
 

 

รหัสทัวร B2B1901855 
ทัวรจอรแดน The Mystic of Jordan 7 วัน 4 คืน (EK) 
เพตรา | ทะเลเดดซี | ลองเรืออควาบา | พักกลางทะเลทรายวาดิรัม | อัมมาน | เจอราช  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
  

 

The Mystic of Jordan 
7 DAYS 4 NIGHTS 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
23.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 9 

เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาท่ี คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

วันที่ 2 ดูไบ – อัมมาน -  มาดาบา – ภูเขาเนโบ - เพตรา 
01.35 น. ออกเดินทางสูนครดูไบดวยเที่ยวบิน EK385 

**กรุปออกเดินทางต้ังแตวันท่ี 11 พ.ย. 62 ออกเดินทางเวลา 01.05 น.** 
04.45 น. เดินทางถึงกรุงดูไบ รอเปล่ียนเคร่ือง 

**กรุปออกเดินทางต้ังแตวันท่ี 11 พ.ย. 62 เดินทางถึงดูไบเวลา 05.00 น.** 
07.30 น.  ออกเดินทางสูกรุงอัมมาน ดวยเท่ียวบิน EK901 

**กรุปออกเดินทางต้ังแตวันท่ี 11 พ.ย. 62 ออกเดินทางเวลา 08.00 น.** 
09.35 น. 
 
 
 

ถึงสนามบินนานาชาติ Queen Alia กรุงอัมมาน (Amman)ประเทศจอรแดน 
(Jordan) ผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (เวลาทองถ่ินชากวา
ประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) นําทานเดินทางสูเมืองมาดาบา (Madaba) หรือเมืองแหง
โมเสก ชมโบสถกรีก-ออโธดอกซแหงเซนตจอรจ (Greek Orthodox Church of 
St. George) ถูกสรางในราวป ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน ชมภาพแผนที่ดิน
แดนศักดิสิทธ์ิแหงเยรูซาเลม ตกแตงโดยโมเสกสีตางๆ ประมาณ 2.3 ลานช้ินแสดง
ถึงพ้ืนที่ดินแดนศักด์ิสิทธ์ิตางๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอรเรเนียน, เยรูซาเล็ม, แมน้ํา
จอรแดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต ฯลฯ 
**กรุปออกเดินทางต้ังแตวันท่ี 12 พ.ย. 62 เดินทางถึงอัมมานเวลา 09.40 น.** 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  บาย       นําทานเดินทางข้ึนชมภูเขาเนโบ (Mount Nebo) ดินแดนศักด์ิสิทธ์ิที่ต้ังอยูบนเขาซ่ึง

เช่ือกันวานาจะเปนบริเวณท่ีเสียชีวิตและฝงศพของโมเสส ผูนําชาวยิวท่ีนําพาชาวยิว
เดินทางจากอิยิปตมายังเยรูซาเลม ชมโบสถอนุสรณโมเสส (The Moes 
Memorial Church) ภายในโบสถประกอบไปดวยภาพโมเสกสีบนพ้ืนโบสถอันลา
คา แสดงถึงภาพชีวิตสัมพันธระหวางคน, สัตว และธรรมชาติ, รูปคน ฯลฯ และยังมี
แทนพิธี มาน่ัง ตามรูปแบบของศาสนาคริสตไวประกอบพิธีตาง ๆ และอนุญาตใหใช
ในปจจุบัน ในป ค.ศ. 2000 โป�ป จอหน ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญท่ีน่ีและได
ประกาศใหเปนดินแดนศักด์ิสิทธ์ิ จากน้ันชมอนุสรณไมเทาศักด์ิสิทธแหงโมเสส (The 
Serpentine Cross sculpture) ซ่ึงมีลักษณะเปนไมเทาในรูปแบบไมกางเขน 
โดยอุทิศเปนสัญลักษณของโมเสส และพระเยซู ถายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวันที่
ทองฟ�าแจมใส ทานสามารถมองเห็น แมนาจอรแดน, ทะเลเดดซี, เมืองเบธเลเฮม 
และประเทศอิสราเอล ไดจากจุดน้ีอยางชัดเจน จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเพตรา 
(Petra) เมืองเพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพู หรือ Rose City ไดรับการ
ประกาศใหเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโกป ค.ศ. 1985 และ ไดรับการยกยอง
ใหเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของแหงโลกใหม (New 7 Wonders of the 
World) จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับลานทั่วโลกในวันมหัศจรรย 07/ 
07/ 07  มหานครสีดอกกุหลาบท่ีซอนตัวอยูในหุบเขาวาดี มูซา (Wadi Musa 
Valley) หรือหุบเขาแหงโมเสส ถูกสรางข้ึนในชวงศตวรรษที่ 4 กอนคริสตกาล โดย



