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วันแรก       สนามบินสุวรรณภูมิ 
21.30 น. พร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 8 Row Q สายการบิน  Royal Jordanian Airlines (RJ) โดยมี

เจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 วันที่สอง            มาดาบา „ โบสถ์กรีก ‟ ออโธดอกซแห่งเซนต์จอร์น „ เม้าท์เนโบ „ ทะเลทรายวาดิรัม    (เช้า/กลางวัน/เย็น)  

 
 
 
 
 
 
 
 

00.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงอมัมาน ประเทศจอร์แดน โดยเที่ยวบิน RJ 181 ** บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง**  
 (บินตรงสู่กรุงอัมมาน ใช้เวลาประมาณ 9.20 ชม.) 
05.20 น. ถึงสนามบินนานาชาต ิQUEEN ALIA INTERNATIONAL AIRPORT ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน  
 หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและรับสมัภาระแลว้ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ช่ัวโมง ) จากนั้นน าทุก

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

ชมโบสถ์กรีก ‟  ออโธดอกซแห่งเซน ต์จอร์น  ถูกสร้างในราวปี คศ . 600 ยคุของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนที่ดิน
แดนศักดิ์สิทธ์ิแห่งเย รูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3  ล้านช้ิน  แสดงถึงพื้นที่ ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ
ต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, เยรูซาเลม, แมน ้ าจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียปิต ์ฯลฯ  



 

 
จากนั้น  น าท่านเดินทางชม เมาท์เนโบ (Mount Nebo) ดินแดนศกัด์ิสิทธท์ี่ต ั้งอยูบ่นเขาซ่ึงเช่ือกนัวา่ น่าจะเป็ นบริเวณที่

เสียชีวติและฝังศพของโมเสส ผูน้ าชาวยวิส์เดินทาง จากอิยปิตม์ายงั เยรูซาเลม  ชมพพิธิภณัฑข์นาดยอ่ม ภายใน
เก็บส่ิงของต่างๆ ที่ขดุพบภายในบริเวณน้ี พร้อมทั้งมีภาพถ่ายต่างๆ ภาพถ่ายที่ส าคญัคือภาพที่ โป๊บ จอร์น ป อล 
ที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่น่ีและไดป้ระกาศใหเ้ป็นดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ ในปี ค .ศ. 2000 ชมอนุสรณ์ไมเ้ทา้ศกัด์ิสิทธ์ิ
แห่งโมเสสและพระเยซู อิสระทุกท่านถ่ายรูป ณ จุดชมววิ โดยในวนัที่ทอ้งฟ้าแจ่มใสท่านสามารถมองเห็นแม่น ้ า
จอร์แดน,ทะเลเดดซี,เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอลไดจ้ากจุดน้ีอยา่งชดัเจน 

 
 
 
 
 
 
 



 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (Wadi Rum) หรือมีอีกช่ือหน่ึงวา่  “หุบเขาแห่งพระจันทร์ ” 
(TheValley of The Moon) ซ่ึงมีจุดเด่นดา้นทศันียภาพที่งดงามของหินผาในบริเวณนั้น มีภูมิทศัน์ที่เป็น
ทะเลทรายสลบักบัหุบผาขนาดใหญ่ ทะเลทรายแห่งน้ีในอดีตเป็นเสน้ทางคาราวานจากประเทศซาอุฯเดินทางไป
ยงัประเทศซีเรียและปาเลสไตน์ในศึกสงครามอาหรับรีโวลทร์ะหวา่งปี ค .ศ. 1916–1918 ณ แห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็น
ฐานบญัชาการในการรบของ ทีอี ลอวเ์รนซ์ และเจา้ชายไฟซาล และต่อมายงัไดถู้กใชเ้ป็น สถานที่จริงในการถ่ าย
ท าภาพยนตเ์ร่ือง “Lawrence of Arabia” 
 นําท่านเข้าสู่แคมป์ที่พัก SUN  CITY CAMP หรือเที่ยบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํา่   บริการอาหารเย็นในแคมป์กลางทะเลทราย แบบท้องถิ่นของชนเผ่าเบดูอิน อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั ด่ืมด ่า
กบับรรยากาศกลางทะเลทรายสีชมพยูามค ่าคืน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วันที่สาม             ทะเลทรายวาดิรัม „ มหานครเพตรา           (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า แบบท้องถิ่น  ณ แคมป์ที่พัก  น าท่านนัง่รถจ๊ิบหรือรถกระบะเที่ยวชมพื้นที่โดยรอบ (หรือ
ท่านสามารถข่ีอูฐ ไม่รวมค่าข่ีอูฐท่านละ 25 USD) สมัผสับรรยากาศของทะเลทรายแห่งน้ี ซ่ึงถูกกล่าวขานวา่ เป็น
ทะเลทรายที่สวยงามที่สุดของโลกอีกแห่งหน่ึง ดว้ยเม็ดทรายละเอียดสีชมพอูมสม้อมแดงอนัเงียบสงบที่กวา้ง
ใหญ่ไพศาล (สีของเม็ดทรายปรับเปล่ียนตามแสงของดวงอาทิตย์ ) พาชม “นํ้าพุแห่งลอว์เรนซ์ ” (Lawrence’s 

