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วันแรก
21.30 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ
พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 Row Q สายการบิน Royal Jordanian Airlines (RJ) โดยมี
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

วันที่สอง

มาดาบา • โบสถ์ กรีก – ออโธดอกซแห่ งเซนต์จอร์ น • เม้าท์ เนโบ • ทะเลทรายวาดิรัม  (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

00.25 น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยเที่ยวบิน RJ 181 ** บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง**
(บินตรงสู่กรุงอัมมาน ใช้ เวลาประมาณ 9.20 ชม.)
ถึงสนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA INTERNATIONAL AIRPORT ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์ แดน
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระแล้ว (เวลาท้ องถิน่ ช้ ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) จากนั้นนาทุก
ท่านเดินทาง เข้าสู่เมืองอัมมาน เข้าโรงแรมเพื่อรับประทานอาหารเช้า
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมือง มาดาบา (Madaba) หรื อ เมืองแห่ งโมเสก
ชมโบสถ์ กรีก – ออโธดอกซแห่ งเซนต์ จอร์ น ถูกสร้างในราวปี คศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนที่ดิน
แดนศักดิ์สิทธิ์แห่ งเยรูซาเลม ตกแต่ งโดยโมเสกสี ต่างๆ ประมาณ 2.3 ล้ านชิ้น แสดงถึงพื้นที่ ดินแดนศักดิ์สิ ทธิ์
ต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, เยรู ซาเลม, แมน้ าจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียปิ ต์ ฯลฯ

05.20 น.

เช้ า
จากนั้น
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จากนั้น

นาท่านเดินทางชม เมาท์ เนโบ (Mount Nebo) ดินแดนศักดิ์สิทธ์ที่ต้งั อยูบ่ นเขาซึ่งเชื่อกันว่า น่ าจะเป็ นบริ เวณที่
เสี ยชีวิตและฝังศพของโมเสส ผูน้ าชาวยิวส์เดินทางจากอิยิปต์มายัง เยรู ซาเลม ชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ภายใน
เก็บสิ่งของต่างๆ ที่ขุดพบภายในบริ เวณนี้ พร้อมทั้งมีภาพถ่ายต่างๆ ภาพถ่ายที่สาคัญคือภาพที่ โป๊ บ จอร์ น ปอล
ที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่นี่และได้ประกาศให้เป็ นดินแดนศักดิ์สิ ทธิ์ ในปี ค.ศ. 2000 ชมอนุ สรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิ ทธิ์
แห่งโมเสสและพระเยซู อิสระทุกท่านถ่ายรู ป ณ จุดชมวิว โดยในวันที่ทอ้ งฟ้าแจ่มใสท่านสามารถมองเห็นแม่น้ า
จอร์แดน,ทะเลเดดซี,เมืองเจอริ โก และประเทศอิสราเอลได้จากจุดนี้อย่างชัดเจน

เที่ยง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นาท่ านเดิ นทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (Wadi Rum) หรื อมีอีก ชื่ อหนึ่ งว่า “หุบ เขาแห่ งพระจัน ทร์ ”
(TheValley of The Moon) ซึ่ ง มีจุด เด่ น ด้านทัศนี ยภาพที่ ง ดงามของหิ น ผาในบริ เวณนั้น มีภูมิ ทศ
ั น์ที่เป็ น
ทะเลทรายสลับกับหุบผาขนาดใหญ่ ทะเลทรายแห่งนี้ในอดีตเป็ นเส้นทางคาราวานจากประเทศซาอุฯเดินทางไป

รหัสทัวร์ : THB11-RJ-JO-13FEB-12APR20

ยังประเทศซีเรี ยและปาเลสไตน์ในศึกสงครามอาหรับรี โวลท์ระหว่างปี ค.ศ. 1916–1918 ณ แห่ งนี้ ได้ถูกใช้เป็ น
ฐานบัญชาการในการรบของ ทีอี ลอว์เรนซ์ และเจ้าชายไฟซาล และต่อมายังได้ถูกใช้เป็ น สถานที่จริ งในการถ่ าย
ทาภาพยนต์เรื่ อง “Lawrence of Arabia”

