
 

 

รหัสทัวร ZET2000677 

ทัวรจอรแดน อัมมาน เพตรา 6 วัน 3 คืน (EY) 
อัมมาน - เจราช - โอวัลพลาซา - เสาคอรินเทียม - มหานครเพตรา - มหาวิหารปราสาททรายสี
ชมพ ู- อควาบา - ทะเลทรายวาดิรัม - มาดาบา - เดดซ ี- ป�อมปราการแหงกรงุอัมมาน 

 



 

 

วันที่หนึ่ง สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส                                                                    

 
23.00 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสารขา

ออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 9 เคานเตอร Q สายการบนิ Etihad 
Airways  โดยมีเจาหนาที่ คอยใหการตอนรบัและอํานวยความสะดวก 

 

 
 
02.15 น. นําทานเดินทางสู สนามบินอาบูดาบี กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

โดยเที่ยวบินที่ EY407 (กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวนัเดินทางกอนทําการจอง) 
                ** ใชเวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 20 นาท ีบริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เคร่ืองบิน ** 
 

วันที่สอง สนามบินอาบูดาบ ี– สนามบินอัมมาน ควนีอาเลีย กรุงอัมมาน ประเทศจอรแดน 
– เมืองเจราช – เมืองโรมันโบราณเจราช – เสาคอรินเทียม – กรุงอัมมาน 

 
05.45 น. เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี กรุงอาบูดาบ ีประเทศสหรัฐอาหรบัเอมิเรตส ** 

เพื่อเปลี่ยนเครื่อง ** 
10.55 น. นําทานเดินทางสู สนามบินอัมมาน ควนี อาเลีย กรุงอัมมาน ประเทศจอรแดน 

โดยเที่ยวบินที่ EY513 ** ใชเวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง บริการอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเครื่องบิน ** 



 

 

12.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอัมมาน ควีน อาเลีย ประเทศจอรแดน นํา
ทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย
ประมาณ 5 ชั่วโมง)  

 นําทานชม กรุงอัมมาน (Amman) เมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของประเทศ
จอรแดน หรือเรียกอีกชื่อคือราชอาณาจักรฮชัไมตจอรแดน (Hashemite 
Kingdom of Jordan) และยังเปนศูนยกลางแหงตะวันออกกลางที่มีการผสมผสาน
ความเกาแกเขากับยคุสมัยปจจุบัน ตั้งอยูบนภูเขาทั้ง 7 ลูก และมีประวัตศิาสตร
เกาแกมากกวา 6,000 ป  

 จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองโรมันโบราณเจราช หรือเมืองพันเสา (Jerash) 
หรือปอมเปอีแหงตะวันออก ตัง้อยูทางตอนเหนือของเมืองหลวงอัมมาน เปนอดตี 1 
ใน 10 หัวเมืองเอกของอาณาจักรโรมัน สันนษิฐานวาถูกสราง ราว 200 –100 ป
กอนคริสตกาล นําทานชม โอวัลพลาซา (Oval Plaza) สถานที่พบปะสังสรรคของ
ชาวเมือง เจราช ถกูสรางขึน้ในศตวรรษที ่ลอมรอบดวย เสาคอรนิเทียม 
(Corinthium) กวา 160 ตน เสาเหลานี้ไดกลายเปนจุดถายรูปที่ไดรับความนิยม
มาก ชมซุมประตูกษัตรยิเฮเดรียน ถกูสรางขึน้ 129 ป หลังคริสตกาลเปรียบเสมือน
เครื่องหมายแหงจักรพรรดิเฮเดรียน โดยประตูอยูทางทิศใตของเขตเมืองใหม อีกหนึ่ง
ที่เที่ยวชื่อดังแหงเมืองโรมันโบราณเจราช คือโรงละครทางทิศใตซึ่งจผุูชมไดถึง 
3,000 คน อัศจรรยตรงเราสามารถทดสอบฟงเสียงสะทอนของตัวเอง จากจุด
สะทอนกลางโรงละคร ดวยการพดูเบาๆ เทานัน้ เสียงก็จะยอนกลับมาเขาหูเราอยาง
เหลือเชื่อ ชมวิหารเทพีอารเทมิส เปนเทพีประจําเมืองเจอราช  

