรมนี้ ถือเป็นกรอบเฟรมที่ใหญ่ที่สดุในโลกอกีด้วย ซึ่งตัวตึกนั้นประกอบด้วยหอคอยแนวตั้งสูง 

150 เมตร พร้อมถูกเชื่อมต่อกันด้วยสะพานขนาด 100 ตารางเมตร ท าให้สถานที่แห่งนี้คือที่สุของการชมสกายไลน์

เมอืงดูไบอนังดงาม  

จากนั้นน าท่านสู่ ตลาดทอง (GOLD SOUK) ถือเป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สดุในโลก ซึ่งตั้งแต่ยุค 40 นั้น ได้มีนักธุรกิจ

และผู้ประกอบการชาวอินเดีย และอิหร่านจ านวนมากได้เข้ามาลงทุนสร้างร้านทอง ณ ตลาดแห่งนี้  จนท าให้ปัจจุบัน

ตลาดทองแห่งนี้ นั้นมีแผงขายเกือบ 300 แผงเรียงรายอยู่ตามท้องถนน และเชื่อว่ายังมีทองค าส ารองมากถึง 10 ตัน 

ภายในตลาดแห่งนี้  ซึ่งถอืเป็นสดัส่วนประมาณ 20% ของทองค าโลกเลยทเีดยีว  

 

 

 



ทั้งนี้สหรัฐอาหรับเอมเิรตสไ์ม่มีการเกบ็ภาษีน าเข้าจิวเวอร์ร่ี ให้คุณได้สามารถเพลิดเพลินเลือกซื้ อจิวเวอร์ร่ี ในราคาที่ถูก

กว่าที่อื่นอกีด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั้นน าท่านสู่ พิพิธภณัฑอ์ลัชินดะกะ (Al Shindagha Museum) ตั้งอยู่ริมน ้าประวัติศาสตร์ของ “Dubai Creek” 

สถานที่ที่จะมาบอกเล่าเร่ืองราวที่น่าภาคภมูใิจของขนบประเพณใีนอดตี พร้อมน าท่านเดินทางผ่านกาลเวลาสมัผสัเมือง

ดูไบตั้งแต่การตั้งรกรากจนถึงปัจจุบนั หนึ่งในประสบการณน์วัตกรรมการเล่าเร่ืองราวล า้สมยัที่จะให้คุณได้หลุ่มลงไปกบั

ความคลาสสกิและการสนุกถ่ายภาพโทนเมืองเก่าคลาสสกิอนังดงามของอลัชินดะกะ แล้วน าท่านสู่ Ain Dubai - ชิงชา้

สวรรคสู์งท่ีสุดในโลก ณ เกาะบลูวอเตอร ์(Blue Waters) สถานที่ที่จะให้คุณได้ค้นพบกบัการชมเมอืงดูไบจากความสงู 

250 ม. ให้คุณรู้สึกเหมือนยืนอยู่บนก้อนเมฆ พร้อมให้คุณได้สมัผัสทวิทศัน์อนัเป็นเอกลักษณ์ภายในห้องปรับอากาศ 

และความบนัเทงิมากมายอนัได้ถูกตดิตั้งไว้ภายใน ที่จะให้คุณได้เพลิดเพลินกบัการถ่ายรปู และค้นพบประสบการณใ์หม่

ในการชมทวิทศัน์บนจุดสงูสดุของชิงช้าสวรรคท์ี่สงูที่สดุในโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร SHANG PALACE SHANGRILA ภายในโรงแรม SHANGRILA  

ท่ีพกั  RADISON BLU HOTEL DUBAI WATERFRONT หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 



วนัพุธท่ี 29 ธนัวาคม 2564       ( 3)      อาบูดาบี – แกรนดม์อส - พพิธิภณัฑลู์ฟ อาบูดาบี – พระราชวงัเอมิเรตส ์–  

                                                       THE GLOBAL VILLAGE 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ อาบูดาบี (Abu Dhabi) เมืองหลวงและเมอืงที่ใหญ่ที่สดุเป็นอนัดับ2 ของสหรัฐอาหรับเอมเิรตสเ์มอืง

ที่ตั้งอยู่บนเกาะรูปตัวท(ีT) ที่ย่ืนเข้าไปในอ่าวเปอร์เซีย เมืองนี้ ถือเป็นเมืองที่ค่าครองชีพแพงที่สดุอนัดับที่26 ของโลก 

