
  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCLUSIVE 
JORDAN – DUBAI 

8D5N 

อิมเมจ ฮอลิเดย์ ขอน ำท่ำนเปิดประสบกำรณ์ใหม่ ณ 

ดินแดนแห่งทะเลทรำยสุดคลำสสิค ชมควำมยิ่งใหญ่ของ BURJ 

KALIFA ที่ สูงที่ สุดในโลก โครงกำร THE PLAM ISLAND ชมควำ

สวยงำมของพรมผืนใหญ่ที่สุด ณ GRAND MOSQUE สุเหร่ำประจ ำ

เมือง สวนสนุก FERRARI WORLD ตะลุยทะเลทรำยพรอ้มกิจกรรม

มำกมำย ชอ้ปป้ิงแบรน์ระดับโลก  ชมควำมยิ่งใหญ่ของนครสี

ชมพู “เพตรำ” มหำวิหำรศกัด์ิสิทธ์ิ เอล-คำซเนท ์ทะเลสำบเดดซี 

ชมจุดที่ต  ำ่ที่สุดของโลก วิหำรเฮอรค์ิวลิส สมัผัสอำรยธรรมโรมัน

โบรำณ เดินทำงสะดวกสบำยโดยสำยกำรบินเอมิเรต ์พรอ้ม

บริกำรอำหำรและที่พกัสุดพิเศษ 



ก ำหนดกำรเดินทำง  21-28 ก.พ. / 7-14 / 21-28 มี.ค. 2561           จ  ำนวน 10 ท่ำนข้ึนไป 

วนัที่หน่ึงของกำรเดินทำง    (1)   กรุงเทพฯ  

23.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร ์T สายการบิน  เอมิเรตส ์โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากบริษัทคอย

ตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกก่อนเดินทาง 

วนัทีส่องของกำรเดินทำง      (2)   กรุงเทพฯ – ดูไบ – จอรแ์ดน – ชมเมือง – ชอ้ปป้ิง - อมัมำน 

01.55 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี EK371 

05.05 น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดูไบ เพ่ือแวะต่อเคร่ืองไปยงักรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน 

07.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติสู่กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน โดยสายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน์   เท่ียวบินท่ี EK901 

09.15 น.  คณะเดินทางถึง สนำมบินนำนำชำติ QUEEN ALIA ณ กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและรบัสัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง) จากน้ันน าท่านชมเมืองหลวงอมัมำน กรุงอมัมานเป็นเมืองหลวงของประเทศจอรแ์ดน ท่ีมีประวติัศาสตร์

อนัยาวนานกว่า 6,000 ปี ทั้งยงัเป็นเมืองท่ีมีการผสมผสานระหว่างอารยะธรรมยุคเก่า และโลกปัจจุบนัไดอ้ย่างลงตัว นอกจากน้ันอมัมานยงัเป็น

เมืองบนภูเขาท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของประเทศมากมาย ไมว่่าจะเป็นป้อมปราการ ซากวิหารในสมยัโรมนั พิพิธภณัฑเ์ก่าแก่ และซากพระราชวงั

เก่าท่ีมีอายุหลายพนัปี เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรพ้ืนเมือง 

 จากน้ันใหท่้านไดแ้วะชอ้ปป้ิงท่ี CAREFOUR SHOPPING MALL แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ของท่ีน่ี มีสินคา้ต่างๆมากมาย เช่น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ฯ 

ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 



ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรจนี 

ที่พกั  LE MERIDIAN AMMAN HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่สำมของกำรเดินทำง (3)    อมัมำน – เพตรำ้ – หุบเขำแห่งโมเสส – มหำวิหำร - ทะเลเดดซี  

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น าท่านชม เมืองเพตรำ้ (ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องแห่งโลกใหม่ จากการ

ตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับลา้นทัว่โลกในวนัมหัศจรรย ์07/ 07/ 07) มหานครสีดอกกุหลาบท่ีซ่อนตั วอยู่ในหุบเขำแห่งโมเสส (WADI 

MUSA) มีประวติัศาสตรอ์นัยาวนานหลายพนัปีเคยเป็นถ่ินท่ีอยู่อาศยัทั้งชาวอีโดไมทจ์นกระทัง่ถึงยุครุ่งเรืองเฟ่ืองฟูในการเขา้มาครอบครองดินแดน

ของชาว อาหรบัเผ่าเร่ร่อน นาบาเทียน ในช่วงระหว่าง 100 ปี ก่อนคริสตกาล – ปี ค.ศ 100 น าท่านเดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชนัทั้ง 

