
 
 

 
 

 



 
 

 
 

วนัทีห่น ึง่ สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิอาบูดาบ ีกรุงอาบูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์                                                                    

 

23.00 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 

9 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ Etihad Airways  โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 
02.15 น. น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิอาบูดาบ ีกรุงอาบูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EY407 (กรุณา

เช็คเทีย่วบนิในตารางวนัเดนิทางกอ่นท าการจอง) 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

 

 

วนัทีส่อง สนามบนิอาบูดาบ ี– สนามบนิอมัมาน ควนี อาเลยี กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน – เมอืงเจราช – เมอืงโรมนั

โบราณเจราช – เสาคอรนิเทยีม – กรุงอมัมาน 

 

05.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอาบูดาบ ีกรุงอาบูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

10.55 น. น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิอมัมาน ควนี อาเลยี กรงุอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน โดยเทีย่วบนิที ่EY513  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

12.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิมัมาน ควนี อาเลยี ประเทศจอรแ์ดน น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 5 ช่ัวโมง)  

  

 น าท่านชม กรุงอมัมาน (Amman) เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรแ์ดน หรอืเรยีกอกีชือ่คอืราชอาณาจักร

ฮัชไมต์จอร์แดน (Hashemite Kingdom of Jordan) และยังเป็นศูนย์กลางแห่งตะวันออกกลางที่มีการผสมผสานความ

เกา่แกเ่ขา้กับยุคสมัยปัจจุบัน ตัง้อยู่บนภูเขาทัง้ 7 ลูก และมปีระวัตศิาสตรเ์กา่แกม่ากกว่า 6,000 ปี  

 

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโรมนัโบราณเจราช หรอืเมอืงพนัเสา (Jerash) หรอืปอมเปอแีห่งตะวนัออก ตัง้อยู่

ทางตอนเหนือของเมอืงหลวงอัมมาน เป็นอดตี 1 ใน 10 หัวเมอืงเอกของอาณาจักรโรมัน สันนษิฐานว่าถูกสรา้ง ราว 200 –

100 ปีกอ่นครสิตกาล น าท่านชม โอวลัพลาซ่า (Oval Plaza) สถานทีพ่บปะสังสรรคข์องชาวเมอืง เจราช ถูกสรา้งขึน้ใน

ศตวรรษที่ ลอ้มรอบดว้ย เสาคอรนิเทยีม (Corinthium) กว่า 160 ตน้ เสาเหล่านี้ไดก้ลายเป็นจุดถ่ายรูปทีไ่ดรั้บความ

นยิมมาก ชมซุม้ประตูกษัตรยิเ์ฮเดรยีน ถูกสรา้งขึน้ 129 ปี หลังครสิตกาลเปรยีบเสมอืนเครือ่งหมายแห่งจักรพรรดเิฮเดรยีน 

โดยประตูอยู่ทางทศิใตข้องเขตเมอืงใหม่ อีกหนึ่งที่เทีย่วชือ่ดังแห่งเมอืงโรมันโบราณเจราช คือโรงละครทางทศิใตซ้ึง่จุ

ผูช้มไดถ้งึ 3,000 คน อัศจรรยต์รงเราสามารถทดสอบฟังเสยีงสะทอ้นของตัวเอง จากจุดสะทอ้นกลางโรงละคร ดว้ยการพูด

เบาๆ เท่านัน้ เสยีงก็จะยอ้นกลับมาเขา้หูเราอย่างเหลอืเชือ่ ชมวหิารเทพอีารเ์ทมสิ เป็นเทพปีระจ าเมอืงเจอราช  

 



 
 

 
 

 
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

พกัที ่ AL WALEED HOTEL, AMMAN หรอืเทยีบเทา่ 

  

วนัทีส่าม กรุงอมัมาน – มหานครเพตรา – มหาวหิารปราสาททรายสชีมพู – เมอืงอควาบา         

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 น าท่านเดนิทางสู ่มหานครเพตรา (Petra) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) มหานครหนิสกีหุลาบแกะสลักโบราณที่

ซ่อนตัวอย่างลกึลับในหุบเขาวาดี มูซา (Wadi Musa) หรือหุบเขาแห่งโมเสส มีประวัตศิาสตร์ยาวนานหลายพันปี ตัง้อยู่

