EXCLUSIVE
JORDAN – DUBAI

8D5N
อิ ม เมจ ฮอลิ เ ดย์ ขอน ำท่ ำ นเปิ ดประสบกำรณ์ใ หม่ ณ
ดินแดนแห่งทะเลทรำยสุดคลำสสิค ชมควำมยิ่งใหญ่ของ BURJ
KALIFA ที่ สู ง ที่ สุ ด ในโลก โครงกำร THE PLAM ISLAND ชมควำ

สวยงำมของพรมผืนใหญ่ที่สุด ณ GRAND MOSQUE สุเหร่ำประจำ
เมือง สวนสนุ ก FERRARI WORLD ตะลุยทะเลทรำยพร้อมกิจกรรม
มำกมำย ช้อปปิ้ งแบร์น ระดับโลก ชมควำมยิ่ ง ใหญ่ ข องนครสี
ชมพู “เพตรำ” มหำวิหำรศักดิ์สิทธิ์ เอล-คำซเนท์ ทะเลสำบเดดซี
ชมจุดที่ตำ่ ที่สุดของโลก วิหำรเฮอร์คิวลิส สัมผัสอำรยธรรมโรมัน
โบรำณ เดิ น ทำงสะดวกสบำยโดยสำยกำรบิ น เอมิ เ รต์ พร้อ ม
บริกำรอำหำรและที่พกั สุดพิเศษ

กำหนดกำรเดินทำง

21-28 ก.พ. / 7-14 / 21-28 มี.ค. 2561

จำนวน 10 ท่ำนขึ้ นไป

วันที่หนึ่งของกำรเดินทำง (1)
กรุงเทพฯ
23.00 น.
คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทคอย
ต้อนรับ และอานวยความสะดวกก่อนเดินทาง
วันทีส่ องของกำรเดินทำง (2)
กรุงเทพฯ – ดูไบ – จอร์แดน – ชมเมือง – ช้อปปิ้ ง - อัมมำน
01.55 น.
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK371
05.05 น.
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดูไบ เพื่อแวะต่อเครื่องไปยังกรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน
07.35 น.
ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK901
09.15 น.
คณะเดินทางถึง สนำมบินนำนำชำติ QUEEN ALIA ณ กรุ งอัมมาน ประเทศจอร์แดน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชัว่ โมง) จากนั้นนาท่านชมเมืองหลวงอัมมำน กรุงอัมมานเป็ นเมืองหลวงของประเทศจอร์แดน ที่มีประวัติศาสตร์
อันยาวนานกว่า 6,000 ปี ทั้งยังเป็ นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างอารยะธรรมยุคเก่า และโลกปั จจุบนั ได้อย่างลงตัว นอกจากนั้ นอัมมานยังเป็ น
เมืองบนภูเขาที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของประเทศมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นป้ อมปราการ ซากวิหารในสมัยโรมัน พิพิธภัณฑ์เก่าแก่ และซากพระราชวัง
เก่าที่มีอายุหลายพันปี เป็ นต้น

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรพื้ นเมือง
จากนั้นให้ท่านได้แวะช้อปปิ้ งที่ CAREFOUR SHOPPING MALL แหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ของที่นี่ มีสินค้าต่างๆมากมาย เช่น เสื้ อผ้า กระเป๋า รองเท้าฯ
ให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้าตามอัธยาศัย

คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรจีน
LE MERIDIAN AMMAN HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันที่สำมของกำรเดินทำง (3)
อัมมำน – เพตร้ำ – หุบเขำแห่งโมเสส – มหำวิหำร - ทะเลเดดซี
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านชม เมืองเพตร้ำ (ได้รบั การประกาศให้เป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ จากการ
ตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนั บล้านทัว่ โลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07) มหานครสีดอกกุ หลาบที่ซ่อนตั วอยู่ในหุบเขำแห่งโมเสส (WADI
MUSA) มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานหลายพันปี เคยเป็ นถิ่นที่อยู่อาศัยทั้งชาวอีโดไมท์จนกระทัง่ ถึงยุครุ่งเรืองเฟื่ องฟูในการเข้ามาครอบครองดิน แดน
ของชาว อาหรับเผ่าเร่ร่อน นาบาเทียน ในช่วงระหว่าง 100 ปี ก่อนคริสตกาล – ปี ค.ศ 100 นาท่านเดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชันทั้ง
2 ข้างคล้ายกับแคนยอน น้อย ๆ และ สิ่งก่อสร้าง รูปปั้ นแกะสลัก ต่างๆ เช่น รูปปั้ นเทพเจ้าต่างๆ, รูปกองคาราวานอูฐ, รูปชาวนาบาเทียน, ท่อส่ง
ลาเลียงน้ าเข้าสู่เมือง ฯลฯ สุดปลายทางของช่องเขาพบกับความสวยงามของ มหำวิหำรศักดิ์สิทธิ์ เอล-คำซเนท์ ( EL-KHAZNEH / TREASURY)
สันนิ ษฐานว่าจะสร้างในราวศตวรรษที่1 -2 เป็ นวิหารที่แกะสลักโดยเจาะเข้าไปในภูเขาสีชมพูท้งั ลูก มีความสูง 40 เมตร และมีความกว้าง 28 เมตร
วิหารแห่งนี้ ออกแบบโดยได้รบั อิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้าด้วยกัน เช่น อิยิปต์, กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรพื้ นเมือง

จากนั้นนาท่านเดินทางต่อไปชม ทะเลเดดซี เป็ นจุดที่ตา่ ทีสุดในโลก มีความตา่ กว่าระดับน้ าทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า
20% ของน้ าทะเลทัว่ ไป ทาให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเลยอาศัยอยูไ่ ด้ในท้องทะเลแห่งนี้ เลือกซื้ อสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากทะเลเดดซี (รีวาช) ตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่โรงแรม และเพลิดเพลินกับการลอยตัวในเดดซี เพื่อสุขภาพผิว และกายที่ดี

คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรจีน
MOVENPICK DEAD SEA HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันที่สี่ของกำรเดินทำง (4) เดดซี – วิหำรเฮอร์คิวลิค – พระรำชวังอับดุลลำห์ที่ 2 – สนำมบินดูไบ
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเข้าชม วิหำรเฮอร์คิวลิส ที่สนั นิ ษฐานว่าน่ าจะถูกสร้างขึ้ นระหว่างปี ค.ศ. 161–180 ในสมัยโรมัน พระราชวังเก่าอุมเมยาด สร้างขึ้ นใน
ประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผูน้ าชาวมุสลิม ของราชวงศ์ ในสมัยมุสลิมได้เข้ามาปกครองประเทศจอร์แดน ซึ่งภายในประกอบห้องทางาน, ห้องรับแขก
ฯลฯ จากนั้นนาท่านชม พระรำชวังของพระมหำกษัตริยอ์ บั ดุลลำห์ที่สอง (RAGHADAN PALACE) พระราชวังของพระมหากษัตริยอ์ บั ดุลลาห์ที่สอง
หรือรักฮาดานพาเลซ ตั้งอยู่ในกรุงอัมมาน เมืองหลวงของประเทศจอร์แดน สร้างขึ้ นในปี 1926 ในศิลปะแบบอิสลามดั้งเดิมด้วยการจาลองแบบมา
จากมัสยิดอัลอักซอในกรุงเยรูซาเล็ม รวมทั้งยังได้รบั อิทธิพลมาจากหนึ่ งในพระราชวังของฟาโรห์แห่งอียิปต์อีกด้วย ไม่เพียงเท่านั้น พระราชวังหลังนี้

ยังก่อสร้างด้วยหินและอิฐที่ส่งตรงมาจากดามัสกัส เยรูซาเล็ม นาบลัส และเมืองอามันที่อยู่ทางภาคใต้ของจอร์แดน และตกแต่งด้านหน้าเป็ นพิเศษ
ด้วยลวดลายอันมีเอกลักษณ์ของอิสลาม

