
 

 

รหัสทัวร BID1901328 
ทัวรจอรแดน มาดาบา เครัค เพตรา อคาบา 6 วัน 3 คืน (RJ) 
ชมโบสถกรีก เมาทเนโบ ปราสาทเครัคแหงครูเสด มหานครแหงศิลาทรายสีชมพู  
น้ําพุแหงลอวเรนซ ลองเรือทองกระจก ทะเลเดดซี ป�อมปราการแหงกรุงอัมมาน  
ชมวิหารอารเทพีอารเทมิส วิหารเฮอรคิวลิส อิสระชอปปم�ง ณ ซิต้ีมอลล 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก       สนามบินสุวรรณภูมิ 
21.30 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 8 Row Q สายการบิน Royal 

Jordanian Airlines (RJ) โดยมีเจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

 
 วันที่สอง       มาดาบา • โบสถกรีก – ออโธดอกซแหงเซนตจอรน • เมาทเนโบ • ปราสาท
เครัคแหงคูเสด • มหานครเพตรา  ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)  
 
 
 
 
 
 
 
 
00.25 น. ออกเดินทางสูกรุงอัมมาน ประเทศจอรแดน โดยเท่ียวบิน RJ 181 ** บริการ

อาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ือง**  
 (บินตรงสูกรุงอัมมาน ใชเวลาประมาณ 9.20 ชม.) 
05.20 น. ถึงสนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA INTERNATIONAL AIRPORT ณ กรุง

อัมมาน ประเทศจอรแดน  
 หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระแลว (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศ

ไทย 4 ช่ัวโมง) จากน้ันนําทุกทานเดินทาง เขาสูเมืองอัมมาน เพ่ือรับประทาน
อาหารเชา 

เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารทองถ่ิน 
จากน้ัน  นําทานเดินทางสู เมือง มาดาบา (Madaba) หรือ  เมืองแหงโมเสก  

ชมโบสถกรีก – ออโธดอกซแหงเซนตจอรน ถูกสรางในราวป คศ. 600 ยุคของไบ
แซนไทนชมภาพแผนท่ีดินแดนศักด์ิสิทธิ์แหงเยรูซาเลม ตกแตงโดยโมเสกสีตางๆ 
ประมาณ 2.3  ลานช้ิน แสดงถึงพ้ืนที่ ดินแดนศักด์ิสิทธ์ิตางๆ ในแถบรอบทะเล
เมดิเตอรเรเนียน, เยรูซาเลม, แมน้ําจอรแดน, ทะเลเดดซ,ี เขาไซนาย, อียิปต ฯลฯ  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ัน  นําทานเดินทางชม เมาทเนโบ (Mount Nebo) ดินแดนศักด์ิสิทธท่ีต้ังอยูบนเขาซ่ึง
เช่ือกันวา นาจะเปนบริเวณที่เสียชีวิตและฝงศพของโมเสส ผูนําชาวยิวสเดินทาง
จากอิยิปตมายัง เยรูซาเลม ชมพิพิธภัณฑขนาดยอม ภายในเก็บส่ิงของตางๆ ที่ขุด
พบภายในบริเวณน้ี พรอมทั้งมีภาพถายตางๆ ภาพถายท่ีสําคัญคือภาพท่ี โป�บ 
จอรน ปอล ท่ี 2 เสด็จมาแสวงบุญท่ีน่ีและไดประกาศใหเปนดินแดนศักด์ิสิทธิ์ ในป 
ค.ศ. 2000 ชมอนุสรณไมเทาศักด์ิสิทธ์ิแหงโมเสสและพระเยซู อิสระทุกทาน
ถายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวันที่ทองฟ�าแจมใสทานสามารถมองเห็นแมน้ําจอรแดน
,ทะเลเดดซี,เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอลไดจากจุดน้ีอยางชัดเจน 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองเครัค (Kerak) ซ่ึงต้ังอยูบนท่ีราบสูงขนาดใหญ ชมทิวทัศน

อันงดงามของหุบเขาทั้งสองขางทางจนไดฉายาเปน “แกรนดแคนยอนแหง
จอรแดน” ชม ปราสาทเครัคแหงครูเสด สรางในป ค.ศ. 1142 โดย ผูปกครอง 
PAYEN LE BOUTIELLER ในอดีตเปนเมืองศูนยกลางขนาดใหญของนักรบครู
เสด และสรางเพ่ือควบคุมเสนทางทั้งทางเหนือและใต และใชในการตอสูใน
สงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิม จนกระทั่งในป ค.ศ. 1187 ไดถูกเขาทําลายโดย
นักรบ มุสลิมภายใตการนําทัพของ ซาลาดิน (SALADIN)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู มหานครเพตรา (Petra) **ไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลก

จากองคการยูเนสโก ป ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกแหงใหม 
จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับลานทั่วโลกในวันมหัศจรรย 07/07/07 
** มหานครหินสีกุหลาบแกะสลักโบราณท่ีซอนตัวอยางลึกลับในหุบเขาวาดี มูซา 
(Wadi Musa) หุบเขาท่ีต้ังอยูระหวางทะเลสาบเดดซีกับทะเลอัคบา ชนกลุมแรกที่



 

 

เดินทางเขาสูนครเพตราคือพวก เอโดไมท ซ่ึงเขามาราว 1,000 ป กอนคริสตกาล 
แตชนเผาท่ีสรางเมืองเพตราข้ึนมาน้ันคือ ชาวนาบาเทียน ในศตวรรษที่ 4 กอน
คริสตกาล คนกลุมน้ีสกัดผาหินทรายเปนท่ีอยูอาศัย และนครแหงน้ีเดิมน้ันเปนนคร
แหงการคาขนาดใหญ ซ้ึงตอมาถูกละท้ิงเปนเวลานานกวา 700 ป จนเมื่อเม่ือนัก
สํารวจชาวสวิตเซอรแลนดโยฮันน ลุค วิก บวรก ไดคนพบนครศิลาแหงน้ี ในป ค.ส 
1812 และไดนําไปเขียนในหนังสือช่ือ Travel in Syria จําทําใหเปนที่รูจักกัน
อยางแพรหลายจนถึงปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น ไ บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 
  โรงแรม  PETRA BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเทา** ระดับ 4 ดาว **  
 
วันที่สาม             เพตรา • ทะเลทรายวาดิรัม • เมืองอคาบา     ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
 
เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานชมมหานครเพตรา ** สําหรับการเขาชมทางทัวรไดจัดใหทานน่ังมาเพ่ือเขา
ชมเมืองเพตรา (รวมในคาบริการแลว และเปนธรรมเนียมที่ตองมีคาทิปใหแกคนจูง
มา ทานละ 5 USD/ตอทาน/ตอเที่ยว – ไมรวมคาบริการข่ีลา 15-20 USD/ทาน
,-ข่ีอูฐ 30 USD/ทาน,น่ังรถมา 40 USD/คันน่ังได 2 ทาน ราคาแลวแต
ความสามารถในการตอลอง หรือกรุณาติดตอหัวหนาทัวร) เมื่อลัดเลาะไปตามพ้ืน
หินและทรายกวา 800 เมตร ที่จะมุงหนาไปในเสนทางมหัศจรรยที่ทางเขาออก
ของ เมืองเพตรา คือ บริเวณซอกเขาเรียกวา ซิค (Siq) เปนหุบเขาสูง 250 ฟุต 
และทอดคดเค้ียวไปบนเสนทางท่ีพาดผานเขาไปถึงใจกลางเมือง เกิดจากการถูกน้ํา
ซัดกัดกรอนจนเกิดเปนชองทางเดินเล็กๆ ระหวางหุบเขา ความสวยงามของหุบเขา



 

 

ทั้งสองดาน สวยงามดวยสีสันของหินสีตางๆ ที่เกิดข้ึนจากธรรมชาติ ชมรองรอย
ซากปรักหักพังที่ยังมีรองรอยใหเห็นการจัดการเร่ืองการชลประทานใน การลําเลียง
น้ําจากแหลงน้ําภูเขาเขาสูตัวเมืองไดอยางนาทึ่ง และยังมีภาพศิลปะแกะสลักจาก
ภูเขาอีกมากมาย จากน้ันเขาเขตหนาผาสูงชันสองขางทางสู มหานครแหงศิลา
ทรายสีชมพู ต่ืนตา ต่ืนใจกับความสวยงามของมหาวิหารศักด์ิสิทธิ์ปราสาททรายสี
ชมพู ที่น่ีเคยใชเปนสถานที่ถายทําภาพยนตรเร่ือง อินเดียนา โจนส ภาค 3 
ขุมทรัพยสุดขอบฟ�า มหาวิหารแกะสลักเสลาจากภูเขาอยางกลมกลืนไดสัดสวน
และสวยงามนาอัศจรรย เปนอาคาร 2 ช้ัน ประดับ ดวยเสาแบบคอรินเทียนสและ
รูปคน ซ่ึงสลักข้ึนจากเขาบริเวณกลางเมือง วากันวาเปนคลังที่เก็บสมบัติของ
ฟาโรห 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เท่ียง ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากน้ัน นําทานเดินทางสู ทะเลทรายวาดิรัม (Wadi Rum) หรือมีอีกช่ือหน่ึงวา “หุบเขา

