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►มาดาบา เมอืงแห่งโมเสก ►เมา้ทเ์นโบ ดนิแดนศกัดิส์ทิธิท์ีอ่ยู่บนเขา ►เครคั ทีต่ัง้ปราสาทเครัค ของนักรบครูเสด ที่

ใชต้อ่สูใ้นสงครามครูเสดกบักองทพัมุสลมิ ►เพตรา นครศลิาสชีมพูหรอืนครสดีอกกหุลาบ 1 ใน 7 ส ิง่มหัศจรรยแ์ห่งโลก

ใหม่  

►ทะเลทรายวาดริมั เป็นหนึง่ในทะเลทรายทีถ่กูขนานนามวา่สวยทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก ดว้ยเม็ดทรายละเอยีดสชีมพู  

►อคาบา เมอืงทา่และเมอืงตากอากาศทีส่ าคญัของจอรแ์ดน ►ทะเลเดดซ ีทะเลทีใ่ครหลายคนใฝ่ฝันมาทดลอง ลอยตวั

บนผนืน ้า ►เจราช เมอืงโบราณ กรกี-โรมัน หนึง่ในสบิของหัวเมอืงเอกราชอาณาจักโรมัน 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

พฤศจกิายน 01 – 06 พฤศจกิายน 2562 58,900.- 

พฤศจกิายน 15 – 20 พฤศจกิายน 2562 58,900.- 

ธนัวาคม 01 – 06 ธนัวาคม 2562 59,900.- 

ธนัวาคม 06 – 11 ธนัวาคม 2562 59,900.- 

ธนัวาคม-มกราคม 27 ธนัวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563 63,900.- 

มกราคม 24 - 29 มกราคม 2563 58,900.- 

กมุภาพนัธ ์ 07 – 12 กมุภาพนัธ ์2563 58,900.- 

มนีาคม 06 – 11 มนีาคม 2563 59,900.- 

มนีาคม 20 – 25 มนีาคม 2563 59,900.- 

ตารางการบนิ 

วนับนิ เมอืง CODE เทีย่วบนิ เวลา เวลาในการเดนิทาง 

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ อัมมาน BKK-AMM RJ181 00.20-04.40+1 09.30 ชม. 

วนัทีห่ก อัมมาน กรุงเทพฯ AMM-BKK RJ180 02.15-15.25+1 08.00 ชม. 

วนัแรก กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  

21.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมเีจา้หนา้ที่

ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและตรวจเอกสารการเดนิทาง ณ เคาน์เตอร์
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สายการบนิรอยัล จอรแ์ดเนี่ยน ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ที ่9 แถว s 

วนัทีส่อง กรงุอมัมาน-มาดาบา-เครคั-เพตรา  

00.20 น. “เหริฟ้าสูก่รุงอัมมาน" โดยสายการบนิรอยัล จอแดเนี่ยน เทีย่วบนิ RJ181 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 09.30 ชม.)  

 

04.40 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตคิวีน อเลยี  กรุงอัมมาน ประเทศจอรแ์ดน น า

ทา่นผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง  

 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง มาดาบา (Madaba) หรือ เมืองแห่งโมเสก ชม โบสถ์

กรกี -ออโธดอกซแ์หง่เซนตจ์อหน์ ถูกสรา้งในราวปี ค.ศ. 600 ยุคของไบ

แซนไทน ์ชมภาพแผนทีด่นิแดนศกัดสิทิธิแ์ห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสี

ตา่งๆ ประมาณ 2.3 ลา้นชิน้แสดงถงึพื้นทีด่นิแดนศักดิส์ทิธิต์่างๆ ในแถบรอบ

ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน, เยรูซาเลม, แม่น ้าจอรแ์ดน, ทะเลเดดซ,ี เขาไซนาย, 

อยีปิต ์ฯลฯ  จากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมเพือ่ รบัประทานอาหารเชา้ 

