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The Mystic of Jordan 

7 DAYS 4 NIGHTS 

 เดนิทาง เดอืนมนีาคม – มถุินายน 63  
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เพตรา | ทะเลเดดซี | ล่องเรอือควาบา | พกักลางทะเลทรายวาดิรมั | อมัมาน | เจอราช  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

วันที ่1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู 9 เคานเ์ตอร ์ T สายการบินเอมเิรตส ์ โดยมี

เจา้หนา้ที่ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

ราคาแนะน าเพยีง 47,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. ดไูบ – อมัมาน -  มาดาบา – ภเูขาเนโบ - เพตรา  

วนัท่ี 3. เพตรา - อคาบา 

วนัท่ี 4. อคาบา – ลอ่งเรอืทอ้งกระจก - ทะเลทรายวาดิรมั 
วนัท่ี 5. สนกุสนานกบัการนั่งรถ 4X4 ขบัขี่บนทะเลทราย -  ปราสาทเครคัแหง่ครูเสด - ทะเลเดดซ ี

วนัท่ี 6. นครเจอราช – โรมนัโบราณ – กรุงอมัมาน – ปอ้มปราการแหง่กรุงอมัมาน – สนามบิน 

วนัท่ี 7. ดไูบ - กรุงเทพฯ 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที ่2 ดูไบ – อัมมาน -  มาดาบา – ภเูขาเนโบ - เพตรา 
01.05 น. ออกเดินทางสูน่ครดไูบดว้ยเที่ยวบิน EK385 (มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

05.00 น. เดินทางถึงกรุงดไูบ รอเปลีย่นเครือ่ง 

08.00 น.  ออกเดินทางสูก่รุงอมัมาน ดว้ยเที่ยวบิน EK901 

** คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 03 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 07.30 และเดินทางถงึเวลา 09.35 น.** 

09.40 น. 

 

 

 

ถึงสนามบินนานาชาติ Queen Alia กรุงอัมมาน (Amman)ประเทศจอรแ์ดน (Jordan) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง

และศลุกากร (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชั่วโมง) น าทา่นเดินทางสูเ่มืองมาดาบา (Madaba) หรอืเมืองแห่งโมเสก ชม

โบสถก์รีก-ออโธดอกซแ์ห่งเซนตจ์อรจ์ (Greek Orthodox Church of St. George) ถกูสรา้งในราวปี ค.ศ. 600 ยคุของไบ

แซนไทน ์ชมภาพแผนท่ีดินแดนศกัดิสทิธ์ิแหง่เยรูซาเลม ตกแตง่โดยโมเสกสตี่างๆ ประมาณ 2.3 ลา้นชิน้แสดงถึงพืน้ท่ีดินแดน

ศกัดิส์ทิธ์ิตา่งๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน, เยรูซาเลม็, แมน่ า้จอรแ์ดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต ์ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 
 

กลางวนั 

 
 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  บ่าย       น าท่านเดินทางขึน้ชมภูเขาเนโบ (Mount Nebo) ดินแดนศกัดิ์สิทธ์ิท่ีตัง้อยู่บนเขาซึ่งเช่ือกนัว่าน่าจะเป็นบริเวณท่ีเสียชีวิต
และฝังศพของโมเสส ผูน้  าชาวยิวที่น  าพาชาวยิวเดินทางจากอิยิปตม์ายงัเยรูซาเลม ชมโบสถอ์นุสรณโ์มเสส (The Moes 

