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

เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 วันที่สอง            มาดาบา • โบสถ์กรีก – ออโธดอกซแห่งเซนต์จอร์น • เม้าท์เนโบ • ทะเลทรายวาดิรัม    (เช้า/กลางวัน/เย็น)  

 
 
 
 
 
 
 
 

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

ท่านเดินทาง เขา้สู่เมืองอมัมาน เขา้โรงแรมเพื่อรับประทานอาหารเชา้ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ เมือง มาดาบา (Madaba) หรือ  เมืองแห่งโมเสก  
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ชมโบสถ์กรีก – ออโธดอกซแห่งเซนต์จอร์น ถูกสร้างในราวปี คศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์ชมภาพแผนที่ดิน
แดนศักดิ์สิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3  ล้านช้ิน แสดงถึงพ้ืนที่ ดินแดนศกัดิ์ สิทธ์ิ
ต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, เยรูซาเลม, แมน ้าจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต ์ฯลฯ  

 
จากนั้น  น าท่านเดินทางชม เมาท์เนโบ (Mount Nebo) ดินแดนศกัดิ์ สิทธ์ท่ีตั้งอยู่บนเขาซ่ึงเช่ือกนัว่า น่าจะเป็นบริเวณที่

เสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ผูน้ าชาวยิวส์เดินทางจากอิยิปตม์ายงั เยรูซาเลม ชมพิพิธภณัฑ์ขนาดย่อม ภายใน
เก็บส่ิงของต่างๆ ท่ีขุดพบภายในบริเวณน้ี พร้อมทั้งมีภาพถ่ายต่างๆ ภาพถ่ายท่ีส าคญัคือภาพท่ี โป๊บ จอร์น ปอล ท่ี 
2 เสด็จมาแสวงบุญที่น่ีและไดป้ระกาศให้เป็นดินแดนศกัดิ์ สิทธ์ิ ในปี ค.ศ. 2000 ชมอนุสรณ์ไมเ้ทา้ศกัดิ์ สิทธ์ิแห่ง
โมเสสและพระเยซู อิสระทุกท่านถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวนัที่ทอ้งฟ้าแจ่มใสท่านสามารถมองเห็นแม่น ้ า
จอร์แดน,ทะเลเดดซี,เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอลไดจ้ากจุดน้ีอย่างชดัเจน 
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (Wadi Rum) หรือมีอีกช่ือหน่ึงว่า “หุบเขาแห่งพระจันทร์” 
(TheValley of The Moon) ซ่ึงมีจุดเด่นด้านทัศนียภาพท่ีงดงามของหินผาในบริเวณนั้น มีภูมิทัศน์ท่ีเป็น
ทะเลทรายสลบักบัหุบผาขนาดใหญ่ ทะเลทรายแห่งน้ีในอดีตเป็นเส้นทางคาราวานจากประเทศซาอุฯเดินทางไป
ยงัประเทศซีเรียและปาเลสไตน์ในศึกสงครามอาหรับรีโวลท์ระหว่างปี ค.ศ. 1916–1918 ณ แห่งน้ีได้ถูกใช้เป็น
ฐานบญัชาการในการรบของ ทีอี ลอวเ์รนซ์ และเจา้ชายไฟซาล และต่อมายงัไดถู้กใชเ้ป็น สถานที่จริงในการถ่าย
ท าภาพยนตเ์ร่ือง “Lawrence of Arabia” 
 น าท่านเข้าสู่แคมป์ที่พัก SUN  CITY CAMP หรือเที่ยบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า   บริการอาหารเย็นในแคมป์กลางทะเลทราย แบบท้องถิ่นของชนเผ่าเบดูอนิ อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั ดื่มด ่า
กบับรรยากาศกลางทะเลทรายสีชมพูยามค ่าคืน  
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วันที่สาม             ทะเลทรายวาดิรัม • มหานครเพตรา           (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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เช้า  บริการอาหารเช้าแบบท้องถิ่น ณ แคมป์ที่พัก น าท่านนั่งรถจิ๊บหรือรถกระบะเท่ียวชมพ้ืนท่ีโดยรอบ (หรือ
ท่านสามารถขี่อูฐ ไม่รวมค่าขี่อูฐท่านละ 25 USD) สัมผสับรรยากาศของทะเลทรายแห่งน้ี ซ่ึงถูกกล่าวขานว่า เป็น
ทะเลทรายที่สวยงามที่สุดของโลกอีกแห่งหน่ึง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีชมพูอมส้มอมแดงอนัเงียบสงบที่กวา้ง
ใหญ่ไพศาล (สีของเม็ดทรายปรับเปล่ียนตามแสงของดวงอาทิตย)์ พาชม “น ้าพุแห่งลอว์เรนซ์” (Lawrence’s 