น าท่านเดนิทางชม เมาท ์เนโบ (Mount Nebo) ดนิแดนศักดิส์ทิธิท์ีต่ัง้อยู่

บนเขาซึง่เชือ่กันว่าน่าจะเป็นบรเิวณที่เสยีชวี ิตและฝังศพของโมเสส ผูน้ า

ชาวยวิสเ์ดนิทางจาก อียปิตม์ายังเยรูซาเลม ชมพพิธิภัณฑข์นาดย่อม ภายใน

เก็บส ิง่ของตา่งๆ ทีข่ดุพบภายในบรเิวณนี้ พรอ้มทัง้มีภาพถ่ายต่าง ๆ ภาพถ่าย

ทีส่ าคญัคอืภาพที ่โป๊บ จอหน์ ปอลที ่2 เสด็จมาแสวงบุญทีน่ี่และไดป้ระกาศ

ใหเ้ป็นดนิแดนศักดิส์ทิธิ ์ในปี ค.ศ. 2000 ชมอนุสรณ์ไมเ้ทา้ศักดิส์ทิธ์แห่ง

โมเสส ออกแบบเป็นลักษณะเป็นไมเ้ทา้ในรูปแบบไมก้างเขน โดยอุทศิเป็น

สัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู เชญิถ่ายรูป ณ จุดชมววิ โดยในวันที่

ทอ้งฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น ้าจอรแ์ดน, ทะเลเดดซ,ี เมืองเจอริ

โก และประเทศอสิราเอล ไดจ้ากจุดนี้อย่างชดัเจน   

จากนัน้น าทา่นสูเ่มอืงเครคั (Kerak) ซ ึง่ตัง้อยู่บนทีร่าบสงูขนาดใหญ่ใหท้่าน

ไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์อันงดงามขา้งทาง ระหว่างทางขึน้สูเ่ขาโดยเฉพาะ

บรเิวณทีถ่กูเรยีกขานกนัว่าเป็น “แกรนดแ์คนยอนแห่งจอรแ์ดน” 

 

บา่ย รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

 ชม ปราสาทเครคัแห่งครูเสด  (KERAK) สรา้งในปี ค.ศ. 1142 โดย 

ผูป้กครอง PAYEN LE BOUTIELLER ในอดตีเป็นเมืองศูนยก์ลางขนาดใหญ่

ของนักรบครูเสด และสรา้งเพื่อควบคุมเสน้ทางทัง้ทางเหนือและใตแ้ละใชใ้น
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การต่อสูใ้นสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลมิจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1187 ไดถู้ก

เขา้ท าลายโดยนักรบมุสลมิภายใตก้ารน าทัพของ ซาลาดนิ (SALADIN) ได ้

เวลาสมควรเดนิทางสูเ่มอืง เพตรา [PETRA] 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

 Hyatt Zaman Petra hotel หรอืเทยีบเทา่**** PETRA 

วนัทีส่าม เพตรา-ทะเลทรายวาดริมั  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   บฟุเฟต ์

 ชมเมอืงเพตรา้ (Petra) (ไดร้ับการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์าร

ยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 ส ิง่มหัศจรรยข์องแห่งโลกใหม่  จากการ

ตัดสนิโดยการโหวตจากบุคคลนับลา้นทั่วโลกในวันมหัศจรรย ์07/ 07/ 07) 

มหานครสดีอกกุหลาบทีซ่่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส (WADI MUSA) มี

