
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
21.30 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์รอยัล จอร์แดน (RJ) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความ
สะดวก 

 2 อัมมาน–มาดาบา–เขาเนโบ–อควาบา 

00.20 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยสายการบิน รอยัล จอร์แดน เที่ยวบิน 

RJ183 ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 08.45 ชัว่โมง บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง   
05.50 น. เดนิทางถึง สนามบินควีนอาเลีย ประเทศจอร์แดน หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร  
เช้า  รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู่ มาดาบา (Madaba) เป็นเมืองในดนิแดนศกัดิส์ิทธ์ิเยรูซาเล็ม อีกทัง้ยังเป็นเมือง
ส าคัญท่ีอยู่ในเส้นทางโบราณ และมีช่ือเสียงด้านการท ากระเบือ้งโมเสก จึงได้รับการขนาน
นามว่า “เมืองแห่งโมเสก”   
น าทา่นชม โบสถ์กรีกออโธดอ็กซ์แห่งเซ็นต์จอร์จ (Greek Orthodox Church of St. George) 
โบสถ์แหง่นีส้ร้างขึน้มาตัง้แตส่มยัอาณาจกัรไบเซนไทน์   ในสมยัศตวรรษท่ี 6   

น าท่านชมแผนท่ีดนิแดนศักดิ์สิทธ์ิในอดีตบนพืน้โบสถ์ ซึง่ถกูปดู้วยโมเสกสีสวยงามมากกวา่ 2 
ล้านชิน้ โดยแผนท่ีนีแ้สดงอาณาเขตของดนิแดนศกัดิส์ิทธ์ิในยคุอาณาจกัรไบเซนไทน์ไมว่า่จะเป็น 
เนินเขา หบุเขา หมู่บ้าน ตวัเมือง อีกทัง้ยงัครอบคลมุไปจนถึงปากแม่น า้ไนล์ รอบทะเลเมดเิตอร์เร
เนียนเยรูซาเลม จอร์แดน ทะเลเดดซี และอียิปต์ ซึง่ถือว่าแผนท่ีนีมี้ความส าคญัอย่างมากด้าน
ประวตัิศาสตร์โลกเลยทีเดียว  



 

 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่เขาเนโบ (Mount Nebo) ดนิแดนศกัดิ์สิทธ์ิทางด้านทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของ
เมืองมาดาบา ซึง่เช่ือว่าเป็นทีฝังศพของโมเสส น าทา่นชม พพิธิภัณฑ์ขนาดย่อม ภายในเก็บ
สิ่งของตา่ง ๆ ท่ีขดุพบภายในบริเวณนี ้พร้อมทัง้มีภาพถ่ายตา่ง ๆ ภาพถ่ายท่ีส าคญัคือ ภาพท่ีโป๊บ 
จอห์น ปอลที่ 2 เสดจ็มาแสวงบุญท่ีน่ีและได้ประกาศให้เป็นดนิแดนศักดิ์สิทธ์ิ ในปี ค.ศ. 
2000  น าท่านชม ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์ิแห่งโมเสส ออกแบบเป็นลกัษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไม้
กางเขน โดยอทุิศเป็นสญัลกัษณ์ของโมเสส และพระเยซู จากนัน้อิสระให้ทา่นได้ถ่ายรูปเก็บภาพ
ความประทบัใจ ณ จดุชมวิว ทา่นสามารถมองเห็น แม่น า้จอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และ

ประเทศอิสราเอล ได้จากจดุนีอ้ยา่งชดัเจนในวนัท่ีท้องฟ้าแจม่ใส 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มือง อควาบา (Aqaba) (ระยะทางประมาณ 245 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
3 ชัว่โมง) เมืองทา่และเมืองทอ่งเท่ียวตากอากาศท่ีส าคญัของประเทศจอร์แดนท่ีมีทางออกสู่ทะเล
แดงเพียงแหง่เดียวในประเทศจอร์แดน อีกทัง้ยงัเป็นเมืองแหง่เดียวของประเทศจอร์แดนท่ีถกู
ประกาศให้เป็นเมืองปลอดภาษี  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel City Tower หรือเทียบเท่า 
 

 3 ล่องเรือท้องกระจก–ทะเลทรายวาดรัิม 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

  น าทา่น ล่องเรือท้องกระจก ในทะเลแดง ทะเลท่ีมีน่านน า้ครอบคลมุถึง 4 ประเทศ คือ ประเทศ
จอร์แดน อิสราเอล อิยิปต์ และ ซาอดุอิาระเบีย ทา่นจะได้เพลิดเพลินไปกบัแนวปะการัง ปลาทะเล
หลากชนิด แมงกะพรุน อีกทัง้ยงัได้ชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลแดง และอิสระให้ทา่นได้วา่ย
น า้ ด าน า้ และเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั (หากท่านสนใจเล่นน ้ารบกวนท่านเตรียม
ผา้ขนหนูส่วนตวั และชดุว่ายน ้ามาดว้ย) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน บาบีคิวบุฟเฟต์บนเรือ 