จากนั้นน าท่านสู่ SHEIKH ZAYED GRAND MOSQUE สเุหร่าที่สร้างขึ้นโดยผู้ครองนครอบูดาบท่ีาน Shiek Al Nayan 

ตั้งอยู่กลางใจเมอืง สเุหร่าแห่งนี้มคีวามสวยงามทั้งสถาปัตยกรรมและเป็นสถานที่ที่มคีวามส าคญัทางศาสนาของชาวอาบู

ดาบแีละยังได้ชื่อว่าเป็นสเุหร่าที่ใหญ่ที่สดุของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก สเุหร่านี้มพีรม

ผืนที่ใหญ่ที่สดุในโลก ขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟ Chandelier ใหญ่ที่สดุในโลก ราคาราว 30 ล้านดอลล่าร์ 

น าเข้าจากประเทศเยอรมนัท าด้วยทองค า และทองแดง (ทางบริษัทมชุีดคลุม และผ้าคลุมผมให้ท่านเรียบร้อยแล้ว) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

น าท่านชม พิพิธภณัฑลู์ฟว ์อาบูดาบี (EMIRATES PALACE HOTEL) พิพิธภัณฑส์าขาย่อยแห่งแรกของพิพิธภัณฑ์

ลูฟว์นอกกรงุปารีส เกดิจากทางการสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ และทางการฝรั่งเศส ลงนามความร่วมมอืทางวัฒนธรรมและ

ศิลปะ โดยให้พิพิธภัณฑใ์ช้ชื่อลูฟว์ เป็นระยะเวลา 30 ปี ถือเป็นพิพิธภัณฑท์างศิลปะแห่งแรกของอาหรับที่รวบรวมเอา

ผลงานศิลปะชิ้นส าคัญของโลกตั้งแต่อดีตจนถงึปัจจุบนัมารวมไว้ด้วยกนั ซึ่งสถาปัตยกรรมของพิพิธภัณฑแ์ห่งนี้ ถอืได้ว่า

มคีวามโดดเด่นจนเป็นอกีหนึ่งแลนดม์าร์กใหม่ที่ดไีซเนอร์ทั่วโลกจะต้องแวะมาเย่ียมชม จากนั้นน าท่านเยือน พระราชวงั

เอมิเรตส ์โรงแรมที่ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 96,000 ล้านบาทจากการใช้ เงิน ทอง และหินอ่อน เป็นวัสดุ

ในการก่อสร้าง ประติมากรรมหรือสถาปัตยกรรม สไตล์อาหรับ นอกจากนั้นโรงแรมแห่งนี้ ยังติดตั้งโคมไฟระย้าที่ท า

ขึ้นมาจากแก้วคริสตัลของ "สวารอฟสกี้ " เป็นจ านวนถึง 1,002 ชิ้ น ซึ่งโรงแรมหรูหราแห่งนี้ ได้รับการยกระดับเป็น

โรงแรมถงึ 7 ดาว และยังเป็นโรงแรมที่ราคาค่าก่อสร้างนั้นแพงที่สดุจนได้รับการบนัทกึอยู่ในสถติโิลกอกีด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร LE VENDOME RESTAURANT หอ้งอาหารภายในโรงแรม EMIRATES 

PALACE HOTEL หอ้งอาหารท่ีถูกออกแบบและตกแต่งมาอย่างหรูหราและสวยงาม 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

จากนั้นน าท่านสู่ The Global Village สถานที่ที่จะให้คุณได้สัมผัสรอบโลกภายในคืนเดียว ด้วยสถานที่แห่งนี้ ได้รวม

วัฒนธรรมของ 90 ประเทศทั่วโลกไว้ในที่เดียวให้คุณแล้ว พร้อมที่จะให้คุณได้เพลิดเพลินไปกบัการช้อปสินค้าหลาก

วัฒนธรรม อาหารเลิศรสมากมายให้คุณได้ชิม พักผ่อนสบายๆ อสิระให้ท่านเดนิชม จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั

เพือ่เตรียมตวัส าหรบัมื้ อค า่สุด Exclusive พรอ้มบริการน าท่านเดินทางดว้ยรถลีมูซีน 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร Al Mahara บริการท่านดว้ย 3 Course Menu จากฝีมือเชฟมิชลิน สตาร ์

ท่ีพกั  RADISON BLU HOTEL DUBAI WATERFRONT หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัพฤหสับดีท่ี 30 ธนัวาคม 2564         ( 4)  ดูไบ – มิราเคิล การเ์ดน้ - หา้งมอลล ์ออฟ ดิ เอมิเรตส ์– Desert Safari  