Spring หรือ Lawrence’s Fountain) ซ่ึงเป็นสถานที่อดีตนายทหาร ทีอี ลอวเ์รนซ์ ทหารชาวองักฤษใชเ้ป็น
สถานที่พกัและคิดแผนการต่อสูก้บัออตโตมนั น าท่านท่องทะเลทรายต่อไปยงั  ภูเขาคาซารี  ชมภาพเขียนก่อน
ประวตัิศาสตร์ ที่เป็นภาพแกะสลกัของชาวนาบาเทียน ที่แสดงถึงเร่ืองราวในชีวติประจ าวนั และรูปภาพต่างๆ 
ผา่นชมเตน้ทช์าวเบดูอินที่อาศยัอยูใ่นทะเลทรายเล้ียงแพะเป็นอาชีพ ฯลฯ จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ เพตรา  (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

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

1985 และ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกแห่งใหม่ จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านทั่วโลกในวัน



 

มหัศจรรย์ 07/07/07 ** มหานครหินสีกุหลาบแกะสลกัโบราณที่ซ่อนตวัอยา่งลึกลบัใน หุบเขาวาดี มูซา (Wadi 

Musa) หุบเขาที่ตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบเดดซีกบัทะเลอคับา ชนกลุ่มแรกที่เดินทางเขา้สู่นครเพตราคือพวก เอโด
ไมท์ ซ่ึงเขา้มาราว 1,000 ปี ก่อนคริสตกาล แต่ชนเผา่ที่สร้างเมืองเพตราขึ้นมานั้นคือ ชาวนาบาเทียน  ในศตวรรษ
ที่ 4 ก่อนคริสตกาล คนกลุ่มน้ีสกดัผาหินทรายเป็นที่อยูอ่าศยั และนครแห่งน้ีเดิมนั้นเป็นนครแห่งการคา้ขนาด
ใหญ่ ซ้ึงต่อมาถูกละทิ้งเป็นเวลานานกวา่ 700 ปี จนเม่ือเม่ือนกัส ารวจชาวสวติเซอร์แลนดโ์ยฮนัน์ ลุค วกิ บวร์ก 
ไดค้น้พบนครศิลาแห่งน้ี ในปี ค .ส 1812 และไดน้ าไปเขียนในหนงัสือช่ือ  Travel in Syria จ าท  าใหเ้ป็นที่รู้จกั
กนัอยา่งแพร่หลายจนถึงปัจจุบนั 

น าท่านชม มหานครเพตรา  ** ส าหรับการเข้าชมทางทัวร์ได้จัดให้ท่านน่ังม้าเพื่อเข้าชมเมืองเพตรา (รวมใน
ค่าบริการแล้ว และเป็นธรรมเนียมที่ต้องมีค่าทิปให้แก่คนจูงม้า ท่านละ 5 USD/ต่อท่าน /ต่อเที่ยว  – ไม่รวม
ค่าบริการขี่ลา 15- 20 USD/ท่าน ,-ข่ีอูฐ 30 US.D/ท่าน ,น่ังรถม้า 40 USD/คนัน่ังได้ 2 ท่าน ราคาแล้วแต่
ความสามารถในการต่อลอง หรือกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) เม่ือลดัเลาะไปตามพื้นหินและทรายกวา่ 800 เมตร ที่
จะมุ่งหนา้ไปในเสน้ทางมหศัจรรยท์ี่ทางเขา้ออกของ เมืองเพตรา คือ บริเวณซอกเขาเรียกวา่ ซิค (Siq) เป็นหุบเขา



 