 

 

  ทา่นเดนิทางสู่ ทะเลทรายวาดรัิม (Wadirum) (ระยะทาง 62 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง) 
ทะเลทรายซึง่เคยถกูใช้เป็นเส้นทางกองคาราวาน เพ่ือเดินทางจากประเทศอียิปต์ไปยงัประเทศ
ปาเลสไตน์ และประเทศซีเรีย อีกทัง้ยงัเป็นสมรภมูิสงครามอาหรับรีโวลท์ระหวา่งปีค.ศ. 1916–1918 
ทะเลทรายแหง่นีไ้ด้ถกูใช้เป็นฐานบญัชาการในการรบของนายทหารชาวองักฤษ ทีอี ลอว์เรนซ์และ
เจ้าชายไฟซาลผู้น าแหง่ชาวอาหรับร่วมรบกนัขบัไลพ่วกออตโตมนัท่ีเข้ามารุกรานเพ่ือครอบครอง
ดนิแดน และยงัเคยถกูใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง Lawrence of Ariabia ซึง่ออกฉายในปี 
ค.ศ.1963 และสามารถกวาดรางวลัออสการ์ได้ถึง 7 รางวลั และรางวลัจากสถาบนัอ่ืนๆ มากกวา่ 30 
รางวลั น าแสดงโดย Peter O'Toole, Omar Sharif และดาราชัน้น าทา่นอ่ืนๆ  

  จากนัน้ได้เวลาน าท่านน่ังรถกะบะแบบเปิดหลังคา ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพอนั
งดงามของทะเลทรายวาดรัิม หรือ ดนิแดนท่ีถกูขนานนามวา่ หบุเขาแหง่พระจนัทร์ (The Valley of 
the Moon) ท่ีอดุมไปด้วยเม็ดทรายละเอียดสีส้มอมแดงอนัเงียบสงบท่ีกว้างใหญ่ไพศาล (ซึง่สีของ



 

 

เม็ดทรายนัน้สามารถปรับเปล่ียนไปตามแสงของพระอาทิตย์) จงึถกูกลา่วขานว่าเป็นทะเลทรายท่ี
สวยงามท่ีสดุแหง่นงึของโลก 

  น าทา่นชมน า้พุแห่งลอว์เรนซ์ สถานท่ีในอดีตนายทหาร ทีอี ลอว์เรนซ์ ทหารชาวองักฤษใช้เป็น
สถานท่ีพกัและคดิแผนการสู้รบกนัพวกออตโตมนั น าทา่นทอ่งทะเลทรายตอ่ไปยงั ภูเขาคาซารีชม
ภาพเขียนแกะสลักก่อนประวัตศิาสตร์ ท่ีเป็นภาพแกะสลกัของชาวนาบาเทียนท่ีแสดงถึงเร่ืองราว
ในชีวิตประจ าวนัตา่งๆ และรูปภาพตา่ง ๆ  ผา่นชมเตน็ท์ชาวเบดอิูนท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลทราย 
(รบกวนทุกท่านให้ทปิท่านละ 2 USD แก่คนขับรถตามธรรมเนียมปฏิบัต)ิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่นแบบชาวเบดูอิน  

(อาหารบุฟเฟ่ต์ พืน้เมือง) 



 

 

พักที่ Sun City Camp (Martian Dome) หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 
 
 
 



 

 

 

 4 นครเพตรา 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นเข้าชม นครเพตรา (Petra) หรือมหานครสีกุหลาบ (The Rose Red City) เมืองหลวง
ของพวกนาบาเธียน ตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 4 ก่อนคริสตกาล ท าเลท่ีตัง้ของเมืองอยูก่ึ่งกลางของเส้นทาง
การค้าคาบสมทุรอาระเบีย-ลุ่มแม ่น า้ไนล์ และปาเลสไตน์-ลุม่ แมน่ า้ไทกริสและยเูฟรติส เลยไป
จนถึงอินเดีย จงึท าให้เป็นเมืองศนูย์กลางเส้นทางการค้าทางบกอีกด้วย จงึท าให้มหานครแหง่นีถ้กู
อาณาจกัรโรมนัยึดครองในสมยัจกัรพรรดิโทรจนั ปัจจุบันนครแห่งนีถู้กขึน้ทะเบียนเป็นมรดก
โลกในปีค.ศ. 1985 อีกทัง้ยังถูกใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง Indiana Jones and 
the Last Crusade ที่น าแสดงโดยแฮริสัน ฟอร์ด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าทา่นข่ีม้า (รายการนีร้วมอยูใ่นคา่บริการ รบกวนทุกท่านให้ทปิท่านละ 3-5 USD แก่