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านชม มิราเคิล การเ์ดน้ (MIRACLE GARDEN) สวนดอกไม้ท่ามกลางทะเลทราย 1 ใน 7 รัฐแห่งสหรัฐอาหรับ

เอมเิรตสส์วนดอกไม้ที่ได้รับการยอมรับว่าใหญ่ที่สดุในโลก เป็นโปรเจค็ในด้านการพัฒนาโอเอซิสในทะเลทรายโดยสวน

ดอกไม้แห่งนี้ ถูกเนรมติรขึ้นบนดูไบแลนด์ (Dubailand) ที่มดีอกไม้กว่า 45 ล้านต้น บนพ้ืนที่กว่า 72,000 ตารางเมตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ หา้งมอลล ์ออฟ ดิ เอมิเรตส ์(MALL OF THE EMIRATES) หนึ่งในห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ชื่อ

ดงัของดูไบ ที่มสีิ่งบนัเทงิครบครัน เช่น ลานโบว์ลิ่ง โรงภาพยนตแ์ละร้านขายสนิค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมาย อสิระให้

ท่านเลือกซื้อสนิค้าตามอธัยาศัย      

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางไปเปิดประสบกรณ์ใหม่ไปกบัการผจญภัยในดนิแดนทะเลทรายที่แสนตื่นเต้นที่รอคอยท่านอยู่เบื้องหน้า 

น าท่านขึ้ นรถ 4 wheel drive เพ่ือเดินทางไปตะลุยดินแดนแห่งเมืองทะเลทรายไปกับ DESERT SAFARI อีกหนึ่ง

ประสบการณ์ที่น่าประทบัใจเนื่องด้วยทะเลทรายกว้างใหญ่สดุลูกหูลูกตาที่พร้อมให้ท่านได้ไปตื่นเต้นหวาดเสยีวและน่า

จดจ า นอกจากนั้นท่านยังสามารถทดลองขี่อฐูท่ามกลางทะเลทรายสนี า้ตาลพร้อมถ่ายภาพแห่งความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร AL HADEERAH ภายในรีสอรท์ BAB AL SHAMS DESERT บริการท่านดว้ย

อาหารบุฟเฟ่ต ์พรอ้มชมการแสดงพื้ นเมือง 

 

 

 

 

 

 



ท่ีพกั  RADISON BLU HOTEL DUBAI WATERFRONT หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัศุกรท่ี์ 31 ธนัวาคม 2564    ( 5)   ดูไบ – สุเหร่าจูไมร่า – โครงการเดอะปาลม์ไอซแ์ลนด ์– เบิรจ์คาลิฟา - เดอะดูไบ มอลล ์

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านสู่ สุเหร่าจูไมร่า (JUMEIRAH MOSQUE) สเุหร่าคู่บ้านคู่เมอืงของดูไบ เป็นของขวัญจาก ชีค ราชิด บนิ ซาอดี 

อัลมัคทูม อดีตผู้ปกครองดูไบ นอกจากนี้ แล้วยังเป็นสุเหร่าที่สวยงามมากที่สุดอีกด้วย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร     

น าท่านเดนิทางสู่ โครงการเดอะปาล์มไอซ์แลนด ์(THE PALM ISLAND) ด้วยการนั่งรถไฟ MONORIAL ที่จะน าท่าน

ข้ามทะเลอนักว้างใหญ่พร้อมชมวิวทวิทศัน์ของนครดูไบอนัมั่งคั่ง เดอะปาล์มไอซ์แลนด์ (THE PALM ISLAND) เป็น

โครงการสดุอลังการของสหรัฐอาหรับเอมเิรตสโ์ดยการถมทะเลทรายเป็นเกาะเทยีมที่สร้างเป็นรปูต้นปาล์ม 3 เกาะ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร BREAD STREET  

จากนั้นน าท่านเยือนตกึสงูระฟ้าสิ่งก่อสร้างที่สงูที่สดุในโลกซึ่งมคีวามสงูกว่า 828 เมตร น าท่านขึ้นสู่ จุดชมวิวท่ีชั้น 148 

บนตึกเบิรจ์คาลิฟา เป็นแลนด์มาร์คที่คุ้นชินตา ที่นี่มีชั้นที่เรียกว่าชั้นหลบภัยระหว่างชั้นที่ 25-30 ซึ่งทนไฟมากและมี

ระบบอากาศแยกจากส่วนอื่นในกรณฉุีกเฉิน โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหลก็อาคารมคีวามแขง็แรงมากจนเรียกได้ว่า

เคร่ืองบนิไม่อาจพุ่งทะลุอาคารได้... 

