
 

 

รหัสทัวร SST2000492  
ทัวรจอรแดน AMAZING JORDAN 6 วัน 3 คนื (RJ) 
ชมความยิ่งใหญของ 1ใน7สิ่งมหัศจรรยของโลกเมืองเพตรา 
นอนนับดาว ณ แคมป�ทะเลทรายวาดิรัม - นอนทะเลเดดซี เต็มอิ่มกับการพักผอนพอกโคลน แช
นํ้า- เมาทเนโบ - มาดาบา –นํ้าพุแหงลอวเรนซ – มหาวิหารเอลคาซเนท –  ปราสาทโชบคั- ป�อม
ปราการแหงกรุงอัมมาน 



 

 

โปรแกรมจัดอยางลงตัวรวบรวมทุกไฮไลท พรอมบินตรงสูเมืองอัมมาน 
ราคาเริ่มตน 49,999.- 
**(รวมคาจูงมาเขาเพตรา+ทิปทุกอยางเรียบรอยแลว)* 



 

 

วันแรก ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  
 
21.30 น พรอมกัน ณ เคานเตอรเช็คอินสายการบิน ROYAL JORDANIAN อาคาร

ผูโดยสารขาออกระหวางประเทศสนามบินสุวรรณภูมิโดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ 
คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและเอกสารการเดินทางทําผาน
ขั้นตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

 
วันที่สอง  กรุงเทพฯ – อัมมาน - มาดาบา - ทะเลเดดซ ี
 
00.20 น.  ออกเดินทางสูกรุงอัมมาน ประเทศจอรแดน เที่ยวบินที่ RJ183 
04.40 น.  ถึงทาอากาศยาน QUEEN ALIA ประเทศจอรแดน นําทานผานขั้นตอนการตรวจ

หนังสือเดินทางและรับสัมภาระเรียบรอย  
นําทุกทานสูเมืองมาดาบาหรือเมืองแหงโมเสกเปนเมืองในดินแดนศักดิ์สิทธิ์
เยรูซาเล็ม (The Holy Land)  วากันวาที่นี่มงีานศิลปะโมเสกที่สวยงามมากชม
ดินแดนศักดิ์สิทธิเ์มาทเนโบที่ตั้งอยูบนยอดเขาซ่ึงเปนสถานที่ท่ีโมเสสเสียชีวิต 
ปจจุบันยังมีหลุมพระศพสถิตอยู ณ ที่แหงนี้ ชมโบสถอนุสรณโมเสส (The Moses 
Memorial Church) ถกูสรางขึ้นเพ่ือเปนที่ระลึกถึงโมเสส สถานที่แหงนี้สันนิษฐาน
วาสรางขึ้นในป ค.ศ. 300-400 ในยุคไบแซนไทน ตอนตนคริสตศกัราช ใหทุกทาน
ไดชมวิวทิวทัศนและเก็บภาพประทับใจที่จะมองเห็นทัศนียภาพทั้งแมนํ้าจอรแดน 
ทะเลเดดซี นครเจริโค เมืองเบธเลแฮม และเมืองเยรูซาเล็ม และชมโบสถกรีกออรโธ
ดอกซแหงเซนตจอรจ บนพื้นโบสถมีแผนที่ทําดวยกระเบื้องโมเสกสสีวยงามจํานวน
กวา 2 ลานชิน้ ซึ่งมีความสําคัญทางประวตัิศาสตรของโลก สรางขึ้นในสมัยศตวรรษท่ี 
6 หรือราว ๆ ป ค.ศ. 600 ในยุคไบแซนไทน แผนที่นีแ้สดงใหเห็นพื้นที่ดินแดน
ศักดิ์สิทธิ์ตาง ๆ ในอดตี 
 
 
 
 