คนจูงม้าตามธรรมเนียมปฏิบัต)ิ เพ่ือเข้าชมนครเพตราระยะทางประมาณ 800 เมตร  
(หมายเหต:ุ ข่ีลา, ข่ีอูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ หากทา่นมีความประสงค์ท่ี
จะใช้พาหนะดงักลา่ว รบกวนตดิตอ่หวัหน้าทวัร์) 



 

 

น าทา่นเดนิเท้าเข้าสูถ่นนเข้าเมือง SIQ เส้นทางมหศัจรรย์กวา่ 1.5 กิโลเมตรท่ีเกิดจากการแยกตวั
ของเปลือกโลกและการซดัเซาะของน า้เม่ือหลายล้านปีก่อน เดนิชมความสวยงามของผาหินสีชมพู
สงูชนัทัง้ 2 ข้างคล้ายกบัแคนยอนน้อย ๆ และ สิ่งก่อสร้าง รูปปัน้แกะสลกั ตา่งๆ 

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

น าท่านถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารศักดิ์สิทธ์ิ เอล-คาซเนท์ (EL-KHAZNEH / TREASURY) 
สนันิษฐานว่าจะสร้างในราวศตวรรษท่ี 1-2 โดยผู้ปกครองเมืองในเวลานัน้เป็นวิหารท่ีแกะสลกัโดย

เจาะเข้าไปในภเูขาสีชมพทูัง้ลกู มีความสงู 40 เมตร และมีความกว้าง 28 เมตร วิหารแหง่นีไ้ด้ถกู
ออกแบบโดยได้รับอิทธิพลศิลปะของหลายชาตเิข้าด้วยกนั เชน่ อิยิปต์, กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ 
ภายในประกอบด้วย 3 ห้อง คือ ห้องโถงใหญ่ตรงกลางและห้องเล็กทางด้านซ้ายและขวาเดมิทีถกู
เช่ือวา่เป็นท่ีเก็บขมุทรัพย์สมบตัขิองฟาโรห์ อิยิปต์ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

พักที่ Movenpick Resort Petra หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

 

 5 นครเพตรา-ปราสาทเครัค-ทะเลเดดซี 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

  น าทา่นเดนิทางสูเ่มือง เครัค (Kerak) (ระยะทางประมาณ 125 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ  
  2 ชัว่โมง) เมืองท่ีตัง้อยู่บนท่ีราบสงูขนาดใหญ่ซึง่ทา่นจะได้เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามข้างทาง

ระหวา่งทางขึน้สูเ่ขาโดยเฉพาะบริเวณท่ีถกูเรียกขานกนัว่าเป็น “แกรนด์แคนยอน แหง่จอร์แดน”  น า 
  ทา่นชม ปราสาทเครัค (Kerak Castle) ถกูสร้างในปี ค.ศ. 1142 โดย ผู้ปกครองมีผู้ปกครอง 
  ท่ีมีช่ือวา่ PAYEN LE BOUTIELLER ในอดีตเคยเป็นเมืองศนูย์กลางขนาดใหญ่ของนกัรบครูเสด 

โดยสถานท่ีแหง่นีส้ร้างเพื่อควบคมุเส้นทางไมว่า่ทัง้ทางทิศเหนือและทิศใต้ และใช้ในการตอ่สู้ใน



 

 

สงครามครูเสดกบักองทพัมสุลิมอีกด้วย จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1187 ได้ถกูท าลายโดยนกัรบ มสุลิม
ภายใต้การน าทพัของ ซาลาดนิ (SALADIN) 

 
 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

  น าทา่นเดนิทางสู่ ทะเลเดดซี (Dead Sea) (ระยะทาง 193 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่โมง)  ทะเล
แหง่นีต้ัง้อยูพ่รมแดนระหวา่งอิสราเอลและจอร์แดน เป็นทะเลสาบท่ีมีความเคม็ท่ีสดุในโลก เคม็กวา่
ทะเลอ่ืนถึง 4 เทา่ มีความยาว 76 กิโลเมตร กว้างถึง 18 กิโลเมตร มีจดุท่ีลกึท่ีสดุคือ 400 เมตร และ



 

 

อยูต่ ่ากว่าระดบัน า้ทะเล 417.5 เมตร ซึง่นบัวา่เป็นพืน้ท่ีท่ีอยูต่ ่ากว่าระดบัน า้ทะเลมากท่ีสดุในโลก
ด้วย จากนัน้ให้อิสระแก่ทา่นได้เลน่น า้ทะเลและเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พักที่  Movenpick Dead Sea  หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