เที่ยง
17.15 น.
21.15 น.
คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรพื้ นเมือง
ออกเดินทางจากการสนามบินกรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK904
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดูไบ ประตูสู่ตะวันออกกลาง หลังจากผ่านพิธีศุลกากรและผ่านการแสกนม่านตา จากนั้นผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
พร้อมตรวจเช็คกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ที่พกั
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรจีน
CROWNE PLAZA FESTIVAL CITY DUBAI หรือเทียบเท่ำ

วันที่หำ้ ของกำรเดินทำง (5) ดูไบ – พิพิธภัณฑ์ดูไบ – ATLAMTIS – ตะลุยทะเลทรำ
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านชม พิพิธภัณฑ์ดูไบ (Dubai Museum) เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดในตะวันออกกลางสร้างเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครั้งล่าสุดปี 1970
เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สาคัญ เช่น การค้นพบงาน ศิลป์ ภายในหลุมฝั งศพที่ Al Qusais ที่มีอายุมากกว่า 4,000 ปี เรื่องราว
การค้าขายมุก ในประวัติศาสตร์ ก่อนการค้นพบน้ ามัน ประทับใจกับการนาเทคโนโลยี่ต่างๆมาถ่ายทอด บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชาว
อาหรับโบราณ ..นาท่านเดินทางชม โครงกำรเดอะปำล์มไอส์แลนด์ (The Palm Island By Nakheel) เป็ นโครงการที่อลังการ สุดยอดโปรเจคส์ของ

ยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์ โดยการถมทะเลให้เป็ นเกาะเทียม สร้างเป็ นรูป ต้นปาล์ม 3 เกาะ บนเกาะมีที่พักโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้น ร้านค้า
ภัตตาคาร รวมทั้งสานักงานต่างๆ นับว่าเป็ นสิ่งมหัศจรรย์อนั ดับที่ 8 ของโลกให้ท่านได้ชมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะนี้

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร SUFFRON RESTAURANTบริกำรท่ำนด้วยอำหำรบุฟเฟ่ ต์
นาท่านกลับที่พกั เพื่อเปลี่ยนเครื่องแต่งกายสาหรับการตะลุยทะเลทราย สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ DUNE SAFARI เตรียมตัวขึ้ นรถ 4 WD (รถ
ขับเคลื่อน 4 ล้อ) รถ 1 คัน / 6 ท่าน (ท่านที่เมารถกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ก่อนไปทัวร์ทะเลทราย 30 นาที และโปรดอย่าลืม นาเสื้ อแจ็คเก็ตกันลม,
แว่นตา และกล้องถ่ายรูปไปด้วยทางบริษัท ข้อแนะนา สาหรับผูท้ ี่เป็ นโรคความดัน โรคหัวใจขั้นรุนแรง ให้ปรึกษากับทางบริษัทก่อน ) นาท่าน ทัวร์
ทะเลทรำย สนุ กสนานและตื่นเต้นพร้อมกับสัมผัสกับประสบการณ์อนั แปลกใหม่กบั การนัง่ รถตะลุยไปบนดูน (เนิ นทราย) ที่มีท้งั สูงและตา่ สลับกันไป
พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามและโรแมนติก สมควรแก่เวลานาท่านสัมผัสชีวิตแบบเบดูอินพื้ นเมือง พร้อมให้ท่านได้ สนุ กสนำนกับกำรขี่อูฐ
หรือให้ท่านพักผ่อนในแค้มป์ กระโจมแบบอาหรับ ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย อิ่มอร่อยกับอาหารคา่ แบบบาร์บีคิวในบรรยากาศที่แสนสบาย
..พบกับกิจกรรม.. Dune!!ท่ำนสำมำรถร่วม กิจกรรม ภำยใน Camp อำทิ
Henna Tattoo (ทดลองศิลปะการเพนท์ลวดลายบน มื้ อ, ไหล่ ในแบบฉบับชาวอาหรับ
Shi Sha (เครื่องสูบบารากู่แบบฉบับของชาวอาหรับกลิ่นผลไม้)
Gala baya ให้ท่านแต่งกายพื้ นเมืองแบบชาวอาหรับถ่ายรูปเก็บไว้เป็ นที่ระลึก เลิศรสไปกับการ ชิมชาอาหรับ , อินผาลัม, ชา, กาแฟ, น้ าอัดลม, น้ าดื่ม
อนามัย

