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1 กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 

21.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้4 สนามบนิสวุรรณภมูเิคานเ์ตอร์

รอยลั จอรแ์ดน (RJ) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

2 อมัมาน – มาดาบา – เขาเนโบ – อควาบา 

 

00.20 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน โดยสายการบนิ รอยลั จอรแ์ดน เทีย่วบนิ RJ183 ใช ้

ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 08.45 ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง   

05.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิควนีอาเลยี ประเทศจอรแ์ดน หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

 

เชา้  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่มาดาบา (Madaba) เป็นเมอืงในดนิแดนศักดิส์ทิธิเ์ยรซูาเล็ม อกีท ัง้ยงัเป็นเมอืง

ส าคญัทีอ่ยูใ่นเสน้ทางโบราณ และมชีือ่เสยีงดา้นการท ากระเบือ้งโมเสก จงึไดร้บัการขนานนาม

วา่ “เมอืงแหง่โมเสก”   

 

น าทา่นชม โบสถก์รกีออโธด็อกซแ์หง่เซ็นตจ์อรจ์ (Greek Orthodox Church of St. George) 

โบสถแ์หง่นีส้รา้งขึน้มาตัง้แตส่มยัอาณาจกัรไบเซนไทน ์  ในสมยัศตวรรษที ่6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นชมแผนทีด่นิแดนศกัดิส์ทิธิใ์นอดตีบนพืน้โบสถ ์ซ ึง่ถกูปดูว้ยโมเสกสสีวยงามมากกวา่ 2 ลา้น

ชิน้ โดยแผนทีน่ีแ้สดงอาณาเขตของดนิแดนศกัดิส์ทิธิใ์นยคุอาณาจักรไบเซนไทนไ์มว่า่จะเป็น เนนิเขา 

หบุเขา หมูบ่า้น ตวัเมอืง อกีทัง้ยงัครอบคลมุไปจนถงึปากแมน่ ้าไนล ์รอบทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนเยรซูาเลม 
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จอรแ์ดน ทะเลเดดซ ีและอยีปิต ์ซึง่ถอืวา่แผนทีน่ีม้คีวามส าคญัอยา่งมากดา้นประวตัศิาสตรโ์ลกเลย

ทเีดยีว  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เขาเนโบ (Mount Nebo) ดนิแดนศกัดิส์ทิธิท์างดา้นทศิตะวันตกเฉียงเหนอืของ

เมอืงมาดาบา ซึง่เชือ่วา่เป็นทฝัีงศพของโมเสส  

 

น าทา่นชม พพิธิภณัฑข์นาดยอ่ม ภายในเก็บสิง่ของตา่ง ๆ ทีข่ดุพบภายในบรเิวณนี ้พรอ้มทัง้มี

ภาพถา่ยตา่ง ๆ ภาพถา่ยทีส่ าคญัคอื ภาพทีโ่ป๊บ จอหน์ ปอลที ่2 เสด็จมาแสวงบญุทีน่ ีแ่ละได้

ประกาศใหเ้ป็นดนิแดนศกัดิส์ทิธิ ์ในปี ค.ศ. 2000   

 

น าทา่นชม ไมเ้ทา้ศกัดิส์ทิธิแ์หง่โมเสส ออกแบบเป็นลักษณะเป็นไมเ้ทา้ในรปูแบบไมก้างเขน โดยอทุศิ

เป็นสญัลกัษณ์ของโมเสส และพระเยซ ูจากนัน้อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปูเกบ็ภาพความประทับใจ ณ จดุชม

ววิ ทา่นสามารถมองเห็น แมน่ ้าจอรแ์ดน, ทะเลเดดซ,ี เมอืงเจอรโิก และประเทศอสิราเอล ไดจ้ากจดุนี้

อยา่งชดัเจนในวันทีท่อ้งฟ้าแจม่ใส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง อควาบา (Aqaba) (ระยะทางประมาณ 245 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 

ชัว่โมง) เมอืงทา่และเมอืงทอ่งเทีย่วตากอากาศทีส่ าคัญของประเทศจอรแ์ดนทีม่ทีางออกสูท่ะเลแดง

เพยีงแหง่เดยีวในประเทศจอรแ์ดน อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงแหง่เดยีวของประเทศจอรแ์ดนทีถ่กูประกาศใหเ้ป็น

เมอืงปลอดภาษี  
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เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ Hotel City Tower หรอืเทยีบเทา่ 
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3 ลอ่งเรอืทอ้งกระจก – ทะเลทรายวาดริมั 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

