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The Mystic of Jordan 
7 DAYS 4 NIGHTS 

เดินทาง เดือนมกราคม – มีนาคม 63  

ราคาแนะนําเพียง 47,900.- 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ   

22.00 
น. 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 9 
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 
 

วันที่ 2 ดูไบ – อัมมาน -  มาดาบา – ภูเขาเนโบ - เพตรา 
01.05 น. ออกเดินทางสูนครดูไบดวยเที่ยวบิน EK385 
05.00น. เดินทางถึงกรุงดูไบ รอเปล่ียนเคร่ือง 
08.00น.  ออกเดินทางสูกรุงอัมมาน ดวยเที่ยวบิน EK901 
09.40 
น. 
 
 
 

ถึงสนามบินนานาชาติ Queen Alia กรุงอัมมาน (Amman)ประเทศจอรแดน 
(Jordan) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทย 5 ช่ัวโมง) นําทานเดินทางสูเมืองมาดาบา (Madaba) หรือเมืองแหงโมเสก ชม
โบสถกรีก-ออโธดอกซแหงเซนตจอรจ (Greek Orthodox Church of St. 
George) ถกูสรางในราวป ค.ศ. 600 ยคุของไบแซนไทน ชมภาพแผนทีดิ่นแดนศกัดิ
สิทธิ์แหงเยรูซาเลม ตกแตงโดยโมเสกสตีางๆ ประมาณ 2.3 ลานช้ินแสดงถงึพื้นที่
ดินแดนศักด์ิสิทธิต์างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอรเรเนียน, เยรูซาเล็ม, แมน้ําจอรแดน, 
ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียปิต ฯลฯ 
 
 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ 
วนัที� �. ดไูบ – อมัมาน -  มาดาบา – ภูเขาเนโบ - เพตรา  
วนัที� �. เพตรา - อคาบา 
วนัที� �. อคาบา – ลอ่งเรอืทอ้งกระจก - ทะเลทรายวาดิรมั 
วนัที� �. สนกุสนานกบัการนั�งรถ �X� ขบัขี�บนทะเลทราย -  ปราสาทเครคัแห่งครูเสด - ทะเลเดดซี 
วนัที� �. นครเจอราช – โรมนัโบราณ – กรุงอมัมาน – ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน – สนามบิน 
วนัที� �. ดไูบ - กรุงเทพฯ 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
กลางวัน 

 
 
 
 
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

  บาย      นําทานเดินทางขึ้นชมภูเขาเนโบ (Mount Nebo) ดินแดนศักด์ิสิทธิท์ี่ต้ังอยูบนเขาซึง่
เช่ือกันวานาจะเปนบริเวณที่เสียชีวติและฝงศพของโมเสส ผูนําชาวยวิที่นําพาชาวยิว
เดินทางจากอิยปิตมายังเยรูซาเลม ชมโบสถอนุสรณโมเสส (The Moes Memorial 
Church) ภายในโบสถประกอบไปดวยภาพโมเสกสีบนพื้นโบสถอันลาคา แสดงถึงภาพ
ชีวติสัมพันธระหวางคน, สตัว และธรรมชาติ, รูปคน ฯลฯ และยงัมแีทนพธิี มาน่ัง ตาม
รูปแบบของศาสนาคริสตไวประกอบพิธตีาง ๆ และอนุญาตใหใชในปจจุบัน ในป ค.ศ. 
2000 โป�ป จอหน ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่น่ีและไดประกาศใหเปนดินแดน
ศักด์ิสิทธิ์ จากน้ันชมอนุสรณไมเทาศักดิส์ทิธแหงโมเสส (The Serpentine 
Cross sculpture) ซึ่งมีลักษณะเปนไมเทาในรูปแบบไมกางเขน โดยอุทศิเปน
สัญลักษณของโมเสส และพระเยซู ถายรูป ณ จุดชมววิ โดยในวันทีท่องฟ�าแจมใส ทาน
สามารถมองเห็น แมนาจอรแดน, ทะเลเดดซี, เมืองเบธเลเฮม และประเทศอิสราเอล ได
จากจดุน้ีอยางชัดเจน จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเพตรา (Petra) เมอืงเพตรา มหา
นครศิลาทรายสชีมพู หรือ Rose City ไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกจาก
องคการยูเนสโกป ค.ศ. 1985 และ ไดรับการยกยองใหเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของ
แหงโลกใหม (New 7 Wonders of the World) จากการตัดสินโดยการโหวตจาก
บุคคลนับลานทั่วโลกในวันมหศัจรรย 07/ 07/ 07  มหานครสดีอกกหุลาบที่ซอนตัว
อยูในหุบเขาวาดี มูซา (Wadi Musa Valley) หรือหุบเขาแหงโมเสส ถูกสรางขึ้น
ในชวงศตวรรษที่ 4 กอนคริสตกาล โดยชาวนาบาเทียน (Nabataeans) และได