คำ่

ที่พกั

บริกำรอำหำรคำ่ แบบArab Buffet & BBQ กลำงทะเลทรำย
(บริการโดยมีไกด์และหัวหน้าทัวร์คอยดูแลตลอดคืน ) ให้ท่านได้ชิมอาหาร แบบอาหรับ แบบบาร์บีคิว (ไก่, เนื้ อแกะ, เนื้ อวัว), สลัดผัก, ผักดอง, ฮา
มุส, มันฝรัง่ อบ, ถัว่ ต้ม, สปาร์เกตตี้ , ข้าวผัด สไตล์อาหรับ, ข้าวขาว และ ของหวาน อาทิ อุมส์อาลี หรือพุดดิ้ งนม เป็ นต้น หรือจิบชาและกาแฟหอม
กรุ่น สไตล์อาหรับในบรรยากาศที่แสนสบายกับเบาะที่นัง่ บนพื้ นพรม กลางทะเลทราย ใกล้เวทีการแสดง ตื่นตาตื่นใจไปกับโชว์การแสดงแบบอาหรั บ
อาทิ
เพลิดเพลินไปกับ Show .. !! - ชมระบำหน้ำท้อง ศิลปะจากสาวชาวอาหรับ
ชมระบำกระโปรง.. ประดับไฟสวยงำม ศิลปะแห่งการร่ายราของชายหนุ่ ม ซึ่งโชว์ลีลาศิลปะการควงพรมแบบอาหรับ ซึ่งต้องใช้เวลาฝึ กฝนอย่าง
น้อย ประมาณ 3 ปี ขึ้ นไป
ระบำอำหรับ ซึ่งหาดูได้ยากมีเฉพาะแถบอาหรับเท่านั้น
CROWNE PLAZA FESTIVAL CITY DUBAI หรือเทียบเท่ำ

วันที่หกของกำรเดินทำง
(6)
ดูไบ - อำบูดำบี - แกรนด์มอส – พระรำชวังเอมิเรตส์ – เฟอร์รำรี่เวิลด์ – ดูไบ
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านชม GRAND MOSQUE สุเหร่าที่สร้างขึ้ นโดยผูค้ รองนครอบูดาบี ท่าน Shiek Al Nayan ตั้งเด่นตระหง่านอยู่กลางใจเมือง สุเหร่าแห่ง นี้ มีความ
สวยงามทั้งสถาปั ตยกรรมและเป็ นสถานที่ที่มีความสาคัญทางศาสนาของชาวอบูดาบีและยังได้ชื่อว่าเป็ นสุเหร่าที่ ใหญ่ที่สุดของประเทศอาหรับ เอ
มิเรตส์ สุเหร่าที่งดงามที่สุดของU.A.E คือ สุเหร่ำ Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque ซึ่งใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลก และเป็ น สุเหร่ำ
ประจำเมือง ของท่านชีคที่ก่อตั้งสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตต์ ที่ท่านสร้างไว้ก่อนท่านจะสวรรคต การก่อสร้างรวมทั้งหมดเป็ นเวลา 10 ปี สุเหร่านี้ มี
พรมผื นที่ ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟ Chandelier ใหญ่ที่สุดในโลก ราคาราว 30 ล้านดอลล่าร์ นาเข้าจากประเทศ
เยอรมันทาด้วยทองคา และทองแดง (ทางบริษัทมีชุดคลุม และผ้าคลุมผมให้ท่านเรียบร้อยแล้ว ) ผ่านชมแวะถ่ายรูปเป็ นที่ ระลึก ณ จุดชมวิวชิคำโก
บีช กับชายทะเลสีเทอร์ควอยซ์ที่ท่าน SHIEAK AL NAYAN สร้างขึ้ นมาเป็ นของขวัญแก่ชาวเมือง