 

 

ชาวนาบาเทียน (Nabataeans) และไดกลายมาเปนนครแหงการคาขนาดใหญ ซ่ึง
เปนตลาด ซ้ือสินคาสําคัญที่สุดของโลกตะวันออก ท่ีตอมาถูกละทิ้งเปนเวลานานกวา 
700 ป จนเม่ือมีนักสํารวจชาวสวิตเซอรแลนด โยฮันน ลุควิก บวรกฮารท เดิน
ทางผานมาพบ เห็นเขาเม่ือป พ.ศ. 2355 และนําไปเขียนในหนังสือช่ือ “TRAVEL 
IN SYRIA” จนทําใหเร่ิมเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายจนถึงปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารโรงแรม 
ท่ีพัก เดินทางเขาสูท่ีพัก GRAND VIEW PETRA หรือเทียบเทา  
วันที่ 3 เพตรา - อคาบา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานชมเมืองเพตรา (Petra)  ใหทานไดข่ีมาระยะทางประมาณ 800 

เมตร บนถนนทรายเพ่ือตรงเขาสูหนาเมือง **ไมรวมคาทิปข่ีมา โดยประมาณ 3-5 
USD** (ไมรวมคาข่ีลา, ข่ีอูฐ, รถมาลาก สนในกรุณาติดตอที่หัวหนาทัวร) จากน้ัน
เดินเทากับเสนทางมหัศจรรยกวา 1.5 กิโลเมตร ที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลก
และการซัดเซาะของน้ําเม่ือหลายลานปกอน เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพู
สูงชันทั้ง 2 ขางทาง จนพบกับความสวยงามของ มหาวิหารศักด์ิสิทธ์ิ เอล คาซเนท 
(Al-Khazneh หรือ The Treasury) ซึ่งสันนิษฐานวาสรางในศตวรรษที่ 1-2 เปน
วิหารท่ีแกะสลักโดยเจาะเขาไปในภูเขาสีชมพูท้ังลูก มีความสูง 40 เมตร และ มี



 

 

ความกวาง 28 เมตร วิหารแหงน้ีไดถูกออกแบบโดยไดรับอิทธิพลศิลปะของหลาย
ชาติเขาดวยกัน เชน อิยิปต, กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ เดิมทีถูกเช่ือวาเปนที่เก็บ
ขุมทรัพยสมบัติของฟาโรหอิยิปต นักประวัติศาสตรและนักโบราณคดีไดลงความเห็น
ตรงกันวา นาจะสรางข้ึนเพ่ือเปนการเฉลิมฉลองใหกับผูปกครองเมือง, ใชเปน
สถานที่ทําพิธีกรรมทางศาสนา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางไปยังเมืองอคาบา (Aqaba) เมืองทาและเมืองทองเที่ยวตากอากาศ

ที่สําคัญของประเทศจอรแดน เปนเมืองแหงเดียวของประเทศจอรแดนที่ถูกประกาศ
ใหเปนเมืองปลอดภาษี   

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารโรงแรม 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก CITY TOWER HOTEL หรือเทียบเทา  
วันที่ 4 อคาบา – ลองเรือทองกระจก - ทะเลทรายวาดิรัม 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมเมืองอคาบา แวะถายรูปกับทะเลแดง (Red Sea) ซึ่งเปนสถานที่

ทองเท่ียวสําคัญทางประวัติศาสตร โดยทะเลแหงน้ีคร้ังนึงไดมีการกลาวขานในพระ
คัมภีรของศาสนาคริสตวา  โมเสสไดทําอัศจรรยแหวกทะเลแดงพาชาวอิสราเอลหนี
ใหรอดพนจากการเปนทาสของอียิปตเพ่ือเดินทางไปสูแผน ดินแหงพันธสัญญาท่ีพระ
เปนเจาทรงมอบใหกับชาวอิสราเอล โดยการชูไมเทาของโมเสส ทะเลแดงน้ีมีนานน้ํา
ครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือประเทศจอรแดน อิสราเอล อิยิปต และซาอุดิอาระเบีย 
จากน้ันนําทานลองเรือทองกระจก (Big Glass Boat) แลนในทะเลแดง ชมความ
ใสของน้ําทะเล, ปะการัง, ปลาทะเลหลากชนิด, เมนทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ จากน้ัน 
ใหทานไดเดิน ชอปปم�งสินคาตางๆมากมาย ณ ตลาดของเมืองอาคาบา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู ทะเลทรายวาดิรัม (Wadi Rum) ทะเลทรายแหงน้ีในอดีตเปน