 



 

 

เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 
พักที่ AL WALEED HOTEL, AMMAN หรือเทียบเทา 
  

วันที่สาม กรุงอัมมาน – มหานครเพตรา – มหาวิหารปราสาททรายสีชมพู – เมืองอควาบา  

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู มหานครเพตรา (Petra) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

มหานครหินสีกุหลาบแกะสลักโบราณท่ีซอนตวัอยางลึกลับในหุบเขาวาดี มูซา (Wadi 
Musa) หรือหุบเขาแหงโมเสส มีประวตัิศาสตรยาวนานหลายพันป ตัง้อยูระหวาง
ทะเลสาบเดดซีกับทะเลอัคบาในประเทศจอรแดน แตเดิมนครแหงนีเ้ปนนครแหง
การคาขนาดใหญ ซึ่งตอมาถูกละท้ิงเปนเวลานานกวา 700 ป จนเมื่อมีนักสํารวจชาว
สวิตเซอรแลนด โยฮันน ลุควิก บวรกฮารท เดินทางผานมาพบเห็นเขาเมื่อป ค.ศ. 
1812  และไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโกใหเปน 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรยของโลกแหงใหม โดยการโหวตจากบุคคลนบัลานคนทั่วโลกในวันมหัศจรรย 
07/07/07  

                หมายเหตุ : สําหรับการเขาชมมหานครเพตราทางทัวรไดจัดใหทานนั่งมา (One 
Way Horse Ride) เพื่อเขาชมเมืองเพตรา (รวมในคาบริการแลว และเปน
ธรรมเนียมที่ตองมีคาทิปใหแกคนจูงมา ทานละ 5 USD/ตอทาน) 

 
( Option Tour แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไมรวมอยูในราคาทัวร กรณีสนใจ
เขาชมกรุณาติดตอหัวหนาทัวร) 
1.บริการขี่ลาเที่ยวชมมหานครเพตรา (Donkey Ride) คาบริการทานละ 20-
30 USD 
2.บริการนั่งรถมา คาบริการทานละ 60-70 USD/ตอคัน/เที่ยว สามารถนั่งได 
2 ทาน 

**โปรดทราบประกันอุบัติเหตุที่รวมอยูในโปรแกรมทัวร ไมครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ดังนั้น
ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทาน** 

 



 

 

 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 
 นําทานเขาชม มหานครเพตรา  นําทานนั่งรถมาลัดเลาะไปตามพื้นหินและทรายกวา 

800 เมตร มุงหนาไปในเสนทางเขาออกของเมืองเพตราคือบริเวณซอกเขาทีเ่รียกวา 
ซิค (Siq) เปนหบุเขาสูง 250 ฟุตและทอดคดเคี้ยวไปบนเสนทางท่ีพาดผานเขาไปถึง
ใจกลางเมือง เกิดจากการถกูนํ้ากัดกรอนจนเกิดเปนชองทางเดินเล็กๆ ระหวางหุบเขา
ความสวยงามของหุบเขาทั้งสองดาน สวยงามดวยสีสันของหินสีตางๆ ที่เกิดขึน้จาก
ธรรมชาติชมรองรอยซากปรกัหักพังที่ยังมรีองรอยใหเห็นการจัดการเรื่องการ
ชลประทานในการลําเลียงนํ้าจากแหลงนํ้าภูเขาเขาสูตัวเมืองไดอยางนาทึ่ง และยังมี
ภาพศิลปะแกะสลักจากภูเขาอีกมากมาย  

 จากนั้นเขาสูเขตหนาผาสูงชันสองขางทางสู มหานครแหงศิลาทรายสีชมพู ใหทาน
ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของมหาวิหารปราสาททรายสีชมพู อันศักดิ์สิทธิ์ และ
ยังเคยใชเปนสถานที่ถายทําภาพยนตรเรื่อง อินเดียนา โจนส ภาค 3 ตอนตะลุย
ขุมทรัพยสุดขอบฟ�า นําชมมหาวิหารที่แกะสลักเสลาจากภูเขาอยางกลมกลืนได
สัดสวนอยางสวยงามและนาอัศจรรย ตัววิหารแบงเปนอาคาร 2 ชัน้ ประดับดวยเสา
แบบคอรินเทียนสและรูปคน ซึ่งแกะสลักขึ้นจากเขาบริเวณกลางเมือง วากันวาเปน
คลังที่เก็บสมบตัิของฟาโรห 



