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ไฮไลท!์! โปรแกรม อสิราเอล + จอรแ์ดน 8 วนั 5 คนื 

บนิ ROYAL JORDANIAN สดุคุม้ เทีย่วแบบสบายๆ ไมร่บีเรง่ 

เทีย่วนครเยรซูาเล็ม นครแหง่สามศรทัธา (ยดูาย, ครสิต,์ และมสุลมิ) 

ชมนครเพตรา มหานครศลิาทรายสชีมพู 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก 

พเิศษ : เนน้อาหารแบบบปุเฟตเ์มน ูใหล้กูคา้เลอืกทาน และอาหารจนี 2 มือ้ 

ชมเขาเนโบ สถานทีเ่ชือ่วา่เป็นทีฝั่งศพของ โมเสส หรอื นบมีซูา 

ทะเลเดดซ ีทดลองลอยตัวในทะเลทีเ่ค็ททีส่ดุในโลก 

วาดริมั  น ัง่รถ 4WD ทอ่งทะเลทราย และนอนแคมป์ ชมดวงดาว 

อมัมาน เทีย่วชมเมอืง และชอ็ปป้ิงที ่CITY Mall 

เดนิทาง ไฟลท์ สนามบนิ ตน้ทาง สนามบนิปลายทาง เวลาออก เวลาถงึ 

2 เม.ย.66 
RJ 183 

RJ 342 

สวุรรณภมู ิ(BKK) 

อมัมาน ควนี อาเลยี (AMM) 

อมัมาน ควนี อาเลยี (AMM) 

เบนกเูรยีน (TLV) 

00:25 

07:00 

05:10 

07:45 

8 เม.ย.66 RJ 182 อมัมาน ควนี อาเลยี (AMM) สวุรรณภมู ิ(BKK) 02:15 15:15 
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วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
โรงแรม 

เมอืง 

อาหาร 

เชา้ กลางวนั เย็น 

1 กรงุเทพ, สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                                          --- --- --- 

2 

สนามบนิสวุรรณภูม ิ- อัมมาน – เทลอาวฟี – เมอืง

เกา่ยฟัฟา – เมอืงเกา่เยรซูาเล็ม - ก าแพงตะวันตก - 

โดมศลิา – สถาบันพระวหิาร - หอ้งชัน้บน Upper 

Room - บา้นคายาฟาส      

St. George Hotel, 

Jerusalem  

หรอืเทยีบเทา่ 
   

3 

เยรูซาเล็ม – เมอืงเยรโีค - เขาเนโบ – เมอืงมาดา

บา – ทะเลเดดซ ี              

Grand East Hotel,  

Dead Sea  

หรอืเทยีบเทา่ 
   

4 

เดดซ ี– ปราสาทเครัค - นครเพตรา มหานครศลิา

ทรายสชีมพ ู

Petra Panorama,  

Petra 

หรอืเทยีบเทา่ 
   

5 

วาดี มูซา – อควาบา - ล่องเรือทอ้งกระจก –

ทะเลทราย วาดรัิม 

Al Sultana Luxury 

Camp,  

Wadi Rum  

หรอืเทยีบเทา่ 

   

6 

อทุยานวาดรัิม - น่ังรถ 4WD ตะลยุทะเลทราย - อัม

มาน             

Mena Tyche,  

Amman  

หรอืเทยีบเทา่ 
   

7 

กรุงอัมมาน – ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน – วหิาร

เฮอร์ควิลสิ – โรงละครโรมัน - อสิระช็อปป้ิงทีห่า้ง 

CITY Mall - สนามบนิ                                                          

---------- 
   

8 
สนามบนิ – อมัมาน – สวุรรณภมู ิ                         

------------- 
 

--- --- 
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โปรแกรม การเดนิทาง  

วนัแรก   (1 เม.ย. 66) :   กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ             (-/-/-) 

 

21.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 6 หรอื 7 เคานเ์ตอร ์J15-J19 สายการบนิรอยลั จอรแ์ดเนีย่น (RJ) เจา้หนา้ที่

ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

วนัทีส่อง   (2 เม.ย. 66) : สนามบนิสวุรรณภมู ิ - อมัมาน – เทลอาวฟี – เมอืงเกา่ยฟัฟา – เมอืงเกา่

เยรซูาเล็ม - ก าแพงตะวนัตก - โดมศลิา – สถาบนัพระวหิาร - หอ้งช ัน้บน Upper Room - บา้น

คายาฟาส (B/L/D) 

 

00.25 น.  ออกเดนิทางสูก่รงุอมัมาน โดยสายการบนิ รอยลั จอรแ์ดเนีย่น เทีย่วบนิที ่RJ183 (บรกิารอาหาร และ 

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง, กระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่งท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 23 กโิลกรัม และถอืขึน้

เครือ่งไดอ้กีท่านละ 1 ใบ ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม โดยกระเป๋าจะถูกเช็คทรูจนถงึ สนามบนิเบนกเูรยีน (TLV) 

เมอืงเทลอาวฟี ประเทศอสิราเอล) 

05.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตอิมัมาน ควนี อาเลยี (AMM) ประเทศจอรแ์ดน เพือ่น าทา่นตอ่เครือ่งบนิสู่

ประเทศอสิราเอล  

07.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงเทลอาวฟี อดตีเมอืงหลวงประเทศอสิราเอล กอ่นทีจ่ะท าการยา้ยมาเป็น กรงุ

เยรซูาเล็ม โดยสายการบนิ รอยลั จอรแ์ดเนีย่น เทีย่วบนิที ่RJ342 

07.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเบนกูเรยีล (Ben Gurion Airport) เมอืงเทลอาวฟี อดตีเมอืงหลวงประเทศ

อสิราเอล 

น าท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (เวลาที่ประเทศอสิราเอล ชา้กว่า ประเทศไทย 5 

ชั่วโมง แนะน าใหทุ้กท่านปรับนาฬกิาเป็ฯเวลาทอ้งถิน่ทันทีที่ไปถงึเพื่อความเขา้ใจที่ตรงกันเวลานัด

หมาย) 

  

 น าท่านชม เมอืงเทล อาวฟี (Tel Aviv) เมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสอง ของอสิราเอล และเป็นเมอืง

