
 

 

 

 

 

 

 



 

 

จุดเด่นของโปรแกรมท่องเที่ยว 

 ลอ่งเรอืทอ้งกระจกชมปะการงัที่เมืองอคาบา 

 ท่องทะเลทรายวาดิรมั ที่เป็นทะเลทรายสลบักบัหบุผาขนาดใหญ่ 

 ชมความอลงัการของหนิศิลาสกีหุลาบ มหานครเพตรา เมืองมรดกโลก  

และ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกแหง่ใหม่ 

 แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน ปราสาทเครคัแหง่ครูเสด เมืองเครคั 

 สมัผสัทะเลสาบที่เคม็ที่สดุในโลกอกีแหง่หน่ึง ทะเลสาบเดดซี สามารถลอยตวัในน้ําได ้

 ชมปอมเปอแีหง่ตะวนัออกที่ เมืองโรมนัโบราณ เจราช หรอื เมืองพนัเสา 

 ชมป้อมปราการแหง่กรุงอมัมาน ที่ AMMAN CITADEL 

 พเิศษพกัโรงแรม ระดบ้ 5 ดาว 

 รวมค่าวซ่ีาจอรแ์ดน 

 ฟร!ี! Wifi on Bus 

 

วนัแรก       สนามบนิสวุรรณภมิู        (-/-/-) 

 

21.30 น. พรอ้มกนัที่ สนามบนิสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 8 Row Q สายการบนิ Royal Jordanian Airlines (RJ) โดยมี

เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

 

วนัที่สอง       มาดาบา • เมา้ทเ์นโบ • ปราสาทเครคัแหง่คูเสด • เมืองอคาบา • ลอ่งเรอืทอ้งกระจก   

  (เชา้/กลางวนั/เยน็)  

 

00.20 น. ออกเดนิทางสู่กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน โดยเทีย่วบนิ RJ 181 ** บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง ** (บนิ

ตรงสูก่รุงอมัมาน ใชเ้วลาประมาณ 8.45 ชม.) 

Royal Jordanian Airlines (RJ) เครื่อง Boeing 787 Dreamliner มีจอทวีสีว่นตวัทกุที่นัง่ ที่นัง่แบบ 3-3-3 

 

 

 



 

05.05 น. ถงึสนามบนินานาชาต ิ QUEEN ALIA INTERNATIONAL AIRPORT ณ กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน  หลงั

ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระแลว้  (เวลาทอ้งถิ่ นชา้กว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) จากนัน้นาํทกุท่าน

เดนิทาง เขา้สู่เมอืงอมัมาน เพือ่รบัประทานอาหารเชา้ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  จากนัน้ นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืง มาดาบา (Madaba) หรอื  เมอืง

แห่งโมเสก ชมโบสถก์รกี – ออโธดอกซแห่งเซนตจ์อรน์ ถกูสรา้งในราวปี คศ. 

600 ยุคของไบแซนไทนช์มภาพแผนทีด่นิแดนศกัดิ์สทิธิ์แห่งเยรูซาเลม ตกแต่ง

โดยโมเสกสต่ีางๆ ประมาณ 2.3  ลา้นชิ้น แสดงถงึพื้นที ่ดนิแดนศกัดิ์สทิธิ์ต่างๆ 

ในแถบรอบทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน , เยรูซาเลม, แมนํา้จอรแ์ดน, ทะเลเดดซี, เขา

ไซนาย , อยีปิต ์ฯลฯ จากนัน้ท่านเดนิทางชม เมาทเ์นโบ  (Mount Nebo) 

ดนิแดนศกัดิ์สทิธท์ีต่ ัง้อยู่บนเขาซึง่เชื่อกนัวา่ น่าจะเป็นบรเิวณทีเ่สยีชวีติและฝงั