  น าทา่น ลอ่งเรอืทอ้งกระจก ในทะเลแดง ทะเลทีม่น่ีานน ้าครอบคลมุถงึ 4 ประเทศ คอื ประเทศจอรแ์ดน 

อสิราเอล อยิปิต ์และ ซาอดุอิาระเบยี ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิไปกบัแนวปะการัง ปลาทะเลหลากชนดิ 

แมงกะพรนุ อกีทัง้ยงัไดช้มทัศนยีภาพอนังดงามของทะเลแดง และอสิระใหท้า่นไดว้า่ยน ้า ด าน ้า และ

เก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศัย (หากทา่นสนใจเลน่น ้ารบกวนทา่นเตรยีมผา้ขนหนูสว่นตัว และชดุ

วา่ยน ้ามาดว้ย) 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั บาบคีวิบฟุเฟตบ์นเรอื 

 

  ทา่นเดนิทางสู ่ทะเลทรายวาดริมั (Wadirum) (ระยะทาง 62 ก.ม. ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง) 

ทะเลทรายซึง่เคยถกูใชเ้ป็นเสน้ทางกองคาราวาน เพือ่เดนิทางจากประเทศอยีปิตไ์ปยงัประเทศ

ปาเลสไตน ์และประเทศซเีรยี อกีทัง้ยงัเป็นสมรภมูสิงครามอาหรับรโีวลทร์ะหวา่งปีค.ศ. 1916–1918 

ทะเลทรายแหง่นีไ้ดถ้กูใชเ้ป็นฐานบญัชาการในการรบของนายทหารชาวองักฤษ ทอี ีลอวเ์รนซแ์ละ

เจา้ชายไฟซาลผูน้ าแหง่ชาวอาหรับรว่มรบกนัขบัไลพ่วกออตโตมนัทีเ่ขา้มารกุรานเพือ่ครอบครองดนิแดน 

และยงัเคยถกูใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรเ์รือ่ง Lawrence of Ariabia ซึง่ออกฉายในปี ค.ศ.1963 

และสามารถกวาดรางวลัออสการไ์ดถ้งึ 7 รางวัล และรางวัลจากสถาบนัอืน่ๆ มากกวา่ 30 รางวัล น าแสดง

โดย Peter O'Toole, Omar Sharif และดาราชัน้น าทา่นอืน่ๆ  
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  จากนัน้ไดเ้วลาน าทา่นน ัง่รถกะบะแบบเปิดหลงัคา ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิไปกบัทศันยีภาพอนังดงาม

ของทะเลทรายวาดรัิม หรอื ดนิแดนทีถ่กูขนานนามวา่ หบุเขาแหง่พระจันทร ์(The Valley of the Moon) 

ทีอ่ดุมไปดว้ยเม็ดทรายละเอยีดสสีม้อมแดงอนัเงยีบสงบทีก่วา้งใหญไ่พศาล (ซึง่สขีองเม็ดทรายนัน้

สามารถปรับเปลีย่นไปตามแสงของพระอาทติย)์ จงึถกูกลา่วขานวา่เป็นทะเลทรายทีส่วยงามทีส่ดุแหง่นงึ

ของโลก 

   

  น าทา่นชมน า้พุแหง่ลอวเ์รนซ ์สถานทีใ่นอดตีนายทหาร ทอี ีลอวเ์รนซ ์ทหารชาวองักฤษใชเ้ป็นสถานที่

พักและคดิแผนการสูร้บกนัพวกออตโตมนั  

 

  น าทา่นทอ่งทะเลทรายตอ่ไปยงั ภเูขาคาซารชีมภาพเขยีนแกะสลกักอ่นประวตัศิาสตร ์ทีเ่ป็นภาพ

แกะสลักของชาวนาบาเทยีนทีแ่สดงถงึเรือ่งราวในชวีติประจ าวันตา่งๆ และรปูภาพตา่ง ๆ  ผา่นชมเต็นท์

ชาวเบดอูนิทีอ่าศัยอยูใ่นทะเลทราย (รบกวนทกุทา่นใหท้ปิทา่นละ 2 USD แกค่นขบัรถตามธรรม

เนยีมปฏบิตั)ิ 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่แบบชาวเบดอูนิ (อาหารบฟุเฟ่ต ์พืน้เมอืง) 

พกัที ่ Sun City Camp (Martian Dome) หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 
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4 นครเพตรา - ขีม่า้ชมนครเพตรา 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าทา่นเขา้ชม นครเพตรา (Petra) หรอืมหานครสกีหุลาบ (The Rose Red City) เมอืงหลวงของ