ระหว่างทะเลสาบเดดซกีับทะเลอัคบาในประเทศจอรแ์ดน แต่เดมินครแห่งนี้เป็นนครแห่งการคา้ขนาดใหญ่ ซึง่ต่อมาถูกละ

ทิง้เป็นเวลานานกว่า 700 ปี จนเมือ่มนัีกส ารวจชาวสวติเซอร์แลนด ์โยฮันน์ ลุควกิ บวรก์ฮารท์ เดนิทางผ่านมาพบเห็นเขา้

เมื่อปี ค.ศ. 1812  และไดร้ับการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ของโลกแห่ง

ใหม่ โดยการโหวตจากบุคคลนับลา้นคนทั่วโลกในวันมหัศจรรย ์07/07/07  

หมายเหตุ : ส าหรบัการเขา้ชมมหานครเพตราทางทวัรไ์ดจ้ดัใหท้า่นน ัง่มา้ (One Way Horse Ride) เพือ่เขา้ชม

เมอืงเพตรา (รวมในคา่บรกิารแลว้ และเป็นธรรมเนยีมทีต่อ้งมคีา่ทปิใหแ้กค่นจูงมา้ ทา่นละ 5 USD/ตอ่ทา่น) 

 

 



 
 

 
 

( Option Tour แนะน าโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์กรณีสนใจเขา้ชมกรุณาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร)์  

1.) บรกิารขีล่าเทีย่วชมมหานครเพตรา (Donkey Ride) คา่บรกิารทา่นละ 20-30 USD 

2.) บรกิารน ัง่รถมา้ คา่บรกิารทา่นละ 60-70 USD/ตอ่คนั/เทีย่ว สามารถน ัง่ได ้2 ทา่น  

 **โปรดทราบประกนัอบุตัเิหตุท ีร่วมอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์ไมค่รอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ดงัน ัน้ขึน้อยูก่บัดุลยพนิจิ

ของทา่น** 

 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 

 น าท่านเขา้ชม มหานครเพตรา  น าท่านน่ังรถมา้ลัดเลาะไปตามพื้นหินและทรายกว่า 800 เมตร มุ่งหนา้ไปในเสน้

ทางเขา้ออกของเมืองเพตราคือบรเิวณซอกเขาที่เรียกว่า ซิค (Siq) เป็นหุบเขาสูง 250 ฟุตและทอดคดเคี้ยวไปบน

เสน้ทางทีพ่าดผานเขา้ไปถงึใจกลางเมอืง เกดิจากการถูกน ้ากัดกร่อนจนเกดิเป็นช่องทางเดนิเล็กๆ ระหว่างหุบเขาความ

สวยงามของหุบเขาทัง้สองดา้น สวยงามดว้ยสสีันของหนิสตี่างๆ ที่เกดิขึน้จากธรรมชาตชิมร่องรอยซากปรักหักพังทียั่งมี

ร่องรอยใหเ้ห็นการจัดการเรือ่งการชลประทานในการล าเลยีงน ้าจากแหล่งน ้าภูเขาเขา้สูต่ัวเมอืงไดอ้ย่างน่าทึง่ และยังมภีาพ

ศลิปะแกะสลักจากภูเขาอกีมากมาย  

 



 
 

 
 

 จากนั้นเขา้สู่เขตหนา้ผาสงูชันสองขา้งทางสู่ มหานครแหง่ศลิาทรายสชีมพู ใหท้่านตื่นตาตืน่ใจกับความสวยงามของ

มหาวหิารปราสาททรายสชีมพู อันศักดิส์ทิธิ ์และยังเคยใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรเ์รือ่ง อนิเดียน่า โจนส ์ภาค 3 

ตอนตะลุยขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า น าชมมหาวหิารที่แกะสลักเสลาจากภูเขาอย่างกลมกลืนไดส้ัดสว่นอย่างสวยงามและน่า

อัศจรรย ์ตัววหิารแบ่งเป็นอาคาร 2 ชัน้ ประดับดว้ยเสาแบบคอรนิเทยีนสแ์ละรูปคน ซึง่แกะสลักขึน้จากเขาบรเิวณกลางเมอืง 

ว่ากันว่าเป็นคลังทีเ่ก็บสมบัตขิองฟาโรห ์

 

 
 

ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอควาบา (Aqaba) เมอืงท่าและเมอืงตากอากาศทีส่า่คญัของประเทศจอรแ์ดน 