คา่

 บริการอาหารเย็นในแคมป์ กลางทะเลทราย แบบท้ องถิ่นของชนเผ่าเบดูอนิ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ดื่มด่า
กับบรรยากาศกลางทะเลทรายสีชมพูยามค่าคืน
 นาท่ านเข้ าสู่ แคมป์ ที่พกั SUN CITY CAMP หรื อเที่ยบเท่ า
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วันที่สาม
เช้ า

ทะเลทรายวาดิรัม • มหานครเพตรา
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
 บริการอาหารเช้ าแบบท้ องถิ่น ณ แคมป์ ที่พัก นาท่านนั่งรถจิ๊บหรื อรถกระบะเที่ยวชมพื้นที่โดยรอบ (หรื อ
ท่ านสามารถขี่อูฐ ไม่รวมค่าขี่อูฐท่ านละ 25 USD) สัมผัสบรรยากาศของทะเลทรายแห่งนี้ ซึ่งถูกกล่าวขานว่า เป็ น
ทะเลทรายที่สวยงามที่สุดของโลกอีกแห่ งหนึ่ ง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสี ชมพูอมส้มอมแดงอันเงียบสงบที่กว้าง
ใหญ่ไพศาล (สี ของเม็ดทรายปรับเปลี่ยนตามแสงของดวงอาทิตย์) พาชม “น้าพุแห่ งลอว์ เรนซ์ ” (Lawrence’s
Spring หรื อ Lawrence’s Fountain) ซึ่ งเป็ นสถานที่ อดี ตนายทหาร ที อี ลอว์เรนซ์ ทหารชาวอังกฤษใช้เป็ น
สถานที่พกั และคิดแผนการต่อสู ้กบั ออตโตมัน นาท่านท่องทะเลทรายต่อไปยัง ภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนก่อน
ประวัติศาสตร์ ที่เป็ นภาพแกะสลักของชาวนาบาเทียน ที่แสดงถึงเรื่ องราวในชีวิตประจาวัน และรู ปภาพต่างๆ
ผ่านชมเต้นท์ชาวเบดูอินที่อาศัยอยูใ่ นทะเลทรายเลี้ยงแพะเป็ นอาชีพ ฯลฯ จากนั้นนาทุกท่านเดินทางสู่ เพตรา (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