พวกนาบาเธยีน ตัง้แตศ่ตวรรษที ่4 กอ่นครสิตกาล ท าเลทีต่ัง้ของเมอืงอยูก่ ึง่กลางของเสน้ทางการคา้

คาบสมทุรอาระเบยี-ลุม่แม ่น ้าไนล ์และปาเลสไตน-์ลุม่ แมน่ ้าไทกรสิและยเูฟรตสิ เลยไปจนถงึอนิเดยี 

จงึท าใหเ้ป็นเมอืงศนูยก์ลางเสน้ทางการคา้ทางบกอกีดว้ย จงึท าใหม้หานครแหง่นีถ้กูอาณาจักรโรมนัยดึ

ครองในสมยัจักรพรรดโิทรจัน ปจัจบุนันครแหง่นีถ้กูข ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 1985 อกี

ท ัง้ยงัถกูใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรเ์รือ่ง Indiana Jones and the Last Crusade ทีน่ า

แสดงโดย แฮรสินั ฟอรด์   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นขีม่า้ (รายการนีร้วมอยูใ่นคา่บรกิาร รบกวนทกุทา่นใหท้ปิทา่นละ 3-5 USD แกค่นจงู

มา้ตามธรรมเนยีมปฏบิตั)ิ เพือ่เขา้ชมนครเพตราระยะทางประมาณ 800 เมตร  

(หมายเหต:ุ ขีล่า, ขีอ่ฐู, รถมา้ลาก ฯลฯ ไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่บรกิาร หากทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะใช ้

พาหนะดังกลา่ว รบกวนตดิตอ่หวัหนา้ทวัร)์ 

 

น าทา่นเดนิเทา้เขา้สูถ่นนเขา้เมอืง SIQ เสน้ทางมหศัจรรยก์วา่ 1.5 กโิลเมตรทีเ่กดิจากการแยกตวัของ

เปลอืกโลกและการซดัเซาะของน ้าเมือ่หลายลา้นปีกอ่น เดนิชมความสวยงามของผาหนิสชีมพสูงูชนัทัง้ 

2 ขา้งคลา้ยกบัแคนยอนนอ้ย ๆ และ สิง่กอ่สรา้ง รปูปัน้แกะสลัก ตา่งๆ  

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
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น าทา่นถา่ยรปูคูก่บัมหาวหิารศกัดิส์ทิธิ ์เอล-คาซเนท ์(EL-KHAZNEH / TREASURY) 

สนันษิฐานวา่จะสรา้งในราวศตวรรษที ่1-2 โดยผูป้กครองเมอืงในเวลานัน้เป็นวหิารทีแ่กะสลกัโดยเจาะ

เขา้ไปในภเูขาสชีมพทูัง้ลกู มคีวามสงู 40 เมตร และมคีวามกวา้ง 28 เมตร วหิารแหง่นีไ้ดถ้กูออกแบบ

โดยไดรั้บอทิธพิลศลิปะของหลายชาตเิขา้ดว้ยกนั เชน่ อยิปิต,์ กรกี, นาบาเทยีน ฯลฯ ภายใน

ประกอบดว้ย 3 หอ้ง คอื หอ้งโถงใหญต่รงกลางและหอ้งเล็กทางดา้นซา้ยและขวาเดมิทถีกูเชือ่วา่เป็นที่

เก็บขมุทรัพยส์มบตัขิองฟาโรห ์อยิปิต ์

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัที ่ Movenpick Resort Petra หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

 

5 นครเพตรา – ปราสาทเครคั - ทะเลเดดซ ี

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

   

  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เครคั (Kerak) (ระยะทางประมาณ 125 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  

  2 ชัว่โมง) เมอืงทีต่ัง้อยูบ่นทีร่าบสงูขนาดใหญซ่ึง่ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทศันอ์นังดงามขา้งทาง

ระหวา่งทางขึน้สูเ่ขาโดยเฉพาะบรเิวณทีถ่กูเรยีกขานกนัวา่เป็น “แกรนดแ์คนยอน แหง่จอรแ์ดน”   

 

  น าทา่นชม ปราสาทเครคั (Kerak Castle) ถกูสรา้งในปี ค.ศ. 1142 โดย ผูป้กครองมผีูป้กครอง 

  ทีม่ชี ือ่วา่ PAYEN LE BOUTIELLER ในอดตีเคยเป็นเมอืงศนูยก์ลางขนาดใหญข่องนักรบครเูสด โดย

