
 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 11635 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
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 วนัแรก       สนามบินสุวรรณภูม ิ       

21.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 8 Row Q สายการบิน Royal Jordanian Airlines (RJ) โดยมี
เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 วนัทีส่อง       มาดาบา „ โบสถ์กรีก ‟ ออโธดอกซแห่งเซนต์จอร์น „ เม้าท์เนโบ „ ปราสาทเครัคแห่งคูเสด „ เมืองอคาบา „ 
ล่องเรือท้องกระจก   (เช้า/กลางวนั/เยน็)  

 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

00.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงอมัมาน ประเทศจอร์แดน โดยเท่ียวบิน RJ 183 ** บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง**  
 (บินตรงสู่กรุงอัมมาน ใช้เวลาประมาณ 9.20 ชม.) 
04.50 น. ถึงสนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA INTERNATIONAL AIRPORT ณ กรุงอมัมาน ประเทศจอร์แดน  
 หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระแลว้ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) จากนั้นน าทุก

ท่านเดินทาง เขา้สู่เมืองอมัมาน เพื่อรับประทานอาหารเชา้ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ เมือง มาดาบา (Madaba) หรือ  เมืองแห่งโมเสก  

ชมโบสถ์กรีก ‟ ออโธดอกซแห่งเซนต์จอร์น ถูกสร้างในราวปี คศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์ชมภาพแผนที่ดิน
แดนศักดิ์สิทธ์ิแห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3  ล้านช้ิน แสดงถึงพื้นท่ี ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ
ต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, เยรูซาเลม, แมน ้าจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียปิต ์ฯลฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้น  น าท่านเดินทางชม เมาท์เนโบ (Mount Nebo) ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ท่ีตั้งอยูบ่นเขาซ่ึงเช่ือกนัวา่ น่าจะเป็นบริเวณท่ี
เสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ผูน้ าชาวยิวส์เดินทางจากอิยิปตม์ายงั เยรูซาเลม ชมพิพิธภณัฑ์ขนาดย่อม ภายใน
เก็บส่ิงของต่างๆ ท่ีขุดพบภายในบริเวณน้ี พร้อมทั้งมีภาพถ่ายต่างๆ ภาพถ่ายท่ีส าคญัคือภาพท่ี โป๊บ จอร์น ปอล 
ท่ี 2 เสด็จมาแสวงบุญท่ีน่ีและไดป้ระกาศให้เป็นดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ ในปี ค.ศ. 2000 ชมอนุสรณ์ไมเ้ทา้ศกัด์ิสิทธ์ิ
แห่งโมเสสและพระเยซู อิสระทุกท่านถ่ายรูป ณ จุดชมววิ โดยในวนัท่ีทอ้งฟ้าแจ่มใสท่านสามารถมองเห็นแม่น ้ า
จอร์แดน,ทะเลเดดซี,เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอลไดจ้ากจุดน้ีอยา่งชดัเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองเครัค (Kerak) ซ่ึงตั้งอยู่บนท่ีราบสูงขนาดใหญ่ ชมทิวทศัน์อนังดงามของหุบเขาทั้งสอง

ขา้งทางจนไดฉ้ายาเป็น “แกรนดแ์คนยอนแห่งจอร์แดน” ชม ปราสาทเครัคแห่งครูเสด สร้างในปี ค.ศ. 1142 โดย 



 

ผูป้กครอง PAYEN LE BOUTIELLER ในอดีตเป็นเมืองศูนยก์ลางขนาดใหญ่ของนกัรบครูเสด และสร้างเพื่อ
ควบคุมเส้นทางทั้งทางเหนือและใต ้และใชใ้นการต่อสู้ในสงครามครูเสดกบักองทพัมุสลิม จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 
1187 ไดถู้กเขา้ท าลายโดยนกัรบ มุสลิมภายใตก้ารน าทพัของ ซาลาดิน (SALADIN)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอคาบา (Aqaba) ** ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง ** เป็นเมืองท่าส าคญั