สูง 250 ฟุต และทอดคดเคี้ยวไปบนเสน้ทางที่พาดผา่นเขา้ไปถึงใจกลางเมือง  เกิดจากการถูกน ้ าซดักดักร่อนจน
เกิดเป็นช่องทางเดินเล็กๆ ระหวา่งหุบเขา ความสวยงามของหุบเขาทั้งสองดา้น สวยงามดว้ยสีสนัของหินสีต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ ชมร่องรอยซากปรักหกัพงัที่ยงัมีร่องรอยใหเ้ห็นการจดัการเร่ืองการชลประทานใน การ
ล าเลียงน ้ าจากแหล่งน ้ าภูเขาเขา้สู่ตวัเมืองไดอ้ยา่งน่าทึ่ง และยงัมีภาพศิลปะแกะสลกัจากภูเขาอีกมากมาย  จากนั้น
เขา้เขตหนา้ผาสูงชนัสองขา้งทางสู่ มหานครแห่งศิลาทรายสีชมพู  ต่ืนตา ต่ืนใจกบัความสวยงามของ มหาวิหาร

ศักดิ์สิทธ์ิปราสาททรายสีชมพู ที่น่ีเคยใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง อินเดียน่า โจนส์  ภาค 3 ขุมทรัพย์สุด
ขอบฟ้า  มหาวหิารแกะสลกัเสลาจากภูเขาอยา่งกลมกลืนไดส้ดัส่วนและสวยงามน่าอศัจรรย ์เป็นอาคาร 2 ชั้น 
ประดบั ดว้ยเสาแบบคอรินเทียนส์และรูปคน ซ่ึงสลกัขึ้นจากเขาบริเวณกลางเมือง ว่ากันว่าเป็นคลังที่เก็บสมบัติ
ของฟาโรห์ 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  โรงแรม HAYAT ZAMAN HOTEL PETRA หรือเทียบเท่า** ระดับ 4 ดาว **  

วันที่ส่ี                 ปราสาทเครัคแห่งคูเสด „ ทะเลเดดซี            (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

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

ชมทิวทศัน์อนังดงามของหุบเขาทั้งสองขา้งทางจนไดฉ้ายาเป็น “แกรนดแ์คนยอนแห่งจอร์แดน ” ชม ปราสาท
เครัคแห่งครูเสด  สร้างในปี ค .ศ. 1142 โดย ผูป้กครอง PAYEN LE BOUTIELLER ในอดีตเป็นเมืองศูนยก์ลาง
ขนาดใหญ่ของนกัรบครูเสด และสร้างเพือ่ควบคุมเสน้ทางทั้งทางเหนือและใต ้และใชใ้นการต่อสูใ้นสงครามครู
เสดกบักองทพัมุสลิม จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1187 ไดถู้กเขา้ท  าลายโดยนกัรบ มุสลิมภายใตก้ารน าทพัของ ซาลาดิน 
(SALADIN) 

 



 

 

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

ชม. ** เป็นทะเลสาบน ้ าเคม็ขนาดใหญ่ที่ต ั้งอยูใ่น ในระหวา่งเขตแดนของจอร์แดนและอิสราเอล  ถูกจดัใหเ้ป็น
จุดที่ต  ่าที่สุดในโลก อยูต่  ่ากวา่ระดบัน ้ าทะเลราว 800 เมตร ความเคม็ของทะเลเดดซีในส่วนที่อยูลึ่กที่สุดมีมากถึง 
30 เปอร์เซ็นตใ์นขณะที่ความเคม็ของทะเลทัว่ๆไปอยา่งเช่นอ่าวไทยมีความเคม็เพยีงแค่ 3 เปอร์เซ็นตเ์ท่านั้น ท า
ใหไ้ม่มีส่ิงมีชวัติใดๆอาศยัอยูท่อ้งทะเลแห่งน้ี อิสระทุกท่านเล่นน ้ าทะเลตามอธัยาศยั ท่านสามารถลอยตวัไดไ้ม่
จม (ข้อปฏิบัติและข้อระวังต่างๆในการลงเล่นนํ้าทะเลควรฟังคาํแนะนําจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  โรงแรม DEAD SEA RAMADA HOTEL หรือเทียบเท่า ** ระดับ 4 ดาว ** 
 

วันที่ห้า นครเจราช „ ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน „ อัมมาน „ อิสระชอปป้ิง ณ ซิตีม้อลล์   (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

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

พอกตวัพอกหนา้ สบู่ ครีม และสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมาย จากนั้นเดินทาง สู่ เมืองโรมันโบราณ  เจราช  หรือ เมืองพัน
เสา (Jerash) หรือ ปอมเปอีแห่งตะวันออก ตั้งอยูท่างตอนเหนือของเมืองหลวงอัมมาน เป็นอดีต 1 ใน 10 หวัเมือง
เอกของอาณาจกัรโรมนั สนันิษฐานวา่ถูกสร้าง ราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล  น าท่านชม โอวัลพลาซ่า (Oval 