สถานทีแ่หง่นีส้รา้งเพือ่ควบคมุเสน้ทางไมว่า่ทัง้ทางทศิเหนอืและทศิใต ้และใชใ้นการตอ่สูใ้นสงครามครู

เสดกบักองทัพมสุลมิอกีดว้ย จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1187 ไดถ้กูท าลายโดยนักรบ มสุลมิภายใตก้ารน าทัพ

ของ ซาลาดนิ (SALADIN) 
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

   

  น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลเดดซ ี(Dead Sea) (ระยะทาง 193 ก.ม. ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง)  ทะเล

แหง่นีต้ัง้อยูพ่รมแดนระหวา่งอสิราเอลและจอรแ์ดน เป็นทะเลสาบทีม่คีวามเค็มทีส่ดุในโลก เค็มกวา่ทะเล

อืน่ถงึ 4 เทา่ มคีวามยาว 76 กโิลเมตร กวา้งถงึ 18 กโิลเมตร มจีดุทีล่กึทีส่ดุคอื 400 เมตร และอยูต่ ่ากวา่

ระดับน ้าทะเล 417.5 เมตร ซึง่นับวา่เป็นพืน้ทีท่ีอ่ยูต่ ่ากวา่ระดับน ้าทะเลมากทีส่ดุในโลกดว้ย จากนัน้ให ้

อสิระแกท่า่นไดเ้ลน่น ้าทะเลและเก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศัย 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัที ่  Movenpick Dead Sea  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 
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6 เมอืงเจอราช – มหาวหิารเทพอีารเ์ทมสิ - ป้อมปราการแหง่กรงุอมัมาน 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจอราช (Jerash)  เมอืงเกา่แกท่ีม่คีวามส าคญัทางประวตัศิาสตรอ์กีแหง่หนึง่

ของประเทศจอรแ์ดน โดยเฉพาะประวตัศิาสตรซ์ ึง่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัอาณาจักรโรมนัทีย่ ิง่ใหญ ่ดว้ยทีน่ี่

เคยมสีถานะเป็นอดตี 1 ใน 10 หัวเมอืงเอกตะวันออกทีอ่ยูภ่ายใตอ้ านาจการปกครองของชนชาตโิรมนัมา

กอ่นราว 200 – 100 ปีกอ่นครสิตกาล ดังนัน้สถาปัตยกรรมสิง่กอ่สรา้งในเมอืงแหง่นีจ้งึลว้นแตไ่ดรั้บ

อทิธพิลมาจากศลิปะแบบโรมนัทัง้ส ิน้ จนท าใหเ้มอืงแหง่นีไ้ดรั้บการขนานนามวา่เป็นเมอืงโรมนัโบราณเจ

ราช หรอืเมอืงพันเสา รวมทัง้ปอมเปอแีหง่ตะวันออก    

 

  น าทา่นเขา้ ชมเมอืงโรมนัเจอรราช  หรอืเมอืงพนัเสา  

  น าทา่นเดนิชมซุม้ประตเูฮเดรยีน และสนามฮปิโปโดรม  

  จากนัน้ น าทา่นชมโอวลัพลาซา่ (Oval Plaza) ในอดตีทีน่ีค่อืสถานทีนั่ดพบปะ ชมุนุมสงัสรรคก์นัของ

ชาวเมอืงเจราช ดว้ยความกวา้งถงึ 90 เมตร และความยาว 80 เมตร โดยลอ้มรอบดว้ยทางเทา้ขนาด

กวา้งและตน้เสาอนัเป็นสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนยีลในชว่งศตวรรษที ่1 จากนัน้ในชว่งศตวรรษที ่7 จงึ

ไดม้กีารบรูณะตอ่เตมิใหม้เีสาตรงกลางอกี 2 ตน้ พรอ้มกบัน ้าพขุนาดใหญ ่ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  น าทา่นชม มหาวหิารเทพอีารเ์ทมสิ สรา้งขึน้เมือ่ประมาณปี ค.ศ. 150 โดยมจีดุประสงคเ์พือ่ใชเ้ป็น

สถานทีส่ าหรับประกอบพธิบีรวงสรวง และพธิบีชูายญัแดเ่ทพอีารเ์ทมสิ  
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  น าทา่นชมถนนคารโ์ด หรอื ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักทีใ่ชเ้ขา้-ออกเมอืงแหง่นีบ้นถนนนัน้ยงัมี

ริว้รอยทางของลอ้รถมา้,ฝาทอ่ระบายน ้า,ซุม้โคมไฟ,บอ่น ้าดืม่ของมา้  

   