 

 

 
 

                ไดเวลาพอสมควร นําทานเดินทางสู เมืองอควาบา (Aqaba) เมืองทาและเมืองตาก
อากาศที่สาคัญของประเทศจอรแดน อีกทั้งยังเปนเมืองเดียวของประเทศที่ถูก
ประกาศใหเปนเมืองปลอดภาษีอีกดวย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 
พักที่ MINA HOTEL, AQABA หรือเทียบเทา 
 

วันที่สี่ เมืองอควาบา – ทะเลทรายวาดิรัม – นั่งรถจ๊ิบชมความสวยงามทะเลทราย
วาดิรัม – นํ้าพแุหงลอวเรนซ – เมืองมาดาบา – เมาทเนโบ – โบสถอนุสรณ
โมเสส – อนุสรณไมเทาศักดิ์สิทธิ์แหงโมเสส – ทะเลเดดซ ี    

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู ทะเลทรายวาดิรัม (Wadi Rum) หรือมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา 

“หุบเขาแหงพระจนัทร” (The Valley of The Moon) นําทานเปลี่ยนบรรยากาศ 
นั่งรถจ๊ิบหรือรถกระบะเที่ยวชมพื้นที่โดยรอบ มีประวตัิศาสตรยาวนาน วากันวามี
มนุษยอยูอาศัยมาแลวตั้งแต 8,000 ปกอนคริสตกาล มีจุดเดนดานทัศนียภาพที่
งดงามของหุบผาขนาดใหญตัดกบัทะเลทรายสลับกัน ทะเลทรายแหงนี้ไดถกูกลาว
ขานวาเปนทะเลทรายที่สวยงามที่สุดของโลกอีกแหงหนึ่งดวยเม็ดทรายท่ีละเอียดสี



 

 

ชมพูอมสมอมแดง ที่กวางใหญไพศาล (สีของเม็ดทรายปรับเปลี่ยนตามแสงของดวง
อาทิตย) และในอดีตยังใชเปนเสนทางของกองคาราวานจากประเทศซาอุดิอาระเบีย
เดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเลสไตนในศึกสงครามอาหรับรีโวลทระหวางป ค.ศ. 
1916–1918 และยังถกูใชเปนฐานบัญชาการในการรบของทีอี ลอวเรนซ และเจาชาย
ไฟซาล ตอมาไดถูกใชเปนสถานที่ในการถายทําภาพยนตเรื่อง“Lawrence of 
Arabia”  

 
( Option Tour แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไมรวมอยูในราคาทัวร )  
1.) อิสระใหทานขี่อฐูชมความสวยงามของทะเลทรายวาดิรัม ถายรูปคูกับทราย

ละเอียดสีสมปนแดง ที่คอยๆเปลี่ยนไปตามแสงของพระอาทิตย ที่ขึ้นชือ่วาเปน
ทะเลทรายอีกแหงหนึง่ที่สวยที่สุดในโลก (คาใชจายในการขี่อฐูทานละ 40-45 
USD ใชเวลาประมาณ 30 นาที)  
 

 
 
 นําทานชม “นํา้พุแหงลอวเรนซ” (Lawrence’s Spring หรอื Lawrence’s 

Fountain) ซึ่งเปนสถานทีท่ีอ่ดีตนายทหาร ทีอี ลอวเรนซ ทหารชาวอังกฤษใชเปน
สถานที่พักและคิดแผนการตอสูกับออตโตมัน จากนั้นนําทานทองทะเลทรายตอไปยัง 
ภูเขาคาซาร ีชมภาพเขียนกอนประวตัิศาสตร ท่ีเปนภาพแกะสลักของชาวนาบาเทียน 
ที่แสดงถึงเรื่องราวในชวีิตประจําวัน และรปูภาพตางๆ ผานชมเตนทชาวเบดูอินท่ี
อาศัยอยูในทะเลทราย และประกอบอาชีพเล้ียงแพะเปนตน 