แหงพระจันทร” (TheValley of The Moon) ซึ่งมีจุดเดนดานทัศนียภาพท่ี
งดงามของหินผาในบริเวณน้ัน มีภูมิทัศนท่ีเปนทะเลทรายสลับกับหุบผาขนาดใหญ 
ทะเลทรายแหงน้ีในอดีตเปนเสนทางคาราวานจากประเทศซาอุฯเดินทางไปยัง
ประเทศซีเรียและปาเลสไตนในศึกสงครามอาหรับรีโวลทระหวางป ค.ศ. 1916–



 

 

1918 ณ แหงน้ีไดถูกใชเปนฐานบัญชาการในการรบของ ทีอี ลอวเรนซ และ
เจาชายไฟซาล และตอมายังไดถูกใชเปน สถานที่จริงในการถายทําภาพยนตเร่ือง 
“Lawrence of Arabia” นําทานน่ังรถจ๊ิบหรือรถกระบะเที่ยวชมพ้ืนที่โดยรอบ 
(หรือทานสามารถข่ีอูฐ ไมรวมคาข่ีอูฐทานละ 25 USD)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
สัมผัสบรรยากาศของทะเลทรายแหงน้ี ซึ่งถูกกลาวขานวา เปนทะเลทรายที่
สวยงามที่สุดของโลกอีกแหงหน่ึง ดวยเม็ดทรายละเอียดสีชมพูอมสมอมแดงอัน
เงียบสงบที่กวางใหญไพศาล (สีของเม็ดทรายปรับเปล่ียนตามแสงของดวงอาทิตย) 
พาชม “น้ําพุแหงลอวเรนซ” (Lawrence’s Spring หรือ Lawrence’s 
Fountain) ซ่ึงเปนสถานท่ีอดีตนายทหาร ทีอี ลอวเรนซ ทหารชาวอังกฤษใชเปน
สถานท่ีพักและคิดแผนการตอสูกับออตโตมัน นําทานทองทะเลทรายตอไปยัง ภูเขา
คาซารี ชมภาพเขียนกอนประวัติศาสตร ที่เปนภาพแกะสลักของชาวนาบาเทียน ท่ี
แสดงถึงเร่ืองราวในชีวิตประจําวัน และรูปภาพตางๆ ผานชมเตนทชาวเบดูอินท่ี
อาศัยอยูในทะเลทรายเล้ียงแพะเปนอาชีพ ฯลฯ 



 

 

จากน้ัน นําทานออกเดินทางสู เมืองอคาบา (Aqaba) เปนเมืองทาสําคัญมาชานาน และ
เปนเมืองทองเที่ยวตากอากาศที่สําคัญของประเทศจอรแดน เน่ืองจากเปนเมืองที่
ติดทะเล ทําใหอคาบาเต็มไปดวยรีสอรทและกีฬาทางน้ํา และยังเปนเมืองแหงเดียว
ของประเทศจอรแดนที่ถูกประกาศใหเปนเมืองปลอดภาษีอีกดวย 

เย็น ไ บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 
  โรงแรม LACOSTA HOTEL หรือเทียบเทา ** ระดับ 4 ดาว ** 
 
วันที่ส่ี                 ลองเรือทองกระจก • ทะเลเดดซี   ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
 
เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
จากน้ันนําทาน  ลองเรือทองกระจก (Glass Boat) ซ่ึงเรือแลนในทะเลแดง ทะเลที่มี

นานน้ําครอบคลุม4 ประเทศ ไดแก อิยิปต, อิสราเอล, จอรแดน, และซาอุดิอาร
เบีย นําทานชมความสวยงามใตทองทะเล ท้ังแนวปะการังและปลาหลากหลาย
ชนิด อิสระทุกทานตามอัธยาศัย หลังจากน้ันนําทานข้ึนฝم�ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง ไ บริการอาหารกลางวันแบบ BBQ บนเรือ 
จากน้ัน  นําทานเดินทางสู ทะเลเดดซี หรือ ทะเลมรณะ (Dead Sea) ทะเลสาบเดดซี เปน

