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วนัแรก       สนามบินสุวรรณภูม ิ
21.30 น. พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 8 Row Q สายการบิน Royal Jordanian Airlines (RJ) โดยมี

เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 วนัที่สอง            มาดาบา • โบสถ์กรีก – ออโธดอกซแห่งเซนต์จอร์น • เม้าท์เนโบ • ทะเลทรายวาดิรัม    (เช้า/กลางวนั/เยน็)  

 
 
 
 
 
 
 
 

00.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงอมัมาน ประเทศจอร์แดน โดยเท่ียวบิน RJ 181 ** บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง**  
 (บินตรงสู่กรุงอัมมาน ใช้เวลาประมาณ 9.20 ชม.) 
05.20 น. ถึงสนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA INTERNATIONAL AIRPORT ณ กรุงอมัมาน ประเทศจอร์แดน  
 หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระแลว้ (เวลาท้องถิน่ช้ากว่าประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) จากนั้นน าทุก

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

ชมโบสถ์กรีก – ออโธดอกซแห่งเซนต์จอร์น ถูกสร้างในราวปี คศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์ชมภาพแผนที่ดิน
แดนศักดิ์สิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3  ล้านช้ิน แสดงถึงพ้ืนท่ี ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ
ต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, เยรูซาเลม, แมน ้ าจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียปิต ์ฯลฯ  



 

 

 
จากนั้น  น าท่านเดินทางชม เมาท์เนโบ (Mount Nebo) ดินแดนศกัด์ิสิทธท่ี์ตั้งอยูบ่นเขาซ่ึงเช่ือกนัว่า น่าจะเป็นบริเวณท่ี

เสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ผูน้  าชาวยวิส์เดินทางจากอิยิปต์มายงั เยรูซาเลม ชมพิพิธภณัฑ์ขนาดยอ่ม ภายใน
เก็บส่ิงของต่างๆ ท่ีขุดพบภายในบริเวณน้ี พร้อมทั้งมีภาพถ่ายต่างๆ ภาพถ่ายท่ีส าคญัคือภาพท่ี โป๊บ จอร์น ปอล ท่ี 
2 เสด็จมาแสวงบุญท่ีน่ีและไดป้ระกาศใหเ้ป็นดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ ในปี ค.ศ. 2000 ชมอนุสรณ์ไมเ้ทา้ศกัด์ิสิทธ์ิแห่ง
โมเสสและพระเยซู อิสระทุกท่านถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวนัท่ีทอ้งฟ้าแจ่มใสท่านสามารถมองเห็นแม่น ้ า
จอร์แดน,ทะเลเดดซี,เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอลไดจ้ากจุดน้ีอยา่งชดัเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (Wadi Rum) หรือมีอีกช่ือหน่ึงว่า “หุบเขาแห่งพระจันทร์” 
(TheValley of The Moon) ซ่ึงมีจุดเด่นด้านทัศนียภาพท่ีงดงามของหินผาในบริเวณนั้ น มีภูมิทัศน์ท่ีเป็น
ทะเลทรายสลบักบัหุบผาขนาดใหญ่ ทะเลทรายแห่งน้ีในอดีตเป็นเสน้ทางคาราวานจากประเทศซาอุฯเดินทางไป
ยงัประเทศซีเรียและปาเลสไตน์ในศึกสงครามอาหรับรีโวลท์ระหว่างปี ค.ศ. 1916–1918 ณ แห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็น
ฐานบญัชาการในการรบของ ทีอี ลอวเ์รนซ ์และเจา้ชายไฟซาล และต่อมายงัไดถู้กใชเ้ป็น สถานท่ีจริงในการถ่าย
ท าภาพยนตเ์ร่ือง “Lawrence of Arabia” 
 น าท่านเข้าสู่แคมป์ที่พกั SUN  CITY CAMP หรือเที่ยบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่   บริการอาหารเยน็ในแคมป์กลางทะเลทราย แบบท้องถิ่นของชนเผ่าเบดูอนิ อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั ด่ืมด ่า
กบับรรยากาศกลางทะเลทรายสีชมพูยามค ่าคืน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัที่สาม             ทะเลทรายวาดิรัม • มหานครเพตรา           (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้าแบบท้องถิ่น ณ แคมป์ที่พัก น าท่านนั่งรถจ๊ิบหรือรถกระบะเท่ียวชมพ้ืนท่ีโดยรอบ (หรือ
ท่านสามารถขี่อูฐ ไม่รวมค่าขี่อูฐท่านละ 25 USD) สมัผสับรรยากาศของทะเลทรายแห่งน้ี ซ่ึงถูกกล่าวขานว่า เป็น
ทะเลทรายท่ีสวยงามท่ีสุดของโลกอีกแห่งหน่ึง ดว้ยเมด็ทรายละเอียดสีชมพูอมส้มอมแดงอนัเงียบสงบท่ีกวา้ง
ใหญ่ไพศาล (สีของเม็ดทรายปรับเปล่ียนตามแสงของดวงอาทิตย)์ พาชม “น ้าพุแห่งลอว์เรนซ์” (Lawrence’s 