ศูนยก์ลางการคา้ พาณิชย ์การท่องเทีย่ว ทีม่คีวามนยิมมากทีส่ดุ ตัง้อยูร่มิฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ชือ่

เต็มจรงิๆ มชีือ่วา่ เทล อาวฟี-จัฟฟา แตท่ั่วๆไปจะเรยีกวา่ เทล อาวฟี โดยเขตเมอืงเทล อาวฟี เริม่กอ่ตัง้

ขึน้ในปี ค.ศ. 1909 ทีบ่รเิวณเมอืงทา่ของจัฟฟา (Jaffa) ในยคุรุง่เรอืงของอาหรับ แต ่เทล อาวฟี มคีวาม

เจรญิรุ่งเรอืงอยา่งรวดเร็ว ท าใหท้ัง้สองเมอืงถูกน ามารวมกันในปี ค.ศ. 1950 หลังจากทีต่ัง้รัฐอสิราเอล

ไดส้องปี และไดถ้กูกอ่สรา้งใหเ้ป็นเมอืงสมยัใหม ่และไดรั้บเป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี 

ค.ศ. 2003   
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 ชมเขต เมอืงเกา่ยฟัฟา (Jaffa Old City) ซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงท่าทีเ่กา่แกอ่ายกุว่า 3,000 ปี ชือ่เดมิ

ของเมอืงคอื Yafo ใน ภาษาฮบีรแูปลวา่สวยงาม ในประวัตศิาสตรเ์มอืงนีถ้กูครอบครองมาหลายยคุหลาย

สมยั ปัจจบุนัรัฐอสิราเอลไดอ้นุรักษ์เมอืงนี้ไวแ้ลว้อนุญาตใหศ้ลิปินพัก อาศัยท างานสรา้งสรรค ์และขาย

ผลงานของตนเองแก่นักท่องเทีย่วทีม่าเยอืน ชมท่าเรอืทีเ่ก่าแก่แห่งหนึง่ของโลก หอนาฬกิาโบราณ 

น ้าพโุชคด ี

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ กรุงเยรูซาเลม (Jerusalem) (ระยะทางประมาณ 63 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของอสิราเอล ซึง่ถอืว่าเป็นหนึง่ในเมอืงหลวงทีม่คีวามเก่าแก ่

และมกีารโตแ้ยง้มากทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก อกีทัง้ยังเป็นพืน้ทีป่ระวัตศิาสตรส์ าคัญของสามศรัทธา (ยู

ดาย, ครสิต ์และมุสลมิ) จนท าใหน้ าไปสู่การต่อสูแ้ย่งชงิดนิแดนอย่างต่อเนื่องตลอดหลายศตวรรษ 

ชาวยวิถอืว่าทีน่ี่เป็นหัวใจ แห่งชาวยวิ ยกพระวหิารแห่งแรกขึ้นเพือ่ใหห้บีพันธสัญญาปลอดภัย สถานที่

ศักดสิทิธแ์หง่ชาวครสิต ์ซึง่พระเยซถูกูตรงึไวท้ีก่างเขนและลกุขึน้อกีครัง้ และส าหรับศาสนามสุลมิ เป็นที ่

ทีศ่าสดานบมีูฮัมหมัดเสด็จขึน้สู่สวรรคเ์พือ่รับพระวจนะของพระเจา้ ค าว่าเยรูซาเล็ม แปลวา่ “มรดก

แหง่สนัตภิาพ” ส าหรับผูศ้รัทธาการไปเยอืนกรงุเยรซูาเล็ม คอืการแสวงบญุไปยงัสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่ดุ

แห่งหนึง่ของโลก จ านวนสถานทีท่่องเทีย่วทางศาสนาทีน่ี่อาจสรา้งความสับสนใหก้ับผูเ้ขา้ชมครัง้แรก 

แต่โชคดทีีส่ถานทีท่่องเทีย่วสว่นใหญ่และสิง่ทีน่่าสนใจจะถูกซอ่นอยูภ่ายในเขตของยา่น Old City อัน

กะทัดรัด  

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

น าท่านเทีย่วชมเขตเมอืงเกา่เยรูซาเล็ม Old Jerusalem City โดยเริม่จาก ก าแพงตะวนัตก The 

Western Wall เป็นก าแพงดา้นตะวันตกของพระวหิารหลังทีส่องทีเ่หลอือยูห่ลังจากถูกโรมันท าลาย 
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ปัจจุบันชาวยวิทั่วโลกถอืว่าเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีสุ่ด และโดยเฉพาะวันส าคัญทางศาสนาจะมชีาวยวิ

มากมาย เดนิทางมาอธษิฐานรอ้งไหค้ร ่าครวญตอ่พระเจา้อยา่งเนอืงแน่น   

 

ชม โดมศลิา Dome of The Rock สรา้งขึน้ในปี 624 โดยสลุตา่นคาลโิอมาร ์ในพืน้ทีเ่ดยีวกบัของพระ

วหิารในยคุซาโลมอนและเฮโรด  

 

ชม สถาบนัพระวหิาร Temple Institute เป็นทีเ่ตรยีมอปุกรณ์ส าหรับการสรา้งพระวหิารหลังทีส่าม  

 

ชม หอ้งช ัน้บน Upper Room ทีพ่ระเยซกูบัเหลา่สาวกรว่มรับประทานอาหารมือ้สดุทา้ย และเต็มเป่ียม

ดว้ยพระวญิญาณ  

 

ชม บา้นคายาฟาส St Peter in Gallicantu บา้นของมหาปโุรหติคายาฟาส ทีส่อบสวนพระเยซ ูและ

เป็นสถานทีซ่ ึง่เปโตรปฏเิสธพระเยซกูอ่นไกข่นั 3 ครัง้ 
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ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมทีพ่กั 

พกัที ่  โรงแรม St. George Hotel, Jerusalem หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม   (3 เม.ย 66) : เยรซูาเล็ม – เมอืงเยรโีค - เขาเนโบ – เมอืงมาดาบา – ทะเลเดดซ ี                

(B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเยรโีค (Jericho) (ระยะทางประมาณ 43 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ชัว่โมง)  ซึง่เป็นเมอืงเกา่แกท่ีบ่ันทกึไวใ้นประวัตศิาสตรโ์ลกว่าเกา่แกท่ีส่ดุในโลก รูจั้กกันในนามว่า Tel 