ศพของโมเสส ผูน้าํชาวยวิสเ์ดนิทางจากอยิปิตม์ายงั เยรูซาเลม ชมพพิธิภณัฑ์

ขนาดย่อม ภายในเก็บสิง่ของต่างๆ ทีข่ดุพบภายในบรเิวณน้ี พรอ้มท ัง้มภีาพถ่าย

ต่างๆ ภาพถ่ายทีส่าํคญัคอืภาพที ่โป๊บ จอรน์ ปอล ที ่2 เสดจ็มาแสวงบญุทีน่ี่และ

ไดป้ระกาศใหเ้ป็นดนิแดนศกัดิ์สทิธิ์ ในปี ค.ศ. 2000 ชมอนุสรณไ์มเ้ทา้ศกัดิ์สทิธิ์แห่งโมเสสและพระเยซู อสิระทกุ

ท่านถ่ายรูป ณ จดุชมววิ โดยในวนัทีท่อ้งฟ้าแจ่มใสท่านสามารถมองเหน็แมน่ํา้จอรแ์ดน,ทะเลเดดซ,ีเมอืงเจอรโิก และ

ประเทศอสิราเอลไดจ้ากจดุน้ีอย่างชดัเจน  

จากนัน้ นาํท่านเดนิทางสู่เมืองเครคั (Kerak) ซึง่ต ัง้อยู่บนทีร่าบสูงขนาดใหญ่ ชมทวิทศันอ์นังดงามของหบุเขาท ัง้สองขา้งทาง

จนไดฉ้ายาเป็น “แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน ” ชม ปราสาทเครคัแหง่ครูเสด  สรา้งในปี ค.ศ. 1142 โดย 

ผูป้กครอง PAYEN LE BOUTIELLER ในอดตีเป็นเมอืงศูนยก์ลางขนาดใหญ่ของนกัรบครูเสด และสรา้งเพือ่

ควบคุมเสน้ทางท ัง้ทางเหนือและใต ้และใชใ้นการต่อสูใ้นสงครามครูเสดกบักองทพัมสุลมิ จนกระท ัง่ในปี ค.ศ. 1187 

ไดถ้กูเขา้ทาํลายโดยนกัรบ มสุลมิภายใตก้ารนาํทพัของ ซาลาดนิ (SALADIN)  

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมืองอคาบา (Aqaba) ** ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ** เป็นเมอืงท่าสาํคญัมา

ชา้นาน และเป็นเมอืงท่องเทีย่วตากอากาศทีส่าํคญัของประเทศจอรแ์ดน เน่ืองจากเป็นเมอืงทีต่ดิทะเล ทาํใหอ้คาบา



 

เตม็ไปดว้ยรสีอรท์และกฬีาทางนํา้ และยงัเป็นเมอืงแห่งเดยีวของประเทศจอรแ์ดนทีถ่กูประกาศใหเ้ป็นเมอืงปลอด

ภาษอีกีดว้ย จากนัน้นาํท่าน ลง เรอืทอ้งกระจก (Glass Boat) ซึง่เรอืแลน่ในทะเลแดง ทะเลทีม่น่ีานนํา้ครอบคลมุ4 

ประเทศ ไดแ้ก่ อยิปิต,์ อิสราเอล, จอรแ์ดน, และซาอดุอิารเบยี นาํท่านชมความสวยงามใตท้อ้งทะเล ท ัง้แนวปะการงั

และปลาหลากหลายชนิด อสิระทกุท่านตามอธัยาศยั หลงัจากนัน้นาํท่านขึ้นฝัง่  

 

 

 

 

 

 

เยน็  บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  โรงแรม MOVENPICK CITY หรอืเทียบเท่า ** ระดบั 5 ดาว ** 

 

วนัที่สาม       ทะเลทรายวาดิรมั  • มหานครเพตรา     (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ ทะเลทรายวาดิรมั  (Wadi Rum) 

หรอืมอีกีชื่อหน่ึงวา่ “หบุเขาแหง่พระจนัทร ์” (TheValley of The Moon) ** ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1 

ชั่วโมง **  ซึง่มจีดุเด่นดา้นทศันียภาพทีง่ดงามของหนิผาในบรเิวณนัน้ มภีมูทิศันท์ีเ่ป็นทะเลทรายสลบักบัหบุผา

ขนาดใหญ่ ทะเลทรายแห่งน้ีในอดตีเป็นเสน้ทางคาราวานจากประเทศซาอฯุเดนิทางไปยงัประเทศซเีรยีและปาเลสไตน์