  จากนัน้น าทา่น ชมน า้พุใจกลางเมอืง (NYMPHAEUM) สรา้งในราวปี ค.ศ. 191 เพือ่อทุศิแดเ่ทพธดิา

แหง่ขนุเขา ซึง่เป็นทีนั่บถอืของชาวเมอืงแหง่นี ้มทีีพ่น่น ้าเป็นรปูหัวสงิโตทัง้เจ็ด และตกแตง่ดว้ยเทพ

ตา่งๆ ประจ าซุม้ดา้นบนของน ้าพ ุ

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเดนิทางสูก่รงุอมัมาน(Amman) เมอืงหลวงของประเทศจอรแ์ดน  

 

น าทา่นเขา้ชมป้อมปราการแหง่กรงุอมัมานสรา้งขึน้เพือ่เป็นจดุสงัเกตเหตบุา้น การเมอืงตา่ง ๆรอบ

เมอืง เชญิอสิระถา่ยรปูตรงจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุของเมอืงแหง่นี ้โดยมฉีากหลังเป็นโรงละครโรมนัทีม่ี

ขนาดใหญท่ีส่ดุในประเทศจอรแ์ดนจผุูช้มไดถ้งึ 6,000 คน และตกึรามบา้นชอ่งทีต่ัง้อยูบ่นภเูขาสงู อนั

แปลกตายิง่นักทีส่นันษิฐานวา่น่าจะถกูสรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 161–180 ในสมยัโรมนั 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ Fairmont Amman หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
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7 อสิระชอ้ปป้ิงเต็มวนั - สนามบนินานาชาตคิวนี     

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

จากนัน้ใหท้า่นได ้อสิระชอ้ปป้ิงเต็มวนัที ่หา้ง City Mall – Carrefour เป็น 2 หา้งใหญต่ดิกนั มขีอง

แบรนดเ์นมใหเ้ลอืกสรรมากมาย  

 

จากนัน้ใหท้า่นไดซ้ือ้ของฝากรา้นขนมหวานของชาวอาหรับ ซาลาตโิม (Zalatimo Bros Sweets) 

รา้นขนมทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของกรงุอมัมาน เปิดกจิการตัง้แตปี่ ค.ศ. 1860 โดยรา้นเดมิรา้นแรกไดเ้ปิดขาย

อยูท่ีก่รงุเยรซูาเล็ม อสิราเอล และจากนัน้จ าเป็นตอ้งอพยพยา้ยถิน่ฐาน เนือ่งจากสถานการณ์ในประเทศ 

แตย่งัคงสบืทอดขนมจากรุน่สูรุ่น่ และไดพั้ฒนาคณุภาพ และรสชาตขิองขนมใหม้คีวามหอม อรอ่ย จนถงึ

ปัจจบุนั 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

 

  เชญิทกุทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตอ่ตามอธัยาศัย 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 

21.30 น. ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตคิวนี อาเลยี ประเทศจอรแ์ดน เพือ่ตรวจเชค็

เอกสารการเดนิทางและสมัภาระเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

 

 8 กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 

02.15 น. ออกเดนิทางจากเมอืงอาเลยี กลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ สายการบนิรอยลั จอรแ์ดน(RJ182)  

(02.15-14.25)ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 09.05 ชัว่โมง ( บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง) 

14.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

พฤหัสบด-ีพฤหัสบด ี 6-13 เมษายน 66 99,999 99,999 30,000 

 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
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โปรดอา่นกอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ 

ส าคญัมาก !! กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่วัทา่นเอง หากทา่นได ้

ช าระเงนิแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นยอมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถเปลีย่นแปลงเงือ่นไขได ้

รายการทวัรส์ามารถสลับ ปรับเปลีย่นหรอืงดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ อนัเนือ่งมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ หรอื

เหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

** ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ ** 

 เนือ่งจากเป็นการจองทัวรล์ว่งหนา้ ณ วันเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตกุารณ์ทีท่ าใหไ้ฟลท์บนิลา่ชา้หรอืมกีาร

เปลีย่นแปลงเวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอืหลังจากการเดนิทาง โปรดส ารอง

เวลาในการจองตัว๋เครือ่งบนิไวอ้ยา่งต า่ 4-5 ชัว่โมง ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในสว่นของตั๋วเครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรมทัวร ์

 

**ราคานีเ้ป็นราคาทัวรต์ัง้แต ่แต ่10 ทา่นขึน้ไป รับไมเ่กนิ 25 ทา่น** 

**เนือ่งจากกฎการเขา้พักของโรงแรมในยโุรปบงัคับใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ขวบขึน้ไป จะตอ้งนอนมเีตยีงเสรมิ บาง