Memorial Church) ภายในโบสถป์ระกอบไปดว้ยภาพโมเสกสีบนพืน้โบสถอ์นัลา้ค่า แสดงถึงภาพชีวิตสมัพนัธร์ะหว่างคน , 
สตัว ์และธรรมชาติ, รูปคน ฯลฯ และยงัมีแทน่พิธี มา้นั่ง ตามรูปแบบของศาสนาคริสตไ์วป้ระกอบพิธีต่าง ๆ และอนญุาตใหใ้ช้
ในปัจจุบนั ในปี ค.ศ. 2000 โป๊ป จอหน์ ปอลท่ี 2 เสด็จมาแสวงบญุท่ีน่ีและไดป้ระกาศใหเ้ป็นดินแดนศกัดิ์สิทธ์ิ จากน้ันชม
อนุสรณไ์ม้เท้าศักดิ์สิทธแ์ห่งโมเสส (The Serpentine Cross sculpture) ซึง่มีลกัษณะเป็นไมเ้ทา้ในรูปแบบไมก้างเขน โดย
อุทิศเป็นสญัลกัษณ์ของโมเสส และพระเยซู ถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวนัที่ทอ้งฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่นา้
จอรแ์ดน, ทะเลเดดซี, เมืองเบธเลเฮม และประเทศอิสราเอล ไดจ้ากจุดนีอ้ย่างชดัเจน จากนัน้น าท่านเดินทางสูเ่มืองเพตรา 
(Petra) เมืองเพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพู หรือ Rose City ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกปี 
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ค.ศ. 1985 และ ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยข์องแห่งโลกใหม่ (New 7 Wonders of the World) จากการ
ตดัสนิโดยการโหวตจากบคุคลนบัลา้นทั่วโลกในวนัมหศัจรรย ์07/ 07/ 07  มหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาวาดี 
มูซา (Wadi Musa Valley) หรือหบุเขาแห่งโมเสส ถูกสรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตกาล โดยชาวนาบาเทียน 
(Nabataeans) และไดก้ลายมาเป็นนครแหง่การคา้ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นตลาด ซือ้สินคา้ส าคญัที่สดุของโลกตะวนัออก ที่ต่อมา
ถกูละทิง้เป็นเวลานานกวา่ 700 ปี จนเมื่อมีนกัส ารวจชาวสวิตเซอรแ์ลนด ์โยฮนัน ์ลคุวิก บวรก์ฮารท์ เดินทางผ่านมาพบ เห็น
เขา้เมื่อปี พ.ศ. 2355 และน าไปเขียนในหนงัสือช่ือ “TRAVEL IN SYRIA” จนท าใหเ้ริ่มเป็นที่รูจ้ักกนัอย่างแพรห่ลายจนถึง
ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั GRAND VIEW PETRA หรอืเทียบเทา่  

 

วันที ่3 เพตรา - อคาบา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นชมเมืองเพตรา (Petra)  ใหท้า่นไดข้ี่มา้ระยะทางประมาณ 800 เมตร บนถนนทรายเพื่อตรงเขา้สูห่นา้เมือง **
ไมร่วมคา่ทิปขี่มา้ โดยประมาณ 3-5 USD** (ไมร่วมคา่ขี่ลา, ขี่อฐู, รถมา้ลาก สนใจกรุณาติดตอ่ที่หวัหนา้ทวัร)์ จากนัน้เดินเทา้
กบัเสน้ทางมหศัจรรยก์วา่ 1.5 กิโลเมตร ที่เกิดจากการแยกตวัของเปลอืกโลกและการซดัเซาะของน า้เมื่อหลายลา้นปีก่อน เดิน
ชมความสวยงามของผาหินสชีมพสูงูชนัทัง้ 2 ขา้งทาง จนพบกบัความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ์สิทธ์ิ เอล คาซเนท ์(Al-

Khazneh หรือ The Treasury) ซึง่สนันิษฐานวา่สรา้งในศตวรรษที่ 1-2 เป็นวิหารท่ีแกะสลกัโดยเจาะเขา้ไปในภเูขาสีชมพทูัง้
ลกู มีความสงู 40 เมตร และ มีความกวา้ง 28 เมตร วิหารแห่งนีไ้ดถู้กออกแบบโดยไดร้บัอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเขา้
ดว้ยกนั เช่น อิยิปต,์ กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ เดิมทีถกูเช่ือว่าเป็นที่เก็บขมุทรพัยส์มบตัิของฟาโรหอ์ียิปต ์นกัประวตัิศาสตรแ์ละ
นกัโบราณคดีไดล้งความเห็นตรงกนัวา่ นา่จะสรา้งขึน้เพื่อเป็นการเฉลมิฉลองใหก้บัผูป้กครองเมือง, ใชเ้ป็นสถานที่ท  าพิธีกรรม
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ทางศาสนา 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าทา่นเดินทางไปยงัเมืองอคาบา (Aqaba) เมืองท่าและเมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่ส  าคญัของประเทศจอรแ์ดน เป็นเมือง