มาชา้นาน และเป็นเมืองท่องเท่ียวตากอากาศท่ีส าคญัของประเทศจอร์แดน เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีติดทะเล ท าให้อ
คาบาเตม็ไปดว้ยรีสอร์ทและกีฬาทางน ้า และยงัเป็นเมืองแห่งเดียวของประเทศจอร์แดนท่ีถูกประกาศให้เป็นเมือง
ปลอดภาษีอีกดว้ย จากนั้นน าท่าน ล่องเรือท้องกระจก (Glass Boat) ซ่ึงเรือแล่นในทะเลแดง ทะเลท่ีมีน่านน ้ า
ครอบคลุม4 ประเทศ ไดแ้ก่ อิยปิต,์ อิสราเอล, จอร์แดน, และซาอุดิอารเบีย น าท่านชมความสวยงามใตท้อ้งทะเล 
ทั้งแนวปะการังและปลาหลากหลายชนิด อิสระทุกท่านตามอธัยาศยั หลงัจากนั้นน าท่านข้ึนฝ่ัง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  โรงแรม LACOSTA HOTEL หรือเทยีบเท่า ** ระดับ 4 ดาว ** 
 

วนัทีส่าม       ทะเลทรายวาดิรัม „ มหานครเพตรา  (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  



 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (Wadi Rum) หรือมีอีกช่ือหน่ึงวา่ “หุบเขาแห่งพระจันทร์” (TheValley of 

The Moon) ** ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง ** ซ่ึงมีจุดเด่นดา้นทศันียภาพท่ีงดงามของหินผาใน
บริเวณนั้น มีภูมิทศัน์ท่ีเป็นทะเลทรายสลบักบัหุบผาขนาดใหญ่ ทะเลทรายแห่งน้ีในอดีตเป็นเส้นทางคาราวาน
จากประเทศซาอุฯเดินทางไปยงัประเทศซีเรียและปาเลสไตน์ในศึกสงครามอาหรับรีโวลทร์ะหวา่งปี ค.ศ. 1916–
1918 ณ แห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นฐานบญัชาการในการรบของ ทีอี ลอวเ์รนซ์ และเจา้ชายไฟซาล และต่อมายงัไดถู้กใช้
เป็น สถานท่ีจริงในการถ่ายท าภาพยนตเ์ร่ือง “Lawrence of Arabia” น าท่านนัง่รถจ๊ิบหรือรถกระบะเท่ียวชม
พื้นท่ีโดยรอบ (หรือท่านสามารถข่ีอูฐ ไม่รวมค่าข่ีอูฐท่านละ 25 USD)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สัมผสับรรยากาศของทะเลทรายแห่งน้ี ซ่ึงถูกกล่าวขานว่า เป็นทะเลทรายท่ีสวยงามท่ีสุดของโลกอีกแห่งหน่ึง 
ดว้ยเมด็ทรายละเอียดสีชมพูอมส้มอมแดงอนัเงียบสงบท่ีกวา้งใหญ่ไพศาล (สีของเม็ดทรายปรับเปล่ียนตามแสง
ของดวงอาทิตย)์ พาชม “นํ้าพุแห่งลอว์เรนซ์” (Lawrence’s Spring หรือ Lawrence’s Fountain) ซ่ึงเป็น
สถานท่ีอดีตนายทหาร ทีอี ลอวเ์รนซ์ ทหารชาวองักฤษใชเ้ป็นสถานท่ีพกัและคิดแผนการต่อสู้กบัออตโตมนั น า
ท่านท่องทะเลทรายต่อไปยงั ภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนก่อนประวติัศาสตร์ ท่ีเป็นภาพแกะสลกัของชาวนาบา
เทียน ท่ีแสดงถึงเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนั และรูปภาพต่างๆ ผา่นชมเตน้ทช์าวเบดูอินท่ีอาศยัอยู่ในทะเลทราย
เล้ียงแพะเป็นอาชีพ ฯลฯ 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนัในแค้มป์กลางทะเลทราย SUN CITY CAMP  โดมกลางทะเลทราย ประสบการณ์สุด
พเิศษ เหมือนอยู่บนดาวองัคาร 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ มหานครเพตรา (Petra) **ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ปี ค.ศ. 

