
 
 

จอรแ์ดน อมัมาน เพตรา [เลทสโ์ก มหานครสชีมพ]ู 
6 วัน 3 คนื 

 

 
 

 



 
 

วนัทีห่น่ึง สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์                                                                    

 

23.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 9 

เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Etihad Airways  โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 

 

02.15 น. นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EY407 (กรุณาเช็ค

เทีย่วบินในตารางวนัเดินทางก่อนทาํการจอง) 

** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 20 นาท ีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

 

วนัทีส่อง สนามบินอาบูดาบี – สนามบินอมัมาน ควนี อาเลยี กรุงอมัมาน ประเทศจอร์แดน – เมืองเจราช – เมืองโรมันโบราณ

เจราช – เสาคอรินเทยีม – กรุงอมัมาน 

 

05.45 น. เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ** เพ่ือเปลีย่นเคร่ือง ** 

10.55 น. นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินอัมมาน ควนี อาเลยี กรุงอมัมาน ประเทศจอร์แดน โดยเทีย่วบินที ่EY513  

** ใช้เวลาบินประมาณ 3 ช่ัวโมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

12.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอัมมาน ควีน อาเลีย ประเทศจอร์แดน นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง)  

  



 นําท่านชม กรุงอัมมาน (Amman) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศจอร์แดน หรือเรียกอีกช่ือคือ

ราชอาณาจกัรฮชัไมตจ์อร์แดน (Hashemite Kingdom of Jordan) และยงัเป็นศูนยก์ลางแห่งตะวนัออกกลางท่ีมีการ

ผสมผสานความเก่าแก่เขา้กบัยคุสมยัปัจจุบนั ตั้งอยูบ่นภูเขาทั้ง 7 ลูก และมีประวติัศาสตร์เก่าแก่มากกวา่ 6,000 ปี  

 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองโรมันโบราณเจราช หรือเมืองพนัเสา (Jerash) หรือปอมเปอีแห่งตะวันออก ตั้งอยูท่าง

ตอนเหนือของเมืองหลวงอมัมาน เป็นอดีต 1 ใน 10 หวัเมืองเอกของอาณาจกัรโรมนั สันนิษฐานวา่ถูกสร้าง ราว 200 

–100 ปีก่อนคริสตกาล นาํท่านชม โอวัลพลาซ่า (Oval Plaza) สถานท่ีพบปะสังสรรคข์องชาวเมือง เจราช ถูกสร้าง

ข้ึนในศตวรรษท่ี ลอ้มรอบดว้ย เสาคอรินเทยีม (Corinthium) กวา่ 160 ตน้ เสาเหล่าน้ีไดก้ลายเป็นจุดถ่ายรูปท่ีไดรั้บ

ความนิยมมาก ชมซุ้มประตูกษตัริย์เฮเดรียน ถูกสร้างข้ึน 129 ปี หลงัคริสตกาลเปรียบเสมือนเคร่ืองหมายแห่ง

จกัรพรรดิเฮเดรียน โดยประตูอยูท่างทิศใตข้องเขตเมืองใหม่ อีกหน่ึงท่ีเท่ียวช่ือดงัแห่งเมืองโรมนัโบราณเจราช คือ

โรงละครทางทิศใตซ่ึ้งจุผูช้มไดถึ้ง 3,000 คน อศัจรรยต์รงเราสามารถทดสอบฟังเสียงสะทอ้นของตวัเอง จากจุด

สะทอ้นกลางโรงละคร ดว้ยการพูดเบาๆ เท่านั้น เสียงก็จะยอ้นกลบัมาเขา้หูเราอยา่งเหลือเช่ือ ชมวิหารเทพีอาร์เทมิส 

เป็นเทพีประจาํเมืองเจอราช  

 

 



 

เยน็ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 

พกัที่ AL WALEED HOTEL, AMMAN หรือเทียบเท่า 

  