แหง่เดียวของประเทศจอรแ์ดนที่ถกูประกาศใหเ้ป็นเมืองปลอดภาษี   
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั CITY TOWER HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วันที ่4 อคาบา – ล่องเรือทอ้งกระจก - ทะเลทรายวาดรัิม 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมเมืองอคาบา แวะถ่ายรูปกบัทะเลแดง (Red Sea) ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคญัทางประวตัิศาสตร ์โดยทะเล
แหง่นีค้รัง้หนึง่ไดม้ีการกลา่วขานในพระคมัภีรข์องศาสนาครสิตว์า่  โมเสสไดท้ าอศัจรรยแ์หวกทะเลแดงพาชาวอิสราเอลหนีให้
รอดพน้จากการเป็นทาสของอียิปตเ์พื่อเดินทางไปสูแ่ผ่น ดินแห่งพนัธะสญัญาที่พระเป็นเจา้ทรงมอบใหก้บัชาวอิสราเอล โดย
การชไูมเ้ทา้ของโมเสส ทะเลแดงนีม้ีนา่นน า้ครอบคลมุถึง 4 ประเทศ คือประเทศจอรแ์ดน อิสราเอล อียิปต ์และซาอดุิอาระเบีย 
จากนัน้น าทา่นล่องเรือท้องกระจก (Big Glass Boat) แลน่ในทะเลแดง ชมความใสของน า้ทะเล, ปะการงั, ปลาทะเลหลาก
ชนิด, เมน่ทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ จากนัน้ ใหท้า่นไดเ้ดิน ชอ้ปป้ิงสนิคา้ตา่งๆมากมาย ณ ตลาดของเมืองอาคาบา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าทา่นเดินทางสู ่ทะเลทรายวาดิรัม (Wadi Rum) ทะเลทรายแหง่นีใ้นอดีตเป็นเสน้ทางคาราวานจากประเทศซาอฯุ เดินทาง

ไปยงัประเทศซีเรยีและปาเสลไตน ์เคยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของชาวนาบาเทียนก่อนท่ีจะยา้ยถ่ินฐานไปสรา้งอาณาจกัรอนัยิ่งใหญ่ที่
เมืองเพตรา ในศกึสงครามอาหรบัรโีวลทร์ะหวา่งปี ค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแหง่นีไ้ดถ้กูใชเ้ป็นฐานบญัชาการในการบของ
นายทหารชาวองักฤษ ทีอี ลอวเ์รนซ ์และ เจา้ชายไฟซาล ผูน้  าแห่งชาวอาหรบัรว่มรบกนัขบัไลพ่วกออตโตมนัที่เขา้มารุกราน
เพื่อครอบครองดินแดน และต่อมายังไดถู้กใช้เ ป็นสถานที่จริงในการถ่ายท าภาพยนตรฮ์อลลีวูดอันยิ่งใหญ่ในอดีตเรื่อง 
“LAWRENCE OF ARABIA” ซึง่ไดร้บัรางวลัออสการไ์ดถ้ึง 7 รางวลั และรางวลัจากสถาบนัอื่นๆ มากกวา่ 30 รางวลั น าแสดง
โดย Peter O’Toole, Omar Sharif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
ที่พัก น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั SUN CITY HOTEL หรอืเทียบเทา่  
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วันที ่5 
สนุกสนานกับการน่ังรถ 4X4 ขับขี่บนทะเลทราย -  ปราสาทเครัคแห่งครู
เสด - ทะเลเดดซ ี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านน่ังรถ Jeep 4X4 รบับรรยากาศท่องทะเลทรายที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สดุของโลกแห่งหนึ่ง ดว้ยเม็ดทราย