เสนทางคาราวานจากประเทศซาอุฯ เดินทางไปยงัประเทศซีเรียและปาเสลไตน เคย
เปนท่ีอยูอาศัยของชาวนาบาเทียนกอนที่จะยายถ่ินฐานไปสรางอาณาจักรอันยิ่งใหญ
ที่เมืองเพตรา ในศึกสงครามอาหรับรีโวลทระหวางป ค.ศ. 1916–1918 ทะเลทราย
แหงน้ีไดถูกใชเปนฐานบัญชาการในการบของนายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอวเรนซ 



 

 

และ เจาชายไฟซาล ผูนําแหงชาวอาหรับรวมรบกันขับไลพวกออตโตมันที่เขามา
รุกรานเพ่ือครอบครองดินแดน และตอมายังไดถูกใชเปนสถานที่จริงในการถายทํา
ภาพยนตฮอลลีวูดอันย่ิงใหญในอดีตเร่ือง “LAWRENCE OF ARABIA” ซ่ึงไดรับ
รางวัลออสการไดถึง 7 รางวัล และรางวัลจากสถาบันอ่ืนๆ มากกวา 30 รางวัล นํา
แสดงโดย Peter O’Toole, Omar Sharif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารโรงแรม 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก SUN CITY HOTEL หรือเทียบเทา  

วันที่ 5 สนุกสนานกับการน่ังรถ 4X4 ขับข่ีบนทะเลทราย -  ปราสาทเครัคแหงครูเสด - 
ทะเลเดดซี 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานน่ังรถ Jeep 4X4 รับบรรยากาศทองทะเลทรายท่ีถูกกลาวขานวาสวยงาม

ที่สุดของโลกแหงหน่ึง ดวยเม็ดทรายละเอียดสีชมพูอมสมอมแดงอันเงียบสงบท่ีกวาง
ใหญไพศาล สีของเม็ดทราบน้ันปรับเปล่ียนไปตามแสงของดวงอาทิตย ชมน้ําพุแหง
ลอว เรนซ สถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอี ลอวเรนซ ทหารชาวอังกฤษใชเปนสถานท่ี
พัก และคิดแผนการสูรบกันพวกออตโตมัน นําทานทองทะเลทรายตอไปยังภูเขาคา
ซารี ชมภาพเขียนแกะสลักกอนประวัติศาสตร ท่ีเปนภาพแกะสลักของชาวนาบา
เทียนท่ีแสดงถึงเร่ืองราวในชีวิตประจําวันตางๆ และรูปภาพตาง ๆ  ผานชมเต็นท
ชาวเบดูอินท่ีอาศัยอยูในทะเลทราย เลี้ยงแพะเปนอาชีพ จากน้ันนําทานสูเมืองเครัค 
(Kerak) ซึ่งต้ังอยูบนท่ีราบสูงขนาดใหญใหทานไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนอันงดงาม



 

 

ขางทาง ระหวางทางข้ึนสูเขาโดยเฉพาะบริเวณที่ถูกเรียกขานกันวาเปนแกรนดแคน
ยอนแหงจอรแดน จากน้ันนําทานชมปราสาทเครัคแหงครูเสด (Kerak Castle) ซึ่ง
สรางในป ค.ศ. 1142 โดย ผูปกครอง Payen Le Boutieller ในอดีตเปนเมือง
ศูนยกลางขนาดใหญของนักรบครูเสด และสรางเพ่ือควบคุมเสนทางท้ังทางเหนือ
และใตและใชในการตอสูในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิมจนกระทั่งในป ค.ศ. 
1187 ไดถูกเขาทําลายโดยนักรบมุสลิมภายใตการนําทัพของซาลาดิน (Saladin) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู ทะเลเดดซี (Dead Sea) ซ่ึงเปนทะเลที่ถูกบันทึกลงใน กิน

เนสสบุค วา เปนจุดท่ีต่ําท่ีสุดในโลก มีความต่ํากวาระดับน้ําทะเลถึง 400 เมตร 
และ มีความเค็มท่ีสุดในโลกมากกวา 20 เปอรเซนตของน้ําทะเลท่ัวไป ทําใหไมมี
ส่ิงมีชีวิตใดเลยอาศัยอยูไดในทองทะเลแหงน้ี ใหทานอิสระในการลงเลนน้ําทะเล 
และ พิสูจนความจริงวาสามารถลอยตัวไดจริงหรือไม (การลงเลนน้ําในทะเลมีวิธี
ข้ันตอนการลงเลน และขอควรระวังตางๆ ควรฟงคําแนะนําจากมัคคุเทศกทองถ่ิน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารโรงแรม 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก RAMADA HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที ่6 นครเจอราช – โรมันโบราณ – กรุงอัมมาน – ป�อมปราการแหงกรุงอัมมาน – 
สนามบิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