Plaza) สถานที่พบปะสงัสรรคข์องชาวเมือง  เจราช  ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ ลอ้มรอบดว้ยเสา คอรินเทียม 
(Corinthium) กวา่ 160 ตน้ เสาเหล่าน้ีไดก้ลายเป็นจุดถ่ายรูปที่ไดรั้บความนิยมมาก  ชมซุ้มประตูกษัตริย์เฮเด
รียน ถูกสร้างขึ้น 129 ปี หลงัคริสตกาล เปรียบเสมือนเคร่ืองหมายแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน  โดยประตูอยูท่างทิศใต้
ของเขตเมืองใหม่ อีกหน่ึงที่เที่ยวช่ือดงัแห่งเมืองโรมันโบราณ เจราช คือ โรงละครทางทิศใต้ ซ่ึงจุผูช้มไดถึ้ง 3,000  
คน อศัจรรยต์รงเราสามารถทดสอบฟังเสียงสะทอ้นของตวัเองจากจุดสะทอ้นกลางโรงละคร ดว้ยการพดูเบาๆ 
เท่านั้น เสียงก็จะยอ้นกลบัมาเขา้หูเราอยา่งเหลือเช่ือ ชมวิหารอาร์เทพีอาร์เทมิส เป็นเทพปีระจ าเมืองเจอราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่กรุงอมัมาน  ** ** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม . **  ซ่ึงตั้งอยู่บนยอดเขาทั้ง 7 ลูก และมี

ประวติัศาสตร์มากกวา่ 6,000 ปี ชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน  (Amman Citadel) ถูกสร้างขึ้นเพือ่เป็นจุด
สงัเกตเหตุบา้น การเมืองต่างๆรอบเมือง อิสระทุกท่านชมบรรยากาศและถ่ายรูป มีจุดถ่ายรูปที่สวยโดยมีฉากหลงั
เป็น โรงละครโรมัน  ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจอร์แดน ที่จุผูช้มไดถึ้ง 6,000 คน และตึกรามบา้นช่อง  ที่สร้างบน
ภูเขาสูงอนัเป็นที่แปลกตา ชม วิหารเฮอร์ควิลิส ที่สนันิษฐานวา่ถูกสร้างขึ้นระหวา่งปี ค.ศ. 161-180 ในสมยัโรมนั 
จากนั้นใหทุ้กท่านอิสระเลือกชม ชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมือง และของที่ระลึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น อิสระชอปป้ิง ณ ซิตีม้อลล์ (City Mall) เป็นหา้งสรรพสินคา้ที่ตั้งอยูใ่นอมัมาน เปิดด าเนินการในปี 2006 

หา้งสรรพสินคา้น้ีครอบคลุมพื้นที่ 160,000 ตร.ม. เป็นหา้งใหญที่สุดในจอร์แดน มีร้านคา้มามาย สินคา้แบรนด์
เนม ของฝาก ของที่ระลึกขายมากมาย 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
21.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินเพือ่เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 



 

วันที่หก กรุงเทพฯ „ สุวรรณภูมิ       

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

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

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว  
 

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

เร่ิมเดินทาง จํานวน ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง  เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

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

อตัราค่าบริการรวม 

ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัด Economy Class ไป - กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ ‟ อัมมาน - กรุงเทพฯ  
ภาษีนํ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบกระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) 
ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, นํ้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวคนไทย 
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีี่เกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 



 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ ‟ โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุ
ไว้ในรายการ 

ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน , อุบัติภัยทางธรรมชาติ , การประท้วง , การจลาจล ,การนัดหยุดงาน ,               
การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 60 USD/ ท่าน 
 

เง่ือนไขการสํารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 
การจองทวัร์ : 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 15 ท่านขึน้ไป กรณไีม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการ
เดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม เพ่ือทําการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการ
เดินทาง 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 20,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
15 วันมิฉะน้ัน ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณยีกเลกิ : 
 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องทําก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณี วันหยุด

เทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

กรณเีจบ็ป่วย : 
 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจ ะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการ

เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ : 
 กรณทีี่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการออกต๋ัวหรือชําระค่าทัวร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน 
หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณ ี

 
 
 
 



 

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

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

 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทําให้ห้องพักแบบเดี่ยว Single ห้องคู่ Twin/Double
อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละช้ัน 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบนํ้า ซ่ึงขึน้อยู่กับ
การออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ัน ๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 กรณมีีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 
รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคญั 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน  บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้ง
จากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับ
ในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ ได้เกิดจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอา หาร
บางมื้อ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อย
แล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 



 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราค่านํ้ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัว
ดังกล่าว 

 เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ้าเงิน ) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า ‟  ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางและรายการทวัร์อย่างละเอยีดทุกหน้า  
อย่างถ่องแท้ แล้วจงึมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 

 