 

 

 

 

 

 

 



จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เดอะดูไบ มอลล ์(The Dubai Mall) ศูนย์รวมความอลังการที่ย่ิงใหญ่และสวยงามที่สดุของ

โลก แหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ ชมอะควอเร่ียมขนาดยักษ์ด้านนอกตื่นตาตื่นใจไปกบัการชมฝงูฉลามและสตัว์น า้นานาชนิด

อย่างใกล้ชิด เดอะ ดูไบ มอลล ์ยังเป็นส่วนหนึ่งของดาวน์ทาวน์เบริ์จดูไบ (Downtown Burj Dubai) อาคารที่สงูที่สดุใน

โลกซึ่งมร้ีานค้ากว่า 1,200 ร้าน ท่านจะได้ชมน า้พุของดูไบมอลล์ ซึ่งเป็นน า้พุที่สวยงามและใหญ่ที่สดุในโลกอกีด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ร่วม Count Down 2022 กบับรรยากาศเฉลิมฉลองเทศกาลแห่ง

ความสุขตอ้นรบัปีแห่งความสุข 

ท่ีพกั  RADISON BLU HOTEL DUBAI WATERFRONT หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเสารท่ี์ 1 มกราคม 2565          ( 6)        ดูไบ – WORLD EXPO 2021 – สนามบินดูไบ 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเข้าชมนิทรรศการระดับโลก WORLD EXPO 2021 เป็นการจัดแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมและนวัตกรรมของ   

แต่ละประเทศในโลก งาน WORLD EXPO ถูกจัดขึ้นทุกๆ 5 ปี และในปี 2021 มีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเ์ป็น

เจ้าภาพ มปีระเทศต่างๆเข้าร่วมจัดแสดงทั้งในร่มและกลางแจ้งกว่า 192 ประเทศ มกีารแสดงโชว์หมุนเวียนกนัตลอดทั้ง

วันกว่า 60 การแสดงภายในงานมภีัตตาคารและร้านอาหารกว่า 200 ร้านค้า อสิระชมนิทรรศการตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 



เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัไดต้ามอธัยาศยั  

อสิระให้ท่านเดนิชมนิทรรศการต่างๆภายใน WORLD EXPO 2021 ตามอธัยาศัย 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย Thip Tara  

22.00 น.  น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิดูไบ   

 

วนัอาทิตยท่ี์ 2 ธนัวาคม 2565          ( 7)         สนามบินดูไบ – สนามบนิสุวรรณภูมิ 

03.05 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส ์ เที่ยวบนิ EK384 

12.05 น.    เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

หมายเหตุ  : โปรแกรมการเดนิทางและราคาอาจมกีารเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม   เนื่องจากสภาพอากาศ  เวลาและสายการบนิ  

ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการ 

**อตัราค่าบริการดงักลา่วส าหรบัจ านวนผูเ้ดินทาง 10 ท่านข้ึนไป** 

หากมีจ านวนผูเ้ดินทางต า่กว่าจ านวนท่ีก าหนด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงค่าบริการ 

 

คะแนนสะสม ส าหรบัท่านสมาชิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สงูสดุ 1,000 คะแนน 

-   คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

-   สมาชิกบตัรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลัก 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิออกเดินทางตามจ านวนท่ีก าหนด 

กรณีออกเดินทางไม่ครบตามก าหนด ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บเพิม่ 

**กรณีลูกคา้สมาชิก บตัรหลกัลดท่านละ 3,000 บาท และ สมาชิกบตัรเสริมลดท่านละ 2,000 บาท** 

 

 

ประเภทการเดินทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 195,900. - 192,900.- 193,900.- 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักับผูใ้หญ่ 1 ท่าน)  190,900.- 187,900.- 188,900.- 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)  185,900.- 182,900.- 183,900.- 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)  180,900.- 177,900.- 178,900.- 

พกัเด่ียวเพิ่ม 28,500.- 28,500.- 28,500.- 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 1929 1929 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักับผูใ้หญ่ 1 ท่าน)  1879 1879 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)  1829 1829 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)  1779 1779 

พกัเด่ียวเพิ่ม 285 285 

ประเภทการเดินทาง 

ส าหรับจ านวนผูเ้ดินทาง (ผูใ้หญ่) 

