
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
21.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรร์อยัล จอรแ์ดน (RJ) พบเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ
สะดวก 

 2 อัมมาน–มาดาบา–เขาเนโบ–อควาบา 

00.20 น. ออกเดินทางสู ่กรุงอัมมาน ประเทศจอรแ์ดน โดยสายการบิน รอยัล จอรแ์ดน เทีย่วบิน 

RJ183 ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 08.45 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครือ่ง   
05.50 น. เดินทางถึง สนามบินควีนอาเลีย ประเทศจอรแ์ดน หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร  
เช้า  รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู ่มาดาบา (Madaba) เป็นเมืองในดินแดนศกัดิส์ิทธิ์เยรูซาเล็ม อีกทัง้ยังเป็นเมือง
ส าคัญทีอ่ยู่ในเส้นทางโบราณ และมีชื่อเสียงด้านการท ากระเบือ้งโมเสก จึงได้รับการขนาน
นามว่า “เมืองแห่งโมเสก”   
น าท่านชม โบสถก์รีกออโธด็อกซแ์ห่งเซ็นตจ์อรจ์ (Greek Orthodox Church of St. George) 

โบสถแ์ห่งนีส้รา้งขึน้มาตัง้แต่สมยัอาณาจกัรไบเซนไทน ์  ในสมยัศตวรรษที่ 6   
น าท่านชมแผนทีด่ินแดนศักดิสิ์ทธิ์ในอดีตบนพืน้โบสถ ์ซึ่งถกูปดูว้ยโมเสกสีสวยงามมากกว่า 2 
ลา้นชิน้ โดยแผนท่ีนีแ้สดงอาณาเขตของดินแดนศกัดิส์ิทธิ์ในยคุอาณาจกัรไบเซนไทนไ์ม่ว่าจะเป็น 
เนินเขา หุบเขา หมู่บา้น ตวัเมือง อีกทัง้ยงัครอบคลมุไปจนถึงปากแม่น า้ไนล ์รอบทะเลเมดิเตอรเ์ร



 

เนียนเยรูซาเลม จอรแ์ดน ทะเลเดดซี และอียิปต ์ซึ่งถือว่าแผนที่นีม้ีความส าคญัอย่างมากดา้น
ประวติัศาสตรโ์ลกเลยทีเดียว  
น าท่านเดินทางสู ่เขาเนโบ (Mount Nebo) ดินแดนศกัดิ์สิทธิ์ทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของ
เมืองมาดาบา ซึ่งเชื่อว่าเป็นทีฝังศพของโมเสส น าท่านชม พิพิธภัณฑข์นาดย่อม ภายในเก็บ
สิ่งของต่าง ๆ ที่ขดุพบภายในบรเิวณนี ้พรอ้มทัง้มีภาพถ่ายต่าง ๆ ภาพถ่ายที่ส  าคญัคือ ภาพทีโ่ป๊บ 
จอหน์ ปอลที ่2 เสด็จมาแสวงบุญที่น่ีและได้ประกาศให้เป็นดินแดนศักดิสิ์ทธิ์ ในปี ค.ศ. 
2000  น าท่านชม ไม้เท้าศักดิสิ์ทธิ์แห่งโมเสส ออกแบบเป็นลกัษณะเป็นไมเ้ทา้ในรูปแบบไม้
กางเขน โดยอทุิศเป็นสญัลกัษณข์องโมเสส และพระเยซู จากนัน้อิสระใหท้่านไดถ้่ายรูปเก็บภาพ
ความประทบัใจ ณ จดุชมวิว ท่านสามารถมองเห็น แม่น า้จอรแ์ดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอรโิก และ
ประเทศอิสราเอล ไดจ้ากจดุนีอ้ย่างชดัเจนในวนัที่ทอ้งฟ้าแจ่มใส 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

น าท่านเดินทางสูเ่มือง อควาบา (Aqaba) (ระยะทางประมาณ 245 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
3 ชั่วโมง) เมืองท่าและเมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่ส  าคญัของประเทศจอรแ์ดนที่มีทางออกสู่ทะเล
แดงเพียงแห่งเดียวในประเทศจอรแ์ดน อีกทัง้ยงัเป็นเมืองแห่งเดียวของประเทศจอรแ์ดนที่ถกู

ประกาศใหเ้ป็นเมืองปลอดภาษี  
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel City Tower หรือเทยีบเท่า 



 

 

 3 ล่องเรือท้องกระจก–ทะเลทรายวาดิรัม 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