2 ขา้งคลา้ยกบัแคนยอน น้อย ๆ และ ส่ิงก่อสรา้ง รูปป้ันแกะสลกั ต่างๆ เช่น รูปป้ันเทพเจา้ต่างๆ , รูปกองคาราวานอูฐ, รูปชาวนาบาเทียน, ท่อส่ง

ล าเลียงน ้าเขา้สู่เมือง ฯลฯ สุดปลายทางของช่องเขาพบกบัความสวยงามของ มหำวิหำรศกัด์ิสิทธ์ิ เอล-คำซเนท ์( EL-KHAZNEH / TREASURY) 

สนันิษฐานว่าจะสรา้งในราวศตวรรษท่ี1-2 เป็นวิหารท่ีแกะสลกัโดยเจาะเขา้ไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 เมตร และมีความกวา้ง 28 เมตร 

วิหารแห่งน้ีออกแบบโดยไดร้บัอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเขา้ดว้ยกนั เช่น อิยิปต์, กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรพ้ืนเมือง 



 จากน้ันน าท่านเดินทางต่อไปชม ทะเลเดดซี เป็นจุดท่ีต า่ทีสุดในโลก มีความต า่กว่าระดบัน ้าทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มท่ีสุดในโลกมากกว่า 

20% ของน ้าทะเลทัว่ไป ท าใหไ้มม่ีส่ิงมีชีวิตใดเลยอาศยัอยูไ่ดใ้นทอ้งทะเลแห่งน้ี เลือกซ้ือสินคา้ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากทะเลเดดซี (รีวาช) ตามอธัยาศยั 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่โรงแรม และเพลิดเพลินกบัการลอยตวัในเดดซี เพ่ือสุขภาพผิว และกายท่ีดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรจนี 

ที่พกั MOVENPICK DEAD SEA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่สี่ของกำรเดินทำง (4) เดดซี – วิหำรเฮอรค์ิวลิค – พระรำชวงัอบัดุลลำหท์ี่ 2 – สนำมบินดูไบ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น าท่านเขา้ชม วิหำรเฮอรค์ิวลิส ท่ีสนันิษฐานว่าน่าจะถูกสรา้งขึ้ นระหว่างปี ค.ศ. 161–180 ในสมยัโรมนั พระราชวงัเก่าอุมเมยาด สรา้งขึ้ นใน

ประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผูน้ าชาวมุสลิม ของราชวงศ ์ในสมยัมุสลิมไดเ้ขา้มาปกครองประเทศจอรแ์ดน ซ่ึงภายในประกอบหอ้งท างาน , หอ้งรบัแขก 

ฯลฯ จากน้ันน าท่านชม พระรำชวงัของพระมหำกษตัริยอ์บัดุลลำหท์ี่สอง (RAGHADAN PALACE) พระราชวงัของพระมหากษัตริยอ์บัดุลลาหท่ี์สอง 

หรือรกัฮาดานพาเลซ ตั้งอยู่ในกรุงอมัมาน เมืองหลวงของประเทศจอรแ์ดน สรา้งขึ้ นในปี 1926 ในศิลปะแบบอิสลามดั้งเดิมดว้ยการจ าลองแบบมา

จากมสัยิดอลัอกัซอในกรุงเยรูซาเล็ม รวมทั้งยงัไดร้บัอิทธิพลมาจากหน่ึงในพระราชวงัของฟาโรหแ์ห่งอียิปตอี์กดว้ย ไม่เพียงเท่าน้ัน พระราชวงัหลงัน้ี



ยงัก่อสรา้งดว้ยหินและอิฐท่ีส่งตรงมาจากดามสักสั เยรูซาเล็ม นาบลสั และเมืองอามนัท่ีอยู่ทางภาคใตข้องจอรแ์ดน และตกแต่งดา้นหน้าเป็ นพิเศษ

ดว้ยลวดลายอนัมีเอกลกัษณข์องอิสลาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรพ้ืนเมือง 

17.15 น. ออกเดินทางจากการสนามบินกรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน โดยสายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี EK904 

21.15 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดูไบ ประตูสู่ตะวนัออกกลาง หลงัจากผ่านพิธีศุลกากรและผ่านการแสกนม่านตา จากน้ันผ่านการตรวจคนเขา้เมือง

พรอ้มตรวจเช็คกระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรจนี 

ที่พกั  CROWNE PLAZA FESTIVAL CITY DUBAI  หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 
 