เที่ยง
จากนั้น

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ มหานครเพตรา (Petra) **ได้ รับการประกาศให้ เป็ นมรดกโลกจากองค์ การยูเนสโก้ ปี ค.ศ.
1985 และ 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ ของโลกแห่ งใหม่ จากการตัดสิ นโดยการโหวตจากบุคคลนับล้ านทั่วโลกในวัน
มหัศจรรย์ 07/07/07 ** มหานครหินสีกุหลาบแกะสลักโบราณที่ซ่อนตัวอย่างลึกลับในหุบเขาวาดี มูซา (Wadi
Musa) หุ บเขาที่ต้ งั อยูร่ ะหว่างทะเลสาบเดดซีกบ
ั ทะเลอัคบา ชนกลุ่มแรกที่เดินทางเข้าสู่นครเพตราคือพวก เอโด
ไมท์ ซึ่งเข้ามาราว 1,000 ปี ก่อนคริ สตกาล แต่ชนเผ่าที่สร้างเมืองเพตราขึ้นมานั้นคือ ชาวนาบาเทียน ในศตวรรษ
ที่ 4 ก่อนคริ สตกาล คนกลุ่มนี้ สกัดผาหิ นทรายเป็ นที่อยู่อาศัย และนครแห่ งนี้ เดิมนั้นเป็ นนครแห่ งการค้าขนาด
ใหญ่ ซึ้งต่อมาถูกละทิ้งเป็ นเวลานานกว่า 700 ปี จนเมื่อเมื่อนักสารวจชาวสวิตเซอร์ แลนด์โยฮันน์ ลุค วิก บวร์ ก
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ได้คน้ พบนครศิลาแห่ งนี้ ในปี ค.ส 1812 และได้นาไปเขียนในหนังสื อชื่อ Travel in Syria จาทาให้เป็ นที่รู้จกั
กันอย่างแพร่ หลายจนถึงปัจจุบนั
นาท่านชมมหานครเพตรา ** สาหรับ การเข้ าชมทางทัวร์ ได้ จัดให้ ท่านนั่งม้ าเพื่อ เข้ าชมเมืองเพตรา (รวมใน
ค่ าบริก ารแล้ ว และเป็ นธรรมเนียมที่ต้องมีค่าทิป ให้ แก่ คนจูงม้ า ท่ านละ 5 USD/ต่ อท่ าน/ต่ อเที่ยว – ไม่ รวม
ค่ า บริ ก ารขี่ ล า 15-20 USD/ท่ าน,-ขี่ อู ฐ 30 US.D/ท่ าน,นั่ ง รถม้ า 40 USD/คั น นั่ ง ได้ 2 ท่ าน ราคาแล้ วแต่
ความสามารถในการต่ อลอง หรือกรุณาติดต่ อหัวหน้ าทัวร์ ) เมื่อลัดเลาะไปตามพื้นหินและทรายกว่า 800 เมตร ที่
จะมุ่งหน้าไปในเส้นทางมหัศจรรย์ที่ทางเข้าออกของ เมืองเพตรา คือ บริ เวณซอกเขาเรี ยกว่า ซิค (Siq) เป็ นหุบเขา
สูง 250 ฟุต และทอดคดเคี้ยวไปบนเส้นทางที่พาดผ่านเข้าไปถึงใจกลางเมือง เกิดจากการถูกน้ าซัดกัดกร่ อนจน
เกิดเป็ นช่องทางเดินเล็กๆ ระหว่างหุบเขา ความสวยงามของหุบเขาทั้งสองด้าน สวยงามด้วยสี สันของหิ นสี ต่างๆ

ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ ชมร่ องรอยซากปรักหักพังที่ยงั มีร่องรอยให้เห็นการจัดการเรื่ องการชลประทานใน การ
ลาเลียงน้ าจากแหล่งน้ าภูเขาเข้าสู่ตวั เมืองได้อย่างน่าทึ่ง และยังมีภาพศิลปะแกะสลักจากภูเขาอีกมากมาย จากนั้น
เข้าเขตหน้าผาสูงชันสองข้างทางสู่ มหานครแห่ งศิลาทรายสี ชมพู ตื่นตา ตื่นใจกับความสวยงามของมหาวิหาร
ศักดิ์สิทธิ์ปราสาททรายสีชมพู ที่นี่เคยใช้เป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์เรื่ อง อินเดียน่ า โจนส์ ภาค 3 ขุมทรัพย์ สุด
ขอบฟ้ า มหาวิหารแกะสลักเสลาจากภูเขาอย่างกลมกลืนได้สัดส่ วนและสวยงามน่ าอัศจรรย์ เป็ นอาคาร 2 ชั้น
ประดับ ด้วยเสาแบบคอรินเทียนส์ และรูปคน ซึ่งสลักขึ้นจากเขาบริ เวณกลางเมือง ว่ ากันว่ าเป็ นคลังที่เก็บสมบัติ
ของฟาโรห์
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เย็น

 บริการอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
 โรงแรม HAYAT ZAMAN HOTEL PETRA หรื อเทียบเท่ า** ระดับ 4 ดาว **