วนัทีส่าม กรุงอมัมาน – มหานครเพตรา – มหาวหิารปราสาททรายสีชมพู – เมืองอควาบา         

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ มหานครเพตรา (Petra) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) มหานครหินสีกุหลาบแกะสลกั

โบราณท่ีซ่อนตวัอยา่งลึกลบัในหุบเขาวาดี มูซา (Wadi Musa) หรือหุบเขาแห่งโมเสส มีประวติัศาสตร์ยาวนานหลาย

พนัปี ตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบเดดซีกบัทะเลอคับาในประเทศจอร์แดน แต่เดิมนครแห่งน้ีเป็นนครแห่งการคา้ขนาด

ใหญ่ ซ่ึงต่อมาถูกละทิ้งเป็นเวลานานกวา่ 700 ปี จนเม่ือมีนกัสํารวจชาวสวิตเซอร์แลนด์ โยฮนัน์ ลุควิก บวร์กฮาร์ท 

เดินทางผา่นมาพบเห็นเขา้เม่ือปี ค.ศ. 1812  และไดรั้บการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกให้เป็น 1 

ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกแห่งใหม่ โดยการโหวตจากบุคคลนบัลา้นคนทัว่โลกในวนัมหศัจรรย ์07/07/07  

หมายเหตุ : สําหรับการเข้าชมมหานครเพตราทางทัวร์ได้จัดให้ท่านน่ังม้า (One Way Horse Ride) เพ่ือเข้าชมเมือง

เพตรา (รวมในค่าบริการแล้ว และเป็นธรรมเนียมทีต้่องมีค่าทปิให้แก่คนจูงม้า ท่านละ 5 USD/ต่อท่าน) 

 

( Option Tour แนะนําโปรแกรมเสริมพเิศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร์ กรณสีนใจเข้าชมกรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์)  

1.) บริการขี่ลาเทีย่วชมมหานครเพตรา (Donkey Ride) ค่าบริการท่านละ 20-30 USD 

2.) บริการน่ังรถม้า ค่าบริการท่านละ 60-70 USD/ต่อคัน/เที่ยว สามารถน่ังได้ 2 ท่าน  

 **โปรดทราบประกนัอุบัติเหตุทีร่วมอยู่ในโปรแกรมทวัร์ ไม่ครอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ดังน้ันขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของ

ท่าน** 

 



 
 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 

 

 นาํท่านเขา้ชม มหานครเพตรา  นาํท่านนัง่รถมา้ลดัเลาะไปตามพื้นหินและทรายกว่า 800 เมตร มุ่งหน้าไปในเส้น

ทางเขา้ออกของเมืองเพตราคือบริเวณซอกเขาท่ีเรียกว่า ซิค (Siq) เป็นหุบเขาสูง 250 ฟุตและทอดคดเค้ียวไปบน

เส้นทางท่ีพาดผานเขา้ไปถึงใจกลางเมือง เกิดจากการถูกนํ้ ากดักร่อนจนเกิดเป็นช่องทางเดินเล็กๆ ระหวา่งหุบเขา

ความสวยงามของหุบเขาทั้งสองด้าน สวยงามด้วยสีสันของหินสีต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาติชมร่องรอยซาก

ปรักหกัพงัท่ียงัมีร่องรอยให้เห็นการจดัการเร่ืองการชลประทานในการลาํเลียงนํ้ าจากแหล่งนํ้ าภูเขาเขา้สู่ตวัเมืองได้

อยา่งน่าท่ึง และยงัมีภาพศิลปะแกะสลกัจากภูเขาอีกมากมาย  

 

 จากนั้นเขา้สู่เขตหนา้ผาสูงชนัสองขา้งทางสู่ มหานครแห่งศิลาทรายสีชมพู ใหท้่านต่ืนตาต่ืนใจกบัความสวยงามของ

มหาวหิารปราสาททรายสีชมพู อนัศกัด์ิสิทธ์ิ และยงัเคยใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายทาํภาพยนตร์เร่ือง อินเดียน่า โจนส์ ภาค 3 