Spring หรือ Lawrence’s Fountain) ซ่ึงเป็นสถานท่ีอดีตนายทหาร ทีอี ลอวเ์รนซ์ ทหารชาวองักฤษใช้เป็น
สถานท่ีพกัและคิดแผนการต่อสู้กบัออตโตมนั น าท่านท่องทะเลทรายต่อไปยงั ภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนก่อน
ประวติัศาสตร์ ท่ีเป็นภาพแกะสลกัของชาวนาบาเทียน ท่ีแสดงถึงเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนั และรูปภาพต่างๆ 
ผา่นชมเตน้ทช์าวเบดูอินท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลทรายเล้ียงแพะเป็นอาชีพ ฯลฯ จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ เพตรา (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ มหานครเพตรา (Petra) **ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ปี ค.ศ. 

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



 

 

Musa) หุบเขาท่ีตั้งอยูร่ะหว่างทะเลสาบเดดซีกบัทะเลอคับา ชนกลุ่มแรกท่ีเดินทางเขา้สู่นครเพตราคือพวก เอโด
ไมท์ ซ่ึงเขา้มาราว 1,000 ปี ก่อนคริสตกาล แต่ชนเผา่ท่ีสร้างเมืองเพตราข้ึนมานั้นคือ ชาวนาบาเทียน ในศตวรรษ
ท่ี 4 ก่อนคริสตกาล คนกลุ่มน้ีสกดัผาหินทรายเป็นท่ีอยู่อาศยั และนครแห่งน้ีเดิมนั้นเป็นนครแห่งการคา้ขนาด
ใหญ่ ซ้ึงต่อมาถูกละท้ิงเป็นเวลานานกว่า 700 ปี จนเม่ือเม่ือนักส ารวจชาวสวิตเซอร์แลนดโ์ยฮนัน์ ลุค วิก บวร์ก 
ไดค้น้พบนครศิลาแห่งน้ี ในปี ค.ส 1812 และไดน้ าไปเขียนในหนงัสือช่ือ Travel in Syria จ าท าใหเ้ป็นท่ีรู้จกักนั
อยา่งแพร่หลายจนถึงปัจจุบนั 
น าท่านชมมหานครเพตรา ** ส าหรับการเข้าชมทางทัวร์ได้จัดให้ท่านนั่งม้าเพื่อเข้าชมเมืองเพตรา (รวมใน