 
 

 6 เมืองเจอราช-มหาวหิารเทพีอาร์เทมิส-ป้อมปราการแห่งกรุงอมัมาน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

  น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองเจอราช (Jerash)  เมืองเก่าแก่ท่ีมีความส าคญัทางประวตัิศาสตร์อีกแหง่
หนึง่ของประเทศจอร์แดน โดยเฉพาะประวตัิศาสตร์ซึง่มีความเก่ียวข้องกบัอาณาจกัรโรมนัท่ียิ่งใหญ่ 



 

 

ด้วยท่ีน่ีเคยมีสถานะเป็นอดีต 1 ใน 10 หวัเมืองเอกตะวนัออกท่ีอยูภ่ายใต้อ านาจการปกครองของชน
ชาตโิรมนัมาก่อนราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล ดงันัน้สถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างในเมืองแหง่นีจ้งึ
ล้วนแตไ่ด้รับอิทธิพลมาจากศลิปะแบบโรมนัทัง้สิน้ จนท าให้เมืองแหง่นีไ้ด้รับการขนานนามวา่เป็น
เมืองโรมนัโบราณเจราช หรือเมืองพนัเสา รวมทัง้ปอมเปอีแหง่ตะวนัออก  

   
 
  น าทา่นเข้า ชมเมืองโรมันเจอรราช  หรือเมืองพันเสา น าทา่นเดนิชมซุ้มประตเูฮเดรียน และ

สนามฮิปโปโดรม จากนัน้ น าท่านชมโอวัลพลาซ่า (Oval Plaza) ในอดีตท่ีน่ีคือสถานท่ีนดัพบปะ 
ชมุนมุสงัสรรค์กนัของชาวเมืองเจราช ด้วยความกว้างถึง 90 เมตร และความยาว 80 เมตร โดย
ล้อมรอบด้วยทางเท้าขนาดกว้างและต้นเสาอนัเป็นสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลในช่วงศตวรรษท่ี 1 
จากนัน้ในชว่งศตวรรษท่ี 7 จึงได้มีการบรูณะตอ่เตมิให้มีเสาตรงกลางอีก 2 ต้น พร้อมกบัน า้พขุนาด
ใหญ่  

  น าทา่นชม มหาวิหารเทพีอาร์เทมิส สร้างขึน้เม่ือประมาณปี ค.ศ. 150 โดยมีจดุประสงค์เพ่ือใช้
เป็นสถานท่ีส าหรับประกอบพิธีบรวงสรวง และพิธีบชูายญัแดเ่ทพีอาร์เทมิส  

  น าท่านชมถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลกัท่ีใช้เข้า-ออกเมืองแหง่นีบ้นถนนนัน้
ยงัมีริว้รอยทางของล้อรถม้า,ฝาทอ่ระบายน า้,ซุ้มโคมไฟ,บอ่น า้ด่ืมของม้า  

  จากนัน้น าทา่น ชมน า้พุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สร้างในราวปี ค.ศ. 191 เพ่ืออทุิศแด่
เทพธิดาแหง่ขนุเขา ซึง่เป็นท่ีนบัถือของชาวเมืองแหง่นี ้มีท่ีพน่น า้เป็นรูปหวัสิงโตทัง้เจ็ด และตกแตง่
ด้วยเทพตา่งๆ ประจ าซุ้มด้านบนของน า้พ ุ

 



 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
น าทา่นเดนิทางสู่กรุงอัมมาน(Amman) เมืองหลวงของประเทศจอร์แดน  
น าทา่นเข้าชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมานสร้างขึน้เพ่ือเป็นจดุสงัเกตเหตบุ้าน การเมืองตา่ง ๆ
รอบเมือง เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจดุชมวิวท่ีสวยท่ีสดุของเมืองแหง่นี ้โดยมีฉากหลงัเป็นโรงละครโรมนั
ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในประเทศจอร์แดนจผุู้ชมได้ถึง 6,000 คน และตกึรามบ้านชอ่งท่ีตัง้อยูบ่นภเูขา
สงู อนัแปลกตายิ่งนกัท่ีสนันิษฐานวา่น่าจะถกูสร้างขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 161–180 ในสมยัโรมนั 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Fairmont Amman หรือระดับเทียบเท่า 

 

 
 



 

 