ตอนตะลุยขมุทรัพยสุ์ดขอบฟ้า นาํชมมหาวหิารท่ีแกะสลกัเสลาจากภูเขาอยา่งกลมกลืนไดส้ัดส่วนอยา่งสวยงามและ

น่าอศัจรรย ์ตวัวิหารแบ่งเป็นอาคาร 2 ชั้น ประดบัด้วยเสาแบบคอรินเทียนส์และรูปคน ซ่ึงแกะสลกัข้ึนจากเขา

บริเวณกลางเมือง วา่กนัวา่เป็นคลงัท่ีเก็บสมบติัของฟาโรห์ 

 
 

ไดเ้วลาพอสมควร นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอควาบา (Aqaba) เมืองท่าและเมืองตากอากาศท่ีส่าคญัของประเทศ

จอร์แดน อีกทั้งยงัเป็นเมืองเดียวของประเทศท่ีถูกประกาศใหเ้ป็นเมืองปลอดภาษีอีกดว้ย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 

พกัที่ MINA HOTEL, AQABA หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่ี่ เมืองอควาบา – ทะเลทรายวาดิรัม – น่ังรถจ๊ิบชมความสวยงามทะเลทรายวาดิรัม – นํ้าพุแห่งลอว์เรนซ์ – เมืองมาดา

บา – เมาท์เนโบ – โบสถ์อนุสรณ์โมเสส – อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์ิแห่งโมเสส – ทะเลเดดซี     

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 นาํท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (Wadi Rum) หรือมีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ “หุบเขาแห่งพระจันทร์” (The 

Valley of The Moon) นาํท่านเปล่ียนบรรยากาศ น่ังรถจ๊ิบหรือรถกระบะเที่ยวชมพื้นที่โดยรอบ มีประวติัศาสตร์

ยาวนาน ว่ากนัว่ามีมนุษยอ์ยู่อาศยัมาแลว้ตั้งแต่ 8,000 ปีก่อนคริสตกาล มีจุดเด่นดา้นทศันียภาพท่ีงดงามของหุบผา

ขนาดใหญ่ตดักบัทะเลทรายสลบักนั ทะเลทรายแห่งน้ีไดถู้กกล่าวขานวา่เป็นทะเลทรายท่ีสวยงามท่ีสุดของโลกอีก

แห่งหน่ึงดว้ยเม็ดทรายท่ีละเอียดสีชมพูอมส้มอมแดง ท่ีกวา้งใหญ่ไพศาล (สีของเม็ดทรายปรับเปล่ียนตามแสงของ

ดวงอาทิตย)์ และในอดีตยงัใชเ้ป็นเส้นทางของกองคาราวานจากประเทศซาอุดิอาระเบียเดินทางไปยงัประเทศซีเรีย

และปาเลสไตน์ในศึกสงครามอาหรับรีโวลทร์ะหวา่งปี ค.ศ. 1916–1918 และยงัถูกใชเ้ป็นฐานบญัชาการในการรบ

ของทีอี ลอวเ์รนซ์ และเจา้ชายไฟซาล ต่อมาไดถู้กใชเ้ป็นสถานท่ีในการถ่ายทาํภาพยนตเ์ร่ือง“Lawrence of Arabia”  

 

( Option Tour แนะนําโปรแกรมเสริมพเิศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร์ )  

1.) อิสระให้ท่านข่ีอูฐชมความสวยงามของทะเลทรายวาดิรัม ถ่ายรูปคู่กับทรายละเอียดสีส้มปนแดง ที่ค่อยๆ

เปลี่ยนไปตามแสงของพระอาทิตย์ ที่ขึน้ช่ือว่าเป็นทะเลทรายอีกแห่งหน่ึงที่สวยที่สุดในโลก (ค่าใช้จ่ายในการขี่

อูฐท่านละ 40-45 USD ใช้เวลาประมาณ 30 นาท)ี  

 
 



 นาํท่านชม “นํ้าพุแห่งลอว์เรนซ์” (Lawrence’s Spring หรือ Lawrence’s Fountain) ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีอดีต

นายทหาร ทีอี ลอวเ์รนซ์ ทหารชาวองักฤษใชเ้ป็นสถานท่ีพกัและคิดแผนการต่อสู้กบัออตโตมนั จากนั้นนาํท่านท่อง

ทะเลทรายต่อไปยงั ภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนก่อนประวติัศาสตร์ ท่ีเป็นภาพแกะสลกัของชาวนาบาเทียน ท่ีแสดงถึง

เร่ืองราวในชีวิตประจาํวนั และรูปภาพต่างๆ ผา่นชมเตน้ท์ชาวเบดูอินท่ีอาศยัอยู่ในทะเลทราย และประกอบอาชีพ

เล้ียงแพะเป็นตน้ 

 

 
  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 

 

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองมาดาบา (Madaba) หรือเมืองแห่งโมเสส อดีตเส้นทางสําคญัสมยัโรมนั ตั้งอยูท่างตะวนัตก

เฉียงใตข้องกรุงอมัมาน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที)  

 จากนั้นนาํท่านชม เมาท์เนโบ (Mount Nebo) สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของจอร์แดน ตั้งอยู่บนเขา และยงัเช่ือกนัว่า

สถานท่ีแห่งน้ีน่าจะเป็นบริเวณท่ีเสียชีวิตและเป็นสถานท่ีฝังศพของโมเสส ผูน้าํชาวยิวส์ท่ีเดินทางจากอิยิปตม์ายงั

เยรูซาเล็ม อีกทั้งท่ีแห่งน้ียงัใชเ้ป็นท่ีจาริกแสวงบุญของชาวคริสตโ์บราณ  



 จากนั้นชม โบสถ์อนุสรณ์โมเสส (The Moes Memorial Church) ภายในโบสถป์ระกอบไปดว้ยภาพโมเสกสีบนพื้น

โบสถ์ ท่ีแสดงถึงภาพชีวิตท่ีสัมพนัธ์กนัระหวา่งคน, สัตว ์และธรรมชาติฯลฯ และยงัมีแท่นพิธี มา้นัง่ ตามรูปแบบ

ของศาสนาคริสตไ์วป้ระกอบพิธีต่างๆ และยงัอนุญาตใหใ้ชจ้นถึงปัจจุบนั นอกจากน้ี โป๊ป จอห์น ปอล ท่ี 2 ไดเ้สด็จ

มาแสวงบุญและไดป้ระกาศให้ท่ีน่ีเป็นดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ ในปี ค.ศ. 2000  

 

 จากนั้นชม อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส (The Serpentine Cross sculpture) มีลกัษณะเป็นไมเ้ทา้ในรูปแบบ

ไมก้างเขนสัญลกัษณ์ของโมเสสและพระเยซู จากนั้นนาํท่านถ่ายรูป ณ จุดชมววิหากเป็นวนัท่ีทอ้งฟ้าแจ่มใส ท่านจะ

สามารถมองเห็น แม่นํ้าจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเมืองเจอริโกและประเทศอิสราเอล ไดจ้ากจุดน้ีอยา่งชดัเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 นาํท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซีหรือ ทะเลมรณะ (Dead Sea) ทะเลสาบนํ้ าเค็มขนาดใหญ่ท่ีอยูร่ะหวา่งเขตแดนของ

จอร์แดนและอิสราเอล ถูกจดัให้เป็นจุดท่ีตํ่าท่ีสุดในโลก ซ่ึงอยู่ต ํ่ากวา่ระดบันํ้ าทะเลราว 800 เมตร ความเค็มของ

ทะเลเดดซีในส่วนท่ีอยูลึ่กท่ีสุดมีมากถึง 30 เปอร์เซ็นต ์ในขณะท่ีความเค็มของทะเลทัว่ไปอยา่งเช่นอ่าวไทย มีความ

