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วันแรก       สนามบินสุวรรณภูมิ 
21.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 Row Q สายการบิน Royal Jordanian Airlines (RJ) โดยมี

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
 
 วันท่ีสอง       มาดาบา • โบสถ์กรีก – ออโธดอกซแห่งเซนต์จอร์น • เม้าท์เนโบ • ปราสาทเครัคแห่งคูเสด • มหานครเพ

ตรา   (เช้า/กลางวัน/เย็น)  
 
 
 
 
 
 
 
 
00.25 น. ออกเดินทางสูก่รงุอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยเที่ยวบิน RJ 181 ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**  
 (บินตรงสู่กรุงอัมมาน ใช้เวลาประมาณ 9.20 ชม.) 
05.20 น. ถึงสนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA INTERNATIONAL AIRPORT ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน  
 หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระแล้ว (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) จากนั้นน าทุก

ท่านเดินทาง เข้าสู่เมืองอัมมาน เพื่อรับประทานอาหารเช้า 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารท้องถิ่น 
จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ เมือง มาดาบา (Madaba) หรือ  เมืองแห่งโมเสก  

ชมโบสถ์กรีก – ออโธดอกซแห่งเซนต์จอร์น ถูกสร้างในราวปี คศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์ชมภาพแผนท่ีดินแดน
ศักด์ิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3  ล้านชิ้น แสดงถึงพื้นที่ ดินแดนศักดิ์สิทธ์ิต่างๆ 
ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, เยรูซาเลม, แมน้ าจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต์ ฯลฯ  
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จากนั้น  น าท่านเดินทางชม เมาท์เนโบ (Mount Nebo) ดินแดนศักดิ์สิทธ์ที่ตั้งอยู่บนเขาซึ่งเช่ือกันว่า น่าจะเป็นบริเวณที่
เสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ผู้น าชาวยิวส์เดินทางจากอิยิปต์มายัง เยรูซาเลม ชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ภายในเก็บ
สิ่งของต่างๆ ที่ขุดพบภายในบริเวณนี้ พร้อมทั้งมีภาพถ่ายต่างๆ ภาพถ่ายที่ส าคัญคือภาพที่ โป๊บ จอร์น ปอล ที่ 2 
เสด็จมาแสวงบุญทีน่ี่และได้ประกาศให้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธ์ิ ในปี ค.ศ. 2000 ชมอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์ิแห่งโมเสส
และพระเยซู อิสระทุกท่านถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสท่านสามารถมองเห็นแม่น้ าจอรแ์ดน,ทะเล
เดดซ,ีเมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอลได้จากจุดน้ีอย่างชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองเครัค (Kerak) ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่ ชมทิวทัศน์อันงดงามของหุบเขาทั้งสองข้าง

ทางจนได้ฉายาเป็น “แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน” ชม ปราสาทเครัคแห่งครูเสด สร้างในปี ค.ศ. 1142 โดย 
ผู้ปกครอง PAYEN LE BOUTIELLER ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสด และสร้างเพื่อควบคุม
เส้นทางทั้งทางเหนือและใต้ และใช้ในการต่อสู้ในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิม จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1187 ได้ถูก
เข้าท าลายโดยนักรบ มุสลิมภายใต้การน าทัพของ ซาลาดิน (SALADIN)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ มหานครเพตรา (Petra) **ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ปี ค.ศ. 

1985 และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งใหม่ จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านท่ัวโลกในวัน
มหัศจรรย์ 07/07/07 ** มหานครหินสีกุหลาบแกะสลักโบราณที่ซ่อนตัวอย่างลึกลับในหุบเขาวาดี มูซา (Wadi 
Musa) หุบเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเดดซีกับทะเลอัคบา ชนกลุ่มแรกที่เดินทางเข้าสู่นครเพตราคือพวก เอโด
ไมท ์ซึ่งเข้ามาราว 1,000 ป ีก่อนคริสตกาล แต่ชนเผ่าที่สร้างเมืองเพตราข้ึนมาน้ันคือ ชาวนาบาเทียน ในศตวรรษ
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ที่ 4 ก่อนคริสตกาล คนกลุ่มนี้สกัดผาหินทรายเป็นที่อยู่อาศัย และนครแห่งนี้เดิมนั้นเป็นนครแห่งการค้าขนาดใหญ่ 
ซึ้งต่อมาถูกละทิ้งเปน็เวลานานกว่า 700 ปี จนเมื่อเมื่อนักส ารวจชาวสวิตเซอร์แลนด์โยฮันน์ ลุค วิก บวร์ก ได้ค้นพบ
นครศิลาแห่งนี้ ในปี ค.ส 1812 และได้น าไปเขียนในหนังสือช่ือ Travel in Syria จ าท าให้เป็นที่รู้จักกันอย่าง
แพร่หลายจนถึงปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  โรงแรม  PETRA BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่า** ระดับ 4 ดาว **  
 