ประวัตศิาสตรอ์ันยาวนานหลายพันปีเคยเป็นถิน่ทีอ่ยู่อาศยัทัง้ชาวอโีดไมท ์จวบ

จนกระทัง่ถงึยุครุ่งเรอืงเฟ่ืองฟใูนการเขา้มาครอบครองดนิ แดนของชาวอาหรับ

เผ่าเร่ร่อนนาบาเทยีน ในชว่งระหว่าง 100 ปี กอ่นครสิตกาล–ปี ค.ศ.100 และ

ไดเ้ขา้มาสรา้งอาณา จักรบา้นเมอืง ฯลฯ จนกระทัง่ในปีค.ศ.106 นครแห่งนี้ตก

อยู่ภายใตก้ารปกครองของอาณาจักรโรมันทีน่ าโดย กษตัรยิท์ราจนั และได ้

ผนกึเมืองแห่งนี้ใหเ้ป็นหนึ่งในอาณาจักรโรมันแห่งแหลมอาระเบียตะวันออก 

นครเพตราถงึคราวลม่สลายเมือ่หมดยุคของอาณาจักรโรมันท าใหช้าวเมืองนัน้

ละทิง้บา้นเมืองจากกันไปหมดทิง้ใหเ้มืองแห่งนี้รกรา้งไปพรอ้มกับการพัง 

ทลายของเมอืงหลงัจากเกดิแผ่นดนิไหวหลายครัง้จนสญูหายนับพันปีจวบจน

ในปี ค.ศ.1812 นักส ารวจเสน้ทางชาวสวสิ นาย โจฮันน ์ลดุวกิ เบริก์ฮาดท ์ ได ้

คน้พบนครศลิาแห่งนี้ และน าไปเขยีนในหนังสอืชือ่ “TRAVEL IN SYRIA” 

จนท าใหเ้ร ิม่เป็นทีรู่จ้ักกนัอย่างแพร่หลายจนถงึปัจจุบัน น าทา่นขีม่า้ เขา้เมือง

เพตรา *** ส าหรบัการเขา้ชมเมอืงเพตรา ทางทวัรจ์ดัใหท้า่นน ัง่มา้ เพือ่

เขา้ไปชมเมอืงเพตราเทา่น ัน้ (รวมอยู่ในคา่บรกิารแลว้ และเป็นธรรมเนียมที่

ตอ้งมคีา่ทปิใหแ้ก ่คนขบัรถมา้ทา่นละ 3 - 5 USD ตอ่ทา่น ตอ่เทีย่ว (ไม่รวมอยู่

ในค่าบรกิาร) /และไม่รวมค่าขี่ลา, ขีอู่ฐ,น่ังรถมา้ ฯลฯ สนใจกรุณาตดิต่อที่

หัวหนา้ทวัร)์  ส าหรบัขาออกทางทวัรจ์ะน าทา่นเดนิออกเพือ่ทีจ่ะใหไ้ดช้ม

บรรยากาศรอบเมอืง  แตห่ากทา่นตอ้งการทีจ่ะน ัง่รถมา้ ตอ้งมคีา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิอยูท่ ี ่USD 40/คนั (ราคาเดยีวเทา่น ัน้ ไมว่า่จะน ัง่เขา้ หรอืออก

อยา่งเดยีว หรอืท ัง้เขา้ท ัง้ออก) *** ประมาณ 900 เมตรบนถนนทรายเพื่อ
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ตรงเขา้สู่หนา้เมือง พรอ้มชมทัศนียภาพรอบขา้งที่เป็นภูเขาทัง้สองฝ่ังที่มี