 

 

กลายมาเปนนครแหงการคาขนาดใหญ ซึ่งเปนตลาด ซื้อสินคาสาํคญัที่สุดของโลก
ตะวันออก ทีต่อมาถูกละทิง้เปนเวลานานกวา 700 ป จนเมือ่มีนักสํารวจชาว
สวิตเซอรแลนด โยฮนัน ลุควกิ บวรกฮารท เดินทางผานมาพบ เห็นเขาเมื่อป พ.ศ. 
2355 และนําไปเขียนในหนังสือช่ือ “TRAVEL IN SYRIA” จนทําใหเร่ิมเปนที่รูจกักัน
อยางแพรหลายจนถึงปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารโรงแรม 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั GRAND VIEW PETRA หรือเทียบเทา  

 
วันที่ 3 เพตรา - อคาบา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานชมเมืองเพตรา (Petra)  ใหทานไดขี่มาระยะทางประมาณ 800 เมตร 

บนถนนทรายเพือ่ตรงเขาสูหนาเมือง **ไมรวมคาทปิขีม่า โดยประมาณ 3-5 USD** 
(ไมรวมคาขี่ลา, ขีอู่ฐ, รถมาลาก สนใจกรุณาติดตอทีห่ัวหนาทวัร) จากน้ันเดินเทากบั
เสนทางมหศัจรรยกวา 1.5 กิโลเมตร ที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซดั
เซาะของน้ําเมื่อหลายลานปกอน เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชันทัง้ 2 ขาง
ทาง จนพบกับความสวยงามของ มหาวิหารศกัดิ์สทิธิ ์เอล คาซเนท (Al-Khazneh 



 

 

หรือ The Treasury) ซึง่สันนิษฐานวาสรางในศตวรรษที่ 1-2 เปนวิหารที่แกะสลัก
โดยเจาะเขาไปในภูเขาสีชมพูทัง้ลูก มคีวามสูง 40 เมตร และ มคีวามกวาง 28 เมตร 
วิหารแหงน้ีไดถกูออกแบบโดยไดรับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเขาดวยกัน เชน อิยิปต, 
กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ เดิมทถีกูเช่ือวาเปนที่เก็บขมุทรัพยสมบัติของฟาโรหอิยิปต นัก
ประวัตศิาสตรและนักโบราณคดีไดลงความเหน็ตรงกันวา นาจะสรางขึ้นเพือ่เปนการ
เฉลิมฉลองใหกับผูปกครองเมือง, ใชเปนสถานที่ทําพธิีกรรมทางศาสนา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บาย นําทานเดินทางไปยังเมืองอคาบา (Aqaba) เมืองทาและเมอืงทองเที่ยวตากอากาศที่

สําคัญของประเทศจอรแดน เปนเมืองแหงเดียวของประเทศจอรแดนทีถู่กประกาศให
เปนเมืองปลอดภาษี   

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารโรงแรม 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั CITY TOWER HOTEL หรือเทียบเทา  

 
วันที่ 4 อคาบา – ลองเรือทองกระจก - ทะเลทรายวาดิรัม 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมเมืองอคาบา แวะถายรูปกับทะเลแดง (Red Sea) ซึ่งเปนสถานทีท่องเที่ยว

