
 

 

รหัสทัวร BID1903766 
ทัวรจอรแดน มหศัจรรย..JORDAN นอนแคมป� 6 วัน 3 คืน (RJ) 
มาดาบา   โบสถกรีก   ออโธดอกซแหงเซนตจอรน   เมาทเนโบ 
ทะเลทรายวาดิรัม   มหานครเพตรา   ปราสาทเครัคแหงคูเสด   ทะเลเดดซ ี
นครเจราช   ป�อมปราการแหงกรุงอัมมาน   อัมมาน 
อิสระชอปปم�ง ณ ซิต้ีมอลล 

 



 

 

 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
วันแรก       สนามบินสุวรรณภูมิ 
21.30 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 Row Q สายการบิน Royal 

Jordanian Airlines (RJ) โดยมีเจาหนาที ่บริษัทฯ คอยใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

 วันที่สอง            มาดาบา • โบสถกรีก – ออโธดอกซแหงเซนตจอรน • เมาทเนโบ • 
ทะเลทรายวาดิรัม   ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)  

 
 
 
 
 
 
 
 
00.25 น. ออกเดินทางสูกรุงอัมมาน ประเทศจอรแดน โดยเท่ียวบิน RJ 181 ** บริการ

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

อัมมาน ประเทศจอรแดน  



 

 

 หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระแลว (เวลาทองถิ ่นชากวา
ประเทศไทย 4 ชั่วโมง) จากนั้นนําทุกทานเดินทาง เขาสูเมืองอัมมาน เขาโรงแรม
เพ่ือรับประทานอาหารเชา 

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

ชมโบสถกรีก – ออโธดอกซแหงเซนตจอรน ถูกสรางในราวป คศ. 600 ยุค
ของไบแซนไทนชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิ ์สิทธิ ์แหงเยรูซาเลม ตกแตงโดย
โมเสกสีตางๆ ประมาณ 2.3  ลานชิ้น แสดงถึงพื้นที่ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตางๆ ใน
แถบรอบทะเลเมดิเตอรเรเนียน, เยรูซาเลม, แมนํ้าจอรแดน, ทะเลเดดซี, เขาไซ
นาย, อียิปต ฯลฯ  

 
จากน้ัน  นําทานเดินทางชม เมาทเนโบ (Mount Nebo) ดินแดนศักดิ์สิทธที่ตั้งอยูบนเขา

ซึ่งเชื่อกันวา นาจะเปนบริเวณที่เสียชีวิตและฝงศพของโมเสส ผูนําชาวยิวสเดินทาง



 

 

จากอิยิปตมายัง เยรูซาเลม ชมพิพิธภัณฑขนาดยอม ภายในเก็บสิ่งของตางๆ ที่ขุด
พบภายในบริเวณนี้ พรอมทั้งมีภาพถายตางๆ ภาพถายที่สําคัญคือภาพที่ โป�บ 
จอรน ปอล ที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่นี่และไดประกาศใหเปนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ในป 
ค.ศ. 2000 ชมอนุสรณไมเทาศักดิ์สิทธิ์แหงโมเสสและพระเยซู อิสระทุกทาน
ถายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวันที่ทองฟ�าแจมใสทานสามารถมองเห็นแมน้ําจอรแดน
,ทะเลเดดซ,ีเมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอลไดจากจุดน้ีอยางชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากน้ัน นําทานเดินทางสู ทะเลทรายวาดิรัม (Wadi Rum) หรือมีอีกชื่อ
หนึ่งวา “หุบเขาแหงพระจันทร” (TheValley of The Moon) ซึ่งมีจุดเดนดาน
ทัศนียภาพที่งดงามของหินผาในบริเวณนั้น มีภูมิทัศนที่เปนทะเลทรายสลับกับหุบ
ผาขนาดใหญ ทะเลทรายแหงนี้ในอดีตเปนเสนทางคาราวานจากประเทศซาอุฯ
เดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเลสไตนในศึกสงครามอาหรับรีโวลทระหวางป 
ค.ศ. 1916–1918 ณ แหงน้ีไดถูกใชเปนฐานบัญชาการในการรบของ ทีอี ลอวเรนซ 
และเจาชายไฟซาล และตอมายังไดถูกใชเปน สถานที่จริงในการถายทําภาพยนต
เร่ือง “Lawrence of Arabia” 
 นําทานเขาสูแคมป�ที่พัก SUN  CITY CAMP หรือเที่ยบเทา 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คํ่า  ไ บริการอาหารเย็นในแคมป�กลางทะเลทราย แบบทองถิ่นของชนเผาเบดู