  น าท่าน ล่องเรือท้องกระจก ในทะเลแดง ทะเลที่มีน่านน า้ครอบคลมุถึง 4 ประเทศ คือ ประเทศ
จอรแ์ดน อิสราเอล อิยิปต ์และ ซาอดิุอาระเบีย ท่านจะไดเ้พลิดเพลินไปกบัแนวปะการงั ปลาทะเล
หลากชนิด แมงกะพรุน อีกทัง้ยงัไดช้มทศันียภาพอนังดงามของทะเลแดง และอิสระใหท้่านไดว้่าย



 

น า้ ด าน า้ และเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั (หากท่านสนใจเล่นน า้รบกวนท่านเตรียม
ผา้ขนหนูสว่นตวั และชดุว่ายน า้มาดว้ย) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน บาบีคิวบุฟเฟตบ์นเรือ 
  ท่านเดินทางสู ่ทะเลทรายวาดิรัม (Wadirum) (ระยะทาง 62 ก.ม. ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั่วโมง) 

ทะเลทรายซึ่งเคยถกูใชเ้ป็นเสน้ทางกองคาราวาน เพื่อเดินทางจากประเทศอียิปตไ์ปยงัประเทศ
ปาเลสไตน ์และประเทศซีเรีย อีกทัง้ยงัเป็นสมรภมูิสงครามอาหรบัรีโวลทร์ะหว่างปีค.ศ. 1916–1918 
ทะเลทรายแห่งนีไ้ดถ้กูใชเ้ป็นฐานบญัชาการในการรบของนายทหารชาวองักฤษ ทีอี ลอวเ์รนซแ์ละ
เจา้ชายไฟซาลผูน้  าแห่งชาวอาหรบัรว่มรบกนัขบัไลพ่วกออตโตมนัที่เขา้มารุกรานเพื่อครอบครอง
ดินแดน และยงัเคยถูกใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตรเ์รื่อง Lawrence of Ariabia ซึ่งออกฉายในปี 
ค.ศ.1963 และสามารถกวาดรางวลัออสการไ์ดถ้ึง 7 รางวลั และรางวลัจากสถาบนัอ่ืนๆ มากกว่า 30 
รางวลั น าแสดงโดย Peter O'Toole, Omar Sharif และดาราชัน้น าท่านอ่ืนๆ  

  จากนัน้ไดเ้วลาน าท่านน่ังรถกะบะแบบเปิดหลังคา ท่านจะไดเ้พลิดเพลินไปกบัทศันียภาพอนั
งดงามของทะเลทรายวาดิรมั หรือ ดินแดนที่ถกูขนานนามว่า หบุเขาแห่งพระจนัทร ์(The Valley of 
the Moon) ที่อดุมไปดว้ยเม็ดทรายละเอียดสีสม้อมแดงอนัเงียบสงบที่กวา้งใหญ่ไพศาล (ซึ่งสีของ
เม็ดทรายนัน้สามารถปรบัเปลี่ยนไปตามแสงของพระอาทิตย)์ จึงถูกกลา่วขานว่าเป็นทะเลทรายที่
สวยงามที่สดุแห่งนึงของโลก 

  น าท่านชมน ้าพุแห่งลอวเ์รนซ ์สถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอี ลอวเ์รนซ ์ทหารชาวองักฤษใชเ้ป็น
สถานที่พกัและคิดแผนการสูร้บกนัพวกออตโตมนั น าท่านท่องทะเลทรายต่อไปยงั ภูเขาคาซารีชม
ภาพเขียนแกะสลักก่อนประวัติศาสตร ์ที่เป็นภาพแกะสลกัของชาวนาบาเทียนที่แสดงถึงเรื่องราว



 

ในชีวิตประจ าวนัต่างๆ และรูปภาพต่าง ๆ  ผ่านชมเต็นทช์าวเบดอิูนที่อาศยัอยู่ในทะเลทราย 
(รบกวนทุกท่านให้ทปิท่านละ 2 USD แก่คนขับรถตามธรรมเนียมปฏิบัติ) 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ินแบบชาวเบดูอิน  
(อาหารบุฟเฟ่ต ์พืน้เมือง) 
พักที ่Sun City Camp (Martian Dome) หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 
 



 

 

 4 นครเพตรา-ข่ีม้าชมนครเพตรา 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเขา้ชม นครเพตรา (Petra) หรือมหานครสีกุหลาบ (The Rose Red City) เมืองหลวง
ของพวกนาบาเธียน ตัง้แต่ศตวรรษที่ 4 ก่อนครสิตกาล ท าเลที่ตัง้ของเมืองอยู่กึ่งกลางของเสน้ทาง