 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
จากนั้นนําทุกทานเดินทางสู ทะเลเดดซี 
(Dead Sea) ทะเลสาบเดดซีเปนทะเลสาบ
นํ้าเค็มขนาดใหญที่ตั้งอยูใน ในระหวางเขต
แดนของจอรแดนและอิสราเอลทะเลที่ถูก
บันทึกลงในหนังสือกินเนสสวา เปนจุดที่ตํ่า
ที่สุดในโลก ตํ่ากวาระดับนํ้าทะเลถึง 400 เมตร และมีความเค็มทีสุ่ดในโลกมากกวา 
20 เปอรเซ็นตของนํ้าทะเลท่ัวไป ทําใหไมมีสิ่งมีชีวติอาศัยอยูไดในทองทะเลแหงนี ้
และดวยความหนาแนนของนํ้าในทะเลสาบเดดซีนี้เองที่เปนเหตุผลวาทําไมเราถึง
สามารถลอยตัวอยูในทะเลสาบดังกลาวได ทะเลสาบแหงนี้ยังขึ้นชื่อในเรื่องการรกัษา
โรคและการบํารุงรักษาผิวพรรณนํ้าในทะเลเดดซีเปนแหลงรวมของแรธาตุตาง ๆ 
เพราะการที่ไมมีพื้นท่ีเชื่อตอกับแมนํ้าสายอื่นใหไหลออกไดทําใหแรธาตุตาง ๆมา
รวมกันอยูในทะเลสาบแหงนี้เปนจํานวนมากและทําใหหลายคนเชื่อกันวา ทุกสิ่งทุก
อยางที่เกิดจากทะเลสาบเดดซี อุดมไปดวยแรธาตุที่สมบูรณและสามารถชวยเรื่อง
สุขภาพได โดยเฉพาะเรื่องผิวพรรณ ทั้งโคลนจากเดดซี เกลือจากเดดซีที่มีความเค็ม
มากกวาเกลือท่ีอื่นหลายเทาตัวหนักก็มกัจะนํามาใชในทางการประทนิผิวและรักษา
ผิวพรรณ  ทั้งนี้สามารถชวยรักษาไดทั้งรังแค โรคผิวหนังรวมทั้งพิษท้ังแมลงกัดตอย 
ชวยใหผิวนุมขึ้น ดูแลวคลายกับวาสถานที่แหงนี้ กลายเปนแหลงรวมแรธาตุอิสระให
ทุกทานไดเดินเลนริมหาดทะเลเดดซี ลงเลนนํ้าทะเลพิสูจนวาสามารถลอยตัวในนํ้า
ทะเลไดจริงหรือไม พอกโคลนทะเลเดดซีเพ่ือบํารุงผิวและผอนคลายกลามเนื้อ หรือ
ดื่มดํ่ากับการทําสปาทรีทเมนตดวยผลิดภัณฑจากทะเลเดดซ ีอิสระใหทุกทานได
พักผอนหยอนใจตามอัธยาศัย (การลงเลนนํ้าในทะเลนั้นมีวิธีขั้นตอนการลงเลน และ
ขอควรระวงัตาง ๆ ควรฟงคําแนะนําจากมัคคเุทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวร) **กรุณา
เตรียมเส้ือยืดกางเกงขาส้ันเพ่ือลงเลนนํ้า ** 

เย็น รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคารทองถิ่น 
ที่พัก          ณ RAMADA DEAD SEA 4* หรือเทียบเทา 
 
 



 

 

วันที่สาม  ทะเลเดดซ-ี เพตรา - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอลคาซเนท 
 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
                นําทานเดินทางสู เมืองเพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพูท่ีแกะสลักขึ้นจากภูเขาท้ังลูก 