4-5 ท่าน 6-7 ท่าน 8-9 ท่าน 

ผูใ้หญ่ 259,900. - 238,900. - 211,900. - 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักับผูใ้หญ่ 1 ท่าน)  254,900. - 233,900. - 206,900. - 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)  249,900. - 228,900. - 201,900. - 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)  244,900. - 223,900. - 218,900. - 

พกัเด่ียวเพิ่ม 28,500. - 28,500. - 28,500. - 



อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิ ไป – กลับชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ พรอ้มภาษีสนามบินทุกแห่ง  

2. ค่าที่พัก หอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดบัเดยีวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

5. ค่ากระเป๋าเดนิทาง ไม่เกนิท่านละ 30 กก.  

6. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 1,000,000 บาท 

7. ค่าทปิไกดท้์องถิ่นและคนขบัรถท้องถิ่น  

8. ค่าท าพาสปอร์ตวัคซนี 

9. ค่าบริการตรวจ RT- PCR เมื่อถงึประเทศไทย  

10. ค่าโรงแรมที่พักและรถรับส่งส าหรับรอผลตรวจ RT-PCR ณ โรงแรม Amarath Suvarnabhumi Hotel  

ห้องพักแบบ Deluxe พร้อมบริการอาหาร ระหว่างเข้าพัก   

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษมูีลค่าเพ่ิม 

3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบนิอาจมกีารเรียกเกบ็เพ่ิมเตมิอกี 

 

“การจอง” กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 30,000.- บาท 

* ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท อมิเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

* ช าระโดยเงินสด 

* ช าระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรณุาส่งหลักฐานการช าระผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดูแล) 

ช่ือบญัชี บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ธนาคารกสิกรไทย  สาขา สขุมุวทิ 18 (เอก็เชน ทาวเวอร์)    เลขที่  639-1-00264-7   

บญัชีกระแสรายวัน 

หรือ ธนาคารกรุงไทย  สาขาย่อยอาคารเอก็เชน ทาวเวอร ์  เลขที่  081-6-00318-1   

บญัชีกระแสรายวัน  

“การจ่ายส่วนท่ีเหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 14 วนั 

การยกเลิก  :  กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มฉิะนั้น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

  กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 

  กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกยีจของ

คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายใน

คณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่มอีายุครรภ์เกนิ 4 เดอืน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดนิทางและทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มคีวามประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างานหรือเพ่ือการอื่นใดอนัมใิช่การ

ท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหา

ข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดนิทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้น

ทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรณุาแจ้ง

ให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้เดนิทางท่าน

อื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง

เส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก  าหนด ให้แก่

ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี่ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 21 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 14 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณทีี่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดนิทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคดิค่าใช้จ่ายเพ่ิม 

เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบนิเท่านั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบนิที่ไม่อนุญาตให้เปล่ียนชื่อหรือคนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏเิสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผล

ส่วนตวัของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมายหรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อม

เสยี รวมถงึการที่มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบนิ 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศเพ่ิมเติม (นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการใด 

ๆ ที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่ายกรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนเพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดนิทางของทวัร์นั้นๆ หากท่านผู้เดนิทาง

ซื้อตัว๋หรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดงักล่าว แล้วต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดนิทางได้ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการ

ท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียน

รายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมสีทิธิ์ขอยกเลิกการเดนิทางได้เป็นกรณพิีเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดนิทางไม่น้อยกว่า 

5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ในกรณีที่เกดิเหตจุ าเป็นหรือสดุวิสยั 

อาท ิการล่าช้าของสายการบนิ, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล,ภัยธรรมชาต,ิ อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัท

ฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์

ของท่านให้ได้มากที่สดุ 



15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืน

เงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   

แต่ในกรณทีี่มีเหตลุ่าช้าหรือเหตอุื่นใดเกดิขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดงักล่าวได้ โดยมใิช่

ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้าม ี) เช่น กระเป๋าเดนิทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได้ โดยท่านสามารถ

เลือกใช้ของก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบนิเป็นไปตามเงื่อนไขตัว๋เคร่ืองบนิแบบหมู่คณะของสายการบนิต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่ง

ที่นั่งได้เองทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดทีี่สดุภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบ

หมู่คณะที่สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไป

ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดนิทางไป 

20. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

 

 