Spring หรือ Lawrence’s Fountain) ซ่ึงเป็นสถานที่อดีตนายทหาร ทีอี ลอว์เรนซ์ ทหารชาวอังกฤษใช้เป็น
สถานที่พกัและคิดแผนการต่อสู้กับออตโตมนั น าท่านท่องทะเลทรายต่อไปยงั  ภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนก่อน
ประวตัิศาสตร์ ที่เป็นภาพแกะสลกัของชาวนาบาเทียน ที่แสดงถึงเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนั และรูปภาพต่างๆ 
ผ่านชมเตน้ทช์าวเบดูอินท่ีอาศยัอยู่ในทะเลทรายเล้ียงแพะเป็นอาชีพ 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
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มหัศจรรย์ 07/07/07 ** มหานครหินสีกุหลาบแกะสลกัโบราณที่ซ่อนตวัอย่างลึกลบัในหุบเขาวาดี มูซา (Wadi 

Musa) หุบเขาท่ีตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเดดซีกบัทะเลอคับา ชนกลุ่มแรกท่ีเดินทางเขา้สู่นครเพตราคือพวก เอโด
ไมท์ ซ่ึงเขา้มาราว 1,000 ปี ก่อนคริสตกาล แต่ชนเผ่าท่ีสร้างเมืองเพตราขึ้นมานั้นคือ ชาวนาบาเทียน ในศตวรรษ
ท่ี 4 ก่อนคริสตกาล คนกลุ่มน้ีสกัดผาหินทรายเป็นท่ีอยู่อาศยั และนครแห่งน้ีเดิมนั้นเป็นนครแห่งการคา้ขนาด
ใหญ่ ซ้ึงต่อมาถูกละท้ิงเป็นเวลานานกว่า 700 ปี จนเม่ือเม่ือนกัส ารวจชาวสวิตเซอร์แลนด์โยฮนัน์ ลุค วิก บวร์ก 
ไดค้น้พบนครศิลาแห่งน้ี ในปี ค.ส 1812 และไดน้ าไปเขียนในหนงัสือช่ือ Travel in Syria จ าท าให้เป็นที่รู้จกักนั
อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบนั 

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/คันนั่งได้ 2 ท่าน ราคาแล้วแต่ความสามารถ