อิน อิสระพักผอนตามอัธยาศัย ดื่มดํ่ากับบรรยากาศกลางทะเลทรายสีชมพูยามคํ่า
คืน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สาม             ทะเลทรายวาดิรัม • มหานครเพตรา           
 ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา ไ บริการอาหารเชาแบบทองถิ่น ณ แคมป�ที่พัก นําทานน่ังรถจิ๊บหรือรถกระบะ

เที่ยวชมพื้นที่โดยรอบ (หรือทานสามารถขี่อูฐ ไมรวมคาขี่อูฐทานละ 25 USD) 
สัมผัสบรรยากาศของทะเลทรายแหงนี ้ ซึ ่งถูกกลาวขานวา เปนทะเลทรายที่
สวยงามที่สุดของโลกอีกแหงหนึ่ง ดวยเม็ดทรายละเอียดสีชมพูอมสมอมแดงอัน
เงียบสงบที่กวางใหญไพศาล (สีของเม็ดทรายปรับเปลี่ยนตามแสงของดวงอาทิตย) 
พาชม “น ํ ้ าพ ุแห งลอว  เรนซ” (Lawrence’s Spring หร ือ Lawrence’s 
Fountain) ซึ่งเปนสถานที่อดีตนายทหาร ทีอี ลอวเรนซ ทหารชาวอังกฤษใชเปน
สถานที่พักและคิดแผนการตอสู กับออตโตมัน นําทานทองทะเลทรายตอไปยัง 

ภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนกอนประวัติศาสตร ที่เปนภาพแกะสลักของชาวนาบา
เทียน ที่แสดงถึงเร่ืองราวในชีวิตประจําวัน และรูปภาพตางๆ ผานชมเตนทชาวเบดู



 

 

อินที่อาศัยอยูในทะเลทรายเลี้ยงแพะเปนอาชีพ ฯลฯ จากนั้นนําทุกทานเดินทางสู 
เพตรา (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

เที่ยง ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากน้ัน นําทานเดินทางสู มหานครเพตรา (Petra) **ไดรับการประกาศใหเปนมรดก

โลกจากองคการยูเนสโก ป ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก
แหงใหม จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับลานทั่วโลกในวัน
มหัศจรรย 07/07/07 ** มหานครหินสีกุหลาบแกะสลักโบราณที่ซอนตัวอยาง
ลึกลับในหุบเขาวาดี มูซา (Wadi Musa) หุบเขาที่ตั้งอยูระหวางทะเลสาบเดดซี
กับทะเลอัคบา ชนกลุมแรกที่เดินทางเขาสูนครเพตราคือพวก เอโดไมท ซึ่งเขามา
ราว 1,000 ป กอนคริสตกาล แตชนเผาที่สรางเมืองเพตราขึ้นมาน้ันคือ ชาวนาบา
เทียน ในศตวรรษที่ 4 กอนคริสตกาล คนกลุมนี้สกัดผาหินทรายเปนที่อยูอาศัย 
และนครแหงนี ้เดิมนั้นเปนนครแหงการคาขนาดใหญ ซึ ้งตอมาถูกละทิ ้งเปน
เวลานานกวา 700 ป จนเมื่อเมื่อนักสํารวจชาวสวิตเซอรแลนดโยฮันน ลุค วิก 
บวรก ไดคนพบนครศิลาแหงนี้ ในป ค.ส 1812 และไดนําไปเขียนในหนังสือชื่อ 
Travel in Syria จําทําใหเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายจนถึงปจจุบัน 

 



 

 