ละเอียดสีชมพอูมสม้อมแดงอนัเงียบสงบที่กวา้งใหญ่ไพศาล สีของเม็ดทราบนัน้ปรบัเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย ์ชม
น า้พแุหง่ลอว ์เรนซ ์สถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอี ลอวเ์รนซ ์ทหารชาวองักฤษใชเ้ป็นสถานที่พกั และคิดแผนการสูร้บกนัพวก
ออตโตมนั น าท่านท่องทะเลทรายต่อไปยงัภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนแกะสลกัก่อนประวตัิศาสตร ์ที่เป็นภาพแกะสลกัของ
ชาวนาบาเทียนท่ีแสดงถึงเรือ่งราวในชีวิตประจ าวนัตา่งๆ และรูปภาพตา่ง ๆ  ผา่นชมเต็นทช์าวเบดอูินท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลทราย 
เลีย้งแพะเป็นอาชีพ จากนัน้น าทา่นสูเ่มืองเครัค (Kerak) ซึง่ตัง้อยู่บนที่ราบสงูขนาดใหญ่ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศันอ์นั
งดงามขา้งทาง ระหวา่งทางขึน้สูเ่ขาโดยเฉพาะบริเวณที่ถกูเรียกขานกนัว่าเป็นแกรนด์แคนยอนแห่งจอรแ์ดน จากนัน้น าท่าน
ชมปราสาทเครัคแห่งครูเสด (Kerak Castle) ซึ่งสรา้งในปี ค.ศ. 1142 โดย ผูป้กครอง Payen Le Boutieller ในอดีตเป็น
เมืองศนูยก์ลางขนาดใหญ่ของนกัรบครูเสด และสรา้งเพื่อควบคมุเสน้ทางทัง้ทางเหนือและใตแ้ละใชใ้นการต่อสูใ้นสงครามครู
เสดกบักองทพัมสุลมิจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1187 ไดถ้กูเขา้ท าลายโดยนกัรบมสุลมิภายใตก้ารน าทพัของซาลาดิน (Saladin) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่ทะเลเดดซี (Dead Sea) ซึ่งเป็นทะเลที่ถกูบนัทึกลงใน กินเนสสบ์ุ๊ค ว่า เป็นจุดที่ต  ่าที่สดุในโลก มี

ความต ่ากว่าระดบัน า้ทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มที่สดุในโลกมากกว่า 20 เปอรเ์ซ็นตข์องน า้ทะเลทั่วไป ท าใหไ้ม่มี
สิง่มีชีวิตใดเลยอาศยัอยู่ไดใ้นทอ้งทะเลแห่งนี ้ใหท้่านอิสระในการลงเลน่น า้ทะเล และ พิสจูนค์วามจริงว่าสามารถลอยตวัได้
จรงิหรอืไม ่(การลงเลน่น า้ในทะเลมีวิธีขัน้ตอนการลงเลน่ และขอ้ควรระวงัตา่งๆ ควรฟังค าแนะน าจากมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั RAMADA HOTEL หรอืเทียบเทา่ 
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วันที ่6 
นครเจอราช – โรมันโบราณ – กรุงอัมมาน – ป้อมปราการแห่งกรุงอัม
มาน – สนามบนิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

น าท่านเดินทางสู่นครเจอราช (Jerash) 1 ใน 10 หวัเมืองเอกตะวนัออกอนัยิ่งใหญ่ของอาณาจกัรโรมนั โดยสนันิษฐานว่า
เมืองนีน้า่จะถกูสรา้งในราว 200 – 100 ปีก่อนครสิตกาล ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งนีไ้ดถ้กูแผ่นดินไหวครัง้ใหญ่ท าลาย และถกู
ฝังกลบโดยทราย หลงัจากนัน้ก็ไดส้ญูหายไปเป็นนบัพนัปี ชมซุม้ประตูกษัตริยเ์ฮเดรียน (Hadrian 's Arch) จากนัน้น าท่าน
เดินเขา้ประตทูางทิศใตช้มโอวัลพลาซ่า (Oval Plaza) สถานที่ชุมนมุพบปะสงัสรรคข์องชาวเมือง ชมโรมันโบราณ (South 