ในศึกสงครามอาหรบัรโีวลทร์ะหวา่งปี ค.ศ. 1916–1918 ณ แห่งน้ีไดถ้กูใชเ้ป็นฐานบญัชาการในการรบของ ทอี ี

ลอวเ์รนซ ์และเจา้ชายไฟซาล และต่อมายงัไดถ้กูใชเ้ป็น สถานทีจ่รงิในการถ่ายทาํภาพยนตเ์รื่อง “Lawrence of 

Arabia” นาํท่านนัง่รถจิบ๊หรอืรถกระบะเทีย่วชมพื้นทีโ่ดยรอบ (หรอืท่านสามารถข่ีอฐู ไม่รวมค่าข่ีอฐูท่านละ 

25 USD) สมัผสับรรยากาศของทะเลทรายแห่งนี้ ซึง่ถกูกลา่วขาน

วา่ เป็นทะเลทรายทีส่วยงามทีสุ่ดของโลกอกีแห่งหนึ่ง ดว้ยเมด็

ทรายละเอยีดสชีมพอูมสม้อมแดงอนัเงยีบสงบทีก่วา้งใหญ่ไพศาล 

(สขีองเมด็ทรายปรบัเปลีย่นตามแสงของดวงอาทติย)์ พาชม “น้ําพุ

แหง่ลอวเ์รนซ์ ” (Lawrence’s Spring หรือ Lawrence’s 

Fountain) ซึง่เป็นสถานทีอ่ดตีนายทหาร ทอี ีลอวเ์รนซ ์ทหารชาว



 

องักฤษใชเ้ป็นสถานทีพ่กัและคดิแผนการต่อสูก้บัออตโตมนั นาํท่านท่องทะเลทรายต่อไปยงั ภเูขาคาซารี  ชม

ภาพเขยีนก่อนประวตัศิาสตร ์ทีเ่ป็นภาพแกะสลกัของชาวนาบาเทยีน ทีแ่สดงถงึเรื่องราวในชวีติประจาํวนั และ

รูปภาพต่างๆ ผ่านชมเตน้ทช์าวเบดูอนิทีอ่าศยัอยู่ในทะเลทรายเลี้ยงแพะเป็นอาชพี ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนัในแคม้ป์กลางทะเลทราย แบบทอ้งถิ่นของชนเผ่าเบดูอนิ 

 จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ มหานครเพตรา (Petra) **ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก ้

ปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลกแหง่ใหม่ จากการตดัสนิโดยการโหวตจากบคุคลนบัลา้นทัว่

โลกในวนัมหศัจรรย ์07/07/07  ** มหานครหนิสกีหุลาบแกะสลกัโบราณทีซ่่อนตวัอย่างลกึลบัใน หบุเขาวาดี มูซา 

(Wadi Musa) หบุเขาทีต่ ัง้อยู่ระหวา่งทะเลสาบเดดซกีบัทะเลอคับา ชนกลุม่แรกทีเ่ดนิทางเขา้สู่นครเพตราคอืพวก 

เอโดไมท  ์ซึง่เขา้มาราว 1 ,000 ปี ก่อนครสิตกาล แต่ชนเผ่าทีส่รา้ง

เมอืงเพตราขึ้นมานัน้คอื ชาวนาบาเทยีน  ในศตวรรษที ่4 ก่อน

ครสิตกาล คนกลุม่น้ีสกดัผาหนิทรายเป็นทีอ่ยู่อาศยั และนครแห่งน้ี

เดมินัน้เป็นนครแห่งการคา้ขนาดใหญ่ ซึ้งต่อมาถกูละทิ้งเป็น

เวลานานกวา่ 700 ปี จนเมือ่เมือ่นกัสาํรวจชาวสวติเซอรแ์ลนดโ์ย

ฮนัน ์ลคุ วกิ บวรก์ ไดค้น้พบนครศิลาแห่งน้ี ในปี ค.ส 1812 และ

ไดน้าํไปเขยีนในหนงัสอืชื่อ Travel in Syria จาํทาํใหเ้ป็นทีรู่จ้กักนัอย่างแพร่หลายจนถงึปจัจบุนั 

เยน็  บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  โรงแรม MOVENPICK RESORT หรอืเทียบเท่า ** ระดบั 5 ดาว ** 