สถานที่แหงนี้ตั้งอยูระหวางทะเลเดดซี กับอาวอะกาบะ ซึ่งซอนตวัอยูภายใตออมกอด
ของหุบเขาวาดี มูซา ทีสู่งชันประดุจเปนปราการอันยิ่งใหญ ถกูลืมเลือนไปจากความ
ทรงจําของผูคนและสูญหายไปจากแผนท่ีนานนับพันป จนกระทั้งในป ค.ศ. 1812 เมื่อ
มีนักสํารวจชาวสวิตเซอรแลนด โยฮันน ลุควกิ บวรกฮารท เดินทางผานมาพบเห็น
และออกมาเขียนหนังสือ เลาขานถึงความสวยงามและความมหัศจรรยของนครแหงนี้ 
เพตราแหงนี้จึงเริ่มปรากฏแกสายตาชาวโลกอีกครัง้และในป ค.ศ.1985 องคการ
ยูเนสโกไดประกาศใหเพตราเปนเมืองมรดกโลก โดยกลาวอธิบายไววา "เปน
หนึ่งในสิ่งทีล่ํ้าคามากที่สุดของมรดกทางวัฒนธรรมแหงมวลมนษุยชาติ" (one 
of the most precious cultural properties of man's cultural 
heritage) และยังไดรับคัดเลือกเปนหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลกอีกดวย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
                     นําทานขีม่า (รวมคาบริการขี่มาและคาทิปใหแกคนจูงมาเรียบรอยแลว แตไม

รวมคาขี่ลา, ขี่อฐู, รถมาลาก ฯลฯ สนใน
กรุณาติดตอที่หัวหนาทัวร และบรษิัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี หากทาน
ใดสละสิทธิ์ในการรวมกิจกรรมนี้)ใหทานนั่ง
มาลัดเลาะไปตามพื้นหินและทรายกวา 600 
เมตร มุงหนาไปในเสนทางมหัศจรรยที่

ทางเขาออกของเมืองเพตรา พรอมชมทัศนียภาพรอบขางที่เปนภูเขาทั้งสองฝم�งที่มี
รูปรางหนาตาตางกันออกไป จากนั้นเดนิเทาเขาสูเมืองบริเวณซอกเขาเรียกวาซิค 
SIQ เปนหุบเขาสูงกวา 250 ฟุต ที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการกัด
เซาะของนาเมื่อหลายลานปกอนจนเกิดเปนชองทางเดินเล็ก ๆ ระหวางหุบเขา ชม
สีสันความสวยงามของหินสีตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ และยังมภีาพศิลปะ
แกะสลักจากภูเขา อาทิ รูปปم�นแกะสลักตาง ๆ เชน รปูปم�นเทพเจาตาง ๆ รปูกอง



 

 

คาราวานอูฐ, รปูชาวนาบาเทียน, ทอสงลําเลียงนํ้าเขาสูเมือง ฯลฯ เขาเขตหนาผาสูง
ชั้นสองขางทางสูมหานครแหงศิลาทรายสีชมพู ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของมหา
วิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท (Al-Khazneh) ที่นี่เคยใชเปนสถานที่ถายทํา
ภาพยนตร เรื่องอินเดียนา โจนส ภาค 3 ขุมทรัพยสุดขอบฟ�า และ หนังฟอรมยักษ
อยาง ทรานสฟอรมเมอร ภาค 2 สถานที่แหงนี้ถูกสันนิษฐานวา สรางในราวศตวรรษ
ที่ 1-2 โดยผูปกครองเมืองในเวลานั้น มหาวหิารถูกแกะสลักจากภูเขาสีชมพูท้ังลูก 
อยางกลมกลืนไดสัดสวนและสวยงามนาอัศจรรย เปนอาคารสองชั้น ชมโรงละคร
โรมันโบราณ (Roman Theatre) ที่แกะสลักจากภูเขา โดยมีแนบราบของที่นั่ง
เทากันและมีความสมดลุไดอยางนาท่ึง สันนิษฐานวาเดิมทีสรางโดยชาวนาบาเธียน 
ตอมาในสมัยที่โรมนัเขามาปกครองไดสรางตอเติม มีที่นั่ง 32 แถว สามารถบรรจุคน
ไดประมาณ 3,000 คน อิสระใหทานเก็บภาพประทับใจ 