1985 และ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกแห่งใหม่ จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านทั่วโลกในวัน
มหัศจรรย์ 07/07/07 ** มหานครหินสีกุหลาบแกะสลกัโบราณท่ีซ่อนตวัอย่างลึกลบัในหุบเขาวาดี มูซา (Wadi 

Musa) หุบเขาท่ีตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบเดดซีกบัทะเลอคับา ชนกลุ่มแรกท่ีเดินทางเขา้สู่นครเพตราคือพวก เอโด
ไมท์ ซ่ึงเขา้มาราว 1,000 ปี ก่อนคริสตกาล แต่ชนเผา่ท่ีสร้างเมืองเพตราข้ึนมานั้นคือ ชาวนาบาเทียน ในศตวรรษ
ท่ี 4 ก่อนคริสตกาล คนกลุ่มน้ีสกดัผาหินทรายเป็นท่ีอยูอ่าศยั และนครแห่งน้ีเดิมนั้นเป็นนครแห่งการคา้ขนาด
ใหญ่ ซ้ึงต่อมาถูกละทิ้งเป็นเวลานานกวา่ 700 ปี จนเม่ือเม่ือนกัส ารวจชาวสวิตเซอร์แลนด์โยฮนัน์ ลุค วิก บวร์ก 
ไดค้น้พบนครศิลาแห่งน้ี ในปี ค.ส 1812 และไดน้ าไปเขียนในหนงัสือช่ือ Travel in Syria จ าท าให้เป็นท่ีรู้จกั
กนัอยา่งแพร่หลายจนถึงปัจจุบนั 

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  โรงแรม  4P QUATRO HOTEL หรือเทยีบเท่า** ระดับ 4 ดาว **  
 

วนัทีส่ี่                 เพตรา „ ทะเลสาบเดดซี      (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านชมมหานครเพตรา ** สําหรับการเข้าชมทางทัวร์ได้จัดให้ท่านน่ังม้าเพ่ือเข้าชมเมืองเพตรา (รวมใน
ค่าบริการแล้ว และเป็นธรรมเนียมที่ต้องมีค่าทิปให้แก่คนจูงม้า ท่านละ 5 USD/ต่อท่าน/ต่อเที่ยว – ไม่รวม
ค่าบริการขี่ลา 15-20 USD/ท่าน,-ข่ีอูฐ 30 USD/ท่าน,น่ังรถม้า 40 USD/คันน่ังได้ 2 ท่าน ราคาแล้วแต่ความสามารถ
ในการต่อลอง หรือกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)  เม่ือลดัเลาะไปตามพื้นหินและทรายกวา่ 800 เมตร ท่ีจะมุ่งหนา้ไป
ในเส้นทางมหศัจรรยท่ี์ทางเขา้ออกของ เมืองเพตรา คือ บริเวณซอกเขาเรียกวา่ ซิค (Siq) เป็นหุบเขาสูง 250 ฟุต 
และทอดคดเค้ียวไปบนเส้นทางท่ีพาดผา่นเขา้ไปถึงใจกลางเมือง เกิดจากการถูกน ้ าซดักดักร่อนจนเกิดเป็นช่อง
ทางเดินเล็กๆ ระหว่างหุบเขา ความสวยงามของหุบเขาทั้งสองดา้น สวยงามดว้ยสีสันของหินสีต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน
จากธรรมชาติ ชมร่องรอยซากปรักหกัพงัท่ียงัมีร่องรอยให้เห็นการจดัการเร่ืองการชลประทานใน การล าเลียงน ้ า
จากแหล่งน ้ าภูเขาเขา้สู่ตวัเมืองไดอ้ย่างน่าท่ึง และยงัมีภาพศิลปะแกะสลกัจากภูเขาอีกมากมาย จากนั้นเขา้เขต



 

หนา้ผาสูงชนัสองขา้งทางสู่ มหานครแห่งศิลาทรายสีชมพู ต่ืนตา ต่ืนใจกบัความสวยงามของมหาวิหารศักดิ์สิทธ์ิ