การคา้คาบสมทุรอาระเบีย-ลุ่มแม่ น า้ไนล ์และปาเลสไตน-์ลุม่ แม่น า้ไทกรสิและยเูฟรติส เลยไป
จนถึงอินเดีย จึงท าใหเ้ป็นเมืองศนูยก์ลางเสน้ทางการคา้ทางบกอีกดว้ย จึงท าใหม้หานครแห่งนีถ้กู
อาณาจกัรโรมนัยึดครองในสมยัจกัรพรรดิโทรจนั ปัจจุบันนครแห่งนีถู้กขึน้ทะเบียนเป็นมรดก
โลกในปีค.ศ. 1985 อีกทัง้ยังถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตรเ์ร่ือง Indiana Jones and 
the Last Crusade ทีน่ าแสดงโดยแฮริสัน ฟอรด์   



 

จากนัน้น าท่านขี่มา้ (รายการนีร้วมอยู่ในค่าบรกิาร รบกวนทุกท่านให้ทปิท่านละ 3-5 USD แก่

คนจูงม้าตามธรรมเนียมปฏิบัติ) เพื่อเขา้ชมนครเพตราระยะทางประมาณ 800 เมตร  
(หมายเหต:ุ ขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ หากท่านมีความประสงคท์ี่
จะใชพ้าหนะดงักลา่ว รบกวนติดต่อหวัหนา้ทวัร)์ 
น าท่านเดินเทา้เขา้สูถ่นนเขา้เมือง SIQ เสน้ทางมหศัจรรยก์ว่า 1.5 กิโลเมตรที่เกิดจากการแยกตวั
ของเปลือกโลกและการซดัเซาะของน า้เมื่อหลายลา้นปีก่อน เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพู
สงูชนัทัง้ 2 ขา้งคลา้ยกบัแคนยอนนอ้ย ๆ และ สิ่งก่อสรา้ง รูปป้ันแกะสลกั ต่างๆ  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 
น าท่านถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารศักดิสิ์ทธิ์ เอล-คาซเนท ์(EL-KHAZNEH / TREASURY) 
สนันิษฐานว่าจะสรา้งในราวศตวรรษที่ 1-2 โดยผูป้กครองเมืองในเวลานัน้เป็นวิหารที่แกะสลกัโดย
เจาะเขา้ไปในภเูขาสีชมพทูัง้ลกู มีความสงู 40 เมตร และมีความกวา้ง 28 เมตร วิหารแห่งนีไ้ดถ้กู
ออกแบบโดยไดร้บัอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเขา้ดว้ยกนั เช่น อิยิปต,์ กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ 
ภายในประกอบดว้ย 3 หอ้ง คือ หอ้งโถงใหญ่ตรงกลางและหอ้งเล็กทางดา้นซา้ยและขวาเดิมทีถกู
เชื่อว่าเป็นที่เก็บขมุทรพัยส์มบติัของฟาโรห ์อิยิปต ์

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

พักที ่Movenpick Resort Petra หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 
 

 5 นครเพตรา-ปราสาทเครัค-ทะเลเดดซ ี
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

  น าท่านเดินทางสูเ่มือง เครัค (Kerak) (ระยะทางประมาณ 125 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  
  2 ชั่วโมง) เมืองที่ตัง้อยู่บนท่ีราบสงูขนาดใหญ่ซึ่งท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศันอ์นังดงามขา้งทาง

ระหว่างทางขึน้สูเ่ขาโดยเฉพาะบรเิวณที่ถูกเรียกขานกนัว่าเป็น “แกรนดแ์คนยอน แห่งจอรแ์ดน”  น า 

  ท่านชม ปราสาทเครัค (Kerak Castle) ถกูสรา้งในปี ค.ศ. 1142 โดย ผูป้กครองมีผูป้กครอง 
  ที่มีชื่อว่า PAYEN LE BOUTIELLER ในอดีตเคยเป็นเมืองศนูยก์ลางขนาดใหญ่ของนกัรบครูเสด 

โดยสถานที่แห่งนีส้รา้งเพื่อควบคมุเสน้ทางไม่ว่าทัง้ทางทิศเหนือและทิศใต ้และใชใ้นการต่อสูใ้น



 