AL-Sultan คงเหลอืใหเ้ห็นเป็นก าแพงป้องกันเมอืง และหนิทีม่ใีนยคุหลายพันปีทีแ่ลว้ ถูกท าลายลงใน

ยคุโยชวูา  

  

 น าท่านชม Queser El Yehud (ระยะทางประมาณ 21 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 

สถานทีซ่ ึง่พระเยซรัูบบัพตศิมากับยอหน์ทีแ่มน่ ้าจอรแ์ดน ซึง่อยูใ่กลท้ะเลเดดซ ีและใกลเ้คยีงกับบันทกึ

จากพระคัมภรี ์ 
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 จากนัน้น าท่านผ่านด่านชายแดน เพือ่เดนิทางเขา้สู่เขตประเทศจอรแ์ดน หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากรฝ่ังประเทศจอรแ์ดน (กรณุาเตรยีม พาสปอรต์ เพือ่ใชใ้นการขา้มเขตแดน) 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เขาเนโบ (Mt’ Nebo)  (ระยะทางประมาณ 50 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 

ชัว่โมง* เนื่องจากตอ้งผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้ออกเมอืง)  ดนิแดนศักดิส์ทิธิท์ีต่ัง้อยูบ่นเขา สถานทีซ่ ึง่

เชือ่กันว่าน่าจะเป็นบรเิวณทีเ่สยีชวีติ และฝังศพ ของโมเสส (ศัพทใ์นศาสนายูดาห ์และศาสนาครสิต)์ 

หรอื นบมีซูา (ศัพทใ์นศาสนาอสิลาม) ผูน้ าชาวยวิเดนิทางจากอยีปิต ์ไปยังเมอืงคานาอัน และเป็นผูน้ า

ค าสอนบญัญัตสิบิประการของ พระยะโฮวาหล์งมาเผยแผสู่ม่นุษย ์ 

 

ชม โบสถอน์ุสรณ์โมเสส ทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นทีร่ะลกึถงึโมเสส อนุสรณ์แห่งนี้สันนษิฐานว่าสรา้งขึน้ในปี 

ค.ศ. 300-400 ในยคุไบเซนไทน ์ตอนตน้ครสิตศ์ักราช ภายในเป็นพพิธิภณัฑข์นาดยอ่มเก็บสิง่ของตา่ง ๆ 

ทีขุ่ดพบในบรเิวณนี้ พรอ้มทัง้มภีาพถ่าย ใหท้่านชมววิ และเก็บภาพทีจ่ะมองเห็นทัศนียภาพทัง้แม่น ้า

จอรแ์ดน ทะเลเดดซ ีนครเจรโิค เมอืงเบธเลแฮม และเมอืงเยรซูาเล็ม หรอืดนิแดนศักดิส์ทิธิ ์
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 เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมาดาบา (MADABA) (ระยะทางประมาณ 10 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 15 นาที) หรือเมืองแห่งโมเสก ว่ากันว่าที่นี่มีงานศิลปะโมเสกที่สวยงามมาก เป็นเมือง

ทอ่งเทีย่วเชงิวัฒนธรรมทีน่่าสนใจแหง่หนึง่ของประเทศจอรแ์ดน ผูค้นตัง้ถิน่ฐานอยูท่ีน่ีม่านานกวา่ 4,500 

ปี  

 

ชมโบสถก์รกีออโธ ดอกซ ์แหง่เซนตจ์อรจ์ บนพื้นโบสถม์แีผนทีท่ าดว้ยกระเบือ้งโมเสกสสีวยงาม

จ านวนกวา่ 2 ลา้นชิน้ ซึง่มคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรข์องโลก สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่6 หรอืราว 

ๆ ปี ค.ศ.600  (พ.ศ.1143) ในยคุไบเซนไทน ์แผนทีน่ีแ่สดงใหเ้ห็นพืน้ทีด่นิแดนศักดิส์ทิธิต์่าง ๆ ในอดตี 

เนนิเขา หุบเขา หมูบ่า้น ตัวเมอืง ครอบคลุม ไปจนถงึปากแมน่ ้าไนล ์ในแถบรอบทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน 

เยรซูาเลม จอรแ์ดน ทะเลเดดซ ีและอยีปิต ์

       

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลเดดซ ี(Dead Sea) (ระยะทางประมาณ 33 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 45 นาที) ทะเลที่ถูกบันทึกลงในหนังสือกินเนสส์ว่าเป็นจุดที่ต ่าที่สุดในโลก ต ่ากว่า

ระดับน ้าทะเลถงึ 400 เมตร และมคีวามเค็มทีส่ดุในโลกมากกวา่ 20 เปอรเ์ซน็ตข์องน ้าทะเลทั่วไป ท าให ้

ไมม่สี ิง่มชีวีติอาศัยอยูไ่ดใ้นทอ้งทะเลแหง่นี ้ 

 

 ระหวา่งทางแวะใหท้า่นได ้ช็อปป้ิงทีร่า้นจ าหนา่ยผลติภณัฑท์ีท่ าจากเดดซ ีเชน่ โคลนพอกตัว พอก

หนา้ สบู ่และสนิคา้อืน่ทีท่ าจากเดดซอีกีมากมาย 
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  น าท่านเดนิทางเขา้สู่โรงแรมที่พักตดิชายหาดทะเลเดดซ ีเพื่อท าการเขา้เช็คอนิ และใหท้่านอสิระ

พักผอ่นตามอธัยาศัย ชมบรรยากาศรมิทะเลเดดซ ีและเพลดิเพลนิในการลงเลน่น ้าทะเล และพสิจูนค์วาม

จรงิวา่ทา่นสามารถลอยตัวในน ้าทะเลแห่งนี้ไดจ้รงิหรอืไม ่ (การลงเล่นน ้าในทะเลนัน้มวีธิขีัน้ตอนการลง

เลน่ และขอ้ควรระวัง ควรฟังค าแนะน าจากมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวร์) 

 

 

 

ค า่      บรกิารอาหารค า่แบบบฟุเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั     GRAND EAST, DEAD SEA ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่  (4 เม.ย. 66) : เดดซ ี– ปราสาทเครคั - นครเพตรา มหานครศลิาทรายสชีมพ ู 

 (B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

   