 
 

วนัที่หำ้ของกำรเดินทำง  (5)  ดูไบ – พิพิธภณัฑด์ูไบ – ATLAMTIS – ตะลุยทะเลทรำ  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านชม พิพิธภณัฑด์ูไบ (Dubai Museum) เป็นพิพิธภัณฑท่ี์ทันสมยัท่ีสุดในตะวนัออกกลางสรา้งเมื่อศตวรรษท่ี 19  บูรณะครั้งล่าสุดปี 1970  

เป็นพิพิธภณัฑท่ี์รวบรวมเร่ืองราวประวติัศาสตรท่ี์ส าคญั เช่น การคน้พบงาน ศิลป์ ภายในหลุมฝังศพท่ี Al Qusais ท่ีมีอายุมากกวา่ 4,000 ปี เร่ืองราว

การคา้ขายมุก ในประวติัศาสตร์ ก่อนการคน้พบน ้ามนั  ประทับใจกบัการน าเทคโนโลยี่ต่างๆมาถ่ายทอด บอกเล่าเร่ืองราวประวติัศาสตรข์องชาว

อาหรบัโบราณ ..น าท่านเดินทางชม โครงกำรเดอะปำลม์ไอสแ์ลนด ์(The Palm Island By Nakheel) เป็นโครงการท่ีอลงัการ สุดยอดโปรเจคสข์อง



ยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์ โดยการถมทะเลใหเ้ป็นเกาะเทียม สรา้งเป็นรูป ตน้ปาลม์ 3 เกาะ บนเกาะมีท่ีพักโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเมน้ รา้นคา้ 

ภตัตาคาร รวมทั้งส านักงานต่างๆ นับวา่เป็นส่ิงมหศัจรรยอ์นัดบัท่ี 8 ของโลกใหท่้านไดช้มกบัความยิ่งใหญ่ของเกาะน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร SUFFRON RESTAURANTบริกำรท่ำนดว้ยอำหำรบุฟเฟ่ต ์

น าท่านกลบัท่ีพกั เพ่ือเปล่ียนเคร่ืองแต่งกายส าหรบัการตะลุยทะเลทราย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ DUNE SAFARI เตรียมตวัขึ้ นรถ 4 WD (รถ

ขบัเคล่ือน 4 ลอ้) รถ 1 คนั / 6 ท่าน (ท่านท่ีเมารถกรุณาแจง้หวัหน้าทวัรก์่อนไปทวัรท์ะเลทราย  30 นาที และโปรดอยา่ลืม น าเส้ือแจ็คเก็ตกนัลม, 

แว่นตา และกลอ้งถ่ายรูปไปดว้ยทางบริษัท ขอ้แนะน า ส าหรบัผูท่ี้เป็นโรคความดนั โรคหวัใจขั้นรุนแรง ใหป้รึกษากบัทางบริษัทก่อน )  น าท่าน ทวัร์

ทะเลทรำย สนุกสนานและต่ืนเตน้พรอ้มกบัสมัผัสกบัประสบการณอ์นัแปลกใหม่กบัการนัง่รถตะลุยไปบนดูน (เนินทราย) ท่ีมีทั้งสูงและต า่สลบักนัไป 

พรอ้มชมพระอาทิตยต์กดินท่ีสวยงามและโรแมนติก สมควรแก่เวลาน าท่านสมัผัสชีวิตแบบเบดูอินพ้ืนเมือง พรอ้มใหท่้านได้สนุกสนำนกบักำรข่ีอูฐ 

หรือใหท่้านพกัผ่อนในแคม้ป์กระโจมแบบอาหรบั ซ่ึงมีกิจกรรมมากมาย อ่ิมอร่อยกบัอาหารค า่แบบบารบี์คิวในบรรยากาศท่ีแสนสบาย  

..พบกบักิจกรรม.. Dune!!ท่ำนสำมำรถร่วม กิจกรรม ภำยใน Camp อำท ิ 

Henna Tattoo (ทดลองศิลปะการเพนทล์วดลายบน มื้ อ, ไหล่ ในแบบฉบบัชาวอาหรบั 

Shi Sha (เคร่ืองสูบบารากู่แบบฉบบัของชาวอาหรบักล่ินผลไม)้ 

Gala baya ใหท่้านแต่งกายพื้ นเมืองแบบชาวอาหรบัถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก เลิศรสไปกบัการ ชิมชาอาหรบั, อินผาลมั, ชา, กาแฟ, น ้าอดัลม, น ้าด่ืม