วันที่สี่

ปราสาทเครัคแห่ งคูเสด • ทะเลเดดซี

เช้ า
จากนั้น

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเครัค (Kerak) ** ใช้เวลเดินทางประมาณ 2.30 ชม. ** ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสู งขนาดใหญ่
ชมทิวทัศน์อนั งดงามของหุบเขาทั้งสองข้างทางจนได้ฉายาเป็ น “แกรนด์แคนยอนแห่ งจอร์ แดน” ชม ปราสาท
เครัคแห่ งครู เสด สร้างในปี ค.ศ. 1142 โดย ผูป้ กครอง PAYEN LE BOUTIELLER ในอดีตเป็ นเมืองศูนย์กลาง
ขนาดใหญ่ของนักรบครู เสด และสร้างเพื่อควบคุมเส้นทางทั้งทางเหนือและใต้ และใช้ในการต่อสู ้ในสงครามครู
เสดกับกองทัพมุสลิม จนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 1187 ได้ถูกเข้าทาลายโดยนักรบ มุสลิมภายใต้การนาทัพของ ซาลาดิน

 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

(SALADIN)

เที่ยง
จากนั้น

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี หรื อ ทะเลมรณะ (Dead Sea) ทะเลสาบเดดซี ** ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1.30
ชม. ** เป็ นทะเลสาบน้ าเค็มขนาดใหญ่ที่ต้งั อยูใ่ น ในระหว่างเขตแดนของจอร์ แดนและอิสราเอล ถูกจัดให้เป็ น
จุดที่ต่าที่สุดในโลก อยูต่ ่ากว่าระดับน้ าทะเลราว 800 เมตร ความเค็มของทะเลเดดซีในส่วนที่อยู่ลึกที่สุดมีมากถึง
30 เปอร์เซ็นต์ในขณะที่ความเค็มของทะเลทัว่ ๆไปอย่างเช่นอ่าวไทยมีความเค็มเพียงแค่ 3 เปอร์ เซ็นต์เท่านั้น ทา
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ให้ไม่มีสิ่งมีชวั ิตใดๆอาศัยอยูท่ อ้ งทะเลแห่งนี้ อิสระทุกท่านเล่นน้ าทะเลตามอัธยาศัย ท่านสามารถลอยตัวได้ไม่
จม (ข้ อปฏิบัตแิ ละข้ อระวังต่างๆในการลงเล่นนา้ ทะเลควรฟังคาแนะนาจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ )

เย็น

วันที่ห้า
เช้ า
จากนั้น

 บริการอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
 โรงแรม DEAD SEA RAMADA HOTEL หรื อเทียบเท่ า ** ระดับ 4 ดาว **
นครเจราช • ป้ อมปราการแห่ งกรุงอัมมาน • อัมมาน • อิสระชอปปิ้ ง ณ ซิตมี้ อลล์  (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่นครเจราช ** ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม. ** แวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทาจากเดดซี เช่น โคลน
พอกตัวพอกหน้า สบู่ ครี ม และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโรมันโบราณ เจราช หรื อ เมืองพัน
เสา (Jerash) หรื อ ปอมเปอีแห่ งตะวันออก ตั้งอยูท่ างตอนเหนือของเมืองหลวงอัมมาน เป็ นอดีต 1 ใน 10 หัวเมือง
เอกของอาณาจักรโรมัน สันนิ ษฐานว่าถูกสร้าง ราว 200 – 100 ปี ก่อนคริ สตกาล นาท่านชม โอวัลพลาซ่ า (Oval
Plaza) สถานที่ พ บปะสัง สรรค์ข องชาวเมื อ ง เจราช ถู ก สร้ างขึ้ น ในศตวรรษที่ ล้อ มรอบด้ว ยเสา คอริ น เที ย ม
(Corinthium) กว่า 160 ต้น เสาเหล่านี้ ได้กลายเป็ นจุ ดถ่ายรู ปที่ ได้รับความนิ ยมมาก ชมซุ้ มประตูกษัตริ ย์เฮเด
รียน ถูกสร้างขึ้น 129 ปี หลังคริ สตกาล เปรี ยบเสมือนเครื่ องหมายแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน โดยประตูอยู่ทางทิศใต้
ของเขตเมืองใหม่ อีกหนึ่งที่เที่ยวชื่อดังแห่งเมืองโรมันโบราณ เจราช คือ โรงละครทางทิศใต้ ซึ่งจุผชู ้ มได้ถึง 3,000
คน อัศจรรย์ตรงเราสามารถทดสอบฟังเสี ยงสะท้อนของตัวเองจากจุดสะท้อนกลางโรงละคร ด้วยการพูดเบาๆ
เท่านั้น เสียงก็จะย้อนกลับมาเข้าหูเราอย่างเหลือเชื่อ ชมวิหารอาร์ เทพีอาร์ เทมิส เป็ นเทพีประจาเมืองเจอราช
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เที่ยง
จากนั้น