รูปร่างหนา้ตาตา่งกนัออกไป น าทา่นเดนิเทา้เขา้สูถ่นนเขา้เมือง SIQ เสน้ทาง

มหัศจรรยก์ว่า 1.5 ก.ม. ทีเ่กดิจากการแยกตวัของเปลอืกโลกและการซัดเซาะ

ของน ้าเมือ่หลายลา้นปีกอ่น เดนิชมความสวยงามของผาหนิสชีมพูสงูชนัทัง้ 2 

ขา้งคลา้ยกบัแคนยอนนอ้ย ๆ และ ส ิง่กอ่สรา้ง รูปปั้นแกะสลกั ตา่งๆ เชน่ รูปปั้น

เทพเจา้ตา่งๆ รูปกองคาราวานอูฐ, รูปชาวนาบาเทยีน, ท่อสง่ล าเลยีงน ้าเขา้สู่

เมือง ฯลฯ สุดปลายทางของช่องเขาพบกับความสวยงามของมหาวหิาร

ศกัด ิส์ทิธ ิ ์เอล-คาซเนท ์(EL-KHAZNEH / TREASURY) สันนิษฐานว่าจะ

สรา้งในราวศตวรรษที ่1-2 โดยผูป้กครองเมอืงในเวลานัน้ เป็นวหิารทีแ่กะสลัก

โดยเจาะเขา้ไปในภเูขาสชีมพูทัง้ลกู มีความสงู 40 เมตร และมีความกวา้ง 28 

เมตร วหิารแห่งนี้ไดถู้กออกแบบโดยไดร้ับอทิธพิลศลิปะของหลายชาตเิขา้

ดว้ยกัน เชน่ อียปิต,์ กรีก, นาบาเทยีน ฯลฯ ภายในประ กอบดว้ย 3 หอ้ง คือ 

หอ้งโถงใหญ่ตรงกลาง และ หอ้งเล็กทางดา้นซา้ยและขวา เดมิทถีกูเชือ่ว่าเป็น

ทีเ่ก็บขุมทรัพย์สมบัตขิองฟาโรห์อียปิต ์ แต่ภายหลังไดม้ีการขุดพบทางเขา้

หลุมฝังศพทีห่นา้วหิารแห่งนี้ ท าใหนั้กประวัตศิาสตรแ์ละนักโบราณคดไีดล้ง

ความเห็นตรงกนัว่าน่าจะสรา้งขึน้เพือ่เป็นการเฉลมิฉลองใหก้บัผูป้กครองเมอืง, 

ใชเ้ป็นสถานที่ท าพธิีกรรมทางศาสนา และเป็นสุสานฝังศพของผู ้ปกครอง

เมอืงและเครอืญาต ิเดมิชมสสุานตา่งๆ ของชาวนาบาเทยีน สสุานกษัตรยิ ์ฯลฯ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลทรายวาดริมั (WADI RUM) ทะเลทรายแห่งนี้ในอดตี

เป็นเสน้ทางคาราวานจากประเทศซาอุฯ เดนิทางไปยังประเทศซเีรยีและปาเสล

ไตน์ (เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวนาบาเทียนก่อนที่จะยา้ยถิน่ฐานไปสรา้ง

อาณาจักรอันยิง่ใหญทีเ่มอืงเพตรา้)ในศกึสงครามอาหรับรโีวลทร์ะหว่างปี ค.ศ. 

1916–1918 ทะเลทรายแห่งนี้ไดถู้กใชเ้ป็นฐานบัญชาการในการรบของ  

นายทหารชาวอังกฤษ ทอี ีลอวเ์รนซ ์และ เจา้ชายไฟซาล ผูน้ าแห่งชาวอาหรับ

ร่วมรบกันขับไล่พวกออตโตมันทีเ่ขา้มารุกรานเพื่อครอบครองดนิแดน และ

ตอ่มายังไดถ้กูใชเ้ป็นสถานทีจ่รงิในการถ่ายท าภาพยนตรฮ์อลลวีูดอันยิง่ใหญ่

ในอดตีเรื่อง “LAWRENCE OF ARABIA” (และในปี ค.ศ.1963 สามารถ

กวาดรางวัลออสการไ์ดถ้งึ 7 รางวัล และรางวัลจากสถาบันอื่นๆ มากกว่า 30 

รางวัล น าแสดงโดย Peter O'Toole, Omar Sharif ฯลฯ)  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม อาหารพืน้เมอืง 

http://www.imdb.com/name/nm0001725/
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 Mazayen rum Luxury Camp หรอืเทยีบเทา่ WADIRUM 

วนัทีส่ ี ่ ทะเลทรายวาดริมั-อาคาบา-เดดซ ี  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บฟุเฟต ์

 ซาฟารทีวัรท์ ีท่ะเลทรายวาดริมั รับบรรยากาศทอ่งทะเลทรายทีถ่กูกลา่วขาน

ว่าสวยงามทีส่ดุของโลกแห่งหนึง่ ดว้ยเม็ดทรายละเอียดสชีมพูอมสม้อมแดง

อันเงียบสงบที่กวา้งใหญ่ไพศาล (สขีองเม็ดทราบนัน้ปรับเปลี่ยนไปตามแสง

ของดวงอาทติย์) ชมน า้พุแห่งลอวเ์รนซ  ์สถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอ ี