อนามยั  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่แบบArab Buffet & BBQ กลำงทะเลทรำย 

(บริการโดยมีไกด์และหวัหน้าทวัรค์อยดูแลตลอดคืน) ใหท่้านไดชิ้มอาหาร แบบอาหรบัแบบบารบี์คิว (ไก่, เน้ือแกะ, เน้ือววั), สลดัผัก, ผักดอง, ฮา

มุส, มนัฝรัง่อบ, ถัว่ตม้, สปารเ์กตต้ี, ขา้วผัด สไตลอ์าหรบั, ขา้วขาว และ ของหวาน อาทิ อุมสอ์าลี หรือพุดด้ิงนม เป็นตน้ หรือจิบชาและกาแฟหอม

กรุ่น สไตลอ์าหรบัในบรรยากาศท่ีแสนสบายกบัเบาะท่ีนัง่บนพ้ืนพรม กลางทะเลทราย ใกลเ้วทีการแสดง ต่ืนตาต่ืนใจไปกบัโชวก์ารแสดงแบบอาหรับ 

อาทิ  

เพลิดเพลินไปกบั Show .. !! - ชมระบ ำหนำ้ทอ้ง ศิลปะจากสาวชาวอาหรบั 

ชมระบ ำกระโปรง.. ประดบัไฟสวยงำม ศิลปะแห่งการร่ายร าของชายหนุ่ม ซ่ึงโชวลี์ลาศิลปะการควงพรมแบบอาหรบั ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาฝึกฝนอย่าง

นอ้ย ประมาณ 3 ปีขึ้ นไป  

ระบ ำอำหรบั ซ่ึงหาดูไดย้ากมีเฉพาะแถบอาหรบัเท่าน้ัน  

ที่พกั  CROWNE PLAZA FESTIVAL CITY DUBAI  หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

วนัที่หกของกำรเดินทำง  (6)     ดูไบ - อำบูดำบี - แกรนดม์อส – พระรำชวงัเอมิเรตส ์– เฟอรร์ำรี่เวิลด ์– ดูไบ 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านชม GRAND MOSQUE สุเหร่าท่ีสรา้งขึ้ นโดยผูค้รองนครอบูดาบี ท่าน Shiek Al Nayan ตั้งเด่นตระหง่านอยู่กลางใจเมือง สุเหร่าแห่งน้ีมีความ

สวยงามทั้งสถาปัตยกรรมและเป็นสถานท่ีท่ีมีความส าคญัทางศาสนาของชาวอบูดาบีและยงัไดช่ื้อว่าเป็นสุเหร่าท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศอาหรับ เอ

มิเรตส ์สุเหร่าท่ีงดงามท่ีสุดของU.A.E คือ สุเหร่ำ Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque ซ่ึงใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก และเป็น สุเหร่ำ

ประจ ำเมือง ของท่านชีคท่ีก่อตั้งสาธารณรฐัอาหรบัเอมิเรตต ์ท่ีท่านสรา้งไวก้่อนท่านจะสวรรคต การก่อสรา้งรวมทั้งหมดเป็นเวลา  10 ปี สุเหร่าน้ีมี 

พรมผืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟ Chandelier ใหญ่ท่ีสุดในโลก ราคาราว 30 ลา้นดอลล่าร์ น าเขา้จากประเทศ

เยอรมนัท าดว้ยทองค า และทองแดง (ทางบรษัิทมีชุดคลุม และผา้คลุมผมใหท่้านเรยีบรอ้ยแลว้) ผ่านชมแวะถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก ณ จุดชมวิวชิคำโก

บีช กบัชายทะเลสีเทอรค์วอยซท่ี์ท่าน SHIEAK AL NAYAN สรา้งขึ้ นมาเป็นของขวญัแก่ชาวเมือง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ EMIRATE PALACE  บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรบุฟเฟ่ตน์ำนำชนิด 

น าท่านเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งหน่ึงของดูไบท่ีไม่เหมือนใคร นัน่ก็คือ เฟอรร์ำรี่ เวิลด ์สวนสนุกในร่มของดูไบท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน ซ่ึงส่วน

สนุกแห่งน้ีไดถู้กสรา้งข้ึนเพ่ือจุดบ่งบอกความเป็นเลิศ ทั้งทางดา้นผลงาน และนวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีสามารถเกิดข้ึนไดท้างเทคนิค มีเคร่ื องเล่นกว่า 20 