เย็น รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคารทองถิ่น 
ที่พัก          ณ P4 QUATRO 4*หรือเทียบเทา 
 
วันที่สี่  เพตรา – ทะเลทรายวาดิรัม  
 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
                นําทุกทานสูทะเลทรายวาดิรัม (Wadi Rum)มีอีกชื่อหนึ่งวา “หุบเขาแหง

พระจันทร” (The Valley of the Moon) วาดิรมัมปีระวัติศาสตรยาวนาน วากัน
วามีมนุษยอยูอาศัยมาแลวตั้งแต 8,000 ปกอนคริสตกาล (นบัถึงตอนนี้ก็ราว 1 หมืน่
ป) แมวาจะมีสภาพแวดลอมแหงแลง หาส่ิงมีชีวิตอยูไดยากก็ตาม ในทะเลทราย
วาดิรัมมีภาพเขียนฝาหนังของมนุษยยคุโบราณหลายจุด แสดงใหเห็นวิถีชีวติความ
เปนอยู ของคนสมัยนั้นวาดิรัมเคยเปนที่การอาศัยของมนุษยหลายชาติชน หลายอารย
ธรรม หลายวฒันธรรม ตั้งแตยคุกอนประวตัิศาสตร ทั้งพวกนาบีเทียน ที่มีหลักฐาน
เปนภาพบนหินในรูปแบบของพวกนาบีเทียน วิจิตรกรรมฝาผนัง และสถานที่ประกอบ
พิธีกรรม เผาเบดูอินก็เชนเดียวกัน มีหลักฐานวาพวกเราอาศัยอยูบริเวณโดยรอบ คนื
นี้ใหทานสัมผัสประสบการณนอนแคมป�กลางทะเลทราย ใหทานไดชมพระอาทิตยลับ



 

 

ขอบฟ�าจนกระทั้งตกดนิ นอนดูทะเลดาวนับลานๆดวงในทะเลทรายแหงนี้ อิสระให
ทานพักผอนตามอัธยาศัย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
                นําทานขึ้นรถจี๊ปซาฟารีสู ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ที่ถูกกลาวขานวาเปน

ทะเลทรายสวยงามที่สุดของโลกแหงหนี่ง ดวยเม็ดทรายละเอียดสีสมอมแดง 
ปรับเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย ในสงครามอาหรับ ระหวางป ค.ศ.  1916–
1918 ทะเลทรายแหงนี้ไดถูกใชเปนฐานบญัชาการรบของนายทหารชาวอังกฤษ ทีอี 
ลอวเรนซ และเจาชายไฟซาล ผูนําแหงชาวอาหรับ รวมรบขบัไลกองทัพออตโตมัน ที่
เขามารุกรานเพ่ือ ครอบครองดินแดน และตอมายังไดถกูใชเปนสถานที่ ในการถายทํา
ภาพยนตรฮอลลีวูด เรือ่ง “LAWRENCE OF ARABIA” ชมนํา้พแุหงลอวเรนซ 
สถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอี ลอวเรนซ ชาวอังกฤษใชเปนสถานที่พัก และคิด
แผนการสูรบกบักองทพัออตโตมัน นําทานทองทะเลทรายตอไปยัง ภูเขาคาซารี 
(Khazali Canyon) ชมภาพเขียนแกะสลักกอนประวตัิศาสตรที ่เปนภาพแกะสลัก
ของชาวนาบาเทียนท่ี แสดงถึงเรื่องราวในชีวติประจําวนัตาง ๆ และรูปภาพตาง ๆ 
ผานชมเต็นทชาวเบดูอิน ที่อาศัยอยูในทะเลทรายทะเลทรายแหงนี้ในอดีตเปนเสนทาง
คาราวาน จากประเทศซาอุดิอารเบีย เดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเลสไตน เคย
เปนที่อยูอาศัยของชาวนาบาเทียน กอนที่จะยายถิ่นฐานไปสรางอาณาจักรอันยิ่งใหญ
ที่เมืองเพตรา 