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดิน ทางสู่ ก รุ งอัมมาน ** ** ใช้ เ วลาเดินทางประมาณ 1 ชม. ** ซึ่ งตั้งอยู่บนยอดเขาทั้ง 7 ลูก และมี
ประวัติศาสตร์ มากกว่า 6,000 ปี ชม ป้ อมปราการแห่ งกรุ งอัมมาน (Amman Citadel) ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็ นจุด
สังเกตเหตุบา้ น การเมืองต่างๆรอบเมือง อิสระทุกท่านชมบรรยากาศและถ่ายรู ป มีจุดถ่ายรู ปที่สวยโดยมีฉากหลัง
เป็ น โรงละครโรมัน ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจอร์ แดน ที่จุผชู ้ มได้ถึง 6,000 คน และตึกรามบ้านช่อง ที่สร้างบน
ภูเขาสูงอันเป็ นที่แปลกตา ชม วิหารเฮอร์ ควิ ลิส ที่สนั นิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 161-180 ในสมัยโรมัน
จากนั้นให้ทุกท่านอิสระเลือกชม ช้อปปิ้ งสินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก
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จากนั้น

เย็น
21.00 น.
วันที่หก
01.25 น.
14.25 น.

อิสระชอปปิ้ ง ณ ซิ ตี้มอลล์ (City Mall) เป็ นห้างสรรพสิ น ค้าที่ ต้ งั อยู่ในอัมมานเปิ ดด าเนิ น การในปี 2006
ห้างสรรพสินค้านี้ครอบคลุมพื้นที่ 160,000 ตร.ม. เป็ นห้างใหญที่สุดในจอร์ แดน มีร้านค้ามามาย สิ นค้าแบรนด์
เนม ของฝาก ของที่ระลึกขายมากมาย
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านออกเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
กรุงเทพฯ • สุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Royal Jordanian Airlines (RJ)
เที่ยวบินที่ RJ182 (ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 9.05 ชั่วโมง)
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
********************************************
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อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว

ราคาทัวร์ มหัศจรรย์ จอร์ แดน 6 วัน 3 คืน (อัตราค่ าบริการ 15 ท่ านขึน้ ไป)
เริ่มเดินทาง

จานวน

ไฟล์ทบิน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

13 – 18 ก.พ. 63

15

RJ183/RJ182

19 – 24 มี.ค. 63

15

RJ183/RJ182

12 – 17 เม.ย. 63

15

RJ183/RJ180

53,900
55,900
63,900

53,900
55,900
63,900

เด็กไม่มเี ตียง พักเดี่ยว

52,900
54,900
62,900

7,500
7,500
8,500

อัตราค่าบริการรวม
ตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป - กลับพร้ อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ – อัมมาน - กรุงเทพฯ
ภาษีนา้ มันและภาษีตวั๋ ทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
ค่าระวางนา้ หนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบกระเป๋าถือขึน้ เครื่ อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
ค่าที่พกั โรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ 2 ท่ าน)
ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, นา้ ดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่ าน
ค่าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวคนไทย
ประกันอุบัตเิ หตุวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท

อัตราค่าบริการไม่ รวม
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่างชาติ
ค่านา้ หนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัมต่อท่ าน
ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิม่ พิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์ เน็ต, มินิบาร์ , ซักรีด ที่ไม่ได้ ระบุ
ไว้ในรายการ
ค่ าใช้ จ่ายอันเกิด จากความล่ าช้ าของสายการบิน , อุบัติภัย ทางธรรมชาติ, การประท้ วง, การจลาจล ,การนัดหยุด งาน,
การถูกปฏิเ สธไม่ ใ ห้ ออกและเข้ าเมือ ง จากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือ งและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมือ งไทย และ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, หัวหน้ าทัวร์ ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 60 USD/ ท่ าน
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เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 15 ท่ านขึน้ ไป กรณีไม่ ถึง 15 ท่ าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรื อยกเลิกการ
เดิน ทาง หรื อเปลี่ย นแปลงราคาค่ าทัวร์ เพิ่ม เพื่อทาการออกเดินทาง โดยจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ า 20 วัน ก่ อนการ
เดินทาง
 กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 20,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า
15 วันมิฉะนั้น ถือว่าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 21 วัน)

กรณียกเลิก :
 ยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางต้องทาก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุด
เทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มเี งื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
 ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มเี งื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่ วย :
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่ านไปยังคณะต่อไปแต่ท้งั นีท้ ่ านจะต้องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตามความ
เป็ นจริง

เงื่อนไขอื่น ๆ :
 กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตัว๋ ภายใน เช่ น (ตัว๋ เครื่ องบิน, ตัว๋ รถทัวร์ , ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้ าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋ หรือชาระค่าทัวร์ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน
หรื อเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ าหากเกิดข้ อผิดพลาดใดๆทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

โรงแรมที่พกั
 สาหรั บ ห้ อ งพัก แบบ 3 เตีย ง (Triple) มีบ ริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่ านั้น กรณีเ ดิน ทางเป็ นผู้ใ หญ่ 3 ท่ าน บริ ษัท ฯ
ขอแนะนาให้ ท่านเปิ ดห้ องพักเป็ นแบบ 2 ห้ อง (1 Twin+1 Sgl) เนื่ องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่ กับเตียงพับ
เสริม
 การวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่ างกัน อาจทาให้ ห้องพักแบบเดี่ยว Single ห้ องคู่ Twin/Double
อาจจะไม่ตดิ กันหรื ออยู่คนละชั้น
 โรงแรมในยุโรปที่มลี กั ษณะเป็ น Traditional ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัดและไม่ มีอ่างอาบน้า ซึ่งขึ้นอยู่กับ
การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้ องพักแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
 กรณีมีการจัดงานประชุ มนานาชาติ Trade Fair เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรื อย้ายเมือง เพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
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รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 เที่ยวบิน ราคา และรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
 หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดื อน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเที่ยว
เท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางได้ )
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้ วง, การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้าหน้ าที่กรมแรงงานทั้ง
จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับ
ในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่ องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์ )
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ ทานอาหาร
บางมื้อ, เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้ อย
แล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่ รับ ผิด ชอบใด ๆ ทั้ง สิ้น หากเกิด สิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อ เกิด อุบัติเ หตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเที่ยวเองหรื อในกรณีที่กระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
 กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่ างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้ อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถเปลี่ยน
ชื่ อได้ หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสู งขึ้น ตามอัตราค่ าน้ามันหรื อค่ าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิ ทธิ์ปรับราคาตั๋ว
ดังกล่าว
 เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ถือว่าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ ล้วทั้งหมด
 กรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้งั หมด
 กรณีใช้ ห นังสื อเดินทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ย วกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
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** ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์ อย่ างละเอียดทุกหน้ า
อย่ างถ่ องแท้ แล้ วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