สําคัญทางประวติัศาสตร โดยทะเลแหงน้ีคร้ังนึงไดมกีารกลาวขานในพระคัมภีรของ
ศาสนาคริสตวา  โมเสสไดทําอัศจรรยแหวกทะเลแดงพาชาวอิสราเอลหนีใหรอดพนจาก
การเปนทาสของอียิปตเพื่อเดินทางไปสูแผน ดินแหงพันธสัญญาที่พระเปนเจาทรงมอบ
ใหกับชาวอิสราเอล โดยการชูไมเทาของโมเสส ทะเลแดงน้ีมีนานน้ําครอบคลมุถึง 4 
ประเทศ คือประเทศจอรแดน อิสราเอล อิยปิต และซาอุดิอาระเบีย จากนั้นนําทาน
ลองเรือทองกระจก (Big Glass Boat) แลนในทะเลแดง ชมความใสของน้ําทะเล, 
ปะการัง, ปลาทะเลหลากชนิด, เมนทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ จากน้ัน ใหทานไดเดิน ชอป
ปم�งสินคาตางๆมากมาย ณ ตลาดของเมอืงอาคาบา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู ทะเลทรายวาดริัม (Wadi Rum) ทะเลทรายแหงน้ีในอดตีเปน

เสนทางคาราวานจากประเทศซาอุฯ เดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน เคยเปน
ที่อยูอาศัยของชาวนาบาเทียนกอนที่จะยายถิ่นฐานไปสรางอาณาจกัรอันยิ่งใหญที่เมือง



 

 

เพตรา ในศึกสงครามอาหรับรีโวลทระหวางป ค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแหงน้ีได
ถูกใชเปนฐานบัญชาการในการบของนายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอวเรนซ และ เจาชาย
ไฟซาล ผูนําแหงชาวอาหรับรวมรบกันขับไลพวกออตโตมนัที่เขามารุกรานเพือ่
ครอบครองดินแดน และตอมายังไดถูกใชเปนสถานที่จริงในการถายทําภาพยนตฮอลลี
วูดอันย่ิงใหญในอดีตเร่ือง “LAWRENCE OF ARABIA” ซึง่ไดรับรางวัลออสการได
ถึง 7 รางวัล และรางวัลจากสถาบันอ่ืนๆ มากกวา 30 รางวัล นําแสดงโดย Peter 
O’Toole, Omar Sharif 
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คํ่า 

 
 
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารโรงแรม 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั SUN CITY HOTEL หรือเทียบเทา  
 

วันที่ 5 สนุกสนานกับการน่ังรถ 4X4 ขับขีบ่นทะเลทราย -  ปราสาทเครคัแหงครูเสด - 
ทะเลเดดซ ี

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานน่ังรถ Jeep 4X4 รับบรรยากาศทองทะเลทรายทีถ่กูกลาวขานวาสวยงาม

ที่สุดของโลกแหงหน่ึง ดวยเม็ดทรายละเอียดสีชมพอูมสมอมแดงอันเงียบสงบทีก่วาง
ใหญไพศาล สีของเมด็ทราบน้ันปรับเปล่ียนไปตามแสงของดวงอาทติย ชมน้ําพุแหงลอว 
เรนซ สถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอี ลอวเรนซ ทหารชาวอังกฤษใชเปนสถานที่พกั และ
คิดแผนการสูรบกันพวกออตโตมัน นําทานทองทะเลทรายตอไปยังภูเขาคาซารี ชม



 

 