ปราสาททรายสีชมพู ท่ีน่ีเคยใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง อินเดียน่า โจนส์ ภาค 3 ขุมทรัพย์สุดขอบ
ฟ้า มหาวหิารแกะสลกัเสลาจากภูเขาอยา่งกลมกลืนไดส้ัดส่วนและสวยงามน่าอศัจรรย ์เป็นอาคาร 2 ชั้น ประดบั 
ด้วยเสาแบบคอรินเทียนส์และรูปคน ซ่ึงสลกัข้ึนจากเขาบริเวณกลางเมือง ว่ากันว่าเป็นคลังที่เก็บสมบัติของ
ฟาโรห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี หรือ ทะเลมรณะ (Dead Sea) ** ใช้เวลาในการเดินทาง 4 ช่ัวโมง ** ทะเลสาบ
เดดซี เป็นทะเลสาบน ้าเคม็ขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยูใ่น ในระหวา่งเขตแดนของจอร์แดนและอิสราเอล ถูกจดัให้เป็นจุด
ท่ีต ่าท่ีสุดในโลก อยูต่  ่ากวา่ระดบัน ้าทะเลราว 800 เมตร ความเค็มของทะเลเดดซีในส่วนท่ีอยูลึ่กท่ีสุดมีมากถึง 30 
เปอร์เซ็นตใ์นขณะท่ีความเค็มของทะเลทัว่ๆไปอยา่งเช่นอ่าวไทยมีความเค็มเพียงแค่ 3 เปอร์เซ็นตเ์ท่านั้น ท าให้
ไม่มีส่ิงมีชวัิตใดๆอาศยัอยูท่อ้งทะเลแห่งน้ี อิสระทุกท่านเล่นน ้ าทะเลตามอธัยาศยั ท่านสามารถลอยตวัไดไ้ม่จม 
(ขอ้ปฏิบติัและขอ้ระวงัต่างๆในการลงเล่นน ้าทะเลควรฟังค าแนะน าจากมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์) 

 



 

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  โรงแรม GRAND EAST HOTEL หรือเทยีบเท่า ** ระดับ 4 ดาว ** 
 

วนัทีห้่า นครเจราช „ Amman Citadel „ อมัมาน     (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านแวะชมผลิตภณัฑท่ี์ท าจากเดดซี เช่น โคลนพอกตวัพอกหนา้ สบู่ ครีม และสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมาย จากนั้น
เดินทางสู่ เมืองโรมันโบราณ เจราช หรือ เมืองพันเสา (Jerash) หรือ ปอมเปอีแห่งตะวันออก ตั้งอยูท่างตอนเหนือ
ของเมืองหลวงอมัมาน เป็นอดีต 1 ใน 10 หวัเมืองเอกของอาณาจกัรโรมนั สันนิษฐานวา่ถูกสร้าง ราว 200 – 100 ปี
ก่อนคริสตกาล น าท่านชม โอวลัพลาซ่า (Oval Plaza) สถานท่ีพบปะสังสรรคข์องชาวเมือง เจราช ถูกสร้างข้ึนใน
ศตวรรษท่ี ลอ้มรอบดว้ยเสา คอรินเทียม (Corinthium) กว่า 160 ตน้ เสาเหล่าน้ีไดก้ลายเป็นจุดถ่ายรูปท่ีไดรั้บ
ความนิยมมาก ชมซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน ถูกสร้างข้ึน 129 ปี หลงัคริสตกาล เปรียบเสมือนเคร่ืองหมายแห่ง
จักรพรรดิเฮเดรียน โดยประตูอยู่ทางทิศใต้ของเขตเมืองใหม่ อีกหน่ึงท่ีเท่ียวช่ือดังแห่งเมืองโรมันโบราณ เจ
ราช คือ โรงละครทางทิศใต้ ซ่ึงจุผูช้มไดถึ้ง 3,000 คน อศัจรรยต์รงเราสามารถทดสอบฟังเสียงสะทอ้นของตวัเอง
จากจุดสะทอ้นกลางโรงละคร ดว้ยการพูดเบาๆ เท่านั้น เสียงก็จะยอ้นกลบัมาเขา้หูเราอยา่งเหลือเช่ือ ชมวิหารอาร์
เทพอีาร์เทมิส เป็นเทพีประจ าเมืองเจอราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่กรุงอมัมาน ตั้งอยูบ่นยอดเขาทั้ง 7 ลูก และมีประวติัศาสตร์มากกวา่ 6,000 ปี ชม ป้อมปราการ