อกีทัง้ยังเป็นเมอืงเดยีวของประเทศทีถู่กประกาศใหเ้ป็นเมอืงปลอดภาษีอกีดว้ย 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

พกัที ่ MINA HOTEL, AQABA หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงอควาบา – ทะเลทรายวาดริมั – น ัง่รถจิบ๊ชมความสวยงามทะเลทรายวาดริมั – น า้พุแหง่ลอวเ์รนซ ์– เมอืง

มาดาบา – เมาทเ์นโบ – โบสถอ์นุสรณ์โมเสส – อนุสรณ์ไมเ้ทา้ศกัดิส์ทิธิแ์หง่โมเสส – ทะเลเดดซ ี    

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลทรายวาดริมั (Wadi Rum) หรือมีชือ่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “หุบเขาแห่งพระจนัทร”์ (The 

Valley of The Moon) น าท่านเปลี่ยนบรรยากาศ น ัง่รถจิบ๊หรอืรถกระบะเทีย่วชมพืน้ท ีโ่ดยรอบ มีประวัตศิาสตร์



 
 

 
 

ยาวนาน ว่ากันว่ามมีนุษยอ์ยู่อาศัยมาแลว้ตัง้แต่ 8,000 ปีกอ่นครสิตกาล มจุีดเด่นดา้นทัศนียภาพทีง่ดงามของหุบผาขนาด

ใหญ่ตัดกับทะเลทรายสลับกัน ทะเลทรายแห่งนี้ไดถู้กกล่าวขานว่าเป็นทะเลทรายทีส่วยงามทีส่ดุของโลกอกีแห่งหนึ่งดว้ย

เม็ดทรายทีล่ะเอยีดสชีมพูอมสม้อมแดง ทีก่วา้งใหญ่ไพศาล (สขีองเม็ดทรายปรับเปลีย่นตามแสงของดวงอาทติย)์ และใน

อดีตยังใชเ้ป็นเสน้ทางของกองคาราวานจากประเทศซาอุดอิาระเบียเดนิทางไปยังประเทศซเีรียและปาเลสไตน์ในศึก

สงครามอาหรับรโีวลทร์ะหว่างปี ค.ศ. 1916–1918 และยังถูกใชเ้ป็นฐานบัญชาการในการรบของทอี ีลอวเ์รนซ ์และเจา้ชาย

ไฟซาล ต่อมาไดถู้กใชเ้ป็นสถานทีใ่นการถ่ายท าภาพยนตเ์รือ่ง“Lawrence of Arabia”  

 

( Option Tour แนะน าโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์)  

1.) อสิระใหท้่านขีอู่ฐชมความสวยงามของทะเลทรายวาดริมั ถ่ายรูปคู่กบัทรายละเอยีดสสีม้ปนแดง ทีค่่อยๆ

เปลีย่นไปตามแสงของพระอาทติย ์ทีข่ ึน้ชือ่ว่าเป็นทะเลทรายอกีแห่งหนึง่ท ีส่วยทีสุ่ดในโลก (ค่าใชจ้่ายใน

การขีอู่ฐทา่นละ 40-45 USD ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท)ี  

 
 

 น าท่านชม “น ้าพุแห่งลอว์เรนซ์” (Lawrence’s Spring หรือ Lawrence’s Fountain) ซึ่งเป็นสถานที่ที่อดีต

นายทหาร ทีอี ลอว์เรนซ ์ทหารชาวอังกฤษใชเ้ป็นสถานที่พักและคิดแผนการต่อสูก้ับออตโตมัน จากนั้นน าท่านท่อง

ทะเลทรายต่อไปยัง ภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนก่อนประวัตศิาสตร์ ที่เป็นภาพแกะสลักของชาวนาบาเทียน ที่แสดงถงึ

เรือ่งราวในชวีติประจ าวัน และรูปภาพต่างๆ ผ่านชมเตน้ทช์าวเบดูอนิทีอ่าศัยอยู่ในทะเลทราย และประกอบอาชพีเลีย้งแพะ

เป็นตน้ 
 



 
 

 
 

 
  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมาดาบา (Madaba) หรอืเมอืงแห่งโมเสส อดตีเสน้ทางส าคัญสมัยโรมัน ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียง

ใตข้องกรุงอัมมาน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี  

 

 จากนัน้น าท่านชม เมาทเ์นโบ (Mount Nebo) สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่ดุของจอรแ์ดน ตัง้อยู่บนเขา และยังเชือ่กันว่าสถานที่