ทะเลสาบน้ําเค็มขนาดใหญที่ต้ังอยูใน ในระหวางเขตแดนของจอรแดนและ
อิสราเอล ถูกจัดใหเปนจุดท่ีต่ําท่ีสุดในโลก อยูต่ํากวาระดับน้ําทะเลราว 800 เมตร 
ความเค็มของทะเลเดดซีในสวนที่อยูลึกที่สุดมีมากถึง 30 เปอรเซ็นตในขณะที่
ความเค็มของทะเลทั่วๆไปอยางเชนอาวไทยมีความเค็มเพียงแค 3 เปอรเซ็นต
เทาน้ัน ทําใหไมมีส่ิงมีชัวิตใดๆอาศัยอยูทองทะเลแหงน้ี อิสระทุกทานเลนน้ําทะเล
ตามอัธยาศัย ทานสามารถลอยตัวไดไมจม (ขอปฏิบัติและขอระวังตางๆในการลง
เลนน้ําทะเลควรฟงคําแนะนําจากมัคคุเทศกทองถ่ินและหัวหนาทัวร) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น ไ บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 
  โรงแรม DEAD SEA RAMADA HOTEL หรือเทียบเทา ** ระดับ 4 ดาว ** 
 
วันที่หา นครเจราช • ป�อมปราการแหงกรุงอัมมาน • อัมมาน • อิสระชอปปم�ง ณ ซิต้ีมอลล  
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานแวะชมผลิตภัณฑที่ทําจากเดดซี เชน โคลนพอกตัวพอกหนา สบู ครีม และ
สินคาอ่ืนๆ อีกมากมาย จากน้ันเดินทางสู เมืองโรมันโบราณ เจราช หรือ เมืองพัน
เสา (Jerash) หรือ ปอมเปอีแหงตะวันออก ต้ังอยูทางตอนเหนือของเมืองหลวงอัม
มาน เปนอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานวาถูกสราง ราว 
200 – 100 ปกอนคริสตกาล นําทานชม โอวัลพลาซา (Oval Plaza) สถานที่
พบปะสังสรรคของชาวเมือง เจราช ถูกสรางข้ึนในศตวรรษท่ี ลอมรอบดวยเสา คอ
รินเทียม (Corinthium) กวา 160 ตน เสาเหลาน้ีไดกลายเปนจุดถายรูปที่ไดรับ
ความนิยมมาก ชมซุมประตูกษัตริยเฮเดรียน ถูกสรางข้ึน 129 ป หลังคริสตกาล 



 

 

เปรียบเสมือนเคร่ืองหมายแหงจักรพรรดิเฮเดรียน โดยประตูอยูทางทิศใตของเขต
เมืองใหม อีกหน่ึงที่เที่ยวช่ือดังแหงเมืองโรมันโบราณ เจราช คือ โรงละครทางทิศใต 
ซึ่งจุผูชมไดถึง 3,000 คน อัศจรรยตรงเราสามารถทดสอบฟงเสียงสะทอนของ
ตัวเองจากจุดสะทอนกลางโรงละคร ดวยการพูดเบาๆ เทาน้ัน เสียงก็จะยอนกลับมา
เขาหเูราอยางเหลือเช่ือ ชมวิหารอารเทพีอารเทมิส เปนเทพีประจําเมืองเจอราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากน้ัน นําทานเดินทางสูกรุงอัมมาน ต้ังอยูบนยอดเขาทั้ง 7 ลูก และมีประวัติศาสตร

มากกวา 6,000 ป ชม ป�อมปราการแหงกรุงอัมมาน (Amman Citadel) ถูก
สรางข้ึนเพ่ือเปนจุดสังเกตเหตุบาน การเมืองตางๆรอบเมือง อิสระทุกทานชม
บรรยากาศและถายรูป มีจุดถายรูปที่สวยโดยมีฉากหลังเปน โรงละครโรมัน ท่ีมี
ขนาดใหญท่ีสุดในจอรแดน ท่ีจุผูชมไดถึง 6,000 คน และตึกรามบานชอง ที่สราง
บนภูเขาสูงอันเปนที่แปลกตา ชม วิหารเฮอรคิวลิส ที่สันนิษฐานวาถูกสรางข้ึน
ระหวางป ค.ศ. 161-180 ในสมัยโรมัน จากน้ันใหทุกทานอิสระเลือกชม ชอปปم�ง
สินคาพ้ืนเมือง และของท่ีระลึก 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน อิสระชอปปم�ง ณ ซิต้ีมอลล (City Mall) เปนหางสรรพสินคาที่ต้ังอยูในอัมมานเปด