 

วนัที่สี ่ เพตรา • ทะเลสาบเดดซี          (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  นาํท่านชมมหานครเพตรา  ** สาํหรบัการเขา้ชมทางทวัรไ์ด ้

จดัใหท่้านนัง่มา้เพื่อเขา้ชมเมืองเพตรา (รวมในค่าบรกิารแลว้ และเป็นธรรมเนียมที่ตอ้งมีค่าทิปใหแ้กค่นจูง

มา้ ท่านละ 5 USD/ต่อท่าน/ต่อเที่ยว – ไม่รวมค่าบรกิารข่ีลา 15-20 USD/ท่าน,-ข่ีอฐู 10 USD/ท่าน,นัง่รถ

มา้ 40 USD/คนันัง่ได ้2 ท่าน ราคาแลว้แต่ความสามารถในการต่อลอง หรอืกรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร ์ )  เมือ่



 

ลดัเลาะไปตามพื้นหนิและทรายกวา่ 800 เมตร ทีจ่ะมุง่หนา้ไปในเสน้ทางมหศัจรรยท์ีท่างเขา้ออกของ  เมืองเพ

ตรา คอื บรเิวณซอกเขาเรยีกวา่  ซิค (Siq) เป็นหบุเขาสูง 250 ฟตุ และทอดคดเคี้ยวไปบนเสน้ทางทีพ่าดผ่านเขา้ไป

ถงึใจกลางเมอืง เกดิจากการถกูนํา้ซดักดักร่อนจนเกดิเป็นช่องทางเดนิเลก็ๆ ระหวา่งหบุเขา ความสวยงามของหบุเขา

ท ัง้สองดา้น สวยงามดว้ยสสีนัของหนิสต่ีางๆ ทีเ่กดิขึ้นจากธรรมชาต ิชมร่องรอยซากปรกัหกัพงัทีย่งัมร่ีองรอยใหเ้หน็

การจดัการเรื่องการชลประทานใน การลาํเลยีงนํา้จากแหลง่นํา้ภเูขาเขา้สู่ตวัเมอืงไดอ้ย่างน่าทึง่ และยงัมภีาพศิลปะ

แกะสลกัจากภเูขาอกีมากมาย จากนัน้เขา้เขตหนา้ผาสูงชนัสองขา้งทางสู่ มหานครแหง่ศิลาทรายสชีมพ ูตื่นตา ตื่นใจ

กบัความสวยงามของมหาวหิารศกัด์ิสทิธิ์ปราสาททรายสชีมพ ูทีน่ี่เคยใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายทาํภาพยนตรเ์รื่อง อนิเดียน่า 

โจนส ์ ภาค 3 ขุมทรพัยสุ์ดขอบฟ้า  มหาวหิารแกะสลกัเสลาจากภเูขาอย่างกลมกลนืไดส้ดัส่วนและสวยงามน่า

อศัจรรย ์เป็นอาคาร 2 ช ัน้ ประดบั ดว้ยเสาแบบคอรนิเทยีนสแ์ละรูปคน ซึง่สลกัขึ้นจากเขาบรเิวณกลางเมอืง ว่ากนั

ว่าเป็นคลงัที่เกบ็สมบตัขิองฟาโรห ์

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้ นาํท่านเดนิทางสู่ทะเลเดดซี หรอื ทะเลมรณะ (Dead Sea) ** 

ใชเ้วลาในการเดินทาง 4 ชั่วโมง **  ทะเลสาบเดดซี เป็นทะเลสาบนํา้เคม็ขนาดใหญ่ทีต่ ัง้อยู่ใน ในระหวา่งเขตแดน