เคม็เพียงแค ่3 เปอร์เซ็นต ์เท่าน้นั จึงทาํให้ไม่มีส่ิงมีชีวิตใดๆอาศยัอยูใ่นทอ้งทะเลแห่งน้ีไดเ้ลย อิสระให้ท่านเล่นนํ้ า

ทะเลตามอธัยาศยั ท่านสามารถลอยตัวได้ไม่จม (ข้อปฏิบติัและขอ้ระวงัต่างๆในการลงเล่นนํ้ าทะเลควรฟังคาํ 

แนะนาํจากมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์) 

 
 

เยน็ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 

พกัที่ GRAND EAST HOTEL, DEAD SEA หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีห้่า เดดซี – ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน – สนามบินอัมมาน ควีน อาเลีย ประเทศจอร์แดน – สนามบินอาบูดาบี  

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านแวะชม ผลติภัณฑ์ทีท่าํจากเดดซี เช่น โคลนพอกตวัพอกหนา้ สบู่ ครีม และสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมาย  

 



 
 นาํท่านชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (Amman Citadel) ถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบา้นการเมืองต่างๆ

โดยรอบ อิสระใหท้่านชมและถ่ายรูปกบัป้อมปราการอนัสวยงาม โดยมีฉากหลงัเป็น โรงละครโรมนัท่ีมีขนาดใหญ่

ท่ีสุดในจอร์แดน สามารถจุผูช้มไดถึ้ง 6,000 คน และตึกรามบา้นช่องท่ีสร้างบนภูเขาสูงสุดแสนแปลกตา ชมวิหาร

เฮอร์คิวลิสท่ีสันนิษฐานวา่ถูกสร้างข้ึนระหวา่งปี ค.ศ.161-180 ในสมยัของโรมนั  

 



 
  

กลางวนั อาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศัย เพ่ือความสะดวกแก่การท่องเทีย่ว 

ไดเ้วลาพอสมควร นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินอมัมาน ควีน อาเลยี กรุงอมัมาน ประเทศจอร์แดน เพื่อใหท้่านมีเวลา

ในการทาํเช็คอิน และมีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลอดภาษี หรือร้านอาหาร 

14.45 น. นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเทีย่วบินที ่EY514 

** ใช้เวลาบินประมาณ 4 ช่ัวโมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 

18.40 น. เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ **เพ่ือเปลีย่นเคร่ือง ** 

21.40 น. นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเทีย่วบินที ่EY402 

** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 

 

 

 



วนัทีห่ก สนามบินอาบูดาบี เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ – สนามบินสุวรรณภูมิ               

 

07.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

 

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

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง รายละเอยีดเทีย่วบิน ราคาทวัร์ 

ห้องละ 2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผู้ใหญ่ เด็กมี

เตียง 

(เด็กอายุไม่เกนิ 

12 ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิม่ 

ราคา 

ไม่รวม

ตั๋ว 

18 – 23 กนัยายน 2563 

19 SEP EY407 BKK-AUH 
02.15-05.50 
19 SEP EY513 AUH-AMM 
10.05-12.20 
22 SEP EY514 AMM-AUH 
14.45-18.40 
22 SEP EY402 AUH-BKK 
21.40-07.20+1 

39,999 39,999 7,000 23,999 

09 – 14 ตุลาคม 2563 
(วนัสวรรคต ร.9) 

10 OCT EY407 BKK-AUH 
02.15-05.50 
10 OCT EY513 AUH-AMM 
10.05-12.20 
13 OCT EY514 AMM-AUH 
14.45-18.40 
13 OCT EY402 AUH-BKK 

41,999 41,999 8,000 25,999 



21.40-07.20+1 

20 – 25 ตุลาคม 2563 
(วนัปิยะมหาราช) 

21 OCT EY407 BKK-AUH 
02.15-05.50 
21 OCT EY513 AUH-AMM 
10.05-12.20 
24 OCT EY514 AMM-AUH 
14.45-18.40 
24 OCT EY402 AUH-BKK 
21.40-07.20+1 