สงครามครูเสดกบักองทพัมสุลิมอีกดว้ย จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1187 ไดถ้กูท าลายโดยนกัรบ มสุลิม
ภายใตก้ารน าทพัของ ซาลาดิน (SALADIN) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 

  น าท่านเดินทางสู ่ทะเลเดดซี (Dead Sea) (ระยะทาง 193 ก.ม. ใชเ้วลาประมาณ 3 ชั่วโมง)  ทะเล
แห่งนีต้ัง้อยู่พรมแดนระหว่างอิสราเอลและจอรแ์ดน เป็นทะเลสาบที่มีความเค็มที่สดุในโลก เค็มกว่า
ทะเลอ่ืนถึง 4 เท่า มีความยาว 76 กิโลเมตร กวา้งถึง 18 กิโลเมตร มีจุดที่ลกึที่สดุคือ 400 เมตร และ
อยู่ต  ่ากว่าระดบัน า้ทะเล 417.5 เมตร ซึ่งนบัว่าเป็นพืน้ที่ที่อยู่ต  ่ากว่าระดบัน า้ทะเลมากที่สดุในโลก
ดว้ย จากนัน้ใหอิ้สระแก่ท่านไดเ้ลน่น า้ทะเลและเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

พักที ่ Movenpick Dead Sea  หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 

 6 เมืองเจอราช-มหาวหิารเทพอีารเ์ทมิส-ป้อมปราการแห่งกรุงอมัมาน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

  น าท่านเดินทางสู ่เมืองเจอราช (Jerash)  เมืองเก่าแก่ที่มีความส าคญัทางประวติัศาสตรอี์กแห่ง
หนึ่งของประเทศจอรแ์ดน โดยเฉพาะประวติัศาสตรซ์ึ่งมีความเก่ียวขอ้งกบัอาณาจกัรโรมนัที่ยิ่งใหญ่ 
ดว้ยท่ีนี่เคยมีสถานะเป็นอดีต 1 ใน 10 หวัเมืองเอกตะวนัออกที่อยู่ภายใตอ้ านาจการปกครองของชน
ชาติโรมนัมาก่อนราว 200 – 100 ปีก่อนครสิตกาล ดงันัน้สถาปัตยกรรมสิ่งก่อสรา้งในเมืองแห่งนีจ้ึง
ลว้นแต่ไดร้บัอิทธิพลมาจากศิลปะแบบโรมนัทัง้สิน้ จนท าใหเ้มืองแห่งนีไ้ดร้บัการขนานนามว่าเป็น
เมืองโรมนัโบราณเจราช หรือเมืองพนัเสา รวมทัง้ปอมเปอีแห่งตะวนัออก  

   
 



 

  น าท่านเขา้ ชมเมืองโรมันเจอรราช  หรือเมืองพันเสา น าท่านเดินชมซุม้ประตเูฮเดรียน และ
สนามฮิปโปโดรม จากนัน้ น าท่านชมโอวัลพลาซ่า (Oval Plaza) ในอดีตที่นี่คือสถานที่นดัพบปะ 
ชมุนมุสงัสรรคก์นัของชาวเมืองเจราช ดว้ยความกวา้งถึง 90 เมตร และความยาว 80 เมตร โดย
ลอ้มรอบดว้ยทางเทา้ขนาดกวา้งและตน้เสาอนัเป็นสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลในช่วงศตวรรษที่ 1 
จากนัน้ในช่วงศตวรรษท่ี 7 จึงไดม้ีการบรูณะต่อเติมใหม้ีเสาตรงกลางอีก 2 ตน้ พรอ้มกบัน า้พขุนาด
ใหญ่  

  น าท่านชม มหาวิหารเทพีอารเ์ทมิส สรา้งขึน้เมื่อประมาณปี ค.ศ. 150 โดยมีจุดประสงคเ์พื่อใช้
เป็นสถานที่ส  าหรบัประกอบพิธีบรวงสรวง และพิธีบชูายญัแด่เทพีอารเ์ทมิส  

  น าท่านชมถนนคารโ์ด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลกัที่ใชเ้ขา้-ออกเมืองแห่งนีบ้นถนนนัน้
ยงัมีริว้รอยทางของลอ้รถมา้,ฝาท่อระบายน า้,ซุม้โคมไฟ,บ่อน า้ด่ืมของมา้  