ค่าบริการแล้ว และเป็นธรรมเนียมที่ต้องมีค่าทิปให้แก่คนจูงม้า ท่านละ 5 USD/ต่อท่าน/ต่อเที่ยว – ไม่รวม
ค่าบริการขี่ลา 15-20 USD/ท่าน,-ขี่อูฐ 30 US.D/ท่าน,นั่งรถม้า 40 USD/คนันั่งได้ 2 ท่าน ราคาแล้วแต่ความสามารถ
ในการต่อลอง หรือกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) เม่ือลดัเลาะไปตามพ้ืนหินและทรายกว่า 800 เมตร ท่ีจะมุ่งหน้าไป
ในเสน้ทางมหัศจรรยท่ี์ทางเขา้ออกของ เมืองเพตรา คือ บริเวณซอกเขาเรียกว่า ซิค (Siq) เป็นหุบเขาสูง 250 ฟุต 
และทอดคดเค้ียวไปบนเส้นทางท่ีพาดผา่นเขา้ไปถึงใจกลางเมือง เกิดจากการถูกน ้ าซดักดักร่อนจนเกิดเป็นช่อง
ทางเดินเล็กๆ ระหว่างหุบเขา ความสวยงามของหุบเขาทั้งสองดา้น สวยงามดว้ยสีสันของหินสีต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน
จากธรรมชาติ ชมร่องรอยซากปรักหกัพงัท่ียงัมีร่องรอยใหเ้ห็นการจดัการเร่ืองการชลประทานใน การล าเลียงน ้ า



 

 

จากแหล่งน ้ าภูเขาเขา้สู่ตวัเมืองไดอ้ยา่งน่าท่ึง และยงัมีภาพศิลปะแกะสลกัจากภูเขาอีกมากมาย จากนั้นเขา้เขต
หนา้ผาสูงชนัสองขา้งทางสู่ มหานครแห่งศิลาทรายสีชมพู ต่ืนตา ต่ืนใจกบัความสวยงามของมหาวหิารศักดิ์สิทธิ์
ปราสาททรายสีชมพู ท่ีน่ีเคยใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง อินเดียน่า โจนส์ ภาค 3 ขุมทรัพย์สุดขอบ

ฟ้า มหาวิหารแกะสลกัเสลาจากภูเขาอย่างกลมกลืนไดส้ดัส่วนและสวยงามน่าอศัจรรย ์เป็นอาคาร 2 ชั้น ประดบั 
ดว้ยเสาแบบคอรินเทียนส์และรูปคน ซ่ึงสลกัข้ึนจากเขาบริเวณกลางเมือง ว่ากันว่าเป็นคลังที่เก็บสมบัติของ
ฟาโรห์ 

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  โรงแรม HAYAT ZAMAN HOTEL PETRA หรือเทียบเท่า** ระดับ 4 ดาว **  

วนัที่ส่ี                 ปราสาทเครัคแห่งคูเสด • ทะเลเดดซี            (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองเครัค (Kerak) ** ใชเ้วลเดินทางประมาณ 2.30 ชม. ** ซ่ึงตั้งอยูบ่นท่ีราบสูงขนาดใหญ่ 

ชมทิวทศัน์อนังดงามของหุบเขาทั้งสองขา้งทางจนไดฉ้ายาเป็น “แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน” ชม ปราสาท
เครัคแห่งครูเสด สร้างในปี ค.ศ. 1142 โดย ผูป้กครอง PAYEN LE BOUTIELLER ในอดีตเป็นเมืองศูนยก์ลางขนาด
ใหญ่ของนกัรบครูเสด และสร้างเพ่ือควบคุมเส้นทางทั้งทางเหนือและใต ้และใชใ้นการต่อสูใ้นสงครามครูเสด
กบักองทพัมุสลิม จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1187 ไดถู้กเขา้ท าลายโดยนกัรบ มุสลิมภายใตก้ารน าทพัของ ซาลาดิน 
(SALADIN) 

 



 

 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี หรือ ทะเลมรณะ (Dead Sea) ทะเลสาบเดดซี ** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 