  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอลั-คารคั (AL-KARAK) (ระยะทางประมาณ 85 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง) ตัง้อยูบ่นทีร่าบสงูขนาดใหญ ่เพลดิเพลนิกบัทัศนยีภ์าพอนังดงามระหวา่งทางขึน้เขา 

โดยเฉพาะบรเิวณ “แกรนดแ์คนยอนแหง่จอรแ์ดน”  

 

  ชม ปราสาทเครคั (Kerak Castle) ทีถู่กสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1142 โดยในอดตีเคยเป็นหนึง่ในเมอืง

ศูนยก์ลางของนักรบครูเสด เพือ่ควบคุมเสน้ทางส าหรับต่อสูใ้นสงครามครูเสด ทัง้จากทางเหนือและใต ้

กบักองทัพมสุลมิจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1187 ไดถ้กูนักรบมสุลมิเขา้ท าลายโดยภายใตก้ารน าทัพของซาลา

ดนิ 

 

 

 

  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงวาด ีมูซา (Wadi Musa) (ระยะทางประมาณ 157 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี อนัเป็นทีต่ัง้ของ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย ์ของโลกยคุใหม ่ทีรู่จั้กกนัใน

นาม เมอืงเพตรา มหานครสชีมพ ู 

 

เทีย่ง        บรกิารอาหารกลางวนัแบบบฟุเฟต ์ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
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  น าทา่นชม นครเพตรา มหานครศลิาทรายสชีมพทูีแ่กะสลักขึน้จากภเูขาทัง้ลกู สถานทีแ่ห่งนี้ซอ่นตัวอยู่

ภายใตหุ้บเขาวาด ีมูซา ทีสู่งชันประดุจเป็นปราการอันยิง่ใหญ่ จนถูกลมืเลอืนไปจากความทรงจ าของ

ผูค้นและสูญหายไปจากแผนที่นานนับพันปี กระทัง้ในปี ค.ศ.1812 (พ.ศ. 2355) มนัีกส ารวจชาว

สวติเซอรแ์ลนด ์โยฮนัน ์ลคุวกิ บวรก์ฮารท์ เดนิทางผา่นมาพบ และออกมาเขยีนหนังสอืเล่าขานถงึความ

สวยงามและความมหัศจรรยข์องนครเพตราแหง่ จงึท าใหเ้พตราเริม่ปรากฏแกส่ายตาชาวโลกอกีครัง้ และ

ในปี ค.ศ.1985 (พ.ศ. 2528) องค์การยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหเ้พตรา เป็นเมืองมรดกโลก โดยกล่าว

อธบิายไวว้่า "เป็นหนึง่ในสิง่ทีล่ ้าค่ามากทีส่ดุของมรดกทางวัฒนธรรมแห่งมวลมนุษยชาต"ิ(one of the 

most precious cultural properties of man's cultural heritage ) และยังไดรั้บคัดเลอืกเป็นหนึง่ใน

เจ็ดสิง่มหัศจรรยข์องโลกอกีดว้ย (แนะน าใหเ้ตรยีมผา้ปิดจมกูกันฝุ่ นตดิตัวไปดว้ย ราคาทัวรไ์มร่วมรวมค่า

ขีอ่ฐู ขีล่า รถมา้ลาก สนใจกรณุาตดิตอ่หัวหนา้ทัวร)์  

 

  น าทา่นเดนิมุง่หนา้ไปนเสน้ทางมหัศจรรยท์ีท่างเขา้ออกของเมอืงเพตรา พรอ้มชมทัศนียภาพรอบขา้งที่

เป็นภเูขาทัง้สองฝ่ังทีม่รีปูรา่งหนา้ตาตา่งกนัออกไป  

 

  จากนัน้เดนิเทา้เขา้สู่เมอืงบรเิวณซอกเขาเรียกว่าซคิ SIQ เป็นหุบเขาสูงกว่า 250 ฟุต ที่เกดิจากการ

แยกตัวของเปลือกโลกและการกัดเซาะของน ้าเมื่อหลายลา้นปีก่อนจนเกดิเป็นช่องทางเดนิเล็ก ๆ 

ระหวา่งหบุเขา ชมสสีนัความสวยงามของหนิสตีา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากธรรมชาต ิและยงัมภีาพศลิปะแกะสลัก

จากภูเขา อาท ิรูปปั้นแกะสลักต่าง ๆ เชน่ รูปปั้นเทพเจา้ต่าง ๆ รูปกองคาราวานอฐู, รูปชาวนาบาเทยีน

, ท่อส่งล าเลยีงน ้าเขา้สู่เมอืง ฯลฯ อกีมากมาย เขา้เขตหนา้ผาสูงชัน้สองขา้งทางสู่มหานครแห่งศลิา

ทรายสชีมพู ตืน่ตาตืน่ใจกับความสวยงามของ มหาวหิารศกัดิส์ทิธิ ์เอล-คาซเนท ์(EL-Khazneh / 

Treasury) สถานทีแ่หง่นีถ้กูสนันษิฐานวา่  สรา้งในราวศตวรรษที ่1 - 2 โดยผูป้กครองเมอืงในเวลานัน้

มหาวหิารถูกแกะสลักจากภูเขาสชีมพู ทัง้ลูก อย่างกลมกลืนไดส้ัดส่วนและสวยงามน่าอัศจรรย ์เป็น

อาคารสองชัน้ อยา่งน่าทึง่ สนันษิฐานวา่เดมิทสีรา้งโดยชาวนาบาเธยีน  

 

  อสิระในการเดนิชมและเก็บภาพบรรยากาศ ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเขา้เชค็อนิ ณ โรงแรมทีพั่ก และให ้

ทา่นอสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย 
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ค า่      บรกิารอาหารค า่แบบบฟุเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั     PETRA PANORAMA HOTEL, PETRA ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้   (5 เม.ย. 66) : วาด ีมซูา – อควาบา ลอ่งเรอืทอ้งกระจก - ทะเลทรายวาดริมั   

 (B/L/D)   

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

   

  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอควาบา (AQUABA) (ระยะทางประมาณ 120 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงท่าและเมอืงท่องเทีย่วตากอากาศทีส่ าคัญของประเทศจอรแ์ดนเป็นเมอืงแห่ง

เดยีวของประเทศจอรแ์ดนทีถ่กูประกาศใหเ้ป็นเมอืงปลอดภาษีมปีระชากรอาศัยราว 70,000 คน  

   