  จากนัน้น าท่าน ชมน ้าพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สรา้งในราวปี ค.ศ. 191 เพื่ออทุิศแด่
เทพธิดาแห่งขนุเขา ซึ่งเป็นที่นบัถือของชาวเมืองแห่งนี ้มีที่พ่นน า้เป็นรูปหวัสิงโตทัง้เจ็ด และตกแต่ง
ดว้ยเทพต่างๆ ประจ าซุม้ดา้นบนของน า้พ ุ

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 
น าท่านเดินทางสูก่รุงอัมมาน(Amman) เมืองหลวงของประเทศจอรแ์ดน  
น าท่านเขา้ชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมานสรา้งขึน้เพื่อเป็นจุดสงัเกตเหตบุา้น การเมืองต่าง ๆ
รอบเมือง เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจดุชมวิวที่สวยที่สดุของเมืองแห่งนี ้โดยมีฉากหลงัเป็นโรงละครโรมนั



 

ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในประเทศจอรแ์ดนจผุูช้มไดถ้ึง 6,000 คน และตกึรามบา้นช่องที่ตัง้อยู่บนภเูขา
สงู อนัแปลกตายิ่งนกัที่สนันิษฐานว่าน่าจะถกูสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 161–180 ในสมยัโรมนั 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Fairmont Amman หรือระดับเทยีบเท่า 

 

  7 อิสระช้อปป้ิงเต็มวัน-สนามบนินานาชาติควีน     

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนัน้ใหท้่านได ้อิสระช้อปป้ิงเต็มวันที ่ห้าง City Mall – Carrefour เป็น 2 หา้งใหญ่ติดกนั  



 

มีของแบรนดเ์นมใหเ้ลือกสรรมากมาย จากนัน้ใหท้่านไดซ้ือ้ของฝากรา้นขนมหวานของชาวอาหรบั 
ซาลาติโม (Zalatimo Bros Sweets) รา้นขนมที่มีชื่อเสียงที่สดุของกรุงอมัมาน เปิดกิจการตัง้แต่ปี 
ค.ศ. 1860 โดยรา้นเดิมรา้นแรกไดเ้ปิดขายอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม อิสราเอล และจากนัน้จ าเป็นตอ้ง
อพยพยา้ยถิ่นฐาน เนื่องจากสถานการณใ์นประเทศ แต่ยงัคงสืบทอดขนมจากรุน่สูรุ่น่ และไดพ้ฒันา
คณุภาพ และรสชาติของขนมใหม้ีความหอม อรอ่ย จนถึงปัจจบุนั 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 
  เชิญทกุท่านอิสระชอ้ปป้ิงต่อตามอธัยาศยั 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
21.30 น. ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู ่สนามบินนานาชาติควีน อาเลีย ประเทศจอรแ์ดน  

เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 
 

  8 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
02.15 น. ออกเดินทางจากเมืองอาเลีย กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบินรอยัล จอรแ์ดน(RJ182)  

(02.15-14.25)ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 09.05 ชั่วโมง ( บริการอาหารและเครือ่งดืม่บน
เครือ่ง) 

14.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
เสาร-์เสาร ์ 21-28 มกราคม 66 95,999 95,999 30,000 

พฤหสับดี-พฤหสับดี 6-13 เมษายน 66 99,999 99,999 30,000 

 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ไดช้ าระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงื่อนไขแลว้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ 
รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 



 

 เนื่องจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดินทางจรงิ อาจจะมีเหตกุารณท์ี่ท าใหไ้ฟลท์บินลา่ชา้หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋วเครื่องบินไวอ้ย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร  ์
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ แต่ 10 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 

**เนื่องจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บาง
โรงแรมเท่านัน้ที่มีหอ้ง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าว่าเปิด 2 หอ้ง จะสะดวกกว่า ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 
เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ   
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวเขา้ประเทศจอรแ์ดน (ยื่นแบบกรุ๊ป) 
7. ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 

2,500,000 บาท ไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงที่แพทยวิ์นิจฉยัว่าเป็นก่อนเดินทาง
รายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

8. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
กรมธรรม)์ 

9. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
10. ทิปคนขบัรถในยุโรปวนัละ 2 ยโูร/ท่าน/วนั 
11. พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
12. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 30 กิโลกรัม)  

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2.  ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี  
3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4.  ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 

5.  ค่าปรบัสมัภาระที่เกินกว่าที่สายการบินก าหนด  
6. ค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่น   ท่านละ 3 USD/ท่าน/วนั (คิดเป็น 6วนั เท่ากบั 18USD) 



 