Roman Theatre) ซึง่ก็คือโรงละครทางทิศใต ้สรา้งในราวปี ค.ศ. 90-92 จผุูช้มไดถ้ึง 3,000 คน มีจดุเสยีงสะทอ้นตรงกลางโรง
ละคร เชิญทดสอบกบัความอศัจรรยเ์พียงพดูเบาๆ ก็จะมีเสยีงสะทอ้นกอ้งเขา้มาในหขูองเรา จากนัน้น าท่านชมน ้าพุใจกลาง
เมือง (Nymphaeum) ที่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 191 เพื่ออทุิศแด่เทพธิดาแห่งขนุเขา ซึ่งเป็นที่นบัถือของชาวเมืองแห่งนี ้มีที่พ่นน า้
เป็นรูปหวัสงิโตทัง้เจ็ด และตกแตง่ดว้ยเทพตา่งๆ ประจ าซุม้ดา้นบนของน า้พุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสูก่รุงอมัมาน น าท่านชมเมืองหลวงกรุงอัมมาน (Amman) เมืองหลวงที่ตัง้อยู่บนภูเขา 7 ลกู และมี

ประวตัิศาสตรย์าวนานมากกว่า 6,000 ปี ผ่านชมย่านเมืองเก่า เมืองใหม่ ย่านธุรกิจ ตลาดใจกลางเมือง ย่านคนรวย ฯลฯ 
จากนัน้น าทา่นชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (Citdael) ที่ถกูสรา้งขึน้เพื่อเป็นจดุสงัเกตเหตกุารณต์า่งๆรอบเมือง ใหท้า่น
อิสระถ่ายรูปตรงจดุชมวิวที่สวยที่สดุของเมืองแหง่นี ้โดยมีฉากหลงัเป็นโรงละครโรมนัท่ีมีขนาดใหญ่ที่สดุในประเทศจอรแ์ดนที่
สามารถจผุูช้มไดถ้ึง 6,000 คน และ ตกึรามบา้นช่องที่ตัง้อยูบ่นภเูขาสงู อนัแปลกตายิ่งนกั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

21.00 น.  ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดินทางสูส่นามบินอมัมาน เพื่อเตรยีมตวัเดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
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วันที ่7 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
01.45 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพดว้ยเที่ยวบิน EK906 

** คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 02.05 น. และเดินทางถงึดูไบเวลา 06.05 น.** 

06.40 น. ถึงสนามบินดไูบ รอเปลีย่นเครือ่ง 

09.30 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงเทพดว้ยเที่ยวบิน EK 370 (มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

** คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 09.40 น. และเดินทางถงึกรุงเทพเวลา 19.15 น.** 

18.40 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 

********************************************************* 

ราคาแนะน าเพียง 
The Mystic of Jordan  7 DAYS 4 NIGHTS 

โดยสายการบนิเอมิเรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

วันที ่24 - 30 มี.ค. 63 47,900.- 47,900.- 47,900.- 26,900.- 4,900.- 

วันที่ 3 – 9 เม.ย. 63 53,900.- 53,900.- 53,900.- 30,900.- 4,900.- 

วันที่ 9 – 15 เม.ย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 31,900.- 4,900.- 

วันที่ 20 – 26 พ.ค. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 28,900.- 4,900.- 

วันที่ 2 – 8 มิ.ย. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 28,900.- 4,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
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4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก
บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซา่ในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
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 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  

 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ธรรมเนียมวีซา่จอรแ์ดน  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ใบ,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (35 USD) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (21 USD) 
7. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซา่ที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้บัทาง
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บริษัทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่ีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
คา่ตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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