 

 
 
เย็น รับประทานอาหารคํ่า ณ  แคมกลางทะเลทราย แบบทองถิ่นของชาวเบดูอิน 
ที่พัก          ณ ZAWAYDEH CAMP 4* หรือเทียบเทา  



 

 

                หมายเหตุ กรณีที่ทานใดตองการอัพเกรดหองเปน MARTIAN TENT หรือ 
DOME TENT เพิ่มคาใชจายทานละ 3500-4000 บาท ทั้งนี้สามารถยืนยันได
เมื่อหองวางเทานั้น กรุณาติดตอเจาหนาที่บริษัททัวร  

 
วันที่หา  ทะเลทรายวาดิรัม – เมืองโชบัค – ปราสาทโชบัค - เมืองอัมมาน  
 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ แคมกลางทะเลทราย 
                นําทานสู SHOUBAK ปราสาทครูเสดโชบัค 

หรือที่รูจักกันในพวกนกัรบครูเสดชื่อ มอนทรี
ลแหงตะวันออก (MONTREAL) สรางขึ้นโด
ยกษัตรบอลดวินที่ 1 แหงเยรูซาเลม ในป ค.ศ. 
1115 เพ่ือใชเปนป�อมปราการควบคมุเสนทาง
กองคาราวานที่จะเดินทางจากดามัสกัสไปอิยิปตในอดีตเมืองแหงนี้มีชาวคริสตอาศัย
อยู ราว 6,000 คน และในป ค.ศ. 1189 ไดถูกทาลายลงโดยนักรบมุสลิมภายใตการ
นาทัพของซาลาดิน(SALADIN)บริเวณขางลาง หรือเขาขางปราสาทโชบัค ทาน
สามารถมองเห็นบานชอง สภาพการอยูภายในถํ้าหลงเหลืออยู 

                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
                นําทุกทานเดินทางสู เมืองอัมมาน (Amman) เมืองหลวงของประเทศจอรแดน เปน

เมืองที่มีประวตัิศาสตรอันซับซอน  สะทอนใหเห็นในความหลากหลายของประชากร
และสถาปตยกรรมหลากรูปแบบโบสถและมสัยิดตางๆ ทําใหรูวาเมอืงแหงนี้ประกอบ
ไปดวยประชากรหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรม แมในทามกลางศูนยการคา
สมัยใหมของเมือง ทานจะไดสัมผัสรากเหงาของวัฒนธรรมอันเกาแกในตลาดโบราณ
ที่มีสีสัน ซากปรกัหักพังตั้งแตยคุโรมัน พิพิธภัณฑทางวัฒนธรรมและอนุสาวรียที่บอก
เลาประวัติศาสตร  ของเมือง ชม โรงละครโรมัน อายุกวา 2,000 ป ที่ครั้งหนึ่งเคย
เปนศูนยกลางของนครอัมมาน แตปจจบุันก็ยงัทําใหผูท่ีพบเห็นไดทึ่งกับการวางแผน
ทางดานงานวิศวกรรมของโรมัน อันชาญฉลาดและมีดีไซนที่นาจดจํา โรงละครโรมัน
แหงนี้เปนหนึ่งในแหลงทองเที่ยวท่ีสวยงามมากที่สุดในอัมมาน โรงละคร มีความลาด
เอียงลึกลงไป เอ้ือใหเสียงที่ไดยินรอบตัวนั้นมีคุณภาพเยี่ยม การออกแบบสุด



 

 