  น าทา่น ลอ่งเรอืทอ้งกระจก (Glass Boat) ในอา่ว ทะเลแดง ซึง่ถอืเป็นทะเลแหง่ประวัตศิาสตรท์ีไ่ดม้ี

การกล่าวขานในพระคัมภรีข์องศาสนาครสิตว์่าเป็นสถานทีโ่มเสสไดท้ าอัศจรรยโ์ดยการชไูมเ้ทา้แหวก

ทะเลแดงเป็นทางเดนิพาชาวยวิหนีจากการตามล่าของทหารอยีปิต ์เพือ่เดนิทางไปสู่ดนิแดนคันนาอัน

แผน่ดนิแหง่พันธะสญัญาทีพ่ระเป็นเจา้ทรงมอบใหก้ับชาวยวิ ซึง่ปัจจุบันเชือ่กันว่าน่ันก็คอืกรุงเยรูซาเลม

ในปัจจุบัน ชมร่องรอยซากวัฒนธรรมโบรานใตผ้นืน ้าทะเล น ้าทะเลทีน่ี่มคีวามใสมาก แต่ดว้ยความลกึ

และการมองผ่านกระจกหนา จงึอาจท าใหก้ารดูปะการังและซากเรอืไมค่่อยชัดมากนัก ปะการังโดยสว่น

ใหญไ่มค่อ่ยมสีสีนั และอาจมโีอกาศไดเ้ห็นสตัวท์ะเล เชน่ ปลาสงิโต ปลานกแกว้ Goby fish ปลงิทะเล 

หอยเมน่ แมงกะพรนุ ฯลฯ  ทีน่ีย่งัเป็นแหลง่ด าน ้าลกึทีม่ชี ือ่เสยีง 

  *** หมายเหต ุส าหรับทา่นทีต่อ้งการลงเลน่น ้า กรณุาเตรยีมชดุไปเปลีย่น แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ

และกปัตันเรอื*** 



Page 14 of 24 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารอาหารกลางวนั แบบบฟุเฟ่ตบ์นเรอื  

  

  น าคณะเดนิทางสู่ เขตอุทยานวาดริมั (WADI RUM)  (ระยะทางประมาณ 63 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ทะเลทรายแหง่นีใ้นอดตีเป็นเสน้ทางคาราวาน จากประเทศซาอฯุเดนิทางไป

ยังประเทศซเีรยีและปาเสลไตน์ (เคยเป็นทีอ่ยู่อาศัยของชาวนาบาเทยีน ก่อนทีจ่ะยา้ยถิน่ฐานไปสรา้ง

อาณาจักรอันยิง่ใหญ่ที่เมอืงเพตรา) น าคณะเขา้ที่แคมป์ที่พัก เพื่อท าการเช็คอนิ และใหท้่านอสิระ

พักผอ่นตามอัธยาศัย พรอ้มดืม่ด ่ากับบรรยากาศแสงสทีองร าไรของพระอาทติยย์ามอัสดง ทีท่ะเลทราย

วารดิัม 

 

 

OPTIONAL) : ท่านทีส่นใจขีอ่ฐู ชมและเก็บภาพบรรยากาศพระอาทติยต์กทีท่ะเลทรายวารดิัม กรุณาตดิต่อหัวหนา้ทัวร ์

เพือ่ท าการจองอฐู มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิประมาณ 20–30JOD ราคาขึน้อยูก่บัแตล่ะแคมป์ โดยทรปิใชเ้วลา

ประมาณ 1 ชม.)  

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ แบบบฟุเฟต ์ณ หอ้งอาหารของแคมป์ทีพ่กั 

ทีพ่กั AL SULTANA LUXURY CAMP – DELUXE TENT, WADI RUM หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีห่ก   (6 เม.ย. 66) : อทุยานวาดริมั - น ัง่รถ 4WD ตะลยุทะเลทราย - อมัมาน              

 (B/L/D)   

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

   น าทา่น น ัง่รถกระบะเปิดหลงัคา 4WD รบับรรยากาศทอ่งทะเลทราย ทีถ่กูกลา่วขานวา่สวยงาม

ทีส่ดุของโลก แหง่หนีง่ ดว้ยเม็ดทรายละเอยีดสสีม้อมแดง ปรับเปลีย่นไปตามแสงของดวงอาทติย ์ ใน

สงครามอาหรับ ระหวา่งปี ค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแหง่นีไ้ดถ้กูใชเ้ป็นฐานบญัชาการรบของ

นายทหารชาวองักฤษ ทอี ีลอวเ์รนซ ์และเจา้ชายไฟซาล ผูน้ าแหง่ชาวอาหรับ รว่มรบขบัไลก่องทัพออต

โตมนัทีเ่ขา้มารกุรานเพือ่ครอบครองดนิแดน และตอ่มายงัไดถ้กูใชเ้ป็นสถานทีใ่นการถา่ยท าภาพยนตร์

ฮอลลวีดู เรือ่ง “LAWRENCE OF ARABIA” (และในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวัลออสการไ์ดถ้งึ 7 

รางวัล และรางวลัจากสถาบนัอืน่ๆ อกีกวา่ 30 รางวัล น าแสดงโดย PETER O'TOOLE, OMAR SHARIF  

 

   น าคณะทอ่งทะเลทรายตอ่ไปยงั ภเูขาคาซาร ี ชมภาพเขยีนแกะสลักกอ่นประวัตศิาสตรท์ีเ่ป็นภาพ

แกะสลักของชาวนาบาเทยีนที ่ แสดงถงึเรือ่งราวในชวีติประจ าวันตา่งๆ และรปูภาพตา่งๆ ผา่นชมเต็นท์

ชาวเบดอูนิ ทีอ่าศัยอยูใ่นทะเลทราย  

 

  จากนัน้น าคณะเดนิทางกลับเขา้สูก่รงุอมัมาน (ระยะทางประมาณ 314 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

4 ชัว่โมง)  

 

เทีย่ง        บรกิารอาหารกลางวนัแบบบฟุเฟต ์ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
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  เดนิทางถงึ กรุงอัมมาน เมอืงหลวงของจอร์แดน ซึง่ถือเป็นเมอืงทีม่ผีูค้นอาศัยอยู่มาตัง้แต่อดตีจนถงึ 