โรงแรมเทา่นัน้ทีม่หีอ้ง 3 เตยีง หากเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะน าวา่เปิด 2 หอ้ง จะสะดวกกวา่ ส าหรับทา่นทีพั่กหอ้ง 3 เตยีง

ขนาดของหอ้งพักขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ัดถอืวา่ทา่นยอมรับขอ้ตกลงแลว้**  

อตัรานีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ (Economy Class) แบบหมูค่ณะ  

2. คา่รถโคช้ ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

3. คา่หอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเทา่ 

4. คา่อาหารทีร่ะบตุามรายการ  

5. คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ   

6. คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจอรแ์ดน (ยืน่แบบกรุ๊ป) 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิประกนัทา่นละ 3,000,000 บาทและคา่รักษาพยาบาล 2,500,000 

บาท ไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตัวหรอืโรครา้ยแรงทีแ่พทยว์นิจิฉัยวา่เป็นกอ่นเดนิทางรายละเอยีดอืน่ๆ เป็นไป

ตามเงือ่นไขแหง่กรมธรรมฯ์  

8. คา่ประกนัรวมรักษาโควดิหากป่วยหรอืตอ้งกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอยีดเป็นไปตามเงือ่นไขแหง่.   

กรมธรรม)์ 

9. น ้าดืม่วันละ 1 ขวด / ทา่น  

10. ทปิคนขบัรถในยโุรปวันละ 2 ยโูร/ทา่น/วัน 

11. พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมทีพ่ัก 

12. คา่น ้าหนักกระเป๋า (น า้หนกั 30 กโิลกรมั)  

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมจัดท าหนังสอืเดนิทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางของไทย  
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2.  ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี  

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ 

5.  คา่ปรับสมัภาระทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด  

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่   ทา่นละ 3 USD/ทา่น/วัน (คดิเป็น 6วัน เทา่กบั 18USD) 

7. คา่ทปิพนักงานขบัรถในประเทศ  ทา่นละ 2 USD/ทา่น/วัน (คดิเป็น 6วัน เทา่กบั 12USD) 

8. คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์  ทา่นละ 3 USD/ทา่น/วัน (คดิเป็น 8วัน เทา่กบั 24USD) 

 รวมคา่ทปิ 54USD 

9. คา่ทปิคนขบัรถทีท่ะเลทรายวาดรัิม ทา่นละ 2 USD/ทา่น/เทีย่ว 

10. คา่ทปิคนจงูมา้ทีเ่มอืงเพตรา   ทา่นละ 3 USD/ทา่น/เทีย่ว 

การจองและการช าระ 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 51,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจองภายใน 2 วัน โดยโอนเขา้บญัช ี

ทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บเงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้  

2. สว่นทีเ่หลอืช าระ 30 วัน กอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด เฉพาะวันหยดุยาวและนักขตัฤกษ์ ช าระ

สว่นทีเ่หลอื 45 วันกอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยใน

สว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

1) หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

2) หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิโดยไมม่เีงือ่นไข 

3) เมือ่ทา่นช าระเงนิแลว้ ไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลง

ตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

3. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนและเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง

ต ่า 2 หนา้ เพือ่ท าการส ารองทีน่ั่งภายใน 2 วัน นับจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขอ

อนุญาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่น

ออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและ

ยืน่รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง

เจา้หนา้ที ่

6. หากลกูคา้ทา่นใด ยืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตั ิลกูคา้ตอ้งช าระคา่วซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเกบ็ 

7. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว 

หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งให ้

การดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวาม

จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
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เงือ่นไขการออกเดนิทาง  

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งลกูคา้และบรษัิท 

1. ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางขัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทัวรน์ีก้ าหนดใหม้ผีูเ้ดนิทางข ัน้

ต า่ 10 ทา่น หากมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึที่ก าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเพิม่ค่าทัวร ์หรอื เลื่อนการ

เดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากท่านมไีฟลท์บนิภายในประเทศ แต่มไิดแ้จง้ทางใหท้างเราทราบ

ลว่งหนา้กอ่นทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ ดังนัน้ กรณุาสอบถามยนืยันการออกเดนิทางกอ่นจอง

ไฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มแลว้ ไม่สามารถเลื่อนการเดนิทางได ้ไม่ว่าจะเกดิเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน

เนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตัวเลขการจองการเดนิทางของท่าน หากท่านถอนตัว