สรางสรรคนี้สามารถบรรจุคนไดประมาณ 6,000 คน สันนิษฐานวานาจะถูกสรางขึ้น
ระหวางป ค.ศ. 161-180 สมัยการปกครองของ แอนโทนิอุส ปซุส (Antoninus 
Pius) ชม ป�อมปราการแหงกรุงอัมมาน (Amman Citadel) บนยอดเขาสูงสุดใน
กรุงอัมมาน ถูกสรางขึน้เพ่ือเปนจุดสังเกตเหตุบานการเมืองตาง ๆ รอบเมือง แมจะ
เหลือเพียงซากปรักหักพังแตยังสวยงามและมอีายุยอนกลับไปตั้งแตสมัยยุคหิน เผย
ใหเห็นอิทธิพลดานสถาปตยกรรมที่มาจากยคุเหล็ก รวมถึงยุคโรมนั ยุคไบแซนไทน
และยุคอุมัยยะฮ จากนัน้นําทานชม วิหารเฮอรคิวลิส (Temple of Hercules) ที่
สรางขึน้ระหวางป ค.ศ.162-166 วิหารแหงนี้มีขนาดใหญกวาวิหารที่อยูในโรม
โบราณเสียอีก เดินผานทางเขาท่ีเปนแนวเสาระเบียง ไปยังสถานที่ศกัดิ์สิทธิ์ขางใน 
จากนั้นเคลื่อนตัวไปที่หินขนาดใหญที่อยูบริเวณปลายหนาผา ตรงนีจ้ะเปนจุดชมวิวพา
โนรามาอันสวยงามของเมือง ใกลกนันั้นมมีือรูปกําปم�นขนาดใหญที่ทําจากหินออนเผย
ใหเห็นความขาวโพลนจนแทบไมมีเลือด ผานชม พระราชวังของพระมหากษัตริย
อับดลุลาหที่สอง (Raghadan Palace) ทีต่ั้งอยูบนภูเขามีทําเลที่สวยงามที่สุดใน
กรุงอัมมาน และมีทหารคอยเฝ�าดูแลตรวจตราอยางเขมงวด นําทานสู หาง CITY 
MALL อิสระใหทุกทานไดชอปปم�งสินคาตาง ๆ ทั้งสินคาแบรนดเนมและสินคา
พื้นเมือง 

21.00 น. เดินทางสูทาอากาศยาน QUEEN ALIA ประเทศจอรแดน เพ่ือเตรียมตัวเหินฟ�า
กลับสูประเทศไทย 

 
วันที่หก อัมมาน – ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
 
01.15 น. เหนิฟ�าสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ROYAL JORDANIAN เที่ยวบินที่ 

RJ182 
14.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทบัใจ 

 

 

 

 

 



 

 

อัตราคาบริการ//กําหนดการเดินทาง 
 

กําหนดการเดินทาง 2563 ราคา/ บาท 

28 ม.ค. – 02 ก.พ. 63 49,999 

5-11 ก.พ. 63 49,999 

24-29 มี.ค. 63 53,970 

10-15 เม.ย. 63 62,970 

5-10 พ.ค. 63 55,970 

2-7 มิ.ย. 63 53,970 

1-6 ก.ค. 63 53,970 

11-16 ส.ค. 63 53,970 

22-27 ก.ย. 63 53,970 

20-25 ต.ค. 63 53,970 

3-8 พ.ย. 63 49,999 

8-13 ธ.ค. 63 49,999 

พักเดี่ยวเพิ่ม 5,900.- 

 
หมายเหตุ : ราคานีเ้ปนราคาพิเศษสําหรับผูเดินทาง 15 ทานขึน้ไป ไมมีราคาเด็ก  
**หากผูเดินทางไมครบตามจํานวนที่ระบุ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจายเพิ่มทานละ 
2,500 บาท**  
 
*******ตั๋วเปนตั๋วโปรโมชั่นไมสามารถสะสมไมลได******* 
อัตราคาบริการนี้รวม   
1.    คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เท่ียวบินชัน้ประหยัด (กรุงเทพฯ-อัมมาน//อัมมาน-กรุงเทพฯ)  
3.    คาพาหนะทุกชนดิ หรือ รถรับ-สง ระหวางนําเท่ียวพรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง     
4.    คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืระดับเดียวกัน  
5.    คาอาหารทุกมื้อท่ีระบุตามรายการ , นํา้ดื่มวันละ 1 ขวด  
6.    คาบตัรเขาชมสถานที่และการแสดงทุกแหงที่ระบุตามรายการ 