ลอว์เรนซ ์ทหารชาวอังกฤษใชเ้ป็นสถานที่พัก และคดิแผนการสูร้บกันพวก

ออตโตมัน น าท่านท่องทะเลทรายต่อไปยังภูเขาคาซาร  ีชมภาพเขยีน

แกะสลกักอ่นประวตัศิาสตร ์ทีเ่ป็นภาพแกะสลักของชาวนาบาเทยีนทีแ่สดง

ถงึเรือ่งราวในชวีติประจ าวันตา่งๆ และรูปภาพต่าง ๆ  ผ่านชมเต็นทช์าวเบดูอนิ

ทีอ่าศยัอยู่ในทะเลทราย เลีย้งแพะเป็นอาชพี ฯลฯ    

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอคาบา (Aqaba) เมืองท่าและเมืองท่องเที่ยวตาก

อากาศทีส่ าคญัของประเทศจอรแ์ดน 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทะเล 

 ชม เมอืงอคาบา (Aqaba) เมืองท่าและเมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่ส าคัญ

ของประ เทศจอรแ์ดน เป็นเมอืงแห่งเดยีวของประเทศจอรแ์ดนทีถ่กูประกาศให ้

เป็นเมอืงปลอดภาษี  น าท่านแวะถ่ายรูปสถานทีท่่องเทีย่วส าคัญ “ทะเลแดง” 

ทะเลทีม่น่ีานน ้าครอบคลมุถงึ 4 ประเทศ คอืประเทศจอรแ์ดน อสิราเอล  อยิปิต ์

และซาอุดอิาระเบีย (ทะเลแดงทะเลแห่งประวัตสิาสตร์ ที่ครัง้หนึ่งไดม้ีการ

กลา่วขานในพระคัมภรีข์องศาสนาครสิตว์่า  ทะเลแห่งนี้เป็นสถานทีโ่มเสสได ้

ท าอัศจรรยแ์หวกทะเลแดงพาชาวอสิราเอลหนีใหร้อดพน้จากการเป็นทาสของ

อยีปิตเ์พือ่เดนิทางไปสูแ่ผ่น ดนิแห่งพันธะสญัญาทีพ่ระเป็นเจา้ทรงมอบใหก้ับ

ชาวอสิราเอล โดยการชไูมเ้ทา้ของโมเสส ) จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ทะเล

เดดซ ี(Dead Sea) ใชเ้วลาในการเดนิทาง 4 ชม. 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

 Dead Sea Spa and Resort  หรอืเทยีบเทา่**** DEAD SEA 

วนัทีห่า้ ทะเลเดดซ-ีเจราช-อมัมาน  
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บฟุเฟต ์

 อสิระใหท้า่นลงเลน่น ้าทะเล และพสิจูน ์ความจรงิว่าท่านลอยตัวไดจ้รงิหรือไม่ 

(การลงเลน่น ้าในทะเลนัน้มวีธิขีัน้ตอนการลงเลน่ และขอ้ควรระวังตา่งๆ ควรฟัง

ค าแนะน าจากมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทวัร์)  ทะเลสาบเดดซ ีถูกบันทกึ

ลงในหนังสอื กนิเนสสว์่า เป็นจุดทีต่ า่ทสีดุในโลก มคีวามต า่กว่าระดบัน ้า ทะเล

ถงึ 400 เมตร และ มคีวามเค็มทีส่ดุในโลกมากกว่า 20 เปอรเ์ซ็นตข์องน ้าทะเล

ทั่วไป ท าใหไ้ม่มีส ิง่มีชีว ิตใดเลยอาศัยอยู่ไดใ้นทอ้งทะเลแห่งนี้ แวะซื้อ

ผลติภณัฑท์ีท่ าจาก เดดซ ี  เชน่ โคลนพอกตวั พอกหนา้  สบู่ และสนิคา้อื่นที่

ท าจากเดดซอีกีมากมาย  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนั้นน าท่านเดนิทางสูเ่มืองเจราช (JERASH) น าท่านชม เมอืงเจราช 

(JERASH) เมืองโบราณยุคกรีก-โรมัน ถูกสรา้งขึน้ราว 200 ปีก่อนครสิต

ศักราชอดีตเคยเป็นหนึง่ในสบิของหัวเมืองเอกของอาณาจักรโรมัน ชมซาก

ปรักหักพังทีย่ังคงมีกลิน่ไอของความเจรญิรุ่งเรืองของอาณาจักรโรมัน และมี

ความสมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่ง สนามแข่งมา้ฮปิโปโดรม น าท่านเดนิผ่าน