 



 

 

 
  
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 
 นําทานเดินทางสู เมืองมาดาบา (Madaba) หรือเมืองแหงโมเสส อดีตเสนทาง

สําคัญสมัยโรมัน ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใตของกรุงอัมมาน (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 45 นาที)  

 จากนั้นนําทานชม เมาทเนโบ (Mount Nebo) สถานทีศ่ักดิส์ิทธิท์ี่สุดของจอรแดน 
ตั้งอยูบนเขา และยังเชือ่กนัวาสถานที่แหงนี้นาจะเปนบริเวณที่เสียชีวิตและเปนสถานที่
ฝงศพของโมเสส ผูนําชาวยิวสทีเ่ดินทางจากอิยิปตมายังเยรูซาเลม็ อีกทั้งที่แหงนี้ยังใช
เปนที่จาริกแสวงบุญของชาวคริสตโบราณ  

 จากนั้นชม โบสถอนุสรณโมเสส (The Moes Memorial Church) ภายในโบสถ
ประกอบไปดวยภาพโมเสกสีบนพื้นโบสถ ทีแ่สดงถึงภาพชีวิตทีส่ัมพนัธกันระหวางคน, 
สัตว และธรรมชาติฯลฯ และยังมีแทนพิธี มานั่ง ตามรปูแบบของศาสนาคริสตไว
ประกอบพิธีตางๆ และยังอนุญาตใหใชจนถงึปจจุบัน นอกจากนี้ โป�ป จอหน ปอล ที่ 
2 ไดเสด็จมาแสวงบุญและไดประกาศใหที่นีเ่ปนดินแดนศักดิ์สิทธิ ์ในป ค.ศ. 2000  

 จากนั้นชม อนุสรณไมเทาศักดิ์สิทธแหงโมเสส (The Serpentine Cross 
sculpture) มีลักษณะเปนไมเทาในรูปแบบไมกางเขนสัญลักษณของโมเสสและพระ
เยซู จากนั้นนําทานถายรูป ณ จุดชมวิวหากเปนวันที่ทองฟ�าแจมใส ทานจะสามารถ
มองเห็น แมนํ้าจอรแดน, ทะเลเดดซ,ี เมืองเมืองเจอริโกและประเทศอิสราเอล ไดจาก
จุดนี้อยางชัดเจน 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําทานเดินทางสู ทะเลเดดซีหรือ ทะเลมรณะ (Dead Sea) ทะเลสาบนํ้าเค็ม

ขนาดใหญที่อยูระหวางเขตแดนของจอรแดนและอิสราเอล ถูกจัดใหเปนจุดที่ตํ่าที่สุด
ในโลก ซึ่งอยูตํ่ากวาระดับนํ้าทะเลราว 800 เมตร ความเค็มของทะเลเดดซีในสวนที่
อยูลึกที่สุดมีมากถงึ 30 เปอรเซ็นต ในขณะที่ความเค็มของทะเลทัว่ไปอยางเชนอาว
ไทย มีความเค็มเพียงแค 3 เปอรเซ็นต เทานัน จึงทําใหไมมีสิ่งมีชวีิตใดๆอาศัยอยูใน
ทองทะเลแหงนี้ไดเลย อิสระใหทานเลนนํ้าทะเลตามอธัยาศัย ทานสามารถลอยตัวได
ไมจม (ขอปฏิบตัิและขอระวังตางๆในการลงเลนนํ้าทะเลควรฟงคํา แนะนําจาก
มัคคเุทศกทองถิน่และหวัหนาทัวร) 

 

 



 

 

เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 
พักที่ GRAND EAST HOTEL, DEAD SEA หรือเทียบเทา 
 

วันที่หา เดดซี – ป�อมปราการแหงกรุงอัมมาน – สนามบินอัมมาน ควีน อาเลีย ประเทศ
จอรแดน – สนามบินอาบูดาบี  ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานแวะชม ผลิตภณัฑที่ทําจากเดดซ ีเชน โคลนพอกตัวพอกหนา สบู ครีม และ