แห่งนี้น่าจะเป็นบรเิวณทีเ่สยีชวีติและเป็นสถานทีฝั่งศพของโมเสส ผูน้ าชาวยวิสท์ีเ่ดนิทางจากอยิปิตม์ายังเยรูซาเล็ม อกีทัง้

ทีแ่ห่งนี้ยังใชเ้ป็นทีจ่ารกิแสวงบุญของชาวครสิตโ์บราณ  

 

 จากนั้นชม โบสถอ์นุสรณ์โมเสส (The Moes Memorial Church) ภายในโบสถป์ระกอบไปดว้ยภาพโมเสกสบีนพืน้

โบสถ ์ทีแ่สดงถงึภาพชวีติทีส่ัมพันธก์ันระหว่างคน, สัตว ์และธรรมชาตฯิลฯ และยังมแีท่นพธิ ีมา้น่ัง ตามรูปแบบของศาสนา

ครสิตไ์วป้ระกอบพธิตี่างๆ และยังอนุญาตใหใ้ชจ้นถงึปัจจุบัน นอกจากนี้ โป๊ป จอหน์ ปอล ที ่2 ไดเ้สด็จมาแสวงบุญและได ้

ประกาศใหท้ีน่ี่เป็นดนิแดนศักดิส์ทิธิ ์ในปี ค.ศ. 2000  

 

 จากนั้นชม อนุสรณ์ไม้เทา้ศกัดิส์ทิธแ์ห่งโมเสส (The Serpentine Cross sculpture) มีลักษณะเป็นไมเ้ทา้ใน

รูปแบบไมก้างเขนสัญลักษณ์ของโมเสสและพระเยซ ู จากนัน้น าท่านถ่ายรูป ณ จุดชมววิหากเป็นวันที่ทอ้งฟ้าแจ่มใส ท่าน

จะสามารถมองเห็น แม่น ้าจอรแ์ดน, ทะเลเดดซ,ี เมอืงเมอืงเจอรโิกและประเทศอสิราเอล ไดจ้ากจุดนี้อย่างชัดเจน 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลเดดซหีรอื ทะเลมรณะ (Dead Sea) ทะเลสาบน ้าเค็มขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างเขตแดนของ

จอรแ์ดนและอสิราเอล ถูกจัดใหเ้ป็นจุดทีต่ ่าทีส่ดุในโลก ซึง่อยู่ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลราว 800 เมตร ความเค็มของทะเลเดดซี

ในส่วนที่อยู่ลกึทีส่ดุมีมากถงึ 30 เปอร์เซ็นต ์ในขณะทีค่วามเค็มของทะเลทั่วไปอย่างเช่นอ่าวไทย มีความเค็มเพยีงแค่ 3 

เปอร์เซ็นต์ เท่าน ้นั จงึท าใหไ้ม่มีสิง่มีชวีติใดๆอาศัยอยู่ในทอ้งทะเลแห่งนี้ไดเ้ลย อสิระใหท้่านเล่นน ้าทะเลตามอัธยาศัย 

ท่านสามารถลอยตัวไดไ้ม่จม (ขอ้ปฏบัิตแิละขอ้ระวังต่างๆในการลงเล่นน ้าทะเลควรฟังค า แนะน าจากมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และ

หัวหนา้ทัวร)์ 



 
 

 
 

 
 

 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

พกัที ่ GRAND EAST HOTEL, DEAD SEA หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

วนัทีห่า้ เดดซ ี– ป้อมปราการแห่งกรุงอมัมาน – สนามบนิอมัมาน ควนี อาเลยี ประเทศจอรแ์ดน – สนามบนิอาบูดาบ ี 

ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  

 น าท่านแวะชม ผลติภณัฑท์ ีท่ าจากเดดซ ีเชน่ โคลนพอกตัวพอกหนา้ สบู่ ครมี และสนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย  
 



 
 

 
 

 
  

 น าท่านชม ป้อมปราการแห่งกรุงอมัมาน (Amman Citadel) ถูกสรา้งขึน้เพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบา้นการเมืองต่างๆ

โดยรอบ อสิระใหท้่านชมและถ่ายรูปกับป้อมปราการอันสวยงาม โดยมีฉากหลังเป็น โรงละครโรมันทีม่ีขนาดใหญ่ทีส่ดุใน