ชนิด น าท่านผ่านชมชำยหำด Jumeirah Beach ซ่ึงเป็นชายหาดตากอากาศท่ีสวยงามยอดนิยม ของดูไบและแวะถ่ายรูปดา้นนอก คู่กบัโรงแรม Burj Al 

Arab โรงแรมสุดหรู ระดับ 7ดาว ท่ีสวยและหรูหราท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก และมีช่ือเสียงของตะวนัออกกลาง ท่ีทุกคนใฝ่ฝันท่ีจะมีโอกาสเขา้ไปสมัผัส 

ตั้งอยูริ่มอ่าวอาหรบั เป็นท่ีพกัอาศยัของเศรษฐีชาวอาหรบั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร AL MAHARA BURJ AL ARAB 

ที่พกั  CROWNE PLAZA FESTIVAL CITY DUBAI  หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 



วนัที่เจ็ดของกำรเดินทำง  (7)    ดูไบ - เบิรจ์คำลิฟำ - ดูไบมอลล ์- สนำมบินนำนำชำตดิูไบ 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ Burj Khalifa เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลก ในปัจจุบนั ท่ีมาของช่ือน้ันมาจากช่ือประธานาธิปดีของ UAE หรือ United of Arab Emirates 

Burj Khalifa สูง 169 ชั้น 828 เมตร ภายในประกอบไปดว้ย ส านักงาน, ภตัตาคาร, คอนโด และโรงแรมโดยทางขึ้ นตึกน้ีจะอยูภ่ายในหา้งดูไบมอลล ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ  ภตัตำคำร AT.MOSTPHERE บนตกึ BURJ KHALIFA 

จากน้ันเดินทางสู่เดอะ ดูไบ มอลล ์(The Dubai Mall) แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกผ่านชมอะควอเร่ียมขนาดยกัษ์ดา้นนอกต่ืนตา

ต่ืนใจไปกบัการชมฝูงฉลามอยา่งใกลชิ้ด และสตัวน์ ้านานาชนิด อะควอเร่ียมแห่งน้ีไดช่ื้อวา่ใชแ้ผ่นอะคริลิคในการประกอบตูป้ลาท่ีใหญ่สุดในโลก และ

เดอะ ดูไบ มอลล ์เป็นส่วนหน่ึงของดาวน์ทาวน์เบิรจ์ดูไบ (Downtown Burj Dubai) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเบิรจ์ ดูไบ อาคารท่ีสูงท่ีสุดในโลกซ่ึงมีรา้นคา้กว่า 

1,200 รา้น เมื่อถึงเวลาใหท่้านจะไดช้มน ้าพุ ของดูไบมอลล ์ซ่ึงเป็นน ้าพุท่ีสวยและใหญ่ท่ีสุดในโลก ถึงเวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

22.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี EK374 

 

วนัที่แปดของกำรเดินทำง (8)     ดูไบ – กรุงเทพฯ  

07.30 น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

***************************** 

หมำยเหตุ:  รำยกำรและรำคำอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน หรือ อตัรำแลกเปล่ียนทั้งน้ีโดย

ค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญั 

 

 



อตัรำค่ำบริกำร 

ประเภทผูเ้ดินทำง ลกูคำ้ปกติ สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสรมิ 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 

เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตยีงเสรมิ ) 

เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตยีงเสรมิ ) 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)ลด 

149,900.- 

142,900.- 

134,900.- 

127,900.- 

21,000.- 

25,000.- 

146,900.- 

139,900.- 

131,900.- 

124,900.- 

21,000.- 

25,000.- 

147,900.- 

137,900.- 

132,900.- 

125,900.- 

21,000.- 

25,000.- 

** ขอสงวนสิทธ์ิออกเดินทำงขั้นต  ำ่ 10 ท่ำนข้ึนไป ** 
 

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสรมิ 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 

เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตยีงเสรมิ ) 

เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตยีงเสรมิ ) 

พกัเดี่ยวเพิ่ม (ไดร้บัคะแนนเพิ่ม) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

1469 

1399 

1319 

1249 

210 

1219 

1469 

1399 

1319 

1249 

210 

1219 

 

- สำมำรถใชค้ะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ไดร้บัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 

- สมำชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบตัรหลกั 

 



อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบั(ชั้นประหยดั) ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ   

พรอ้มค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง  

2. ค่าท่ีพกั  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 

3. ค่าวีซ่าเขา้ประเทศจอรแ์ดน และ สาธารณรฐัอาหรบัเอมิเรสต์ 

4. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 

6. ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 1,000,000 บำท 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 

3. ค่าท าหนังสือเดินทาง 

4. ค่ำภำษีเช้ือเพลิงที่ทำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพ่ิมเตมิอีก !!!!! 