ปัจจุบัน และมคีวามเก่าแก่ที่สุดเมอืงหนึง่ของโลก ตัง้อยู่บนภูเขา 7 ลูก และมปีระวัตศิาสตร์ยาวนาน

มากกวา่ 6,000 ปี น าทา่นสูภ่ตัตราคาร 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่แบบบฟุเฟต ์ณ หอ้งอาหารจนี  

ทีพ่กั        MENA TYCHE, AMMAN ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีเ่จ็ด   (7 เม.ย.66) : กรงุอมัมาน – ป้อมปราการแหง่กรงุอมัมาน – วหิารเฮอรค์วิลสิ – โรงละครโรมนั 

- อสิระช็อปป้ิงทีห่า้ง CITY Mall - สนามบนิ                                                           

 (B/L/D)   

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

  น าท่านเทีย่วชม กรุงอมัมาน (AMMAN) ผ่านชมยา่นเมอืงเกา่, เมอืงใหม,่ ยา่นธุรกจิ, ตลาดใจกลาง

เมอืง, ยา่นคนรวย ฯลฯ  

 

  ชม ป้อมปราการแหง่กรุงอมัมาน (Amman Citadel) บนยอดเขาสงูสดุในกรุงอัมมาน ถูกสรา้งขึน้ 

เพือ่เป็นจดุสงัเกตเหตบุา้นการเมอืงตา่ง ๆ รอบเมอืง แมจ้ะเหลอืเพยีงซากปรักหักพังแตย่งัสวยงาม และมี

อายุยอ้นกลับไปตัง้แต่สมัยยุคหนิ เผยใหเ้ห็นอทิธพิลดา้นสถาปัตยกรรมที่มาจากยุคเหล็ก รวมถงึยุค

โรมนั ยคุไบแซนไทน ์และยคุอมุยัยะฮ ์ 

 

  ชม วหิารเฮอรค์วิลสิ (Temple of Hercules) ทีส่รา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ.162-166 (พ.ศ. 705-709) 

วหิารแหง่นี ้มขีนาดใหญก่วา่วหิารทีอ่ยูใ่นโรมโบราณเสยีอกี เดนิผ่านทางเขา้ทีเ่ป็นแนวเสาระเบยีงไปยัง

สถานทีศ่ักดิส์ทิธิข์า้งใน จากนัน้เคลือ่นตัวไปทีห่นิขนาดใหญท่ีอ่ยูบ่รเิวณปลายหนา้ผา ตรงนีจ้ะเป็นจดุชม

ววิ พาโนรามา อนัสวยงามของเมอืง ใกลก้นันัน้มมีอืรปูก าปัน้ขนาดใหญท่ีท่ าจากหนิออ่นเผยใหเ้ห็นความ

ขาวโพลนจนแทบไมม่เีลอืด  
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  ชม โรงละครโรมนั (Roman Theater)  อายกุว่า 2,000 ปี ทีค่รัง้หนึง่เคยเป็นศูนยก์ลางของนครอัม

มาน แต่ปัจจุบันก็ยังท าใหผู้ท้ี่พบเห็นไดท้ึง่กับการวางแผนทางดา้นงานวศิวกรรมของโรมัน อันชาญ

ฉลาดและมดีไีซน์ทีน่่าจดจ าโรงละครโรมัน แห่งนี้เป็นหนึง่ในแหล่งท่องเทีย่วทีส่วยงามมากทีส่ดุในอัม

มาน โรงละคร  มคีวามลาดเอยีงลกึลงไป เอือ้ใหเ้สยีงทีไ่ดย้นิรอบตัวนัน้มคีณุภาพเยีย่ม การออกแบบสดุ

สรา้งสรรคน์ีส้ามารถบรรจคุนไดป้ระมาณ 6,000 คน สันนษิฐานว่าน่าจะถูกสรา้ง ขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 161-

180 (พ.ศ. 704-723) สมยัการปกครองของ แอนโทนอิสุ ปิซสุ (Antoninus Pius) 

 

 

 

  ชม ยา่นตลาดเกา่ ของเมอืงอัมมาน ประเทศจอรแ์ดน ซึง่ตัง้อยูใ่นเขตเมอืงเก่า ไม่ไกลจากโรมันเธยี

เตอร ์ตลาดจะเริม่คกึคัก เริม่เปิดก็หลังเทีย่งวันไปแลว้ ตลาดทีน่ี่มทีัง้ของสด ของแหง้อาหาร เครือ่งใช ้
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ไมส้อย เสือ้ผา้เครือ่งนุงหม่ ผัก ผลไม ้ถั่วงา ถั่วตา่งๆ เครือ่งเทศ ขนมปังหลากหลายชนดิมาก ขนมหวาน

ทีท่ าจากธัญพชื รา้นน ้าผลไมจ้ะมปีระปรายบางรา้นขายชา กาแฟดว้ย บางรา้นขายเฉพาะน ้าผลไม ้อา

หารฟาสฟู๊ ดของทีน่ีค่อืรา้นขายเคบบัหรอือาหารประเภทแป้งหอ่เนือ้ อกีรา้นทีม่เียอะไมแ่พก้นัคอื รา้นขาย

น ้าหอม ทีม่ทีัง้แบบปรงุมาส าเร็จ บรรจขุวดแลว้ และแบบทีใ่หล้กูคา้เลอืกปรงุกลิน่เอาเอง และทีน่ี่จะเห็น

แต่ผูช้ายเท่านัน้ทีท่ างานนอกบา้น เพราะไม่อนุญาตใิหผู้ห้ญงิท างานนอกบา้น และทีส่ าคัญเวลาเราจะ

ถ่ายภาพบุคคลจะตอ้งขอเจา้ตัวเขาก่อนทุกครัง้ เพราะทีน่ี่ไม่ชอบใหใ้ครถ่ายภาพโดยเฉพาะอย่างยิง่

ผูห้ญงิ  

 

กลางวนั     บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 

จากนัน้น าทา่น อสิระช็อปป้ิงทีห่า้ง CITY Mall อสิระใหท้า่นได ้ชอ็ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศัย  

 

 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

   

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานควนีอเลยี เพือ่ท าการเช็คอนิไฟลท์ เดนิทางกลับสู่

กรงุเทพฯ ระหวา่งทานสูส่นามบนิ แวะรา้นของฝาก Al Shaab Nut Stories อนัเป็นรา้นของฝากยอดนยิม