นําทานชมมหานครเพตรา ** สําหรับการเขาชมทางทัวรไดจัดใหทานนั่งมาเพื่อ
เขาชมเมืองเพตรา (รวมในคาบริการแลว และเปนธรรมเนียมที่ตองมีคาทิป
ใหแกคนจูงมา ทานละ 5 USD/ตอทาน/ตอเที่ยว – ไมรวมคาบริการขี่ลา 15-
20 USD/ทาน,-ขี่อูฐ 30 US.D/ทาน,นั่งรถมา 40 USD/คันนั่งได 2 ทาน 
ราคาแลวแตความสามารถในการตอลอง หรือกรุณาติดตอหัวหนาทัวร) เมื่อ
ลัดเลาะไปตามพื ้นหินและทรายกวา 800 เมตร ที ่จะมุ งหนาไปในเสนทาง
ม หั ศ จ ร ร ย  ท ี ่ ท า ง เ ข  า อ อก ข อ ง  เ ม ื อ ง เพ ต ร า  ค ื อ  บ ริ เ ว ณ ซ อก เ ข า
เรียกวา ซิค (Siq) เปนหุบเขาสูง 250 ฟุต และทอดคดเคี้ยวไปบนเสนทางที่พาด

ผานเขาไปถึงใจกลางเมือง เกิดจากการถูกนํ้าซัดกัดกรอนจนเกิดเปนชองทางเดิน
เล็กๆ ระหวางหุบเขา ความสวยงามของหุบเขาทั้งสองดาน สวยงามดวยสีสันของ
หินสีตางๆ ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ ชมรองรอยซากปรักหักพังที่ยังมีรองรอยใหเห็น
การจัดการเรื่องการชลประทานใน การลําเลียงนํ้าจากแหลงนํ้าภูเขาเขาสูตัวเมือง
ไดอยางนาทึ่ง และยังมีภาพศิลปะแกะสลักจากภูเขาอีกมากมาย จากนั้นเขาเขต
หนาผาสูงชันสองขางทางสู มหานครแหงศิลาทรายสีชมพู ตื่นตา ตื่นใจกับความ
สวยงามของมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ปราสาททรายสีชมพู ที่นี่เคยใชเปนสถานที่ถาย
ทําภาพยนตรเรื ่อง อินเดียนา โจนส ภาค 3 ขุมทรัพยสุดขอบฟ�า มหาวิหาร
แกะสลักเสลาจากภูเขาอยางกลมกลืนไดสัดสวนและสวยงามนาอัศจรรย เปน
อาคาร 2 ชั้น ประดับ ดวยเสาแบบคอรินเทียนสและรูปคน ซึ่งสลักขึ้นจากเขา
บริเวณกลางเมือง วากันวาเปนคลังที่เก็บสมบัติของฟาโรห 

เย็น ไ บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

  โรงแรม HAYAT ZAMAN HOTEL PETRA หรือเทียบเทา** ระดับ 4 
ดาว **  

วันที่สี่                 ปราสาทเครัคแหงคูเสด • ทะเลเดดซ ี           
 ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองเครัค (Kerak) ** ใชเวลเดินทางประมาณ 2.30 ชม. ** 

ซึ่งตั้งอยูบนที่ราบสูงขนาดใหญ ชมทิวทัศนอันงดงามของหุบเขาทั้งสองขางทางจน
ไดฉายาเปน “แกรนดแคนยอนแหงจอรแดน” ชม ปราสาทเครัคแหงครูเสด สราง
ในป ค.ศ. 1142 โดย ผูปกครอง PAYEN LE BOUTIELLER ในอดีตเปนเมือง
ศูนยกลางขนาดใหญของนักรบครูเสด และสรางเพื่อควบคุมเสนทางทั้งทางเหนือ
และใต และใชในการตอสูในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิม จนกระทั่งในป ค.ศ. 
1187 ได ถ ูกเข าท ําลายโดยนักรบ ม ุสลิมภายใต การน ําทัพของ ซาลาดิน 
(SALADIN) 

 