  7 อสิระช้อปป้ิงเตม็วัน-สนามบนินานาชาตคิวีน     
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนัน้ให้ท่านได้ อิสระช้อปป้ิงเตม็วันที่ ห้าง City Mall – Carrefour เป็น 2 ห้างใหญ่ตดิกนั  
มีของแบรนด์เนมให้เลือกสรรมากมาย จากนัน้ให้ทา่นได้ซือ้ของฝากร้านขนมหวานของชาวอาหรับ 
ซาลาตโิม (Zalatimo Bros Sweets) ร้านขนมท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของกรุงอมัมาน เปิดกิจการตัง้แตปี่ 
ค.ศ. 1860 โดยร้านเดมิร้านแรกได้เปิดขายอยู่ท่ีกรุงเยรูซาเล็ม อิสราเอล และจากนัน้จ าเป็นต้อง
อพยพย้ายถ่ินฐาน เน่ืองจากสถานการณ์ในประเทศ แตย่งัคงสืบทอดขนมจากรุ่นสูรุ่่น และได้พฒันา
คณุภาพ และรสชาตขิองขนมให้มีความหอม อร่อย จนถึงปัจจบุนั 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
  เชิญทกุทา่นอิสระช้อปปิง้ตอ่ตามอธัยาศยั 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
21.30 น. ได้เวลาพอสมควร น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินนานาชาตคิวีน อาเลีย ประเทศจอร์แดน  

เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดนิทางและสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 
 

  8 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
02.15 น. ออกเดนิทางจากเมืองอาเลีย กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิ สายการบินรอยัล จอร์แดน(RJ182)  

(02.15-14.25)ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 09.05 ชัว่โมง ( บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บน
เคร่ือง) 

14.25 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
 

 
 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดี่ยว 
เสาร์-เสาร์ 21-28 มกราคม 66 95,999 95,999 30,000 

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

 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 



 

 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร์  
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเง่ือนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง หากทา่น

ได้ช าระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขแล้วและไมส่ามารถเปล่ียนแปลงเง่ือนไขได้ 
รายการทวัร์สามารถสลบั ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบ

ลว่งหน้า อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบนิ 
หรือเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้ เดนิทางเป็นส าคญั 
** ทางผู้เดนิทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเง่ือนไขก่อนการเดนิทางแล้ว ** 
 เน่ืองจากเป็นการจองทวัร์ลว่งหน้า ณ วนัเดนิทางจริง อาจจะมีเหตกุารณ์ท่ีท าให้ไฟล์ทบนิลา่ช้าหรือมีการ
เปล่ียนแปลงเวลาบนิ หากท่านใดมีไฟล์ทบนิภายในประเทศหรือตา่งประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดนิทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตัว๋เคร่ืองบนิไว้อยา่งต ่า 4-5 ชัว่โมง ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัทา่นเอง ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ในสว่นของตัว๋เคร่ืองบินท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัโปรแกรมทวัร์ 
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัร์ตัง้แต ่แต ่10 ทา่นขึน้ไป รับไมเ่กิน 25 ทา่น** 

**เน่ืองจากกฎการเข้าพกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัให้เด็กอายมุากกวา่ 7 ขวบขึน้ไป จะต้องนอนมีเตียงเสริม บาง
โรงแรมเทา่นัน้ท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ทา่น แนะน าวา่เปิด 2 ห้อง จะสะดวกกวา่ ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 
เตียงขนาดของห้องพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือวา่ทา่นยอมรับข้อตกลงแล้ว**  

อัตรานีร้วม 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั (Economy Class) แบบหมูค่ณะ  
2. คา่รถโค้ช ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3. คา่ห้องพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเทา่ 
4. คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  
5. คา่เข้าชมสถานท่ีทกุแหง่ท่ีระบตุามรายการ   
6. คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวยโุรป Etats Schengen 
7. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและคา่รักษาพยาบาล 

2,500,000 บาท ไมคุ่้มครองโรคประจ าตวัหรือโรคร้ายแรงท่ีแพทย์วินิจฉยัว่าเป็นก่อนเดนิทาง
รายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไปตามเง่ือนไขแหง่กรมธรรม์ฯ  

8. คา่ประกนัรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแหง่.   
กรมธรรม์) 

9. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
10. ทิปคนขบัรถในยโุรปวนัละ 2 ยโูร/ท่าน/วนั 



 

 

11. พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมท่ีพกั 
12. คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 30 กิโลกรัม)  

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดนิทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ ท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสือเดนิทางของไทย  
2.  ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ในกรณีท่ีต้องการใบก ากบัภาษี  
3. คา่ใช้จา่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, มินิบาร์และทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ 