วันท่ีสาม             เพตรา • ทะเลทรายวาดิรัม • เมืองอคาบา      (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านชมมหานครเพตรา ** ส าหรับการเข้าชมทางทัวร์ได้จัดให้ท่านนั่งม้าเพ่ือเข้าชมเมืองเพตรา (รวมใน
ค่าบริการแล้ว และเป็นธรรมเนียมท่ีต้องมีค่าทิปให้แก่คนจูงม้า ท่านละ 5 USD/ต่อท่าน/ต่อเท่ียว – ไม่รวม
ค่าบริการขี่ลา 15-20 USD/ท่าน,-ขี่อูฐ 30 USD/ท่าน,นั่งรถม้า 40 USD/คันนั่งได้ 2 ท่าน ราคาแล้วแต่
ความสามารถในการต่อลอง หรือกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) เมื่อลัดเลาะไปตามพื้นหนิและทรายกว่า 800 เมตร ที่
จะมุ่งหน้าไปในเส้นทางมหัศจรรย์ที่ทางเข้าออกของ เมืองเพตรา คือ บริเวณซอกเขาเรียกว่า ซิค (Siq) เป็นหุบเขา
สูง 250 ฟุต และทอดคดเค้ียวไปบนเส้นทางที่พาดผ่านเข้าไปถึงใจกลางเมือง เกิดจากการถูกน้ าซัดกัดกร่อนจนเกิด
เป็นช่องทางเดินเล็กๆ ระหว่างหุบเขา ความสวยงามของหุบเขาทั้งสองด้าน สวยงามด้วยสีสันของหินสีต่างๆ ที่
เกิดข้ึนจากธรรมชาติ ชมร่องรอยซากปรักหักพังที่ยังมีร่องรอยให้เห็นการจัดการเรื่องการชลประทานใน การ
ล าเลียงน้ าจากแหล่งน้ าภูเขาเข้าสู่ตัวเมืองได้อย่างน่าทึ่ง และยังมีภาพศิลปะแกะสลักจากภูเขาอีกมากมาย จากนั้น
เข้าเขตหน้าผาสูงชันสองข้างทางสู่ มหานครแห่งศิลาทรายสีชมพู ตื่นตา ตื่นใจกับความสวยงามของมหาวิหาร
ศักด์ิสิทธิ์ปราสาททรายสีชมพู ที่นี่เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์เรื่อง อินเดียน่า โจนส์ ภาค 3 ขุมทรัพย์สุด
ขอบฟ้า มหาวิหารแกะสลักเสลาจากภูเขาอย่างกลมกลืนได้สัดส่วนและสวยงามน่าอัศจรรย์ เป็ นอาคาร 2 ช้ัน 
ประดับ ด้วยเสาแบบคอรินเทียนส์และรูปคน ซึ่งสลักขึ้นจากเขาบริเวณกลางเมือง ว่ากันว่าเป็นคลังท่ีเก็บสมบัติ
ของฟาโรห์ 
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เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (Wadi Rum) หรือมีอีกช่ือหนึ่งว่า “หุบเขาแห่งพระจันทร์” (TheValley 

of The Moon) ซึ่งมีจุดเด่นด้านทัศนียภาพที่งดงามของหินผาในบริเวณนั้น มีภูมิทัศน์ที่เป็นทะเลทรายสลับกับ
หุบผาขนาดใหญ่ ทะเลทรายแห่งนี้ในอดีตเป็นเส้นทางคาราวานจากประเทศซาอุฯเดินทางไปยังประเทศซีเรียและ
ปาเลสไตน์ในศึกสงครามอาหรับรีโวลท์ระหว่างปี ค.ศ. 1916–1918 ณ แห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นฐานบัญชาการในการรบ
ของ ทีอี ลอว์เรนซ์ และเจ้าชายไฟซาล และต่อมายังได้ถูกใช้เป็น สถานที่จริงในการถ่ายท าภาพยนต์เรื่อง 
“Lawrence of Arabia” น าท่านน่ังรถจิ๊บหรือรถกระบะเที่ยวชมพื้นที่โดยรอบ (หรือท่านสามารถขี่อูฐ ไม่รวม
ค่าขี่อูฐท่านละ 25 USD)  
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สัมผัสบรรยากาศของทะเลทรายแห่งนี้ ซึ่งถูกกล่าวขานว่า เป็นทะเลทรายที่สวยงามที่สุดของโลกอีกแห่งหนึ่ง ด้วย
เม็ดทรายละเอียดสีชมพูอมส้มอมแดงอันเงียบสงบที่กว้างใหญ่ไพศาล (สีของเม็ดทรายปรับเปลี่ยนตามแสงของดวง
อาทิตย์) พาชม “นํ้าพุแห่งลอว์เรนซ์” (Lawrence’s Spring หรือ Lawrence’s Fountain) ซึ่งเป็นสถานที่อดีต
นายทหาร ทีอี ลอว์เรนซ์ ทหารชาวอังกฤษใช้เป็นสถานที่พักและคิดแผนการต่อสู้กับออตโตมัน น าท่านท่อง
ทะเลทรายต่อไปยัง ภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ ที่เป็นภาพแกะสลักของชาวนาบาเทียน ที่แสดง
ถึงเรื่องราวในชีวิตประจ าวัน และรูปภาพต่างๆ ผ่านชมเต้นท์ชาวเบดูอินที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายเลี้ยงแพะเป็น
อาชีพ ฯลฯ 