 
เที่ยง  ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน  นําทานเดินทางสู ทะเลเดดซี หรือ ทะเลมรณะ (Dead Sea) ทะเลสาบเดดซี 

** ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม. ** เปนทะเลสาบนํ้าเค็มขนาดใหญที่
ตั้งอยูใน ในระหวางเขตแดนของจอรแดนและอิสราเอล ถูกจัดใหเปนจุดที่ตํ่าที่สุด
ในโลก อยูตํ่ากวาระดับนํ้าทะเลราว 800 เมตร ความเค็มของทะเลเดดซีในสวนที่



 

 

อยูลึกที่สุดมีมากถึง 30 เปอรเซ็นตในขณะที่ความเค็มของทะเลทั่วๆไปอยางเชน
อาวไทยมีความเค็มเพียงแค 3 เปอรเซ็นตเทานั้น ทําใหไมมีสิ่งมีชัวิตใดๆอาศัยอยู
ทองทะเลแหงน้ี อิสระทุกทานเลนนํ้าทะเลตามอัธยาศัย ทานสามารถลอยตัวไดไม
จม (ขอปฏิบัติและขอระวังตางๆในการลงเลนนํ้าทะเลควรฟงคําแนะนําจาก
มัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น ไ บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 
  โรงแรม DEAD SEA RAMADA HOTEL หรือเทียบเทา ** ระดับ 4 ดาว 

** 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หา นครเจราช • ป�อมปราการแหงกรุงอัมมาน • อัมมาน •  
 อิสระชอปปم�ง ณ ซิตี้มอลล  ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
จากน้ัน  นําทานเดินทางสูนครเจราช ** ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม. ** แวะชม

ผลิตภัณฑที่ทําจากเดดซี เชน โคลนพอกตัวพอกหนา สบู ครีม และสินคาอื่นๆ อีก
มากมาย จากนั ้นเดินทางสู   เม ืองโรมันโบราณ เจราช หรือ เม ืองพันเสา 
(Jerash) หรือ ปอมเปอีแหงตะวันออก ตั้งอยูทางตอนเหนือของเมืองหลวงอัม
มาน เปนอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานวาถูกสราง ราว 
200 – 100 ปกอนคริสตกาล นําทานชม โอวัลพลาซา (Oval Plaza) สถานที่
พบปะสังสรรคของชาวเมือง เจราช ถูกสรางขึ้นในศตวรรษที่ ลอมรอบดวยเสา คอ
รินเทียม (Corinthium) กวา 160 ตน เสาเหลานี้ไดกลายเปนจุดถายรูปที่ไดรับ
ความนิยมมาก ชมซุมประตูกษัตริยเฮเดรียน ถูกสรางขึ้น 129 ป หลังคริสตกาล 
เปรียบเสมือนเครื่องหมายแหงจักรพรรดิเฮเดรียน โดยประตูอยูทางทิศใตของเขต
เมืองใหม อีกหน่ึงที่เที่ยวช่ือดังแหงเมืองโรมันโบราณ เจราช คือ โรงละครทางทิศ
ใต ซึ่งจุผูชมไดถึง 3,000  
คน อัศจรรยตรงเราสามารถทดสอบฟงเสียงสะทอนของตัวเองจากจุดสะทอนกลาง
โรงละคร ดวยการพูดเบาๆ เทานั้น เสียงก็จะยอนกลับมาเขาหูเราอยางเหลือเชื่อ 
ชมวิหารอารเทพีอารเทมิส เปนเทพีประจําเมืองเจอราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เที่ยง ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากน้ัน นําทานเดินทางสูกรุงอัมมาน ** ** ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. ** ซึ่งตั้งอยู