5.  คา่ปรับสมัภาระท่ีเกินกวา่ท่ีสายการบนิก าหนด  
6. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน   ทา่นละ 3 USD/ทา่น/วนั (คดิเป็น 6วนั เทา่กบั 18USD) 
7. คา่ทิปพนกังานขบัรถในประเทศ  ทา่นละ 2 USD/ทา่น/วนั (คดิเป็น 6วนั เทา่กบั 12USD) 
8. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์   ทา่นละ 3 USD/ทา่น/วนั (คดิเป็น 8วนั เทา่กบั 24USD) 
 รวมคา่ทิป 24USD 
9. คา่ทิปคนขบัรถท่ีทะเลทรายวาดรัิม ทา่นละ 2 USD/ทา่น/เท่ียว 
10. คา่ทิปคนจงูม้าท่ีเมืองเพตรา   ทา่นละ 3 USD/ทา่น/เท่ียว 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 50,000 บาท ภายหลงัจากท่ีทา่นสง่เอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเข้า

บญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้  
2. สว่นท่ีเหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ์ ช าระสว่นท่ีเหลือ 45 วนั

ก่อนการเดินทาง เน่ืองจากทางบริษัทต้องส ารองคา่ใช้จา่ยในสว่นของคา่ท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนัน้
จะถือวา่ท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

1) หากไมช่ าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนญุาตตดัท่ีนัง่ให้ลกูค้าทา่นอ่ืนท่ีรออยู่ 
2) หากช าระไมค่รบตามจ านวน บริษัทฯ ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิโดยไมมี่เง่ือนไข 
3) เม่ือทา่นช าระเงินแล้ว ไมว่า่จะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและ

ข้อตกลงตา่งๆท่ีได้ระบไุว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 
3. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกว่า 6 เดือนและเหลือหน้ากระดาษ

อยา่งต ่า 2 หน้า เพ่ือท าการส ารองท่ีนัง่ภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทาง
บริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 

4. เม่ือได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าสามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซา่ได้ทนัที 
5. หากทา่นท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ตา่งจงัหวดั) ให้ท่านติดตอ่เจ้าหน้าท่ี 

ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่
รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 



 

 

6. การย่ืนวีซา่ในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซา่ไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมู่
คณะและย่ืนรายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจอง
ได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

7. กรณีวีซา่ยงัไมท่ราบผลก่อนเดนิทาง 30 วนัท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเก็บคา่ทวัร์ทัง้หมดก่อน ตาม
ก าหนดเง่ือนไขการช าระเงิน แตห่ากวีซา่ของทา่นไมผ่า่นการพิจารณาจากทางสถานทตูไมว่า่จะด้วย
เหตผุลใดก็ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินคา่ทวัร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่ใช้จา่ยท่ี
เกิดขึน้จริง 

8. หากทา่นจองและสง่เอกสารในการท าวีซา่เข้าประเทศล่าช้า ไมท่นัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการ
บนิและผลของวีซ่าของทางไมผ่า่น บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่มดัจ าทัง้หมด 

9. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั 
หรือไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัว
ต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มี
ความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 
เงื่อนไขการออกเดนิทาง  

กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างลกูค้าและ
บริษัท 

1. ในแตล่ะเส้นทางจะมีการก าหนดผู้ เดนิทางขัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทวัร์นีก้ าหนดให้มีผู้
เดนิทางขัน้ต ่า 10 ท่าน หากมีผู้ เดนิทางไมถ่ึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพิ่มคา่ทวัร์ หรือ 
เล่ือนการเดนิทาง หรือ ยกเลิกการเดนิทาง หากทา่นมีไฟล์ทบนิภายในประเทศ แตม่ิได้แจ้งทางให้ทาง
เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออก
เดนิทางก่อนจองไฟล์ทบนิภายในประเทศหรือตา่งประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มแล้ว ไมส่ามารถเล่ือนการเดนิทางได้ ไมว่า่จะเกิดเหตกุารณ์ใดๆ ตอ่ทา่นก็ตาม อนั
เน่ืองมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากทา่นถอน
ตวัออก ท าให้กรุ๊ปมีคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิขึน้ หรืออาจท าให้กรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได้ ดงันัน้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมอ่นญุาตให้เล่ือนวนัเดนิทางใดๆ ได้ทัง้สิน้ หากยกเลิกจะต้องเป็นไปตามเง่ือนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยนัจ านวนตามท่ีทา่นได้จองเข้ามา หากท่านช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไมส่ามารถเปล่ียนแปลงจ านวนผู้ เดนิทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปล่ียนแปลงทา่นจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดคา่ใช้จา่ยท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคา่เสียเวลาในการ
ขาย อยา่งน้อยท่ีสดุเทา่จ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทฯ 



 