สินคาอื่นๆ อีกมากมาย  
 

 
  
                นําทานชม ป�อมปราการแหงกรุงอัมมาน (Amman Citadel) ถกูสรางขึ้นเพ่ือเปน

จุดสังเกตเหตุบานการเมืองตางๆโดยรอบ อิสระใหทานชมและถายรปูกับป�อม
ปราการอันสวยงาม โดยมีฉากหลังเปน โรงละครโรมันที่มีขนาดใหญที่สุดในจอรแดน 
สามารถจุผูชมไดถึง 6,000 คน และตกึรามบานชองที่สรางบนภูเขาสูงสุดแสนแปลก
ตา ชมวิหารเฮอรควิลิสท่ีสันนิษฐานวาถูกสรางขึ้นระหวางป ค.ศ.161-180 ในสมัย
ของโรมัน  



 

 

 
  
กลางวัน อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแกการทองเที่ยว 
                ไดเวลาพอสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินอัมมาน ควีน อาเลีย กรุงอัมมาน 

ประเทศจอรแดน เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําเช็คอิน และมีเวลาในการเลือกซื้อ
สินคาในรานคาปลอดภาษี หรือรานอาหาร 

14.45 น. นําทานเดินทางสู สนามบินอาบูดาบี เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรฐัอาหรับเอ
มิเรตส โดยเที่ยวบินที่ EY514** ใชเวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง บริการอาหาร
และเคร่ืองดื่มบนเครื่อง ** 

18.40 น. เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส **
เพื่อเปลี่ยนเครื่อง ** 

21.40 น. นําทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ EY402 ** ใชเวลาบิน
ประมาณ 6 ชั่วโมง บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง ** 

 

วันที่หก สนามบินอาบูดาบ ีเมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส – สนามบิน
สุวรรณภูมิ               

 
07.20 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 
 

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



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง รายละเอียดเทีย่วบิน ราคาทัวร 
หองละ 2-

3 ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็ก

มเีตียง 
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 

18 – 23 กันยายน 
2563 

19 SEP EY407 BKK-
AUH 02.15-05.50 

19 SEP EY513 AUH-
AMM 10.05-12.20 

22 SEP EY514 AMM-
AUH 14.45-18.40 

22 SEP EY402 AUH-
BKK 21.40-07.20+1 

39,999 39,999 7,000 23,999 

09 – 14 ตุลาคม 2563 
(วันสวรรคต ร.9) 

10 OCT EY407 BKK-
AUH 02.15-05.50 

10 OCT EY513 AUH-
AMM 10.05-12.20 

13 OCT EY514 AMM-
AUH 14.45-18.40 

13 OCT EY402 AUH-
BKK 21.40-07.20+1 

41,999 41,999 8,000 25,999 

20 – 25 ตุลาคม 2563 
(วันปยะมหาราช) 

21 OCT EY407 BKK-
AUH 02.15-05.50 

21 OCT EY513 AUH-
AMM 10.05-12.20 

24 OCT EY514 AMM-
AUH 14.45-18.40 

24 OCT EY402 AUH-
BKK 21.40-07.20+1 

41,999 41,999 8,000 25,999 



 

 

22 – 27 ตุลาคม 2563 
(วันปยะมหาราช) 

23 OCT EY407 BKK-
AUH 02.15-05.50 

23 OCT EY513 AUH-
AMM 10.05-12.20 

26 OCT EY514 AMM-
AUH 15.05-18.45 

26 OCT EY402 AUH-
BKK 21.45-06.45+1 

41,999 41,999 8,000 25,999 

06 – 11 พฤศจิกายน 
2563 

07 NOV EY407 BKK-
AUH 01.55-05.55 

07 NOV EY513 AUH-
AMM 10.35-12.05 

10 NOV EY514 AMM-
AUH 14.05-18.45 

10 NOV EY402 AUH-
BKK 21.45-06.45+1 

40,999 40,999 7,500 24,999 

20 – 25 พฤศจิกายน 
2563 

21 NOV EY407 BKK-
AUH 01.55-05.55 

21 NOV EY513 AUH-
AMM 10.35-12.05 

24 NOV EY514 
AMM-AUH 14.05-

18.45 
24 NOV EY402 

AUH-BKK 21.45-
06.45+1 

40,999 40,999 7,500 24,999 

04 – 09 ธันวาคม 
2563 

05 DEC EY407 BKK-
AUH 01.55-05.55 

05 DEC EY513 AUH-
AMM 10.35-12.05 

47,999 47,999 8,500 26,999 



 