41,999 41,999 8,000 25,999 

22 – 27 ตุลาคม 2563 
(วนัปิยะมหาราช) 

23 OCT EY407 BKK-AUH 
02.15-05.50 
23 OCT EY513 AUH-AMM 
10.05-12.20 
26 OCT EY514 AMM-AUH 
15.05-18.45 
26 OCT EY402 AUH-BKK 
21.45-06.45+1 

41,999 41,999 8,000 25,999 

06 – 11 พฤศจิกายน 2563 

07 NOV EY407 BKK-AUH 
01.55-05.55 
07 NOV EY513 AUH-AMM 
10.35-12.05 
10 NOV EY514 AMM-AUH 
14.05-18.45 
10 NOV EY402 AUH-BKK 
21.45-06.45+1 

40,999 40,999 7,500 24,999 

20 – 25 พฤศจิกายน 2563 

21 NOV EY407 BKK-AUH 
01.55-05.55 
21 NOV EY513 AUH-AMM 
10.35-12.05 

40,999 40,999 7,500 24,999 



24 NOV EY514 AMM-AUH 
14.05-18.45 
24 NOV EY402 AUH-BKK 
21.45-06.45+1 

04 – 09 ธันวาคม 2563 

05 DEC EY407 BKK-AUH 
01.55-05.55 
05 DEC EY513 AUH-AMM 
10.35-12.05 
08 DEC EY514 AMM-AUH 
14.05-18.45 
08 DEC EY402 AUH-BKK 
21.45-06.45+1 

47,999 47,999 8,500 26,999 

09 – 14 ธันวาคม 2563 

10 DEC EY407 BKK-AUH 
01.55-05.55 
10 DEC EY513 AUH-AMM 
10.35-12.05 
13 DEC EY514 AMM-AUH 
14.05-18.45 
13 DEC EY402 AUH-BKK 
21.45-06.45+1 

47,999 47,999 8,500 26,999 

 

** เด็กทารก (Infant) อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั ท่านละ 10,000 บาท ** 

 

** อตัรานี ้ยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 2,000 บาท** 

 

** สําหรับอตัราค่าบริการนี ้จําเป็นต้องมีผู้เดินทางจํานวน 25 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ีผู้เดินทางไม่ถึงตามจํานวนที่

กาํหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพ่ือให้คณะได้

ออกเดินทาง ตามความต้องการ) ** 



 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) ไม่สามารถเล่ือน เปล่ียนวนัเดินทาง หรือ 

อพัเกรดได ้

 ค่าภาษีนํ้ามนั ภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Etihad Airways อนุญาตให้โหลดกระเป๋า

สัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบินได ้ท่านละ 2 ช้ิน โดยมีนํ้ าหนกัรวมกนัไม่เกิน 30 ก.ก. (แต่ละช้ิน ควรหนกัไม่เกิน 23 ก.ก. เช่น 23 

ก.ก. 1 ช้ิน 7 ก.ก. 1 ช้ิน รวม 30 ก.ก.) 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยงัไม่รวมทิปคนขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พกัห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีท่ีโรงแรมมีห้องพกั 3 ท่าน 

Triple วา่ง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทาํให้โรงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษทัขอสงวน

สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคาํนึงถึง

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงประโยชน์

ของลูกคา้เป็นสาํคญั 

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการ และ อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซ้ือประกนัเพิ่มเพื่อ

คุม้ครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่า

ซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

(กรุณาสอบถามอตัราค่าบริการจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการทุกคร้ัง) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 



 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ พนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น รวมทั้ง 3 ท่าน ตลอดการเดินทางตามธรรมเนียม 2,000 บาท (THB) รวม

ไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน 

 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระค่าบริการ 

1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต ์กรุณาทาํการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ 15,000 

บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตวัอย่างเช่น ท่านทาํจองวนัท่ี 1 กรุณาชาํระเงินมดัจาํ ส่วนน้ีภายในวนัท่ี 3 ก่อนเวลา 