 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดนิทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดนิทางตรงกบัเทศกาลหรือหยดุยาว เชน่ 
สงกรานต์ / ปีใหม ่เป็น 60 วนั) หรือ หกัคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริง (ถ้ามี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว หรือ หกัคา่ใช้จา่ยท่ี
เกิดขึน้จริง เชน่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถ้ามี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว และหกัคา่ใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้จริง เชน่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถ้ามี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีช าระแล้วทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดนิทางโดยไมใ่ช่ความผิดของบริษัททวัร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบและ

คืนคา่ทวัร์ส่วนใดส่วนหนึง่ให้ทา่นได้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏิเสธวีซา่ ดา่นตรวจคนเข้า
เมือง เอกสารปลอม นโยบายห้ามเข้าออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัจิากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และทา่นได้ช าระคา่ทวัร์ทัง้หมกด
หรือคา่มดัจ ามาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่บริการ คา่ย่ืนวีซา่ และคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริง 
อาทิ เชน่ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว หรือได้ช าระคา่บริการในสว่นของทางตา่งประเทศ เชน่ โรงแรม ตัว๋
รถไฟ เป็นต้น  

7. กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดนิทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกั
คา่ใช้จา่ยการด าเนินการตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ท่ี
เปล่ียนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิ่มเตมิ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ลา่ช้าของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาต,ิ ภเูขาไฟระเบิด, แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์
ลว่งหน้าได้  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการลา่ช้าของ
สายการบนิ, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภเูขาไฟระเบดิ, แผน่ดนิไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหน้าได้ 
ทัง้นีท้างบริษทัจะค านงึถึง ผลประโยชน์และความปลอดภยัของทกุทา่นเป็นส าคญั  



 

 

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั
เดนิทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองมาจากสาเหตตุา่งๆ 
5. ทา่นจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบดแูลทรัพย์สินของมีคา่สว่นตวัตา่งๆของทา่นเอง หากเกิดการสญูหายของ

ทรัพย์สินสว่นตวั ของมีคา่ตา่งๆระหวา่งการเดนิทางท่องเท่ียวอนัมีสาเหตมุาจากผู้ เดนิทาง ทางบริษัทฯ
จะไมส่ามารถรับผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนญุาตให้ เดนิทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตให้เข้าเมืองรวมทัง้ใน
กรณีท่ีทา่นจะใช้หนงัสือ เดนิทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดนิทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดนิทางเข้าหรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัทา่นเอง  

7. ในกรณีท่ีพาสสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราปัม้ใดๆ ท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัการเดนิทาง และสายการบนิ
แจ้งวา่ไมส่ามารถใช้เดินทางได้ หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไมว่า่เหตผุลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไมว่า่กรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทได้มีการช าระคา่ใช้จา่ย
ในการเดนิทางทัง้หมดไปเรียบร้อยแล้ว 

8. กรณีท่ีทางลกูค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ ซึง่
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูค้าเอง ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากคา่ใช้จา่ยทกุ
อยา่งทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จา่ยให้ตวัแทนตา่งประเทศก่อนเดนิทางแล้ว 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไมข่ายเป็นรายกรณี เชน่ ผู้ ท่ีตัง้ครรภ์, เดก็อายตุ ่ากวา่ 2 ขวบ, ผู้ ท่ี
นัง่วิลแชร์ หรือบคุคลท่ีไมส่ามารถดแูลตวัเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุป
ร่วมกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทวัร์เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัตา่งประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดนิทางแล้วหากทา่นไมไ่ด้ใช้
บริการบางรายการหรือยกเลิกไมส่ามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

11. เน่ืองจากเราเดนิทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจงึค านงึถึงประโยชน์ และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. ห้ามน าเข้ากญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน 
จะมีโทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ือง 



 

 

1. ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นแบบหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเล่ือนวนั
เดนิทางกลบัทา่น จะต้องช าระคา่ใช้จา่ยส่วนตา่งของสายการบนิและบริษัททวัร์เรียกเก็บ  

2. ทางบริษทัฯ ได้ส ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบนิเรียบร้อยแล้วหากทา่นยกเลิกทวัร์ไมว่า่
จะด้วยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึง่มีคา่ใช้จา่ยแล้วแตส่าย
การบนิและ ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ท าการออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว (กรณีตัว๋ Refund) ผู้
เดนิทางต้องเป็น ผู้รอเงิน Refund โดยปกตปิระมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีได้จะขึน้อยูก่บัแต่
ระบบของสายการบนินั้น ๆ เป็นผู้ก าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเตมิในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเตมิโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบนิ  

5. การจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบนิของกรุ๊ปข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก าหนดซึง่ทางบริษัทไมส่ามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไมอ่าจรับประกนัได้วา่ทา่นจะได้ท่ีนัง่ตามท่ีทา่นต้องการได้  