 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน : ส าหรบัการจอง กรุณาช าระมดัจ า ท่ำนละ 30,000. - บำท ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอยำ่งนอ้ย 14 วนั 
 ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จ่ายในนาม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 
 ช าระโดยเงินสด 
 ช าระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายงัเบอร ์Fax 0-2661-8083) 

ช่ือบญัชี  บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 

 

ธนำคำรกสิกรไทย  สำขำ สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร)์    เลขที่  639-1-00264-7  บญัชีกระแสรำยวนั 

 หรือ ธนำคำรกรุงไทย สำขำยอ่ยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร ์   เลขที่  081-6-00318-1   บญัชีกระแสรำยวนั 

  “กำรจำ่ยส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 14 วนั 

 

กำรยกเลิก  :   กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 21  วนัท าการ มิฉะน้ัน ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินมัดจ  ำ 
   กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ ทางบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัรำค่ำบริกำร 
  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินทั้งหมด 



 
หมำยเหตแุละเง่ือนไขในกำรรบับริกำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารกั หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรงัเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รกัษา

เวลา, พดูจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น, หรือพยายามสรา้งความวุน่วายในคณะทวัร ์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายุครรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกในครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอ่ืนเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวรเ์พ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดย

บริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเสน้ทางอาจไมส่ะดวกในการเดินทางส าหรบัท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไมใ่หบ้ริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต า่กวา่ 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจอง

ทวัรเ์พ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการทัวรห์รือบางเสน้ทาง ยกเวน้ทัวรค์ณะ

ส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทวัรไ์วแ้ลว้ แต่ไมช่ าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ใหแ้ก่ลูกคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอ

ไว ้ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผูร้่วมเดินทางท่านอ่ืน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต า่กวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อนเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั 

และยินดีจะจดัหาคณะทวัรอ่ื์นทดแทนหากท่านตอ้งการ 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ้่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

หากยกเลิกก่อนเดินทาง  14 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ้่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียม

ในการยื่นวีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่าน้ัน เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไมอ่นุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแลว้ 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง 

เช่น เอกสารการเดินทางไมถู่กตอ้ง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการ

ยกเลิกเท่ียวบิน 

13. ส าหรบัท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร ์) หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดค่าใชจ้่าย 

กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยนัส าหรบัการออกเดินทางของทวัรน้ั์นๆ หากท่านผูเ้ดินทางซ้ือตัว๋หรือช าระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดร้บัการยืนยนั

ดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัรน้ั์น ๆ ไมส่ามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบส าหรบัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึน 



14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแ้ก่ท่านก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 10 วนั หากท่านเห็นว่ารายการท่องเท่ียวดงักล่าวไม่ตรง

ตามความประสงคข์องท่าน ไมว่่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือการปรบัเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็น

กรณีพิเศษ โดยแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วนั หากท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ใน

กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือค านึงถึงความปลอดภยั และรกัษาผลประโยชน์ของท่านใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน

ตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลบัปรบัเปล่ียนรายการเพ่ือใหท่้านสามารถเขา้ชมได ้  แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้ นระหว่างการ

เดินทางท าใหท่้านไมส่ามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวได ้โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดข้ึนแก่ทรพัยสิ์นของท่าน อนัเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความ

ประมาทจากตวันักท่องเท่ียวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให ้( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหกัทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได ้โดยท่านสามารถเลือกใชข้องก านัล

ดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัรห์รือไมก็่ไดต้ามอธัยาศยั 

18. ต าแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งท่ีนัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษัท

ฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ใหแ้ก่ท่านและครอบครวัตามความเหมาะสมใหดี้ท่ีสุดภายใตล้กัษณะต าแหน่งท่ีนัง่แบบหมูค่ณะท่ีสายการบินจดัใหม้า 

19. บริษัทฯ ขอตอ้นรบัและมีความยินดีท่ีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงคจ์ะเดินทางไปท่องเท่ียวพกัผ่อนแบบหมู่

คณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป 

20. เม่ือท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ  ำแลว้ หมำยถึงท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเง่ือนไขที่บริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 