จอร์แดน สามารถจุผูช้มไดถ้งึ 6,000 คน และตกึรามบา้นช่องที่สรา้งบนภูเขาสูงสดุแสนแปลกตา ชมวหิารเฮอร์ควิลสิที่

สันนษิฐานว่าถูกสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ.161-180 ในสมัยของโรมัน  

 



 
 

 
 

 
  

กลางวนั อาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว 

 

ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิอมัมาน ควนี อาเลยี กรงุอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน เพือ่ใหท้่านมเีวลาใน

การท าเช็คอนิ และมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอืรา้นอาหาร 

14.45 น. น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิอาบดูาบ ีเมอืงอาบูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EY514 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

18.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอาบูดาบ ีเมอืงอาบูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์**เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

21.40 น. น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยเทีย่วบนิที ่EY402 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

 

วนัทีห่ก สนามบนิอาบูดาบ ีเมอืงอาบูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์– สนามบนิสุวรรณภูม ิ               

 

07.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

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

 



 
 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ ราคาทวัร ์

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 

18 – 23 กนัยายน 2563 

19 SEP EY407 BKK-AUH 02.15-05.50 
19 SEP EY513 AUH-AMM 10.05-12.20 

22 SEP EY514 AMM-AUH 14.45-18.40 
22 SEP EY402 AUH-BKK 21.40-07.20+1 

39,999 39,999 7,000 23,999 

09 – 14 ตุลาคม 2563 
(วนัสวรรคต ร.9) 

10 OCT EY407 BKK-AUH 02.15-05.50 
10 OCT EY513 AUH-AMM 10.05-12.20 
13 OCT EY514 AMM-AUH 14.45-18.40 

13 OCT EY402 AUH-BKK 21.40-07.20+1 

41,999 41,999 8,000 25,999 

20 – 25 ตุลาคม 2563 
(วนัปิยะมหาราช) 

21 OCT EY407 BKK-AUH 02.15-05.50 
21 OCT EY513 AUH-AMM 10.05-12.20 
24 OCT EY514 AMM-AUH 14.45-18.40 
24 OCT EY402 AUH-BKK 21.40-07.20+1 

41,999 41,999 8,000 25,999 

22 – 27 ตุลาคม 2563 
(วนัปิยะมหาราช) 

23 OCT EY407 BKK-AUH 02.15-05.50 
23 OCT EY513 AUH-AMM 10.05-12.20 
26 OCT EY514 AMM-AUH 15.05-18.45 
26 OCT EY402 AUH-BKK 21.45-06.45+1 

41,999 41,999 8,000 25,999 

06 – 11 พฤศจกิายน 2563 

07 NOV EY407 BKK-AUH 01.55-05.55 
07 NOV EY513 AUH-AMM 10.35-12.05 
10 NOV EY514 AMM-AUH 14.05-18.45 
10 NOV EY402 AUH-BKK 21.45-06.45+1 

40,999 40,999 7,500 24,999 

20 – 25 พฤศจกิายน 2563 

21 NOV EY407 BKK-AUH 01.55-05.55 

21 NOV EY513 AUH-AMM 10.35-12.05 
24 NOV EY514 AMM-AUH 14.05-18.45 
24 NOV EY402 AUH-BKK 21.45-06.45+1 

40,999 40,999 7,500 24,999 

04 – 09 ธนัวาคม 2563 

05 DEC EY407 BKK-AUH 01.55-05.55 

05 DEC EY513 AUH-AMM 10.35-12.05 
08 DEC EY514 AMM-AUH 14.05-18.45 
08 DEC EY402 AUH-BKK 21.45-06.45+1 

47,999 47,999 8,500 26,999 

09 – 14 ธนัวาคม 2563 

10 DEC EY407 BKK-AUH 01.55-05.55 
10 DEC EY513 AUH-AMM 10.35-12.05 

13 DEC EY514 AMM-AUH 14.05-18.45 
13 DEC EY402 AUH-BKK 21.45-06.45+1 

47,999 47,999 8,500 26,999 

 

** เด็กทารก (Infant) อายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ทา่นละ 10,000 บาท ** 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ 2,000 บาท** 
 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 25 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนที่

ก าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะ

ไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลือ่น เปลี่ยนวันเดนิทาง หรือ อัพเกรด

ได ้

 ค่าภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Etihad Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิได ้ท่านละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไม่เกนิ 30 ก.ก. (แต่ละชิน้ ควรหนักไม่เกนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 

ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 



 
 

 
 

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที่โรงแรมมีหอ้งพัก  3 ท่าน Triple 

ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กจิกรรมอื่นๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการ

ปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้

เป็นส าคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน  

 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็น

ส าคัญ 

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง

สขุภาพกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตรา

ค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทุกครัง้) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์พนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ รวมท ัง้ 3 ท่าน ตลอดการเดนิทางตามธรรมเนยีม 2,000 บาท (THB) 

รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 60 วนั ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 

15,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาช าระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 

14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจ าตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์

จะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทุกพี

เรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรือ ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูก

ปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน ใหถ้ือว่านักท่องเที่ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ

ทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึ ศุกร์ 

เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศใน

ปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิทฯ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

(ผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยนืยัน

ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อีเมลล์ หรือ เดนิทางมาที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจ

ประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด 

พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้

ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 



 
 

 
 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไม่

วา่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจ้งยกเลกิ 31-35 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 50% ของค่าบรกิาร ** กรณีทีม่คี่าใชจ้่ายตามจรงิ

มากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ท ีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่

นักท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตมัีดจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ 

หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับ

ประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตทุ์กท่าน

ยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิท

ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีที่ลูกคา้ด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

ยกเวน้ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ่้ายตามที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึ

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร์ 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศ

ในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ท ีท่า่นควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรือ อยู่คนละชัน้กัน 

และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื 

อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าบรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และ

ไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกัน 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีา ทีท่า่นควรทราบ  

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวีซา่แบบหมู่คณะประเภท On Arrival เท่านั้น กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพรอ้มกับคณะได ้

หากจ าเป็นจะตอ้งยื่นกอ่น หรือหลังคณะ ท่านจะตอ้งยืน่เป็นวีซา่เดีย่ว และยื่นตรงกับสถานทูตเท่านัน้ และหากเกดิค่าใชจ่้ายไม่ว่า

กรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกกอ่น

แต่วซีา่ยังไม่ออก เนื่องจากท่านยืน่หลังคณะ  

2. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่ประเภท On Arrival (ไม่เก็บเล่มพาสปอรต์) โดยปกตทิั่วไปคอื 20-30 วันท าการ (เป็นอย่างนอ้ยไม่รวม

วันเสาร ์- อาทติย)์ ทัง้นี้ขึน้อยู่กับจ านวนผูส้มัครในชว่งนัน้ ๆ  ซึง่หากอยู่ในชว่งฤดูกาลท่องเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้ง

ใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต ิ



 
 

 
 

3. กรณีท่านไมส่ามารถยืน่วซ่ีาพรอ้มคณะไดต้ามทีก่ าหนดการหลงัจากทีค่ณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง จ าเป็นตอ้งเสยีคา่

สว่นตา่ง กรณียืน่วซ่ีาเดีย่ว โดยยืน่ตรงกบัสถานทูต ทา่นละประมาณ 2,500-3,000 บาท ไมร่วมคา่บรกิารยืน่วซ่ีา (ไมม่ี

ย ืน่วซ่ีาประเภทดว่น) 

 
ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 

1. เกี่ยวกับที่น่ังบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลือกทีน่ั่งบน

เครือ่งบนิทุกกรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุเทา่ที่

จะสามารถท าได ้

2. กรณีที่ท่านเป็นอสิลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชั้ดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีที่แจง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทาง

กะทันหัน อาจมคี่าใชจ่้ายเพิม่เพือ่ช าระกับเมนูใหม่ทีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไม่สามารถยกเลกิได ้

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์นี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางที่ถือหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสอื

เดินทางราชการ  (หนา้ปกสีน ้าเงนิเขม้) หนังสือเดนิทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมี

วัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษ

อื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร์ เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่า

กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดที่จะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย 

หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือ

ดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดใหแ้ก่

ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเที่ยวหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วีซ่ามา

ใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วที่ไม่ไดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 

ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่า

ภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทุนสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสดุวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้ง

กับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะ

รับผดิชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลัก

ปฏบัิตเิท่านัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ 



 
 

 
 

จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท่้านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

11. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการช าระค่าใชจ่้ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที่ไดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่

บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิาร

ส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 

 