ในการต่อลอง หรือกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) เมื่อลดัเลาะไปตามพ้ืนหินและทรายกว่า 800 เมตร ที่จะมุ่งหนา้ไป
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ในเส้นทางมหัศจรรยท์ี่ทางเขา้ออกของ เมืองเพตรา คือ บริเวณซอกเขาเรียกว่า ซิค (Siq) เป็นหุบเขาสูง 250 ฟุต 
และทอดคดเคี้ยวไปบนเส้นทางท่ีพาดผ่านเขา้ไปถึงใจกลางเมือง เกิดจากการถูกน ้าซัดกดักร่อนจนเกิดเป็นช่อง
ทางเดินเล็กๆ ระหว่างหุบเขา ความสวยงามของหุบเขาทั้งสองด้าน สวยงามด้วยสีสันของหินสีต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น
จากธรรมชาติ ชมร่องรอยซากปรักหักพงัท่ียงัมีร่องรอยให้เห็นการจดัการเร่ืองการชลประทานใน การล าเลียงน ้ า
จากแหล่งน ้ าภูเขาเขา้สู่ตวัเมืองได้อย่างน่าท่ึง และยงัมีภาพศิลปะแกะสลกัจากภูเขาอีกมากมาย จากนั้นเขา้เขต
หนา้ผาสูงชนัสองขา้งทางสู่ มหานครแห่งศิลาทรายสีชมพู ตื่นตา ตื่นใจกบัความสวยงามของมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์
ปราสาททรายสีชมพู ที่น่ีเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง อินเดียน่า โจนส์ ภาค 3 ขุมทรัพย์สุดขอบ
ฟ้า มหาวิหารแกะสลกัเสลาจากภูเขาอย่างกลมกลืนไดสั้ดส่วนและสวยงามน่าอศัจรรย ์ เป็นอาคาร 2 ชั้น ประดบั 
ด้วยเสาแบบคอรินเทียนส์และรูปคน ซ่ึงสลักขึ้นจากเขาบริเวณกลางเมือง ว่ากันว่าเป็นคลังที่เก็บสมบัติของ

ฟาโรห์ 
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) ** ใช้เวลเดินทางประมาณ 2.30 ชม. **  ซ่ึงตั้งอยู่บนท่ีราบสูงขนาดใหญ่ 

ชมทิวทศัน์อนังดงามของหุบเขาทั้งสองขา้งทางจนไดฉ้ายาเป็น “แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน” ชม ปราสาท
เครัคแห่งครูเสด สร้างในปี ค.ศ. 1142 โดย ผูป้กครอง PAYEN LE BOUTIELLER ในอดีตเป็นเมืองศูนยก์ลางขนาด
ใหญ่ของนักรบครูเสด และสร้างเพ่ือควบคุมเส้นทางทั้งทางเหนือและใต ้และใช้ในการต่อสู้ในสงครามครูเสด
กับกองทพัมุสลิม จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1187 ได้ถูกเขา้ท าลายโดยนักรบ มุสลิมภายใตก้ารน าทพัของ ซาลาดิน 
(SALADIN) 
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เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี หรือ ทะเลมรณะ (Dead Sea) ทะเลสาบเดดซี ** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 

ชม. ** เป็นทะเลสาบน ้าเค็มขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยู่ใน ในระหว่างเขตแดนของจอร์แดนและอิสราเอล ถูกจดัให้เป็น
จุดท่ีต ่าท่ีสุดในโลก อยู่ต ่ากว่าระดบัน ้าทะเลราว 800 เมตร ความเค็มของทะเลเดดซีในส่วนที่อยู่ลึกที่สุดมีมากถึง 
30 เปอร์เซ็นตใ์นขณะท่ีความเค็มของทะเลทัว่ๆไปอย่างเช่นอ่าวไทยมีความเค็มเพียงแค่ 3 เปอร์เซ็นตเ์ท่านั้น ท า
ให้ไม่มีส่ิงมีชวัิตใดๆอาศยัอยู่ทอ้งทะเลแห่งน้ี อิสระทุกท่านเล่นน ้ าทะเลตามอธัยาศยั ท่านสามารถลอยตวัได้ไม่
จม (ข้อปฏิบัติและข้อระวังต่างๆในการลงเล่นน ้าทะเลควรฟังค าแนะน าจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์) 
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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 จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโรมันโบราณ เจราช หรือ เมืองพัน
เสา (Jerash) หรือ ปอมเปอีแห่งตะวันออก ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองหลวงอัมมาน เป็นอดีต 1 ใน 10 หัวเมือง
เอกของอาณาจกัรโรมนั สันนิษฐานว่าถูกสร้าง ราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล น าท่านชม โอวัลพลาซ่า (Oval 