จากนั้น น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอคาบา (Aqaba) เป็นเมืองท่าส าคัญมาช้านาน และเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่
ส าคัญของประเทศจอร์แดน เนื่องจากเป็นเมืองที่ติดทะเล ท าให้อคาบาเต็มไปด้วยรีสอร์ทและกีฬาทางน้ า และยัง
เป็นเมืองแห่งเดียวของประเทศจอร์แดนที่ถูกประกาศให้เป็นเมืองปลอดภาษีอีกด้วย 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  โรงแรม LACOSTA HOTEL หรือเทียบเท่า ** ระดับ 4 ดาว ** 
 
วันท่ีสี่                 ล่องเรือท้องกระจก • ทะเลเดดซี    (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นน าท่าน  ล่องเรือท้องกระจก (Glass Boat) ซึ่งเรือแล่นในทะเลแดง ทะเลที่มีน่านน้ าครอบคลุม4 ประเทศ ได้แก่ อิยิปต์ , 

อิสราเอล, จอร์แดน, และซาอุดิอารเบีย น าท่านชมความสวยงามใต้ท้องทะเล ทั้งแนวปะการังและปลาหลากหลาย
ชนิด อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย หลังจากนั้นน าท่านข้ึนฝั่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวันแบบ BBQ บนเรือ 
จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี หรือ ทะเลมรณะ (Dead Sea) ทะเลสาบเดดซี เป็นทะเลสาบน้ าเค็มขนาดใหญ่ที่

ตั้งอยู่ใน ในระหว่างเขตแดนของจอร์แดนและอิสราเอล ถูกจัดให้เป็นจุดที่ต่ าที่สุดในโลก อยู่ต่ ากว่าระดับน้ าทะเล
ราว 800 เมตร ความเค็มของทะเลเดดซีในส่วนที่อยู่ลึกที่สุดมีมากถึง 30 เปอร์เซ็นต์ในขณะที่ความเค็มของทะเล
ทั่วๆไปอย่างเช่นอ่าวไทยมีความเค็มเพียงแค่ 3 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ท าให้ไม่มีสิ่งมีชัวิตใดๆอาศัยอยู่ท้องทะเลแห่งนี้ 
อิสระทุกท่านเล่นน้ าทะเลตามอัธยาศัย ท่านสามารถลอยตัวได้ไม่จม (ข้อปฏิบัติและข้อระวังต่างๆในการลงเล่นน้ า
ทะเลควรฟังค าแนะน าจากมัคคุเทศก์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์) 
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เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  โรงแรม DEAD SEA RAMADA HOTEL หรือเทียบเท่า ** ระดับ 4 ดาว ** 
 

วันท่ีห้า นครเจราช • ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน • อัมมาน • อิสระชอปป้ิง ณ ซิตี้มอลล์   (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านแวะชมผลิตภัณฑ์ที่ท าจากเดดซี เช่น โคลนพอกตัวพอกหน้า สบู่ ครีม และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้น
เดินทางสู่ เมืองโรมันโบราณ เจราช หรือ เมืองพันเสา (Jerash) หรือ ปอมเปอีแห่งตะวันออก ตั้งอยู่ทางตอน
เหนือของเมืองหลวงอัมมาน เป็นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่าถูกสร้าง ราว 200 – 
100 ปีก่อนคริสตกาล น าท่านชม โอวัลพลาซ่า (Oval Plaza) สถานที่พบปะสังสรรค์ของชาวเมือง เจราช ถูกสร้าง
ข้ึนในศตวรรษที่ ล้อมรอบด้วยเสา คอรินเทียม (Corinthium) กว่า 160 ต้น เสาเหล่านี้ได้กลายเป็นจุดถ่ายรูปที่
ได้รับความนิยมมาก ชมซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน ถูกสร้างข้ึน 129 ปี หลังคริสตกาล เปรียบเสมือนเครื่องหมาย
แห่งจักรพรรดิเฮเดรียน โดยประตูอยู่ทางทิศใต้ของเขตเมืองใหม่ อีกหนึ่งที่เที่ยวช่ือดังแห่ง เมืองโรมันโบราณ เจ
ราช คือ โรงละครทางทิศใต้ ซึ่งจุผู้ชมได้ถึง 3,000 คน อัศจรรย์ตรงเราสามารถทดสอบฟังเสียงสะท้อนของตัวเอง
จากจุดสะท้อนกลางโรงละคร ด้วยการพูดเบาๆ เท่านั้น เสียงก็จะย้อนกลับมาเข้าหูเราอย่างเหลือเช่ือ ชมวิหารอาร์
เทพีอาร์เทมิส เป็นเทพีประจ าเมืองเจอราช 
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เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่กรุงอัมมาน ตั้งอยู่บนยอดเขาทั้ง 7 ลูก และมีประวัติศาสตร์มากกว่า 6,000 ปี ชม ป้อมปราการ