 

08 DEC EY514 AMM-
AUH 14.05-18.45 

08 DEC EY402 AUH-
BKK 21.45-06.45+1 

09 – 14 ธันวาคม  
2563 

10 DEC EY407 BKK-
AUH 01.55-05.55 

10 DEC EY513 AUH-
AMM 10.35-12.05 

13 DEC EY514 AMM-
AUH 14.05-18.45 

13 DEC EY402 AUH-
BKK 21.45-06.45+1 

47,999 47,999 8,500 26,999 

 
** เด็กทารก (Infant) อายุไมถึง 2 ป ณ วนัเดินทางกลับ ทานละ 10,000 บาท ** 
** อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น 2,000 บาท** 
** สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 25 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ 
กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการ
เดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง 
ตามความตองการ) ** 
 
อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไม
สามารถเล่ือน เปลี่ยนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได 
 คาภาษีนํ้ามัน ภาษสีนามบินทุกแหงที่มี 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Etihad 
Airways อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 2 ชิ้น โดยมีนํ้าหนัก
รวมกันไมเกิน 30 ก.ก. (แตละชิ้น ควรหนักไมเกิน 23 ก.ก. เชน 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิ้น รวม 
30 ก.ก.) 
 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบ ุ(ยังไมรวมทิปคนขับรถ) 



 

 

 คาโรงแรมที่พักระดบัมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 
กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณมีีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรม
อื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเตม็ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่
พักไปเปนเมืองใกลเคยีงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมรวมจะชี้แจงไวในโปรแกรมชัดเจน  
 คาอาหารตามที่รายการระบ ุโดยทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
กรณีตองการซื้อประกนัเพ่ิมเพ่ือคุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซกัรดี มนิิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องดื่มที่ส่ังเพ่ิม
นอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราคาบริการ
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครัง้) 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณตีองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบรษิัท 
 คาทิปหัวหนาทัวร พนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น รวมทั้ง 3 ทาน ตลอดการเดินทางตาม
ธรรมเนียม 2,000 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป 
ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความ
พึงพอใจของทาน 
 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 60 วัน กอนการเดินทาง 

พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนั หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน 
ทานทําจองวันที่ 1 กรณุาชําระเงินมัดจํา สวนนี้ภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทานั้น 
โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยงัไมไดรับยอดเงนิมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหาก
ทานมีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหม
อีกครั้ง กรณีที่คณะเตม็ มคีิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิทธิ์ลูกคา
รายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่องจากทุก
พีเรียดทางบริษัทมีที่นัง่ราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือท้ังหมด ครบ 100% กอนวันเดินทาง
อยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ก็ตาม กอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน ใหถอืวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร
นั้นๆทันที 

3. การตดิตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดงันี้ วนัจันทร ถงึ ศกุร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รฐับาลประกาศในปนั้นๆถอืวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัทฯ 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง 

การเดินทาง นกัทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล 
หรือ เดินทางมาที่บริษทัอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับ
ทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงนิคาบรกิารคนื นกัทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมี
รายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึง่ 
เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี



 

 

ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบรกิารตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรบัมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบญัชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคนืเงิน
คาบรกิารดงันี ้

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึน้ไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรง
กับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ
เดินทางไมนอยกวา 55 วัน ** 

2.2 แจงยกเลิก 31-35 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ ** 
กรณีที่มีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายเพิ่ม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 
*ทั้งนี้ ทางบรษิัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลวเนื่องจากการจัดเตรียม 
การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เปนตน * 