 นําทานเดินทางสูนครเจอราช (Jerash) 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันย่ิงใหญ
ของอาณาจักรโรมัน โดยสันนิษฐานวาเมืองน้ีนาจะถูกสรางในราว 200 – 100 ป
กอนคริสตกาล ในป ค.ศ. 749 นครแหงน้ีไดถูกแผนดินไหวคร้ังใหญทําลาย และถูก
ฝงกลบโดยทราย หลังจากน้ันก็ไดสูญหายไปเปนนับพันป ชมซุมประตูกษัตริยเฮเด
รียน (Hadrian 's Arch) จากน้ันนําทานเดินเขาประตูทางทิศใตชมโอวัลพลาซา 
(Oval Plaza) สถานท่ีชุมนุมพบปะสังสรรคของชาวเมือง ชมโรมันโบราณ (South 
Roman Theatre) ซ่ึงก็คือโรงละครทางทิศใต สรางในราวป ค.ศ. 90-92 จุผูชม
ไดถึง 3,000 คน มีจุดเสียงสะทอนตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกับความ
อัศจรรยเพียงพูดเบาๆ ก็จะมีเสียงสะทอนกองเขามาในหูของเรา จากน้ันนําทานชม
น้ําพุใจกลางเมือง (Nymphaeum) ท่ีสรางข้ึนในป ค.ศ. 191 เพ่ืออุทิศแดเทพธิดา
แหงขุนเขา ซ่ึงเปนท่ีนับถือของชาวเมืองแหงน้ี มีที่พนน้ําเปนรูปหัวสิงโตทั้งเจ็ด และ
ตกแตงดวยเทพตางๆ ประจําซุมดานบนของน้ําพุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางกลับสูกรุงอัมมาน นําทานชมเมืองหลวงกรุงอัมมาน (Amman) 

เมืองหลวงท่ีต้ังอยูบนภูเขา 7 ลูก และมีประวัติศาสตรยาวนานมากกวา 6,000 ป 
ผานชมยานเมืองเกา เมืองใหม ยานธุรกิจ ตลาดใจกลางเมือง ยานคนรวย ฯลฯ 
จากน้ันนําทานชม ป�อมปราการแหงกรุงอัมมาน (Citdael) ท่ีถูกสรางข้ึนเพ่ือเปนจุด
สังเกตเหตุการณตางๆรอบเมือง ใหทานอิสระถายรูปตรงจุดชมวิวที่สวยที่สุดของ



 

 

เมืองแหงน้ี โดยมีฉากหลังเปนโรงละครโรมันที่มีขนาดใหญที่สุดในประเทศจอรแดน
ที่สามารถจุผูชมไดถึง 6,000 คน และ ตึกรามบานชองท่ีต้ังอยูบนภูเขาสูง อันแปลก
ตาย่ิงนัก 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
18.00 น.  ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินอัมมาน เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับสู

ประเทศไทย 
วันที่ 7 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
02.05 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน EK906 

**กรุปออกเดินทางต้ังแตวันท่ี 11 พ.ย. 62 ออกเดินทางสูดูไบเวลา 01.45 น.** 
06.05 น. ถึงสนามบินดูไบ รอเปล่ียนเคร่ือง 

**กรุปออกเดินทางต้ังแตวันท่ี 11 พ.ย. 62 เดินทางถึงดูไบเวลา 06.40 น.** 
08.45 น. ออกเดินทางตอสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน EK 370 

**กรุปออกเดินทางต้ังแตวันท่ี 11 พ.ย. 62 ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ เวลา 09.30 น. 
เที่ยวบินท่ี EK 372** 
**กรุปออกเดินทางต้ังแตวันท่ี 03 ธ.ค. 62 ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ เวลา 08.50 
น.** 

18.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
**กรุปออกเดินทางต้ังแตวันท่ี 11 พ.ย. 62 เดินทางถึงกรุงเทพฯ  เวลา 18.40 น.** 
**กรุปออกเดินทางต้ังแตวันท่ี 03 ธ.ค. 62 เดินทางถึงกรุงเทพฯ  เวลา 17.55 น.** 

 

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

อัตราคาบริการ   

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 



 

 

วันท่ี 07-13 
ต.ค. 62 43,900 43,900 43,900 28,900 4,500 

วันที่ 11-17 
พ.ย. 62 43,900 43,900 43,900 28,900 4,500 

วันที่ 03-09 
ธ.ค. 62 43,900 43,900 43,900 28,900 4,500 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เง่ือนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายกุารใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการ

จองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน 
ท้ังแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาธรรมเนียมวีซาจอรแดน 
10. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 



 

 

2 ใบ,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถ่ิน  (35 USD) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (21 USD) 
 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 
 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายข้ึน 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางย่ิงในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 



 

 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว (30ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  



 

 

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง เชน คาวีซา
และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 