ประตูทางทศิใตห้รือประตูแห่งชยัชนะ เป็นประตูที่ใชเ้ขา้สู่เมืองต่อเมื่อ

กองทัพรบชนะกลับมาในอดตี ชมโรงละครโรมนั ที่จุผูช้มไดถ้งึ 5,000 คน 

เชญิทดสอบกบัความมหัศจรรยข์องการคดิคน้การวางจุดใหเ้กดิเสยีงเอ็คโคได ้

เพยีงพูดเบาๆ ตรงจุดกึง่กลางของโรงละครแลว้จะไดย้นิทัง้โรงละคร ชม วหิาร

อารท์มีสี เทพแีห่งความรักและความสงบสขุ ชมความมหัศจรรยข์องกอ้นหนิ 3 

กอ้นที่เรียงกันไม่ลม้ หลังเกดิแผ่นดนิไหวครั ้งใหญ่ และสัมผัสถงึความ

เคลือ่นไหวตลอดเวลาของกอ้นหนิบนนิว้มือ จากนัน้น าท่านเดนิทางสูก่รุงอัม

มาน ชมรอบเมอืงหลวงกรงุอมัมาน เมอืงหลวงทีต่ัง้อยู่บนภเูขา 7 ลูก และมี

ประวัตศิาสตร์ยาวนานมาก กว่า 6,000 ปี ผ่านชมย่านเมืองเก่า, เมืองใหม่, 

ย่านธุรกจิ, ตลาดใจกลางเมอืง, ย่านคนรวย ฯลฯ  

อสิระในการชอ้ปป้ิงและอสิระอาหารค ่าภายในหา้งสรรพสนิคา้ MECCA 

MALL ซึง่มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืกมากมายเป็นของฝากจากจอรแ์ดน  

 

21.30 น. น าทา่นออกเดนิทางไปยังสนามบนิ เพือ่ท าการตรวจเอกสารในการเดนิทาง  

วนัทีห่ก กรงุเทพฯ // สวุรรณภมู ิ  

02.15 น. “เหริฟ้าสูก่รุงเทพฯ” สายการบนิรอยัล จอรแ์ดเนี่ยน เทีย่วบนิที ่RJ180  
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คา่ทวัรต์อ่ทา่น : พฤศจกิายน 2562 / มกราคม-กมุภาพนัธ ์2563  (อัตราคา่บรกิารส าหรบัผูเ้ดนิทาง 20 ทา่น ข ึน้

ไป) 

  ผูใ้หญ่พักหอ้งคู ่หรอืเด็ก 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ่ 1ทา่น  

 ในกรณีทีท่า่นเดนิทางคนเดยีว หอ้งพักเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 

 เด็กอายุ 7-11 ปี (เสรมิเตยีง-พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น)  

 มตีัว๋เครือ่งบนิแลว้ ลดทา่นละ 

         58,900.- 

9,500.-        

58,900.- 

20,000.- 

คา่ทวัรต์อ่ทา่น :  ธนัวาคม 2562 / มนีาคม 2563  (อตัราคา่บรกิารส าหรบัผูเ้ดนิทาง 20 ทา่น ข ึน้ไป) 

  ผูใ้หญ่พักหอ้งคู ่หรอืเด็ก 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ่ 1ทา่น  

 ในกรณีทีท่า่นเดนิทางคนเดยีว หอ้งพักเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 

 เด็กอายุ 7-11 ปี (เสรมิเตยีง-พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น)  

 มตีัว๋เครือ่งบนิแลว้ ลดทา่นละ 

         59,900.- 

9,500.-        

59,900.- 

20,000.- 

คา่ทวัรต์อ่ทา่น : 27 ธนัวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563  (อัตราคา่บรกิารส าหรับผูเ้ดนิทาง 20 ทา่น ข ึน้ไป) 

  ผูใ้หญ่พักหอ้งคู ่หรอืเด็ก 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ่ 1ทา่น  

 ในกรณีทีท่า่นเดนิทางคนเดยีว หอ้งพักเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 

 เด็กอายุ 7-11 ปี (เสรมิเตยีง-พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น)  

         63,900.- 

9,500.-        

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 08.00 ชม.) 