บนยอดเขาทั้ง 7 ลูก และมีประวัติศาสตรมากกวา 6,000 ป ชม ป�อมปราการ
แหงกรุงอัมมาน (Amman Citadel) ถูกสรางขึ้นเพื่อเปนจุดสังเกตเหตุบาน 
การเมืองตางๆรอบเมือง อิสระทุกทานชมบรรยากาศและถายรูป มีจุดถายรูปที่
สวยโดยมีฉากหลังเปน โรงละครโรมัน ที่มีขนาดใหญที่สุดในจอรแดน ที่จุผูชมได
ถึง 6,000 คน และตึกรามบานชอง ที ่สรางบนภูเขาสูงอันเปนที ่แปลกตา ชม 
วิหารเฮอรคิวลิส ที่สันนิษฐานวาถูกสรางขึ้นระหวางป ค.ศ. 161-180 ในสมัย
โรมัน จากน้ันใหทุกทานอิสระเลือกชม ชอปปم�งสินคาพ้ืนเมือง และของท่ีระลกึ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากน้ัน อิสระชอปปم�ง ณ ซิตี้มอลล (City Mall) เปนหางสรรพสินคาที่ตั้งอยูในอัมมาน
เปดดําเนินการในป 2006 หางสรรพสินคานี้ครอบคลุมพื้นที่ 160,000 ตร.ม. 
เปนหางใหญที่สุดในจอรแดน มีรานคามามาย สินคาแบรนดเนม ของฝาก ของที่
ระลึกขายมากมาย 

เย็น ไ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
21.00 น. นําทานออกเดินทางสูสนามบินเพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย 
วันที่หก กรุงเทพฯ • สุวรรณภูมิ       
01.25 น. ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบิน Royal Jordanian Airlines 

(RJ) 
 เท่ียวบินที ่RJ182  (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 9.05 ช่ัวโมง) 
14.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 
 

******************************************** 
อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

 
ราคาทัวร มหัศจรรย จอรแดน  6 วัน 3 คนื (อัตราคาบริการ 15 ทานขึน้ไป) 

เริ่มเดินทาง จํานว
น ไฟลทบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง  เด็กไมมี

เตียง 
พัก

เดี่ยว 
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 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการรวม 

ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป - กลับพรอมกรุป กรุงเทพฯ – อัม
มาน - กรุงเทพฯ  

ภาษีนํ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง) 

คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 30 กก.ตอ 1 ใบกระเป�าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 
7 กก.ตอ 1 ใบ 

คาที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
คาอาหารทุกม้ือตามรายการระบ,ุ นํ้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 
คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวคนไทย 
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 

500,000 บาท 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
คานํ้าหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน 
คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ, โทรศัพท – โทรสาร, 

อินเทอรเน็ต, มินิบาร, ซักรีด ที่ไมไดระบุไวในรายการ 
คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การ

ประทวง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน,               การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขา
เมือง จากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

คาทิปไกดทองถิ่น, พนักงานขับรถ, หัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 
60 USD/ ทาน 

 



 

 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่และการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 15 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 15 ทาน ทางบริษัทจะ

ขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทัวรเพ่ิม เพ่ือ
ทําการออกเดินทาง โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง 

 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 20,000 บาท สวนที่
เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วันมิฉะนั้น ถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัด

จําใหทั ้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมด
โดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย : 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี ้ทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

เงื่อนไขอืน่ ๆ : 
 กรณีที่ทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, 

ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระ
คาทัวรเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน 
หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

 
โรงแรมที่พัก 

 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณี
เดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯ                       ขอแนะนําใหทานเปดหองพัก



 

 

เปนแบบ 2 หอง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญกับ
เตียงพับเสริม  

 การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพัก
แบบเดี่ยว Single หองคู Twin/Doubleอาจจะไมติดกันหรืออยูคนละชั้น 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional หองที่เปนหองเดี่ยวอาจมีขนาด
กะทัดรัดและไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และ
หองพักแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมือง เพื่อให
เกิดความเหมาะสม 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได  

 เที่ยวบิน ราคา และรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู
มีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไม
นอยกวา 6 เดือน บริษัทฯ ไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการ
บินยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฏิเสธ
การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับใน
เงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 



 

 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ, เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ 
ไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลว
เปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�าเกิด
สูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการ
ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อน
วันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตาม
อัตราคานํ้ามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกลาว 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ที่
ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุ ปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight, Extra 
Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม
คนืคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนา 

อยางถองแท แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 
 