ออก ท าใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ดังนัน้ ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิไ์มอ่นุญาตใหเ้ลือ่นวันเดนิทางใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้ หากยกเลกิจะตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขการยกเลกิการ

จอง 

3. การช าระเงนิ หมายถงึ ทา่นไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยันจ านวนตามทีท่่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระเงนิ

เขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจ านวนผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจ าเป็นจะตอ้งเปลีย่นแปลงท่านจะ

ยนิยอมใหท้างบรษัิทฯ คดิคา่ใชจ้า่ยทีท่างบรษัิทเสยีหาย รวมถงึค่าเสยีเวลาในการขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเท่า

จ านวนเงนิมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการจองและการปรบัเงนิคา่บรกิาร  

1. ยกเลกิการเดนิทาง 45 วนัข ึน้ไป เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (ในกรณีวันเดนิทางตรงกบั

เทศกาลหรอืหยดุยาว เชน่ สงกรานต ์/ ปีใหม ่เป็น 60 วัน) และ หักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้ม)ี 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั หกัคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดั

จ าตัว๋เครือ่งบนิ, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วซีา่ (ถา้ม)ี 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15–29 วนั คนืเงนิ 50% ของคา่ทวัรท์ ีจ่า่ยมาแลว้ และหักคา่ธรรมเนยีมทา่น

ละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วซีา่ (ถา้ม)ี 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

5. หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบและ

คนืคา่ทวัรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 

เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้า่ย

การด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่

กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

หมายเหตสุ าคญัเพิม่เตมิ  
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1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหายกรณีทีเ่กดิจากเหตุสุดวสิัย อาท ิการ

ล่าชา้ของสายการบนิ, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การกอ่จลาจล, อุบัตเิหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัย

ธรรมชาต,ิ ภูเขาไฟระเบดิ, แผ่นดนิไหวโรคระบาดและเหตุสุดวสิัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์

ลว่งหนา้ได ้ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายท่องเทีย่วหรอืยกเลกิจากเหตุสดุวสิัยอาทกิารล่าชา้ของสาย

การบนิ, การนัดหยดุงาน, การประทว้ง, การกอ่จลาจล, อบุัตเิหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาต,ิ ภเูขาไฟ

ระเบดิ, แผ่นดนิไหว, โรคระบาดและเหตุสดุวสิัยต่างๆ ฯลฯ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้ทัง้นี้ทาง

บรษัิทจะค านงึถงึ ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุทา่นเป็นส าคัญ  

3. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งมาจากสาเหตตุา่งๆ 

5. ท่านจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบดูแลทรัพยส์นิของมคี่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกดิการสูญหายของ

ทรัพยส์นิสว่นตัว ของมคีา่ตา่งๆระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วอนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง ทางบรษัิทฯจะไม่

สามารถรับผดิชอบทกุกรณี  

6. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตให ้

เดนิทางออก หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใช ้

หนังสอื เดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึง่ หรอื เนือ่งจากเหตผุลหรอืความผดิของตัวทา่นเอง  

7. ในกรณีทีพ่าสสปอรต์ของทา่นช ารดุ หรอืมตีราปั้มใดๆ ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกับการเดนิทาง และสายการบนิแจง้ว่า

ไมส่ามารถใชเ้ดนิทางได ้หรอืเกดิจากเอกสารปลอม หรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆก็ตาม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไมว่่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบรษัิทไดม้กีารช าระค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง

ทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีทีท่างลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ ซึง่

เกดิจากการตัดสนิใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในการบรกิารนัน้ๆ เนือ่งจากคา่ใชจ้า่ยทกุ

อยา่งทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศกอ่นเดนิทางแลว้ 

9. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรอืไมข่ายเป็นรายกรณี เชน่ ผูท้ีต่ัง้ครรภ,์ เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ีน่ั่ง

วลิแชร ์หรอืบคุคลทีไ่มส่ามารถดแูลตัวเองได ้ฯลฯ กรณุาแจง้บรษัิทฯเพือ่สอบถามและหาขอ้สรปุรว่มกนัเป็น

รายกรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดกอ่นกรุ๊ปเดนิทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ชบ้รกิาร

บางรายการหรอืยกเลกิไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้

11. เนือ่งจากเราเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ทางบรษัิทจงึค านงึถงึประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น

ส าคญั 

12. หา้มน าเขา้กัญชา กัญชง หรอืผลติภัณฑท์ีม่สีว่นประกอบของพชืชนดิดังกล่าวเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี

โทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมโีทษสงูสดุถงึประหารชวีติ 
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13. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่ง 