ของจอรแ์ดน โดยรา้นดัง้เดนิเริม่ตน้จากรา้นเล็กๆทีเ่มอืง Aquaba และไดรั้บความนยิมมากจนมาเปิด

สาขาทีก่รงุอมัมาน   

21:00 น.    เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตอิมัมาน ควนี อาเลยี ท าการเชค็อนิไฟลท ์RJ 345  
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****โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสมของสถานการณ์ ณ ขณะนัน้โดยค านงึถงึ
ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั กรณุาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมทัวรแ์ละรายละเอยีดตา่งๆของโปรแกรมโดยละเอยีดเมือ่

ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวรแ์ลว้ทางบรษัิทถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิท**** 
 
 

 
 
 

 

วนัทีแ่ปด   (8 เมษายน 2566) : สนามบนิ – อมัมาน – สวุรรณภมู ิ                            (-

/-/-) 

 

02.15 น.    ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพ โดยสายการบนิ รอยลั จอรแ์ดเนีย่น เทีย่วบนิที ่ RJ182  

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  

15:15 น. เดนิทางถงึสนามบนิ สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วแบบหมูค่ณะ (เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ), ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามัน, และ

คา่ประกนัภยัทางอากาศ (อพัเดท ณ วันที ่1 ธันวาคม 2565) โดยสายการบนิ Royal Jordanian (RJ)  

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระถือขึน้เครื่องไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่องน ้าหนักไม่เกนิ 23 

กโิลกรัม 

 วซีา่ อสิราเอล และ วซีา่ จอรแ์ดน ส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย (แบบทอ่งเทีย่วหมูค่ณะ) 

 ค่าประกันภัยสขุภาพและอบุัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศสงูสดุ 500,000 บาท / 

เสยีชวีติเนือ่งจากอบุตัเิหตสุงูสดุ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่, คา่อาหาร, คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว พรอ้มเจา้หนา้ทีข่บัรถ

, ไกดท์อ้งถิน่ทีอ่สิราเอล และจอรแ์ดน, คา่เขา้ชมสถานที ่ตามทีร่ะบใุนรายการ 

 หัวหนา้ทัวร ์(ไกดไ์ทย) ผูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่ว คอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิาร ตอ่ทา่น เป็นสกลุเงนิ ไทยบาท 

(ส าหรับคณะเดนิทางขัน้ต า่ 15 ทา่นขึน้ไป) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ตอ่ทา่นพกัหอ้งคู ่ พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

1 – 8 เมษายน 2566 85,900 10,000 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี ราคาพักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ลด 2,000 บาท 

***อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 50 USD (ยเูอสดอลลา่หส์หรฐั) ตอ่ทา่น 
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 น ้าดืม่วันละ 1 ขวด ขณะทอ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ทปิ ไกดท์อ้งถิน่ คนขบัรถ และหวัหนา้ทวัรค์นไทย ขัน้ต า่ 50 USD/ตอ่ทา่น/ตอ่ทรปิ  เพือ่เป็นสนิน ้าใจตามธรรม

เนยีม ทัง้นีห้ากทา่นตอ้งการใหท้ปิเพิม่เตมิ สามารถท าไดข้ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของลกูคา้ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ (เฉพาะกรณีกรุ๊ปสว่นตัว)  

 คา่ท าเอกสารผูถ้อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว และ คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนยีมเพิม่เตมิ 

 คา่ตรวจ RT-PCR, ATK หรอืคา่ใชจ้า่ยในการกกัตัว ตามนโยบายของรัฐบาลแตล่ะประเทศ  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่คา่โทรศัพท ์คา่บรกิารซกัรดี, คา่มนิบิาร,์ คา่เครือ่งดืม่เพิม่เตมินอกเหนอืรายการ, คา่พนักงาน

ยกกระเป๋า, คา่กจิกรรมตา่ง ๆ ทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมระบ ุฯลฯ 

 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม ทกุทา่นจะตอ้งดแูลทรัพยส์นิของทา่นดว้ยตนเอง หากทา่นใหพ้นักงานยกกระเป๋า

ไปสง่ทีห่อ้งพัก ตามธรรมเนียมการเขา้พักในโรงแรมทุกแห่ง พนักงานยกกระเป๋าจะไดรั้บทปิตอบแทนเมือ่ใหบ้รกิาร ขัน้ต ่า 2 

USD หรอืเทยีบเท่า ต่อกระเป๋า 1 ใบ ต่อเทีย่ว (แนะน าใหทุ้กท่านรับผดิชอบกระเป๋าของตนเองเพือ่ความสะดวก, 

รวดเร็ว และปลอดภยั) 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 

 คา่ภาษีน ้ามนั กรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ โดยจะเรยีกเก็บเพิม่เตมิตามจรงิโดยอา้งองิจากเอกสารโดย

สายการบนิ  

 

การช าระเงนิ  

บรษัิทจะออกใบจองใหล้กูคา้ และเรยีกเก็บเงนิมดัจ าภายใน 3 วันท าการ การช าระเงนิ แบง่ออกเป็น 3 งวด  

งวดที ่1 : ช าระเงนิมดัจ าสว่นแรก ทา่นละ 11,000 บาท (ภายใน 3 วนั หลงัการจอง)  

งวดที ่2 : ช าระเงนิมดัจ าเพิม่ ทา่นละ 41,000 บาท ภายใน 60 วนักอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

พรอ้มส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Scan), รูปถ่าย (Scan), และแบบฟอรม์รายละเอยีดส าหรับการยืน่วซีา่ (*ส าคัญมาก 

กรณุาอยา่ ขดีเขยีน, แปะสตกิเกอร,์ ป๊ัมสญัลักษณ์อะไรก็ตามลงในเลม่พาสปอรต์, หรอืท าพาสปอรต์ฉีกขาด เพราะอาจมี

ผลท าใหท้า่นถกูปฏเิสธ เขา้-ออก ประเทศ*) 

 

งวดที ่3 : ช าระสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมด ภายใน 30 วนักอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ 

 

เอกสารส าหรบัยืน่ขอวซีา่ อสิราเอล และ จอรแ์ดน แบบหมูค่ณะ (Tourist Visa Single Entry)   