ภาพเขียนแกะสลักกอนประวติัศาสตร ที่เปนภาพแกะสลักของชาวนาบาเทียนที่แสดงถงึ
เร่ืองราวในชีวติประจําวันตางๆ และรูปภาพตาง ๆ  ผานชมเต็นทชาวเบดูอินที่อาศัยอยู
ในทะเลทราย เลี้ยงแพะเปนอาชีพ จากน้ันนําทานสูเมืองเครัค (Kerak) ซึง่ตัง้อยูบนที่
ราบสูงขนาดใหญใหทานไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนอันงดงามขางทาง ระหวางทางขึ้นสู
เขาโดยเฉพาะบริเวณที่ถกูเรียกขานกันวาเปนแกรนดแคนยอนแหงจอรแดน จากน้ันนํา
ทานชมปราสาทเครัคแหงครูเสด (Kerak Castle) ซึ่งสรางในป ค.ศ. 1142 โดย 
ผูปกครอง Payen Le Boutieller ในอดตีเปนเมืองศูนยกลางขนาดใหญของนักรบครู
เสด และสรางเพื่อควบคุมเสนทางทัง้ทางเหนือและใตและใชในการตอสูในสงครามครู
เสดกับกองทพัมุสลมิจนกระทั่งในป ค.ศ. 1187 ไดถูกเขาทาํลายโดยนักรบมุสลมิภายใต
การนําทัพของซาลาดิน (Saladin) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู ทะเลเดดซี (Dead Sea) ซึง่เปนทะเลที่ถกูบันทึกลงใน กิน

เนสสบุค วา เปนจุดทีต่ํ่าที่สุดในโลก มคีวามต่ํากวาระดับน้ําทะเลถึง 400 เมตร และ มี
ความเคม็ที่สดุในโลกมากกวา 20 เปอรเซนตของน้ําทะเลทั่วไป ทําใหไมมีสิง่มชีีวติใด
เลยอาศัยอยูไดในทองทะเลแหงน้ี ใหทานอิสระในการลงเลนน้ําทะเล และ พิสูจนความ
จริงวาสามารถลอยตัวไดจริงหรือไม (การลงเลนน้ําในทะเลมีวธิีขั้นตอนการลงเลน และ
ขอควรระวังตางๆ ควรฟงคําแนะนําจากมัคคุเทศกทองถิ่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารโรงแรม 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั RAMADA HOTEL หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 6 นครเจอราช – โรมันโบราณ – กรุงอัมมาน – ป�อมปราการแหงกรุงอัมมาน – 
สนามบนิ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสูนครเจอราช (Jerash) 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิง่ใหญ
ของอาณาจกัรโรมัน โดยสันนิษฐานวาเมอืงน้ีนาจะถูกสรางในราว 200 – 100 ปกอน
คริสตกาล ในป ค.ศ. 749 นครแหงน้ีไดถูกแผนดินไหวคร้ังใหญทาํลาย และถูกฝงกลบ
โดยทราย หลงัจากน้ันก็ไดสูญหายไปเปนนับพนัป ชมซุมประตูกษัตริยเฮเดรียน 
(Hadrian 's Arch) จากน้ันนําทานเดินเขาประตูทางทศิใตชมโอวลัพลาซา (Oval 
Plaza) สถานที่ชุมนุมพบปะสังสรรคของชาวเมือง ชมโรมันโบราณ (South Roman 
Theatre) ซึ่งกคื็อโรงละครทางทศิใต สรางในราวป ค.ศ. 90-92 จุผูชมไดถงึ 3,000 
คน มีจดุเสียงสะทอนตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกับความอัศจรรยเพียงพูดเบาๆ ก็
จะมีเสียงสะทอนกองเขามาในหขูองเรา จากน้ันนําทานชมน้ําพุใจกลางเมือง 
(Nymphaeum) ที่สรางขึ้นในป ค.ศ. 191 เพื่ออุทศิแดเทพธิดาแหงขุนเขา ซึง่เปนที่
นับถือของชาวเมืองแหงน้ี มีที่พนน้ําเปนรูปหวัสิงโตทั้งเจด็ และตกแตงดวยเทพตางๆ 
ประจําซุมดานบนของน้ําพ ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย นําทานเดินทางกลับสูกรุงอัมมาน นําทานชมเมืองหลวงกรุงอัมมาน (Amman) เมือง