Plaza) สถานที่พบปะสังสรรค์ของชาวเมือง  เจราช ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี ล้อมรอบด้วยเสา คอรินเทียม 
(Corinthium) กว่า 160 ตน้ เสาเหล่าน้ีได้กลายเป็นจุดถ่ายรูปท่ีได้รับความนิยมมาก ชมซุ้มประตูกษัตริย์เฮเด
รียน ถูกสร้างขึ้น 129 ปี หลงัคริสตกาล เปรียบเสมือนเคร่ืองหมายแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน โดยประตูอยู่ทางทิศใต้
ของเขตเมืองใหม่ อีกหน่ึงท่ีเที่ยวช่ือดงัแห่งเมืองโรมันโบราณ เจราช คือ โรงละครทางทิศใต้ ซ่ึงจุผูช้มไดถึ้ง 3,000  
คน อศัจรรยต์รงเราสามารถทดสอบฟังเสียงสะทอ้นของตวัเองจากจุดสะทอ้นกลางโรงละคร ด้วยการพูดเบาๆ 
เท่านั้น เสียงก็จะยอ้นกลบัมาเขา้หูเราอย่างเหลือเช่ือ ชมวิหารอาร์เทพีอาร์เทมิส เป็นเทพีประจ าเมืองเจอราช 
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่กรุงอัมมาน ** ** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. **  ซ่ึงตั้ งอยู่บนยอดเขาทั้ง 7 ลูก และมี

ประวตัิศาสตร์มากกว่า 6,000 ปี ชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (Amman Citadel) ถูกสร้างขึ้นเพ่ือเป็นจุด
สังเกตเหตุบา้น การเมืองต่างๆรอบเมือง อิสระทุกท่านชมบรรยากาศและถ่ายรูป มีจุดถ่ายรูปท่ีสวยโดยมีฉากหลงั
เป็น โรงละครโรมัน ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจอร์แดน ที่จุผูช้มไดถึ้ง 6,000 คน และตึกรามบา้นช่อง ที่สร้างบนภูเขา
สูงอนัเป็นที่แปลกตา ชม วิหารเฮอร์คิวลิส ท่ีสันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 161-180 ในสมยัโรมนั 
จากนั้นให้ทุกท่านอิสระเลือกชม ชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง และของท่ีระลึก 

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

ห้างสรรพสินคา้น้ีครอบคลุมพ้ืนท่ี 160,000 ตร.ม. เป็นห้างใหญที่สุดในจอร์แดน มีร้านคา้มามาย สินคา้แบรนด์
เนม ของฝาก ของท่ีระลึกขายมากมาย 
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เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
21.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

วันที่หก กรุงเทพฯ • สุวรรณภูม ิ       

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

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

อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 
 

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

เร่ิมเดินทาง จ านวน ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง  เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

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 

ตั๋วเคร่ืองบินช้ันประหยัด Economy Class ไป - กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ – อัมมาน - กรุงเทพฯ  
ภาษีน ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบกระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) 
ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ, น ้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวคนไทย 
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท 
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อัตราค่าบริการไม่รวม 
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด 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 
 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร์ 
การจองทัวร์ : 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการ

เดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม เพื่อท าการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการ
เดินทาง 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 20,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
15 วันมิฉะนั้น ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
• ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด

เทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

กรณีเจ็บป่วย : 
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ

เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

เง่ือนไขอื่น ๆ : 
• กรณีที่ท่านมีเดินทางบนิภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบนิ, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจ้าหน้าที่ทกุคร้ังก่อนท าการออกตั๋วหรือช าระค่าทัวร์เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน 
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หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกดิข้อผิดพลาดใดๆทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผดิชอบทกุกรณี 
 

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

ขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับเตียงพับ
เสริม  

❖ การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเดี่ยว Single ห้องคู่  Twin/Double
อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละช้ัน 

❖ โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงขึน้อยู่กับ
การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

❖ กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เที่ยวบิน ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็น

ส าคัญ 
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้) 

➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยดุ
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้ง
จากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯหรือเหตุภัยพิบตัิทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับ
ในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั
ทัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อย
แล้วเป็นการช าระเหมาขาด 
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➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

➢ ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน ้ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋ว
ดังกล่าว 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้า 
อย่างถ่องแท้ แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 

 