 ภาพถา่ยส ีหนา้ตรง พืน้ขาว ส าหรับยืน่วซีา่ ไมส่วมหมวก ไมส่วมแวน่ตา พืน้หลังสขีาว (สแกนส)ี  

 ส าเนา Passport ส ี(สแกนส)ี  

 ส าเนาสจูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ ส าหรับผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปี 

 รายละเอยีด ตาม “แบบฟอรก์ารขอวซีา่” โดยบรษัิทจะจัดสงใหอ้กีครัง้ หลังช าระเงนิงวดทีส่อง   
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ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซีา่น หลังท าการยืน่ขอวซีา่แลว้สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทุกกรณี, โดยปรกติ

บรษัิทจะท าการยืน่วซีา่ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน และโดยทางสถานทตูจะใชส้ทิธในการพจิารณา 

21 วันท าการ 

 ทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ เป็นการจัดอันดับมาตรฐานทอ้งถิน่ของของประเทศนัน้ๆ ซึง่อาจมคีวามแตกต่างจาก

ระดับสากล ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะน า

ใหท้่าน เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (1 หอ้งพักคู่ + 1หอ้งพักเดีย่ว) จะสะดวกกับท่านมากกว่า และขอสงวนสทิธิใ์น

การยา้ยเมอืงเขา้พัก ในกรณีที่ไม่สามารถเขา้พักทีเ่มอืงนัน้ ๆ ได ้เชน่ ตดิงานนทิรรศการ งานแสดงสนิคา้ งาน

ประชมุ เหตสุดุวสิยัตา่งๆ  

 กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 

กรณียกเลกิ  

o ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วัน เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (กรณียงัไมไ่ดม้คีา่ใชจ้า่ยใดๆเกดิขึน้)   

o ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-59 วัน หักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท+ค่าใชจ้่าย เฉพาะกรณีทีเ่กดิค่าใชจ้่าย

จรงิ อาท ิคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืมดัจ าหัองพัก  

o ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน เก็บค่าใชจ้่าย 50% +ค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาทของราคาค่าทัวร์

ทัง้หมด 

o ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

o ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

o กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองเป็นภาษาอังกฤษ ทัง้นี้

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

o กรณีมกีารยืน่วซีา่แลว้ถกูปฏเิสธจากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) ทางบรษัิทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้

จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิหรอืค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่ายกเลกิล่าชา้จากทางโรงแรม 

เป็นตน้   

 

หมายเหต ุ

1. บรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงราคาในกรณี ผูเ้ดนิทางไมถ่งึจ านวนทีก่ าหนดขัน้ต ่า ทัง้นี้หากคณะยังยนืยันทีจ่ะ

เดนิทาง ตอ้งไดรั้บการยนิยอมทัง้คณะจงึจะสามารถจัดทัวรไ์ด ้หรอืทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิ โดยหักเฉพาะค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้ตามจรงิ 

2. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทหรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิท 

จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

3. กรณีทีล่กูคา้ยกเลกิการเดนิทาง และมกีารคนืมดัจ าตามเงือ่นไขทางบรษัิทจะด าเนนิการคนืเงนิภายใน 14 วัน 
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4. กรณีทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใด ๆ เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายและช าระเงนิล่วงหนา้เบ็ดเสร็จ

กับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณี ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรอื 

แจง้ใหท้ราบกอ่นการเดนิทาง 

5. กรณีสถานทีท่อ่งเทีย่วใด ๆ ทีร่ะบุในโปรแกรมปิดท าการ เนื่องจากโปรแกรมทัวรเ์ป็นการเสนอขายล่วงหนา้ 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชม โดยจะจัดหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ ๆ เพือ่ทดแทนเป็นล าดับ

แรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

6. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการรายละเอยีดทอ่งเทีย่วประการ กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัย อาท ิ

การลา่ชา้ของสายการบนิ การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุัตเิหตุ  ปัญหาการจราจร 

ฯลฯ ทัง้นีจ้ะค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

7. กรณีทา่นถูกปฎเิสธเขา้ / ออก เมอืง จากด่านตรวจคนเขา้/ออกเมอืง บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้ และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ีท่่านช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระท าทีส่อ่

ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  

8. ในกรณีทีท่่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เล่มสีน ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะไม่

รับผดิชอบ หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอื

เดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

9. การขอทีน่ ัง่ LONG LEG หรอืทีน่ั่งบรเิวณทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทีม่คีุณสมบัตติามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งสามารถสือ่สารภาษาอังกฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ สามารถชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว

ในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการใหท้ี่น่ัง LONG LEG ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่สายการบนิตอนเวลาที่

เชค็อนิเทา่นัน้ 

10. โรงแรมที่พกั ส่วนใหญ่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และหอ้งพัก 3 ท่าน  

(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมกีารจัดเป็น 2 เตยีง และ SOFA BED ซึง่มักมคีวามแตกต่างกัน ซึง่อาจจะท าใหท้่าน

ไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของ

แตล่ะโรงแรม 

11. กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) ในกรณีลูกคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเอง

และมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย

ในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิความล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอัน

ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

12. ต ัว๋เครือ่งบนิ 

a. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ 

ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิท

ฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ

ไปแลว้ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท า

การ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 
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b. ท่านทีจ่ะออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันว่าทัวรนั์น้ๆ ยนืยัน

การเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้

ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

o กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ ่หา้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

o วัตถุทีเ่ป็นลักษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจ

อยา่งละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วม

เป็นทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืน

ระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

o หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่ง

ได ้และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

o ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอืสงูสดุไมเ่กนิสองชิน้ น ้าหนักรวม

ไมเ่กนิ 25 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแต่ละสายการบนิ) การ

เรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หากน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่า

ทีส่ายการบนิก าหนด 

o ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวัด “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ 

(Hand carry) 

o ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่า

มาตรฐานได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตส่ายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระความรับผดิชอบค่าใชจ้่าย

ในน ้าหนักสว่นเกนิ 

o ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยสงูสดุไม่เกนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณี

เดนิทางชัน้ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

o กรณีกระเป๋าใบใหญเ่กดิการสญูหายระหวา่งการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สญูหาย ทุกท่านตอ้งดูแล

และระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

o กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 
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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

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 

 