 

 

7.  คาทิปคนขี่มาและคนขับรถจี๊ปซาฟารี และ คาทิปพนักงานขบัรถ-ทิปไกดทองถิ่น-หัวหนา
ทัวร    
8.    คาประกันอุบตัิเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000.- บาท   

อัตราคาบริการนี้ไมรวม  
1.   คาจัดทําหนังสือเดินทาง  
2.   ภาษีตาง ๆ เชน ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% ฯลฯ  
3.   คาใชจายสวนตัวอืน่ ๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ และที่ไมได
ระบุไวในรายการ  
4.   คาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ  
5.   คายกขนกระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ทาน  
7.   คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด, โทรศัพท-แฟกซ, เครื่องดื่มมินบิาร และคาใชจายอื่น ๆที่ไมได
ระบุในรายการ   

 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1. ในการจองครั้งแรกมัดจําทานละ 20,000  บาท  สวนที่เหลือทั้งหมดชําระกอนเดินทาง 30 

วัน  
2. เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตัว๋เทานั้น 

จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดนิทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  ทัง้หมดหรือบางสวนใหกับ
ทาน 

3. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึง่หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบรกิาร และเงินมัดจําคืน ไมวากรณี
ใด ๆ ทั้งสิ้นกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทาง
ออก หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบริการไมวา
กรณใีด ๆ ทั้งสิ้น  

 

 

 



 

 

หมายเหตุ  
1.   การยกเลิกจะตองแจงทางบริษัทกอนเดินทางอยางนอย 45 วัน มิฉะนั้นบริษัทฯ จะขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 
2.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได
ไมถึงจํานวนอยางนอย   
15 ทาน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคนืเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรบัผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตาง ๆ   
4. บริษัทจะไมรับผดิชอบ หรือ คืนเงินคาทัวร ในกรณีที่ทานถกูปฏิเสธในการใหวีซา หรือ ปฏิเสธ
เขาเมือง ในทุกกรณี   
5. ในกรณีที่ทานผูโดยสารตองการใชพาสปอรตเลมสีนํ้าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบใด ๆในการที่ทานอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเขาเมือง เพราะโดยปกติในการ
ทองเที่ยวจะใชเลมสีเลือดหมู 
6. บริษัทฯ ไมรับผดิชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตัิ และ
อื่น ๆ ที่นอกเหนือการ ควบคมุของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม 
เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญ-หาย ความลาชา หรือ อุบตัิเหตุตาง ๆ  
7. ราคานี้คดิตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปจจุบัน หากมกีารปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น 
ตามอัตรา คานํ้ามัน หรือ คาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคา ตามสถานการณ
ดังกลาว 
8. เนื่องจากรายการทวัรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน
ในทุกกรณ ี
9. สําหรับที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูท่ีจะนั่งตองมีคณุสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางการแข็งแรง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดใน
ระดับดีมาก และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบินเกิดเหตุการณฉกุเฉิน หรือมี
ปญหา เชน สามารถเปดประตฉูุกเฉินได (นํ้าหนักของประตปูระมาณ 20 กโิลกรมั) และไมใชผูท่ีมี



 

 

ปญหาดานสุขภาพ และอํานาจในการใหที่นั่ง Long Leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินของสาย
การบิน ตอนเวลาเช็คอินเทานั้น และมีคาใชจายเพ่ิมเติมตามที่สายการบินเรียกเก็บ 
ขอแนะนําและแจงเพื่อทราบ   
 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 

ทาน แนะนําใหทาน เปดหองพัก เปน 2 หอง (ทานที่พักเดี่ยวกรุณาชาํระคาพักเดี่ยวเพิ่ม)   
 กรณีเดินทางเปนตัว๋กรุป หากออกตั๋วแลว ไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถเปลี่ยนวนั

เดินทางได  
 กระเป�าเดินทางเพื่อโหลด ทานละ 1 ใบ นํ้าหนักไมเกิน 20 ก.ก.กระเป�าถือขึ้นเครื่อง 

(Hand carry) นํ้าหนกัไมเกิน 7 ก.ก.  
 