6. กรณีทา่นท่ีจะออกตัว๋บนิภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตัว๋เองกรุณาแจ้งบริษทัเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัร์
นัน้สามารถ ออกเดินทางได้แนน่อน มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนัง่ Long Leg ทางบริษัทไมส่ามารถรีเควสให้ได้จะขึน้กบัข้อก าหนดของสายการบนิเป็นผู้ก าหนด  
8. ทา่นท่ีใช้ไมล์หรือแต้มบตัรเครดติแลกตัว๋ทา่นจะต้องเป็นผู้ด าเนินการด้วยตวัทา่นเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เคร่ืองสายการบนิเป็นผู้ก าหนดหากทา่นมีน า้หนกัเกินกวา่

ก าหนดทา่น จะต้องเป็นผู้ เสียคา่ปรับนัน้เอง 
10. ทางบริษทัฯ ไมรั่บผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผู้ โดยสาร  
11. กรณีผู้ เดนิทางต้องการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ ลว่งหน้าอยา่ง

น้อย 7 วนัก่อนเดนิทาง มิฉะนัน้บริษัทฯ ไมส่ามารถจดัการลว่งหน้าได้ 

 
โรงแรมที่พัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทอีกครัง้ หลงัจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพกัใน
ตา่งประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึง่อาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบใุน
โปรแกรม 

2. การจดัการห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเข้าพกั โดยมีห้องพกัส าหรับผู้สบู
บหุร่ี / ปลอดบหุร่ีได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ ท่ีพกั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความพร้อม
ให้บริการของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได้ 



 

 

3. ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือวา่ท่านยอมรับข้อตกลง
แล้ว  

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนัอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว 
(Single) และห้องคู ่(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องแตล่ะประเภท
จะไมต่ดิกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีต้องการห้องพกัแบบ 3 ทา่นตอ่ห้อง หรือ ห้องแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีห้อง Triple เพียงพอ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการจดัห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพกัคู ่และ 1 ห้องพกัเด่ียว โดยอาจจะมี
คา่ใช้จา่ย ขึน้อยูก่บัแตล่ะโรงแรม 

6. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในโรงแรมเตม็ 
(บางครัง้ต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิด
ความเหมาะสม  

7. โรงแรมในยโุรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องท่ีเป็นห้อง
เดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัดและไมมี่อา่งอาบน า้ ซึง่อยูใ่นการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ 
และแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย 

8. โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุภมูิต ่า เคร่ืองปรับอากาศ
จะมีในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้ 

9. บางโรงแรมไมมี่พนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยูใ่นเมืองเก่ารถโค้ชไมส่ามารถเข้าถึงได้ทา่นจะต้องน า
สมัภาระของทา่นเข้าห้องพกัด้วยตวัท่านเอง  

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัตวีิซ่า 
 
1. การอนมุตัวีิซา่เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู ทางบริษัทไมมี่สว่นเก่ียวข้องใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เดินทางเทา่นัน้ เงินคา่สมคัรย่ืนวีซา่ทางสถานทตูเป็นผู้ เก็บ หาก
ผลวีซา่ ออกมาวา่ทา่นไมผ่า่น ทางสถานทตูจะไมคื่นเงินคา่วีซา่ และคา่บริการจากตวัแทนย่ืนวีซ่าไมว่า่ใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธ์ิท่ีจะไมต่อบเหตผุลของการปฏิเสธวีซา่ในทกุกรณี 

2.  กรณีท่ีทา่นวีซา่ผา่นแตก่รุ๊ปออกเดินทางไมไ่ด้เน่ืองจากผู้ เดนิทางทา่นอ่ืนในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่ ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่วีซ่าและคา่บริการจากตวัแทนย่ืนให้กบัทา่น เน่ืองจากเป็นคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้
โดยสถานทตูเป็นผู้ เรียกเก็บและทา่นสามารถน าวีซา่ไปใช้เดนิทางได้หากวีซา่ยงัไมห่มดอาย ุ 

3. ส าหรับท่านท่ีพ านกัอาศยั ศกึษา หรือ ท างานอยู่ตา่งประเทศทา่นจะต้องเป็นผู้ ย่ืนวีซ่าด้วยตวัท่านเอง ณ 
ประเทศท่ีทา่นพ านกัอาศยัอยู ่

4. ทา่นท่ีมีวีซา่อยูแ่ล้วกรุณาแจ้งบริษัทเพ่ือตรวจสอบว่าสามารถใช้ได้ 
 



 

 

 

** เมื่อท่านช าระเงนิค่าทวัร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 
 
 