ของจอรแ์ดนและอสิราเอล ถกูจดัใหเ้ป็นจดุทีต่ ํา่ทีสุ่ดในโลก อยู่ตํา่กวา่

ระดบันํา้ทะเลราว 800 เมตร ความเคม็ของทะเลเดดซใีนส่วนทีอ่ยู่ลกึ

ทีสุ่ดมมีากถงึ 30 เปอรเ์ซน็ตใ์นขณะทีค่วามเคม็ของทะเลท ัว่ๆไป

อย่างเช่นอ่าวไทยมคีวามเคม็เพยีงแค่ 3 เปอรเ์ซน็ตเ์ท่านัน้ ทาํใหไ้มม่ี

สิง่มชีวัติใดๆอาศยัอยู่ทอ้งทะเลแห่งน้ี  อสิระทกุท่านเลน่นํา้ทะเลตาม

อธัยาศยั ท่านสามารถลอยตวัไดไ้มจ่ม (ขอ้ปฏบิตัแิละขอ้ระวงัต่างๆในการลงเลน่นํา้ทะเลควรฟงัคาํแนะนาํจาก

มคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร)์ 

เยน็  บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  โรงแรม MOVENPICK DEAD SEA หรอืเทียบเท่า ** ระดบั 5 ดาว ** 

 

วนัที่หา้ นครเจราช • Amman Citadel •  อมัมาน       (เชา้/กลางวนั/เยน็) 



 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นาํท่านแวะชมผลติภณัฑท์ีท่าํจากเดดซ ีเช่น โคลนพอกตวัพอกหนา้ 

สบู ่ครมี และสนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย จากนัน้เดนิทาง สู่ เมืองโรมนัโบราณ เจราช  หรอื  เมืองพนัเสา  (Jerash) 

หรอื ปอมเปอแีหง่ตะวนัออก  ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของ เมืองหลวงอมัมาน  เป็นอดตี  1 ใน 10 หวัเมอืงเอกของ

อาณาจกัรโรมนั สนันิษฐานวา่ถกูสรา้ง ราว 200 – 100 ปีก่อน

ครสิตกาล นาํท่านชม โอวลัพลาซ่า (Oval Plaza) สถานทีพ่บปะ

สงัสรรคข์องชาวเมอืง  เจราช ถกูสรา้งขึ้นในศตวรรษที ่ลอ้มรอบดว้ย

เสา คอรนิเทยีม (Corinthium) กวา่ 160 ตน้ เสาเหลา่น้ีไดก้ลายเป็น

จดุถ่ายรูปทีไ่ดร้บัความนิยมมาก  ชมซุม้ประตูกษตัรยิเ์ฮเดรยีน  ถกู

สรา้งขึ้น 129 ปี หลงัครสิตกาล เปรยีบเสมอืนเครื่องหมายแห่ง

จกัรพรรดิเฮเดรยีน  โดยประตูอยู่ทางทศิใตข้องเขตเมอืงใหม ่อกีหน่ึงทีเ่ทีย่วชื่อดงัแห่ง เมืองโรมนัโบราณ เจ

ราช คอื โรงละครทางทศิใต ้ซึง่จผูุช้มไดถ้งึ 3,000 คน อศัจรรยต์รงเราสามารถทดสอบฟงัเสยีงสะทอ้นของตวัเองจาก

จดุสะทอ้นกลางโรงละคร ดว้ยการพดูเบาๆ เท่านัน้ เสยีงก็จะยอ้นกลบัมาเขา้หูเราอย่างเหลอืเชื่อ  ชมวหิารอารเ์ทพอีาร ์

เทมิส เป็นเทพปีระจาํเมอืงเจอราช 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่

กรุงอมัมาน ตัง้อยู่บนยอดเขาท ัง้ 7 ลูก และมปีระวตัศิาสตรม์ากกวา่ 

6,000 ปี ชม ป้อมปราการแหง่กรุงอมัมาน  (Amman Citadel) ถกู

สรา้งขึ้นเพือ่เป็นจดุสงัเกตเหตบุา้น การเมอืงต่างๆรอบเมอืง อสิระทกุ

ท่านชมบรรยากาศและถ่ายรูป มจีดุถ่ายรูปทีส่วยโดยมฉีากหลงัเป็น  

โรงละครโรมนั  ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในจอรแ์ดน ทีจ่ผูุช้มไดถ้งึ 6 ,000 คน และตึกรามบ้านช่อง  

ที่สร้างบนภูเขาสูงอันเป็นที่แปลกตา ชม วิหารเฮอร์คิวลิส ทีส่นันิษฐานวา่ถกูสรา้งขึ้นระหวา่งปี ค.ศ. 161-180 ในสมยั