1. ตั๋วเครือ่งบนิเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทาง

กลับทา่น จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งของสายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ  

2. ทางบรษัิทฯ ไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิเรยีบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลกิทัวรไ์ม่ว่าจะ

ดว้ยสาเหตใุดทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่ายแลว้แต่สายการบนิ

และ ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและทางบรษัิทฯไดท้ าการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งเป็น ผูร้อเงนิ Refund โดยปกตปิระมาณ 3 – 6 เดอืน และเงนิ Refund ทีไ่ดจ้ะขึน้อยูก่ับแต่ระบบของ

สายการบนิน ้นั ๆ เป็นผูก้ าหนด  

4. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีที่สายการบนิมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันเพิม่เตมิโดยมี

เอกสารยนืยนัจากทางสายการบนิ  

5. การจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้และทางบรษัิทไมอ่าจรับประกนัไดว้า่ทา่นจะไดท้ีน่ั่งตามทีท่า่นตอ้งการได ้ 

6. กรณีทา่นทีจ่ะออกตั๋วบนิภายในประเทศหรอืกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บรษัิทเพือ่ขอค ายนืยันว่าทัวรนั์น้

สามารถ ออกเดนิทางไดแ้น่นอน มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้  

7. ทีน่ั่ง Long Leg ทางบรษัิทไมส่ามารถรเีควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบนิเป็นผูก้ าหนด  

8. ทา่นทีใ่ชไ้มลห์รอืแตม้บตัรเครดติแลกตั๋วทา่นจะตอ้งเป็นผูด้ าเนนิการดว้ยตัวทา่นเอง 

9. น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระทีโ่หลดหรอืถอืขึน้เครือ่งสายการบนิเป็นผูก้ าหนดหากท่านมนี ้าหนักเกนิกว่าก าหนด

ทา่น จะตอ้งเป็นผูเ้สยีคา่ปรับนัน้เอง 

10. ทางบรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

11. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 

7 วันกอ่นเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯ ไมส่ามารถจัดการลว่งหนา้ได ้

 

โรงแรมทีพ่กั 

1. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

2. การจัดการหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดการหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้

3. ส าหรับทา่นทีพั่กหอ้ง 3 เตยีง ขนาดของหอ้งพักขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ัดถอืวา่ทา่นยอมรับขอ้ตกลงแลว้  
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4. เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) 

และหอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/ 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภทจะไมต่ดิกัน

หรอือยูค่นละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพักแบบ 3 ทา่นต่อหอ้ง หรอื หอ้งแบบ 3 เตยีง (Triple) โรงแรมมหีอ้ง Triple เพยีงพอ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยอาจจะมคี่าใชจ้่าย 

ขึน้อยูก่บัแตล่ะโรงแรม 

6. กรณีที่มงีานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในโรงแรมเต็ม 

(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความ

เหมาะสม  

7. โรงแรมในยโุรปจะมลีักษณะ Traditional Building (อาจจะดูเกา่ๆคลาสสคิ) บางโรงแรมหอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่ว

อาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัดและไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่อยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และแต่ละ

หอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนัดว้ย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุภูมติ ่า เครือ่งปรับอากาศจะมี

ในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

9. บางโรงแรมไม่มพีนักงานยกกระเป๋าหรอืบางครัง้อยู่ในเมอืงเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถงึไดท้่านจะตอ้งน า

สมัภาระของทา่นเขา้หอ้งพักดว้ยตัวทา่นเอง  

การยืน่วซีา่ / การอนมุตัวิซีา่ 

1. การยืน่วซีา่เขา้ประเทศจอรแ์ดน เป็นการยืน่แบบกรุ๊ป (Visa on arrival) 

2. การอนุมัตวิซีา่เป็นเอกสทิธิข์องสถานทูต ทางบรษัิทไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นี้บรษัิทเป็นเพยีงตัวกลาง

และคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเท่านัน้ เงนิค่าสมัครยืน่วซีา่ทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวี

ซา่ ออกมาว่าท่านไมผ่่าน ทางสถานทูตจะไมค่นืเงนิค่าวซีา่ และค่าบรกิารจากตัวแทนยืน่วซีา่ไมว่่าในกรณีใดๆ

ทัง้สิน้ และทางสถานทตูมสีทิธิท์ีจ่ะไมต่อบเหตผุลของการปฏเิสธวซีา่ในทกุกรณี 

 

 

** เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ ** 

** จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนี ้** 

 

โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
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เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