15.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภ์าพ  

 

*** ราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะของเงนิบาททีไ่มค่งที ่

การเปลีย่นแปลงเวลาของสายการบนิ / สภาวะทางอากาศซึง่การเปลีย่นแปลงนี ้ทางบรษิทัฯ 

จะยดึถอืผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั *** 
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 มตีัว๋เครือ่งบนิแลว้ ลดทา่นละ 63,900.- 

20,000.- 

 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าล่วงหนา้ 31,000 

บาท/ทา่น (เพือ่เป็นการยนืยันการเดนิทางของทา่น) 

 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หากทา่นไม่ช าระเงนิสว่นที่

เหลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข 

คา่ทวัรร์วม : 

  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั กรุงเทพฯ-อัมมาน-กรุงเทพฯ โดยสายการรอยัล จอรแ์ดเนี่ยน (RJ) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่ง และคา่ประกนัภยัสายการบนิ 

 คา่โรงแรมทีพ่ัก 3 คนื ระดบัมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบุในโปรแกรม และคา่น ้าดืม่ วันละ 1 ขวด/ทา่น 

 คา่พาหนะในการน าเทีย่ว ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบุไวใ้นโปรแกรม 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่จอรแ์ดน  

 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้กท่า่นตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ1,000,000บาทและคา่รกัษาพยาบาลใน

ตา่งประเทศวงเงนิ 500,000 บาท (ประกนัไมค่รอบคลมุผูท้ ีม่อีายุต ัง้แต7่5ปีขึน้ไป) 

คา่ทวัรไ์มร่วม : 

  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถ ฯ วันละ 5 ดอลลาร ์ตอ่ทา่น ตอ่วัน รวม 4 วัน คดิเป็น 20 ดอลลาร ์

 คา่ทปิ คนขบัรถมา้ทีเ่พตรา ทา่นละ 3-5 USD ตอ่ทา่น ตอ่เทีย่ว 

 คา่ทปิหัวหนา้ทวัรไ์ทย วันละ 3 ดอลลาร ์ตอ่ทา่น ตอ่วัน รวม 6 วัน คดิเป็น 18 ดอลลาร ์ 

(ขึน้อยู่กบัความพอใจของทา่น) 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพัก และค่าอาหารที่สั่งมาใน

หอ้งพักคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทจัดใหย้กเวน้จะตก

ลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดยีว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่าย

เพิม่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กก./1ใบ/ทา่น) 
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 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่ธรรมเนียมน ้ามันของสายการบนิ (หากมกีารปรับขึน้) 

 คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ไม่มแีจกกระเป๋าหรอืของพรเีมีย่มตา่งๆ 

การยกเลกิ : 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน  หักค่าใชจ้่าย 1,000 บาท/ท่าน  (ยกเวน้ค่าวีซ่า

ทีย่ื่นและตั๋วเครื่องบนิทีอ่อกล่วงหนา้และกรุ๊ปที่

เดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาล (สงกรานต ์วัน

แรงงาน ชว่งเดอืนตุลาคม และปีใหม่) ทีต่อ้งกา

รันต ีมัดจ ากบัทางสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีาร กา

รันตีค่ามัดจ าที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจ

ขอคนืเงนิได)้ 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน  หักคา่มัดจ า 31,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  หักคา่มัดจ า 31,000 บาท + คา่ใชจ้่ายอืน่ (ถา้

ม)ี 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-14วัน  หักคา่ใชจ้่าย 100% ของคา่ทวัร ์

หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น 

การน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไม่ว่าคา่ใชจ้่ายในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์็ตาม 

เอกสารในการใชย้ืน่วซีา่ : 

1.แสกนสหีนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) ทีม่ีอายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืนนับจากวันเดนิทาง 

หากหมดอายุกรุณาน าไปต่ออายุกอ่นน าสง่ และแผ่นตดิวีซา่คงเหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้ 