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ EMIRATE PALACE บริกำรท่ำนด้วยอำหำรบุฟเฟ่ ต์นำนำชนิด
นาท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่ งของดูไบที่ไม่เหมือนใคร นัน่ ก็คือ เฟอร์รำรี่ เวิลด์ สวนสนุ กในร่มของดูไบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน ซึ่งส่วน
สนุ กแห่งนี้ ได้ถูกสร้างขึ้ นเพื่อจุดบ่งบอกความเป็ นเลิศ ทั้งทางด้านผลงาน และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถเกิดขึ้ นได้ทางเทคนิ ค มีเครื่ องเล่นกว่า 20
ชนิ ด นาท่านผ่านชมชำยหำด Jumeirah Beach ซึ่งเป็ นชายหาดตากอากาศที่สวยงามยอดนิ ยม ของดูไบและแวะถ่ายรูปด้านนอก คู่กบั โรงแรม Burj Al
Arab โรงแรมสุดหรู ระดับ 7ดาว ที่สวยและหรูหราที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก และมีชื่อเสียงของตะวันออกกลาง ที่ทุกคนใฝ่ ฝั นที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัส
ตั้งอยูร่ ิมอ่าวอาหรับ เป็ นที่พกั อาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ

คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร AL MAHARA BURJ AL ARAB
CROWNE PLAZA FESTIVAL CITY DUBAI หรือเทียบเท่ำ

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง
(7)
ดูไบ - เบิรจ์ คำลิฟำ - ดูไบมอลล์ - สนำมบินนำนำชำติดูไบ
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ Burj Khalifa เป็ นตึกที่สูงที่สุดในโลก ในปั จจุบนั ที่มาของชื่อนั้นมาจากชื่อประธานาธิปดีของ UAE หรือ United of Arab Emirates
Burj Khalifa สูง 169 ชั้น 828 เมตร ภายในประกอบไปด้วย สานักงาน, ภัตตาคาร, คอนโด และโรงแรมโดยทางขึ้ นตึกนี้ จะอยูภ่ ายในห้างดูไบมอลล์

เที่ยง

22.30 น.

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร AT.MOSTPHERE บนตึก BURJ KHALIFA
จากนั้นเดินทางสู่เดอะ ดูไบ มอลล์ (The Dubai Mall) แหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ งของโลกผ่านชมอะควอเรี่ยมขนาดยักษ์ดา้ นนอกตื่นตา
ตื่นใจไปกับการชมฝูงฉลามอย่างใกล้ชิด และสัตว์น้ านานาชนิ ด อะควอเรี่ยมแห่งนี้ ได้ชื่อว่าใช้แผ่นอะคริลิคในการประกอบตูป้ ลาที่ใหญ่สุดในโลก และ
เดอะ ดูไบ มอลล์ เป็ นส่วนหนึ่ งของดาวน์ทาวน์เบิรจ์ ดูไบ (Downtown Burj Dubai) ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของเบิรจ์ ดูไบ อาคารที่สูงที่สุดในโลกซึ่งมีรา้ นค้ากว่า
1,200 ร้าน เมื่อถึงเวลาให้ท่านจะได้ชมน้ าพุ ของดูไบมอลล์ ซึ่งเป็ นน้ าพุที่สวยและใหญ่ที่สุดในโลก ถึงเวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK374

วันที่แปดของกำรเดินทำง (8)
ดูไบ – กรุงเทพฯ
07.30 น.
เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

*****************************
หมำยเหตุ: รำยกำรและรำคำอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน หรือ อัตรำแลกเปลี่ยนทั้งนี้ โดย
คำนึงถึงควำมปลอดภัยของท่ำนเป็ นสำคัญ

อัตรำค่ำบริกำร
ประเภทผูเ้ ดินทำง
ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม
มีตั ๋วแล้ว (ผูใ้ หญ่)ลด

ลูกค้ำปกติ
149,900.142,900.134,900.127,900.21,000.25,000.-

สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม
146,900.147,900.139,900.137,900.131,900.132,900.124,900.125,900.21,000.21,000.25,000.25,000.-