3. การเดินทางที่ตองการนัตีมดัจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบรกิารทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณทีี่มี
ผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เล่ือน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษทัจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน 
กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจาก
การที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัท
ยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณี
นี้ทางบริษัทจะคดิคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจรงิทั้งหมด โดยคํานึงถงึประโยชนของลูกคาเปนสาํคัญ 



 

 

6. การตดิตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษทีร่ัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ โรงแรมที่พัก ที่ทานควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพกัแบบหอง

เดี่ยว (Single) , หองพักคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และบาง
โรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 เตยีง
ใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจาํเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง 
(Twin/Double) และ หองเดี่ยว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเกบ็คาบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน

เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปนอาคารแบบดัง้เดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง

เดี่ยวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรตั และไมมอีางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกนั 

 
ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การยื่นคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ  
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะประเภท On Arrival เทานั้น กรณทีี่ทาน

ไมสามารถยื่นวีซาพรอมกับคณะได หากจําเปนจะตองยื่นกอน หรือหลังคณะ ทานจะตองยื่น
เปนวีซาเดี่ยว และยื่นตรงกบัสถานทูตเทานั้น และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทาน
จําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) 
จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เนื่องจากทานยื่นหลังคณะ  

2. มาตราฐานการพิจารณาวีซาประเภท On Arrival (ไมเก็บเลมพาสปอรต) โดยปกติทั่วไปคอื 
20-30 วันทําการ (เปนอยางนอยไมรวมวนัเสาร - อาทิตย) ทั้งนี้ขึน้อยูกับจํานวนผูสมัคร



 

 

ในชวงนั้น ๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดูกาลทองเท่ียว ที่มีผูสมัครเปนจํานวนมาก อาจตองใช
ระยะเวลามากกวาปกต ิ

3. กรณีทานไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะไดตามที่กําหนดการหลงัจากที่คณะคอนเฟรมออก
เดินทาง จําเปนตองเสียคาสวนตาง กรณีย่ืนวีซาเด่ียว โดยย่ืนตรงกับสถานทูต ทานละ
ประมาณ 2,500-3,000 บาท ไมรวมคาบริการย่ืนวีซา (ไมมียืน่วีซาประเภทดวน) 

 
ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ สายการบิน ที่ทานควรทราบ 
1. เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบตัรโดยสาร เปนแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึง

ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินทุกกรณ ีแตทางบรษิัทจะพยายามใหมากที่สุด ให
ลูกคาผูเดินทางท่ีมาดวยกัน ไดนั่งดวยกัน หรอื ใกลกันใหมากที่สุดเทาที่จะสามารถทําได 

2. กรณีที่ทานเปนอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขั้นตอนการจอง 
กรณีที่แจงลวงหนากอนเดินทางกะทันหัน อาจมีคาใชจายเพ่ิมเพ่ือชําระกับเมนูใหมที่ตองการ 
เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได 

 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทานั้น 
2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีนํ้าตาล / เลือดหมู) 

เทานั้น กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีนํ้าเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต 
(หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวตัถปุระสงคเพื่อการทองเที่ยว 
โดยไมมีจดหมายเชญิ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกบัการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง
พิเศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝم�งประเทศ
ไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม
รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี ้และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทาน
ไมไดรวมเดินทางหรือใชบรกิารตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถกู
ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน
คาบรกิารไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ
ไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทาง



 

 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็
ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกลุ 
คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอื่นๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณี
ที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสอืเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบรษิัทพรอมการ
ชําระเงินมดัจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ 
ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสาํคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของ
นักทองเที่ยวท่ีไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุด
งาน การปฏิวัต ิอุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบรกิารนีค้ํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีทีม่ีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีนํ้ามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภยัสายการบิน การเปลีย่นแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษิัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากบัเทานั้น 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอ
การเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษทั อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยท่ีไม
สามารถควบคมุได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคู
คาตามหลักปฏบิัติเทานั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิป
ล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนญุาต



 

 

ใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกบัตัวแทนบรษิัทที่ไดรับการรบัรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจาํเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หนึ่ง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมดกบั
ผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณนี้ขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

 
 