ชม. ** เป็นทะเลสาบน ้ าเค็มขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยู่ใน ในระหว่างเขตแดนของจอร์แดนและอิสราเอล ถูกจดัใหเ้ป็น
จุดท่ีต ่าท่ีสุดในโลก อยู่ต  ่ากว่าระดบัน ้ าทะเลราว 800 เมตร ความเค็มของทะเลเดดซีในส่วนท่ีอยู่ลึกท่ีสุดมีมากถึง 
30 เปอร์เซ็นตใ์นขณะท่ีความเค็มของทะเลทัว่ๆไปอย่างเช่นอ่าวไทยมีความเค็มเพียงแค่ 3 เปอร์เซ็นตเ์ท่านั้น ท า
ให้ไม่มีส่ิงมีชวัิตใดๆอาศยัอยู่ทอ้งทะเลแห่งน้ี อิสระทุกท่านเล่นน ้ าทะเลตามอธัยาศยั ท่านสามารถลอยตวัไดไ้ม่
จม (ข้อปฏิบัตแิละข้อระวงัต่างๆในการลงเล่นน า้ทะเลควรฟังค าแนะน าจากมคัคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  โรงแรม DEAD SEA RAMADA HOTEL หรือเทียบเท่า ** ระดับ 4 ดาว ** 
 

วนัที่ห้า นครเจราช • ป้อมปราการแห่งกรุงอมัมาน • อมัมาน • อสิระชอปป้ิง ณ ซิตีม้อลล์   (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่นครเจราช ** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม. ** แวะชมผลิตภณัฑท่ี์ท าจากเดดซี เช่น โคลน

พอกตวัพอกหนา้ สบู่ ครีม และสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมาย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโรมันโบราณ เจราช หรือ เมืองพัน
เสา (Jerash) หรือ ปอมเปอแีห่งตะวนัออก ตั้งอยูท่างตอนเหนือของเมืองหลวงอมัมาน เป็นอดีต 1 ใน 10 หวัเมือง
เอกของอาณาจกัรโรมนั สนันิษฐานว่าถูกสร้าง ราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล น าท่านชม โอวัลพลาซ่า (Oval 

Plaza) สถานท่ีพบปะสังสรรค์ของชาวเมือง  เจราช ถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี ลอ้มรอบด้วยเสา คอรินเทียม 
(Corinthium) กว่า 160 ตน้ เสาเหล่าน้ีไดก้ลายเป็นจุดถ่ายรูปท่ีไดรั้บความนิยมมาก ชมซุ้มประตูกษัตริย์เฮเด
รียน ถูกสร้างข้ึน 129 ปี หลงัคริสตกาล เปรียบเสมือนเคร่ืองหมายแห่งจกัรพรรดิเฮเดรียน โดยประตูอยูท่างทิศใต้
ของเขตเมืองใหม่ อีกหน่ึงท่ีเท่ียวช่ือดงัแห่งเมืองโรมนัโบราณ เจราช คือ โรงละครทางทิศใต้ ซ่ึงจุผูช้มไดถึ้ง 3,000  
คน อศัจรรยต์รงเราสามารถทดสอบฟังเสียงสะทอ้นของตวัเองจากจุดสะทอ้นกลางโรงละคร ดว้ยการพูดเบาๆ 
เท่านั้น เสียงก็จะยอ้นกลบัมาเขา้หูเราอยา่งเหลือเช่ือ ชมวหิารอาร์เทพอีาร์เทมสิ เป็นเทพีประจ าเมืองเจอราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  



 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่กรุงอมัมาน ** ** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. ** ซ่ึงตั้งอยู่บนยอดเขาทั้ง 7 ลูก และมี
ประวติัศาสตร์มากกว่า 6,000 ปี ชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (Amman Citadel) ถูกสร้างข้ึนเพ่ือเป็นจุด
สงัเกตเหตุบา้น การเมืองต่างๆรอบเมือง อิสระทุกท่านชมบรรยากาศและถ่ายรูป มีจุดถ่ายรูปท่ีสวยโดยมีฉากหลงั
เป็น โรงละครโรมนั ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในจอร์แดน ท่ีจุผูช้มไดถึ้ง 6,000 คน และตึกรามบา้นช่อง ท่ีสร้างบนภูเขา
สูงอนัเป็นท่ีแปลกตา ชม วิหารเฮอร์คิวลิส ท่ีสันนิษฐานว่าถูกสร้างข้ึนระหว่างปี ค.ศ. 161-180 ในสมยัโรมนั 
จากนั้นใหทุ้กท่านอิสระเลือกชม ชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง และของท่ีระลึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น อิสระชอปป้ิง ณ ซิตี้มอลล์ (City Mall) เป็นห้างสรรพสินค้าท่ีตั้ งอยู่ในอัมมานเปิดด าเนินการในปี 2006 