** ขอสงวนสิทธิ์ออกเดินทำงขั้นต ่ำ 10 ท่ำนขึ้ นไป **

คะแนนสะสมสำหรับสมำชิก
ประเภทผูเ้ ดินทำง
ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รบั คะแนนเพิ่ม)
มีตั ๋วแล้ว (ผูใ้ หญ่)
- สำมำรถใช้คะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ได้รบั เป็ นไปตำมยอดกำรชำระจริง
- สมำชิกบัตรเสริมได้รบั คะแนนสะสมเป็ นไปตำมสมำชิกบัตรหลัก

สมำชิกบัตรหลัก
1469
1399
1319
1249
210
1219

สมำชิกบัตรเสริม
1469
1399
1319
1249
210
1219

อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับ(ชั้นประหยัด) ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง
2. ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าวีซ่าเข้าประเทศจอร์แดน และ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรสต์
4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิ ด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
6. ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 1,000,000 บำท
อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนื อจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2. ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง
4. ค่ำภำษีเชื้ อเพลิงที่ทำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
เงื่อนไขกำรชำระเงิน : สาหรับการจอง กรุณาชาระมัดจา ท่ำนละ 30,000. - บำท ชำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วัน
 ชาระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสัง่ จ่ายในนาม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 ชาระโดยเงินสด
 ชาระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนาฝากมายังเบอร์ Fax 0-2661-8083)
ชื่อบัญชี
บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ธนำคำรกสิกรไทย สำขำ สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร์) เลขที่ 639-1-00264-7 บัญชีกระแสรำยวัน
หรือ ธนำคำรกรุงไทย สำขำย่อยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร์ เลขที่ 081-6-00318-1 บัญชีกระแสรำยวัน
“กำรจ่ำยส่วนที่เหลือ” กรุณาชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
กำรยกเลิก : กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนั้น ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจำ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริษัทฯ มีควำมจำเป็ นต้องหัก 50% ของอัตรำค่ำบริกำร
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมด

หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรับบริกำร
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ท่านผูเ้ ดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รงั เกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รกั ษา
เวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงราคาญรบกวนผูอ้ ื่น, หรือพยายามสร้างความวุน่ วายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อความสุขของคณะผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ท่านผูเ้ ดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของท่านผูเ้ ดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ท่านผูเ้ ดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปทางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดย
บริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาหรับท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุตา่ กว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจอง
ทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริ การแก่ท่านที่ เป็ นพระภิ กษุ สงฆ์หรือนั กบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะ
ส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอ
ไว้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผูร้ ่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ ดินทางตา่ กว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ
9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผูเ้ ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนั ภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนี ยม
ในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตวั ๋ เครื่องบินที่ไม่อนุ ญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิ ดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่ องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผูเ้ ดินทาง
เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภยั ธรรมชาติ หรือการ
ยกเลิกเที่ยวบิน
13. สาหรับท่านผูเ้ ดินทางที่ประสงค์จะซื้ อตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนื อจากรายการตามทัวร์ ) หรือดาเนิ นการใด ๆ ที่ก่อ ให้เกิดค่าใช้จ่าย
กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผูเ้ ดินทางซื้ อตัว๋ หรื อชาระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รบั การยืนยัน
ดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบสาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ น

14. บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรง
ตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พกั หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็ น
กรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้นแต่ ใน
กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุ ดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ , อุบตั ิ เหตุ , ปั ญหาการจราจร ฯลฯ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อคานึ งถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิ ดทาการ บริษัทฯ จะคืนเงินค่ าเข้าชมให้แก่ท่าน
ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้ แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้ นระหว่างการ
เดินทางทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รบั ผิ ดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้ นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่ องจากการโจรกรรม และ/หรือความ
ประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดิ นทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของกานั ล
ดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย
18. ตาแหน่ งที่นัง่ บนเครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตัว๋ เครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือกตาแหน่ งที่นัง่ ได้เอง ทั้งนี้ บริษัท
ฯ จะพยายามจัดที่นัง่ ให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลกั ษณะตาแหน่ งที่นัง่ แบบหมูค่ ณะที่สายการบินจัดให้มา
19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผูเ้ ดินทางที่เชื่อมัน่ ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่
คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป
20. เมื่อท่ำนจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น