ตอ้งสแกนโดยไม่มสีว่นใดสว่นหนึง่ของขอ้มูลขาดหายไป และชดัเจน  

2.แสกนรูปถา่ยสหีนา้ตรงปัจจุบัน พืน้ฉากหลงัรูปตอ้งมสีขีาวเทา่นัน้ รูปจะตอ้งเป็นภาพทีค่มชดั 

หา้มสวมแว่นสายตา หา้มมีเงา หา้มถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพวิเตอร์ (ถ่ายไม่เกนิ 6 

เดอืน) ขนาด 35 mm x  45 mm หรือ 1.5 x 2 นิว้ 2 รูป (ทางสถานทูตไม่พจิารณารูปทีถ่่าย

เอง) 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ีผูเ้ดนิทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ
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ลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 20 วัน กอ่นการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บรษัิทฯ มีสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน์ี้ เมื่อเกดิเหตุสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ มีสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชม สถานทีท่่องเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่่องเทีย่ว

อื่นๆเพื่อทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคนืค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดนิทางแทน 

 รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื ่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่ ักใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาต ิฯลฯ ทีอ่ยู ่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรือ 

จากอุบัตเิหตุต่างๆ  ทัง้นี้ บรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เนื่องจากมีส ิง่ผดิ

กฎหมาย หรือส ิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี 

หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมืองพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีนั่่งบนเครื่อง และ

โรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการ ไม่สามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการช าระคา่ทวัรเ์ป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจ่าย 

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) / หนังสอืเดนิทางนักการทูต (เล่มสแีดง) เดนิทางกับคณะ 

บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกติ

นักทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา (เลม่สเีลอืดหมู) 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรื่องตั๋วเครื่องบนิเองและมาเทีย่วรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทวัรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่

เกดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอันดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของ

สายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยันว่าทัวรนั์้นๆ ยืนยันการเดนิทาง 

แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยืนยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่สามารถ

รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 หากในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับเปลีย่นตารางเทีย่วบนิ ซึง่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบ

ตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆทัง้สัน้ 
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 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่่านมีความประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนั 

ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมติ ่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืข ึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัข ึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืข ึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกันในถุงใสพรอ้มที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าข ึน้เครื่องได ้

และหา้มมรี่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

การชดเชยคา่กระเป๋าในการสญูหาย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย สาย

การบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซ ึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนักกระเป๋า

จรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไม่เกนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ 

(Business) ดงันัน้จงึไม่แนะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้่านได ้ดังนัน้

ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรับผดิชอบในกรณีกระเป๋าเดนิทางของทา่นเกดิความช ารุด หรอืสญูหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ในระหว่างการเดนิทาง 

การเดนิทางเป็นครอบครวั  

 หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดร้ับการดแูลพเิศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า  

4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทาง

เป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทวัรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ื่นในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี้ ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวี่าเหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นว่าบรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไม่ยกเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงคร์ับเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวีซ่าก่อนการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน (ข ึน้อยู่กบัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความว่าลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยื่นวีซ่าเดีย่วเพื่อจะไดท้ราบผลวีซ่าอย่าง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลูกคา้ไม่ปฏบิัตติาม

และวซีา่ไม่ผ่าน บรษัิทฯจะถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยื่นวีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบุคคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วีซ่าใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไม่ผ่านบรษัิทฯจะถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบุคคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง ือ่นไข 

ทีบ่รษิทัไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทุกประการ 
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9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมือง และจะไม่มีการชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไม่ไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลกูคา้ไม่ใชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจ่ัดไวใ้นโปรแกรมทวัร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไม่มกีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้่ายทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวีซ่า) กรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนียมบัตรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรือล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบ่งสมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพื่อโหลด หรือ ถอืข ึน้เครื่อง (กรณี

ถอืข ึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัตติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรือ

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรียกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคญั ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซื้อประกัน

สขุภาพระหว่างเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทนัท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมิไดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชื่อบรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทวัรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดร้ับจรงิตามหลกัฐานทางบัญชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเง ือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