หา้งสรรพสินคา้น้ีครอบคลุมพ้ืนท่ี 160,000 ตร.ม. เป็นหา้งใหญท่ีสุดในจอร์แดน มีร้านคา้มามาย สินคา้แบรนด์
เนม ของฝาก ของท่ีระลึกขายมากมาย 

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
21.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

วนัที่หก กรุงเทพฯ • สุวรรณภูม ิ       

01.25 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน Royal Jordanian Airlines (RJ) 



 

 

 เท่ียวบินท่ี RJ182  (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 9.05 ช่ัวโมง) 
14.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

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

อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 
 

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

เร่ิมเดินทาง จ านวน ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กมเีตยีง  เด็กไม่มเีตยีง พกัเดี่ยว 

13 – 18 ก.พ. 63 15 RJ183/RJ182 53,900 53,900 52,900 7,500 

19 – 24 มี.ค. 63 15 RJ183/RJ182 55,900 55,900 54,900 7,500 

12 – 17 เม.ย. 63 15 RJ183/RJ180 63,900 63,900 62,900 8,500 
 

อัตราค่าบริการรวม 

ตัว๋เคร่ืองบินช้ันประหยดั Economy Class ไป - กลบัพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ – อมัมาน - กรุงเทพฯ  
ภาษีน า้มนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 30 กก.ต่อ 1 ใบกระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
ค่าที่พกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ, น า้ด่ืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
ค่ามคัคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวคนไทย 
ประกนัอุบัตเิหตุวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ
ค่าน า้หนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีี่เกนิกว่าสายการบินก าหนด 20 กโิลกรัมต่อท่าน 
ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พเิศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อนิเทอร์เน็ต, มนิิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุ

ไว้ในรายการ 
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน,               

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 60 USD/ ท่าน 
 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร์ 
การจองทัวร์ : 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการ

เดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม เพ่ือท าการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการ
เดินทาง 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 20,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
15 วนัมฉิะนั้น ถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 45 วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามดัจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวนัหยุด

เทศกาล, วนัหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมดัจ าโดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทางหลงัช าระเตม็จ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มเีง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

กรณีเจบ็ป่วย : 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ : 
 กรณทีี่ท่านมเีดินทางบนิภายในประเทศและต้องออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบนิ, ตัว๋รถทัวร์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋หรือช าระค่าทัวร์เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน 
หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกดิข้อผดิพลาดใดๆทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผดิชอบทุกกรณ ี

 



 

 

โรงแรมที่พกั 
 ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ                       

ขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะม ี1 เตียงใหญ่กับเตียงพับ
เสริม  

 การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมคีวามแตกต่างกนั อาจท าให้ห้องพกัแบบเดี่ยว Single ห้องคู่ Twin/Double
อาจจะไม่ตดิกนัหรืออยู่คนละช้ัน 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมขีนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน า้ ซ่ึงขึน้อยู่กับ
การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องพกัแต่ละห้องอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมือง เพ่ือให้เกดิความเหมาะสม 

 
รายละเอียดเพิม่เตมิ 

 บริษัทฯ มสิีทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคญั 
 หนังสือเดินทางต้องมอีายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ  ทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลกิบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้ง
จากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาต ิ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับ
ในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากผู้ เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัตเิหตุ
ในรายการท่องเที่ยว (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั
ทัวร์) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อย
แล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 



 

 

 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมใิห้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณทีี่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน ้ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋ว
ดังกล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตมีดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกีารคืนเงินมดัจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้า 
อย่างถ่องแท้ แล้วจงึมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 

 