หลวงทีต้ั่งอยูบนภูเขา 7 ลกู และมีประวติัศาสตรยาวนานมากกวา 6,000 ป ผานชม
ยานเมืองเกา เมืองใหม ยานธุรกิจ ตลาดใจกลางเมอืง ยานคนรวย ฯลฯ จากน้ันนําทาน
ชม ป�อมปราการแหงกรงุอัมมาน (Citdael) ที่ถกูสรางขึ้นเพือ่เปนจดุสังเกต
เหตุการณตางๆรอบเมือง ใหทานอิสระถายรูปตรงจดุชมววิที่สวยที่สดุของเมืองแหงน้ี 
โดยมีฉากหลังเปนโรงละครโรมันทีม่ขีนาดใหญที่สุดในประเทศจอรแดนที่สามารถจผุูชม
ไดถงึ 6,000 คน และ ตึกรามบานชองทีต้ั่งอยูบนภูเขาสงู อันแปลกตายิ่งนัก 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
21.00 น. ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินอัมมาน เพือ่เตรียมตัวเดินทางกลับสู

ประเทศไทย 
 

วันที่ 7 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
01.45 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน EK906 

** คณะออกเดนิทางตัง้แตวันที่ 25 มี.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 02.05 น. และ
เดินทางถึงดูไบเวลา 06.05 น.** 

06.40น. ถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเคร่ือง 
09.30น. ออกเดินทางตอสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน EK 370 

** คณะออกเดนิทางตัง้แตวันที่ 25 มี.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 09.45 น. และ
เดินทางถึงกรงุเทพเวลา 18.55 น.** 

18.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภมูิโดยสวัสด์ิภาพ 
 

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



 

 

ราคาแนะนําเพียง 
The Mystic of Jordan  7 DAYS 4 NIGHTS 

โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ทานละ 

วันที่ 29 ม.ค. - 
04 ก.พ. 63 47,900.- 47,900.- 47,900.- 26,900.- 4,900.- 

วันที่ 12 - 18 
ก.พ. 63 47,900.- 47,900.- 47,900.- 26,900.- 4,900.- 

วันที่ 24 - 30 
มี.ค. 63 47,900.- 47,900.- 47,900.- 26,900.- 4,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.    ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ทีน่ั่งจะยืนยันเมือ่ไดรับเงินมดัจาํแลว

เทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทาํการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวนัจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทวัรโดยอัตโนมติั 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจดัเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจังหวดั) ใหทานติดตอ

เจาหนาที ่กอนออกบัตรโดยสารทกุคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิ์ไม รับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมขีั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ทัง้
แบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพือ่ประกอบการ
ตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่



 

 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ มโีรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมีความจาํเปนตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ใน

กรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรื่องสขุภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบรษัิทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาธรรมเนียมวีซาจอรแดน 
10. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3 % 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองดืม่ที่สัง่พเิศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 
ใบ,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจาํตวั, คากระเป�าเดินทางหรอืของ
มคีาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง 
5. คาทปิพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น  (35 USD) 
6. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (21 USD) 
 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวซีาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทตู มใิชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารทีดี่และ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทตูงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกบัทางบริษทั 

ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพือ่วางแผนในการขอวีซาของทาน ซึง่บาง
สถานทตูใชเวลาในการพิจารณาวีซาทีค่อนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวาง
การพิจารณาอนุมติัวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศทีต่นพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หาก
นับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสอืเดินทางเลมใหม และกรุณา
เตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกบัทางบริษทัดวย เน่ืองจากประวัตกิารเดินทางของทานจะ



 

 

เปนประโยชนอยางยิง่ในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวาง
สําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบตอ
ปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด 
หรือ การขดีเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจาํคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา

จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเกบ็คามัดจาํต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมคีาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทาํการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเกบ็คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 
3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะนัง่ตองมคุีณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรีางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉกุเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long 
leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทางคืนคาใชจายทัง้หมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาเก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทางเกบ็คาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทางและมผีลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษทัฯกาํหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษทัและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  



 

 

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา
ทัวรหรือมดัจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ
คาบริการยื่นวีซา / คามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) 
คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจาํนวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม
คืนคาทวัรทัง้หมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที ่
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทาํใหหองพักแบบหอง

เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพกัแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพกัตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มอุีณหภมูต่ํิา 
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากและหองพกั

ในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพือ่ใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่

มีขนาดกะทดัรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และ
หองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 