โรมนั จากนัน้ใหท้กุท่านอสิระเลอืกชม ชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืง และของทีร่ะลกึ 

เยน็  บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

21.00 น. นาํท่านออกเดนิทางสู่สนามบนิเพือ่เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

 

วนัที่หก กรุงเทพฯ-สวุรรณภมิู           (-/-/-) 

 

02.30 ออกเดินทางสูป่ระเทศไทย  โดยสายการบนิ Royal Jordanian Airlines (RJ) 

 เทีย่วบนิที ่RJ180 (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 9.05 ชัว่โมง) 

15.35 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 



 

………………………………………………………………………… 

 

 

อตัราค่าบรกิารและเงือ่นไขรายการท่องเที่ยว 

ราคาทวัร ์มหศัจรรย ์จอรแ์ดน  6 วนั 3 คนื พกั 5 ดาว (อตัราค่าบรกิาร 15 ท่านข้ึนไป) 

วนัเดินทาง จาํนวน 
ผูใ้หญ่ 

(หรอืเด็กพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน) 

เด็ก 7-11 ปี 

(เสรมิเตยีง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
พกัเดี่ยว 

17 – 22 มิถนุายน 2561 20 46,900 46,900 7,500 

20 – 25 มิถนุายน 2561 20 47,900 47,900 7,500 
 

อตัราค่าบรกิารรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ กรุงเทพฯ-อมัมาน-กรุงเทพฯ สายการบนิ Royal Jordanian Airlines (RJ) 

 ภาษีน้ํามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

 ค่าระวางน้ําหนกักระเป๋าไม่เกนิ 30 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดไดท่้านละ 1 ใบ) 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์),น้ําด่ืมวนัละ 1 ขวด/ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบ ุ

 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ

 ค่ามคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัรนํ์าเที่ยวคนไทย 

 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจอรแ์ดน 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท, ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงนิ 50,000 บาท 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

× ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

× ค่าทาํหนงัสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ ,โทรศพัท-์โทรสาร ,อนิเตอรเ์น็ต ,มินิบาร ,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้น

รายการ 



 

× ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ ,อบุตัภิยัทางธรรมชาติ ,การประทว้ง ,การจลาจล ,การนดัหยดุงาน ,การถกู

ปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่

นอกเหนือความควบคมุของบรษิทัฯ 

× ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถวนัละ 5 USD /วนั/ลูกทวัร ์1 ท่าน / รวม 4 วนั 20 USD (บงัคบัตามระเบยีบ

ธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

× ค่าทปิหวัหนา้ทวัรค์นไทย วนัละ 3 USD /วนั/ลูกทวัร ์1 ท่าน / รวม 6 วนั 18 USD (ข้ึนอยู่กบัความพงึพอใจของท่าน) 

 

เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่ 

1 .กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ ก่อนการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 20,000 บาท สว่นที่เหลอืชําระทนัทกี่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า

15 วนั มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

    2. กรณียกเลกิ 2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุ เทศ

กาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

   2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํท ัง้หมด 

 2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

    3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทาํการเลื่อนการ 

       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

    4. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 

       จาํนวนที่บรษิทัฯกาํหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะ 

       เดียวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

     5. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางมีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ยโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบ        

        ลว่งหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง 

     6.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ 

       ก่อนทาํการออกตัว๋  เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 บรษิทัฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

สาํคญั 



 

 หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายเุหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายเุหลอืไม่ถงึและไม่สามารถ

เดินทางได ้) 
 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนดัหยดุ

งาน,การก่อจลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้

จากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาต(ิซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัใน

เงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยั ซ่ึงอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุน

รายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยั ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทั

ทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง

ม้ือ,เพราะค่าใชจ้า่ยทกุอย่างทางบรษิทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด ก่อนเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้

เป็นการชําระเหมาขาด 
 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความประมาท

ของนกัท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบนิ 
 กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองท ัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการ

เดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 
 ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยน

ช่ือได ้
 เม่ือท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่า

ท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 
 กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึ

เที่ยวบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 
 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพือ่ประโยชนข์องท่านเอง** 
 