หมายเหตุ :  
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีทีเ่กิดเหตุจําเปนสุดวิสัย 

อาทิ การลาชาของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประทวง ภัยธรรมชาต ิการกอจราจล 
อุบัติเหตุ ปญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคํานงึและรักษาผลประโยชนของผูเดินทางไวใหได
มากที่สุด  

2. เนื่องจากการทองเที่ยวนี ้เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตวัแทนในตางประเทศ ทาน
ไมสามารถที่จะเรียกรองเงินคืน ในกรณีที่ทานปฎิเสธหรือสละสิทธิ ์ในการใชบรกิารที่ทาง
ทัวรจัดให ยกเวนทานไดทําการตกลง หรือ แจงใหทราบ กอนเดินทาง  

3. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฎิเสธการตรวจคนเขาเมือง และจะ
ไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว หากทานถูกปฎิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทํา
ที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง  

4. ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ บรษิัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบ หากทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง 
เพราะโดยปกตินักทองเท่ียวใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เลมสีเลือดหมู 

โรงแรมและหอง  
หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (TWN/DBL) ในกรณีที่ทานมคีวามประสงคจะพักแบบ 

3 ทาน / 3 เตียง (TRIPLE ROOM) ขึ้นอยูกบัขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของ
แตละโรงแรมซึง่มักมีความแตกตางกันซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกันตามที่ตองการหรือ 



 

 

อาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรบัอากาศ
เนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า เครื่องปรบัอากาศที่มีจะใหบรกิารในชวงฤดรูอนเทานั้นในกรณี
ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บรษิัทฯขอ
สงวนสิทธิÍ ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
กระเป�าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน  

กรุณางดนําของมีคมทกุชนิด ใสในกระเป�าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบินเชนมีดพับกรรไกรตัด
เล็บทุกขนาดตะไบเล็บเปนตนกรุณาใส ในกระเป�าเดินทางใบใหญหามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดย
เด็ดขาด วตัถุที่เปนลักษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่นนํ้าหอมยาสีฟนเจลสเปรยและเหลาเปนตนจะ
ถูกทําการตรวจอยางละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 10 ชิ้นในบรรจุภัณฑ
ละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกันในถุงใสพรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยตามมาตราการองคการการบนิพลเรือนระหวางประเทศ( ICAO )  
หากทานซื่อสินคาปลอดภาษีจากสนามบินจะตองปดผนกึถุงโดยระบวุันเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถ
นําขึ้นเครื่องไดและหามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด  
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ  

สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องบินคือ 20 
กิโลกรมั (สําหรับผูโดยสารชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกบัแตละสายการ
บิน) การเรียกเกบ็คาระวางนํ้าหนักเพ่ิมเปนสิทธิÍของสายการบินที่ทานไมอาจปฎิเสธไดหาก 
นํ้าหนักกระเป�าเดินทางเกินกวาที่สายการบินกําหนด สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบิน
อนุญาตใหนําขึ้นเครื่องไดตองมีนํ้าหนักไมเกิน 7 กโิลกรมัและมีความกวาง ( 9.75 นิ้ว ) + ยาว 
( 21.5นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) ในบางรายการทวัรที่ตองบินดวยสายการบินภายในประเทศนําหนัก
ของกระเป�าอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตราฐานไดทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ไมรับภาระ ความรับผดิชอบคาใชจายในนํ้าหนักสวนที่เกินกระเป�าและสัมภาระ
ที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกินไปไมเหมาะกับการเปนกระเป�าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)   

 