ดําเนินการในป 2006 หางสรรพสินคาน้ีครอบคลุมพ้ืนที่ 160,000 ตร.ม. เปน
หางใหญที่สุดในจอรแดน มีรานคามามาย สินคาแบรนดเนม ของฝาก ของที่ระลึก
ขายมากมาย 

เย็น ไ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
21.00 น. นําทานออกเดินทางสูสนามบินเพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย 
 
วันที่หก กรุงเทพฯ • สุวรรณภูมิ       
 
01.25 น. ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยสายการบิน Royal Jordanian Airlines (RJ) 
 เที่ยวบินท่ี RJ182  (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 9.05 ช่ัวโมง) 
14.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 
 



 

 

อัตราคาบริการและเง่ือนไขรายการทองเที่ยว 
 

ราคาทัวร มหัศจรรย จอรแดน  6 วัน 3 คืน (อัตราคาบริการ 15 ทานข้ึนไป) 

เร่ิมเดินทาง จํานวน ไฟลทบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง  เด็กไมมี
เตียง พักเด่ียว 

11-16 ก.ย. 62 20 RJ181/RJ180 49,900 49,500 48,900 7,000 
09-14 ต.ค. 62 20 RJ181/RJ180 53,900 53,500 52,900 7,000 

21-26 พ.ย. 62 20 RJ183/RJ18
2 53,900 53,500 52,900 7,000 

27 ธ.ค. 62 - 01 
ม.ค. 63 20 RJ181/RJ180 69,900 69,500 68,900 7,000 

 
อัตราคาบริการรวม 

ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัด Economy Class ไป - กลับพรอมกรุป กรุงเทพฯ – อัมมาน 
- กรุงเทพฯ  

ภาษีน้ํามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับข้ึนกอนวัน
เดินทาง) 

คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 30 กก.ตอ 1 ใบกระเป�าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 7 
กก.ตอ 1 ใบ 

คาที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้ําด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 
คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ 
คามัคคุเทศกทองถ่ินและหัวหนาทัวรนําเท่ียวคนไทย 
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 

500,000 บาท 
 
อัตราคาบริการไมรวม 

ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 



 

 

คาน้ําหนักกระเป�าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน 
คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพ่ิมพิเศษ, โทรศัพท – โทรสาร, 

อินเทอรเน็ต, มินิบาร, ซักรีด ท่ีไมไดระบุไวในรายการ 
คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประทวง, 

การจลาจล ,การนัดหยุดงาน,               การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมือง จาก
เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และตางประเทศซ่ึง
อยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

คาทิปไกดทองถ่ิน, พนักงานขับรถ, หัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 60 
USD/ ทาน 

 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 15 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 15 ทาน ทางบริษัทจะขอ

เล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคาคาทัวรเพ่ิม เพ่ือทําการ
ออกเดินทาง โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง 

 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 20,000 บาท สวนที่เหลือ
ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วันมิฉะน้ัน ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําให

ท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการ
คืนเงินมัดจําโดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม
มีเง่ือนไขใดๆท้ังส้ิน 

กรณีเจ็บป�วย : 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 

บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ : 
 กรณีท่ีทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกต๋ัวภายใน เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัว

รถทัวร, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัวหรือชําระคาทัวร
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน 



 

 

หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
 

โรงแรมที่พัก 
 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทาง

เปนผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯ                       ขอแนะนําใหทานเปดหองพักเปนแบบ 2 
หอง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญกับเตียงพับเสริม  

 การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบเด่ียว 
Single หองคู Twin/Doubleอาจจะไมติดกันหรืออยูคนละช้ัน 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจมีขนาดกะทัดรัด
และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ัน ๆ และหองพักแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยายเมือง เพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสม 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  
 เท่ียวบิน ราคา และรายการทองเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 
เดือน บริษัทฯ ไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการบิน
ยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฏิเสธการเขาหรือ
ออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซ่ึง
ลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเท่ียว (ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขน้ี
ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 



 

 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางม้ือ, เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ ไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระ
เหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือ
เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�าเกิดสูญหาย
หรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณี
ใด ๆ ท้ังส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนช่ือไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน ตามอัตราคา
น้ํามันหรือคาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัวดังกลาว 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตาง ๆ ท่ีไดระบุไว
ขางตนน้ีแลวท้ังหมด 

 กรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight, Extra Flight จะไม
มีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทาน
ถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและ
รับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนา 
อยางถองแท แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 
 