แห่งกรุงอัมมาน (Amman Citadel) ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบ้าน การเมืองต่างๆรอบเมือง อิสระทุก
ท่านชมบรรยากาศและถ่ายรูป มีจุดถ่ายรูปที่สวยโดยมีฉากหลังเป็น โรงละครโรมัน ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจอร์แดน 
ที่จุผู้ชมได้ถึง 6,000 คน และตึกรามบ้านช่อง ที่สร้างบนภูเขาสูงอันเป็นที่แปลกตา ชม วิหารเฮอร์คิวลิส ที่
สันนิษฐานว่าถูกสร้างข้ึนระหว่างปี ค.ศ. 161-180 ในสมัยโรมัน จากนั้นให้ทุกท่านอิสระเลือกชม ช้อปปิ้งสินค้า
พื้นเมือง และของที่ระลึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL : 02-1026569 Hotline : 063-2692961  LINE ID : @tourhermes 

 
จากนั้น อิสระชอปป้ิง ณ ซิตี้มอลล์ (City Mall) เป็นห้างสรรพสินค้าที่ตั้งอยู่ในอัมมานเปิดด าเนินการในปี 2006 

ห้างสรรพสินค้าน้ีครอบคลุมพื้นที่ 160,000 ตร.ม. เป็นห้างใหญที่สุดในจอร์แดน มีร้านค้ามามาย สินค้าแบรนด์เนม 
ของฝาก ของที่ระลึกขายมากมาย 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
21.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 
 
วันท่ีหก กรุงเทพฯ • สุวรรณภูมิ       
 
01.25 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน Royal Jordanian Airlines (RJ) 
 เที่ยวบินที่ RJ182  (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 9.05 ชั่วโมง) 
14.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
 

******************************************************************************************* 
อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

 
ราคาทัวร์ มหัศจรรย์ จอร์แดน  6 วัน 3 คืน (อัตราค่าบริการ 15 ท่านขึ้นไป) 

เริ่มเดินทาง จํานวน ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง  เด็กไม่มีเตียง พักเด่ียว 

11-16 ก.ย. 62 20 RJ181/RJ180 49,900 49,500 48,900 7,000 

09-14 ต.ค. 62 20 RJ181/RJ180 53,900 53,500 52,900 7,000 

21-26 พ.ย. 62 20 RJ183/RJ182 53,900 53,500 52,900 7,000 

27 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63 20 RJ181/RJ180 69,900 69,500 68,900 7,000 

 
อัตราค่าบริการรวม 

ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป - กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ – อัมมาน - กรุงเทพฯ  
ภาษีนํ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 
ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
ค่าท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) 
ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, นํ้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเท่ียวคนไทย 
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท 
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อัตราค่าบริการไม่รวม 

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ท่ีไม่ได้

ระบุไว้ในรายการ 
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน,               

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทย และ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมท้ังทริป 60 USD/ ท่าน 
 

เง่ือนไขการสํารองท่ีน่ังและการยกเลิกทัวร์ 
การจองทัวร์ : 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการ

เดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพ่ิม เพ่ือทําการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการ
เดินทาง 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 20,000 บาท ส่วนท่ีเหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย
กว่า 15 วันมิฉะน้ัน ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทําก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด

เทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 
 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินท้ังหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 
 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการ

เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ : 
 กรณีท่ีท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถาม

ท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนทําการออกต๋ัวหรือชําระค่าทัวร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน 
หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

 
โรงแรมท่ีพัก 

 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ                       
ขอแนะนําให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับเตียงพับ
เสริม  

 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทําให้ห้องพักแบบเดี่ยว Single ห้องคู่ 
Twin/Doubleอาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น 
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 โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยู่กับ
การออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ัน ๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เท่ียวบิน ราคา และรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเท่ียว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรม
แรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ  (ซึ่งลูกค้า
จะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่องเท่ียว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่านํ้ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋ว
ดังกล่าว 

 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่าง ๆ ท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วท้ังหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ท้ังหมด 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

 
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้า 

อย่างถ่องแท้ แล้วจึงมัดจําเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