7. ค่าทิปพนกังานขบัรถในประเทศ  ท่านละ 2 USD/ท่าน/วนั (คิดเป็น 6วนั เท่ากบั 12USD) 
8. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์   ท่านละ 3 USD/ท่าน/วนั (คิดเป็น 8วนั เท่ากบั 24USD) 
 รวมค่าทิป 54USD 
9. ค่าทิปคนขบัรถที่ทะเลทรายวาดิรมั ท่านละ 2 USD/ท่าน/เที่ยว 
10. ค่าทิปคนจงูมา้ที่เมืองเพตรา   ท่านละ 3 USD/ท่าน/เที่ยว 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 50,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านสง่เอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเขา้

บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  
2. สว่นที่เหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ ์ช าระสว่นที่เหลือ 45 วนั

ก่อนการเดินทาง เนื่องจากทางบรษิัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้
จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

1) หากไม่ช าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนญุาตตดัที่นั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนที่รออยู่ 
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไม่มีเงื่อนไข 
3) เมื่อท่านช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษิัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ

อย่างต ่า 2 หนา้ เพื่อท าการส ารองที่นั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทาง
บรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ 
ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ไม่
รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่
คณะและยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากลกูคา้ท่านใด ย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติั ลกูคา้ตอ้งช าระค่าวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ 
7. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั 

หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

เงือ่นไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างลกูคา้และ
บรษิัท 



 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้เดินทางขั้นต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน์ีก้  าหนดให้มีผู ้
เดินทางขั้นต ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทัวร ์หรือ 
เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้าง
เราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้ กรุณาสอบถามยืนยันการออก
เดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดังนั้น ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนญุาตใหเ้ลื่อนวนัเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามที่ท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อ ง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ
ขาย อย่างนอ้ยที่สดุเท่าจ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิัทฯ 

เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกบัเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต ์/ ปีใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงนิ 100% ของค่าทัวรท์ีจ่่ายมาแล้ว หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่
เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงนิ 50% ของค่าทัวรท์ีจ่่ายมาแล้ว และหกัค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบรษัิททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบและ

คืนค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้
เมือง เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการหกั
ค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จรงิส  าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  



 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่ เกิดจากเหตุสดุวิสยั อาทิ การ
ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ ไม่สามารถคาดการณ์
ลว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าชา้ของ
สายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสดุวิสยัต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ได้ 
ทัง้นีท้างบรษิัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดินทาง 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุ่างๆ 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของ

ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไม่สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนุญาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ข้าเมืองรวมทัง้ใน
กรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกับการเดินทาง และสายการบิน
แจง้ว่าไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดม้ีการช าระค่าใชจ้่าย
ในการเดินทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีที่ทางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบรษิัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่ง
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบรกิารนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใชจ้่ายทกุ
อย่างทางบรษิัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ี่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่
นั่งวิลแชร ์หรือบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุป
รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ไดใ้ช้
บรกิารบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 



 

12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท์ี่มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลื่อนวัน
เดินทางกลบัท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างของสายการบินและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบริษัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทัวรไ์ม่ว่า
จะดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่ายแลว้แต่สาย
การบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผู้
เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กับแต่
ระบบของสายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบรษิัทไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษทัเพื่อขอค ายืนยนัว่าทัวร ์
นัน้สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
9. น า้หนักกระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผู้ก าหนดหากท่านมีน า้หนักเกินกว่า

ก าหนดท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 
10. ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ล่วงหนา้อย่าง

นอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไม่สามารถจดัการลว่งหนา้ได ้

โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากไดส้  ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม 



 

2. การจัดการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พกั โดยมีหอ้งพักส าหรบัผูส้บู
บหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลง
แลว้  

4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 
(Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภท
จะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการจัดห้องใหเ้ป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยอาจจะมี
ค่าใชจ้่าย ขึน้อยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อใหเ้กิด
ความเหมาะสม  

7. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งที่เป็นหอ้ง
เด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรดัและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ 
และแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุภูมิต ่า เครื่องปรบัอากาศ
จะมีในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้ 

9. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน า
สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 

1. การย่ืนวีซ่าเขา้ประเทศจอรแ์ดน เป็นการยื่นแบบกรุ๊ป (Visa on arrival) 
2. การอนมุติัวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทตู ทางบรษิัทไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษิัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่าทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธิท์ี่จะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

** เม่ือทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แลว้ ** 
** จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 

 