แห่งกรุงอัมมาน (Amman Citadel) ถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบา้น การเมืองต่างๆรอบเมือง อิสระทุก
ท่านชมบรรยากาศและถ่ายรูป มีจุดถ่ายรูปท่ีสวยโดยมีฉากหลงัเป็น โรงละครโรมัน ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน
จอร์แดน ท่ีจุผูช้มไดถึ้ง 6,000 คน และตึกรามบา้นช่อง ท่ีสร้างบนภูเขาสูงอนัเป็นท่ีแปลกตา ชม วิหารเฮอร์คิวลิส 
ท่ีสันนิษฐานว่าถูกสร้างข้ึนระหว่างปี ค.ศ. 161-180 ในสมยัโรมนั จากนั้นให้ทุกท่านอิสระเลือกชม ช้อปป้ิง
สินคา้พื้นเมือง และของท่ีระลึก 



 

 
 
เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
21.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
 

วนัทีห่ก กรุงเทพฯ „ สุวรรณภูมิ       (-/-/-) 

 
01.25 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน Royal Jordanian Airlines (RJ) 
 เท่ียวบินท่ี RJ182  (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 9.05 ช่ัวโมง) 
14.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 
 
 

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

 



 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 
 

ราคาทัวร์ มหัศจรรย์ จอร์แดน  6 วนั 3 คืน (อตัราค่าบริการ 15 ท่านขึน้ไป) 

เร่ิมเดินทาง จํานวน ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ 
เด็กมีเตียง  

อายุไม่เกนิ 5 ขวบ 
เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

21 ก.พ. – 26 ก.พ.62 20 RJ183/RJ182 49,900 48,900 48,500 5,000 

07 ม.ีค. – 12 ม.ีค.62 20 RJ183/RJ182 54,900 53,900 53,500 5,000 

21 ม.ีค. – 26 ม.ีค.62 20 RJ183/RJ182 54,900 53,900 53,500 5,000 

04 เม.ย. – 09 เม.ย.62 20 RJ183/RJ182 56,900 55,900 55,500 5,000 

11 เม.ย. – 16 เม.ย.62 20 RJ183/RJ182 58,900 57,900 57,500 5,000 
 

อตัราค่าบริการรวม 

ตั๋วเคร่ืองบินช้ันประหยดั Economy Class ไป - กลบัพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ ‟ อมัมาน - กรุงเทพฯ  
ภาษีนํา้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
ค่าระวางนํา้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 30 กก.ต่อ 1 ใบกระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
ค่าทีพ่กัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, นํา้ด่ืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 
ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์นําเทีย่วคนไทย 
ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
ค่านํา้หนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบินกาํหนด 20 กโิลกรัมต่อท่าน 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิม่พเิศษ, โทรศัพท์ ‟ โทรสาร, อนิเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุ

ไว้ในรายการ 
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน,               

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 



 

ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, หัวหน้าทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 60 USD/ ท่าน 
 

เง่ือนไขการสํารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 
การจองทวัร์ : 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 15 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการ

เดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม เพ่ือทําการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการ
เดินทาง 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 20,000 บาท ส่วนทีเ่หลือชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
30 วนัมิฉะน้ัน ถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 35 วนั) 

กรณยีกเลกิ : 
 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องทําก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด

เทศกาล, วนัหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทางหลงัชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

กรณเีจ็บป่วย : 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการ

เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ : 
 กรณีทีท่่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทวัร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทาํการออกตั๋วหรือชําระค่าทวัร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน 
หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกดิข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 

 

โรงแรมทีพ่กั 
 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ                       

ขอแนะนําให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับเตียงพับ
เสริม  

 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทําให้ห้องพักแบบเดี่ยว Single ห้องคู่ Twin/Double
อาจจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละช้ัน 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบนํ้า ซ่ึงขึน้อยู่กับ
การออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ัน ๆ และห้องพกัแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมือง เพ่ือให้เกดิความเหมาะสม 

 



 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลกิบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้ง
จากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับ
ในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่องเทีย่ว (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทวัร์) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อย
แล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่านํ้ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาตั๋ว
ดังกล่าว 

 เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่าง ๆ ทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า ‟ ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทวัร์อย่างละเอยีดทุกหน้า 
อย่างถ่องแท้ แล้วจึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 

 