14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ไดรั้บยอดเงินมดัจาํตามเวลาท่ีกาํหนด และหากท่านมีความ

ประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาํเป็นตอ้งเช็คท่ีว่างและทาํจองเขา้มาใหม่อีกคร้ัง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting 

List) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการให้สิทธ์ิลูกคา้รายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ท่ีทาํรายการจองเขา้มา

ตามลาํดบั เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษทัมีท่ีนัง่ราคาพิเศษจาํนวนจาํกดั 

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ กรุณาชําระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี

นกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นตไ์ม่ชาํระเงิน หรือ ชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของ

ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม ก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั ให้ถือวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทาง

ในทวัร์นั้นๆทนัที 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง 

ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาล

ประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทัฯ 

 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือ

เอเย่นต์ (ผูมี้รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อลงนามใน

เอกสารแจง้ยนืยนัยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านั้น ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัท์

ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผูมี้รายช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อลงนามดาํเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ



หนงัสือมอบอาํนาจประกอบ (กรณีดาํเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พร้อมหลกัฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการชาํระเงิน

ค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผูเ้ดินทาง สําเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอาํนาจ และหน้าสมุดบญัชี

ธนาคารท่ีตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน** กรณีวันเดิน

ทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน 

** 

2.2 แจ้งยกเลิก 31-35 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่า

กาํหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จริงทั้งหมด ** 

2.3 แจ้งยกเลกิน้อยกว่า 30 วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

** ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใช้จ่ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการนาํเท่ียวให้แก่

นกัท่องเท่ียว เช่น การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการ

บิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สาํหรับอตัราค่าบริการน้ี จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจาํนวน 20 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตามจาํนวนท่ี

กาํหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มข้ึน เพื่อใหค้ณะได้

ออกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษทัจะแจง้ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตท์ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนั ก่อน

การเดินทางสาํหรับประเทศท่ีไม่มีวซ่ีา และ อยา่งนอ้ย 21 วนั ก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศท่ีมีวซ่ีา แต่หากทาง

นกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตทุ์กท่านยนิดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทั

กาํหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษทัยนิดีท่ีจะใหบ้ริการและดาํเนินการต่อไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคา้ดาํเนินการยื่นวซ่ีาเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ท่ีลูกคา้ชาํระมาแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วน

หน่ึง ยกเวน้ในกรณีท่ีวซ่ีาไม่ผา่นการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษทัจะคิดค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด โดย

คาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง

ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาล

ประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

 

 



 

 

ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกบั โรงแรมทีพ่กั ที่ท่านควรทราบ 

1. เน่ืองจากการวางแผนผงัหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) , ห้องพกัคู่แบบ 2 

ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่น

ละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กบั 1 

เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจาํเป็นตอ้งแยกห้องพกั เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเด่ียว 1 ห้อง (Single) ไม่

วา่กรณีใดๆ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงท่ีเกิดข้ึนจากนกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า  

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดั

รัต และไม่มีอ่างอาบนํ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 

ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกบั การย่ืนคําร้องขอวซ่ีา ที่ท่านควรทราบ  

1. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะประเภท On Arrival เท่านั้น กรณีท่ีท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมกบั

คณะได ้หากจาํเป็นจะตอ้งยืน่ก่อน หรือหลงัคณะ ท่านจะตอ้งยื่นเป็นวีซ่าเด่ียว และยื่นตรงกบัสถานทูตเท่านั้น และหากเกิด

ค่าใชจ่้ายไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม ท่านจาํเป็นจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริงทั้งหมด เช่น ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน 

(ตัว๋) จะตอ้งออกก่อนแต่วซ่ีายงัไม่ออก เน่ืองจากท่านยืน่หลงัคณะ  

2. มาตราฐานการพิจารณาวซ่ีาประเภท On Arrival (ไม่เก็บเล่มพาสปอร์ต) โดยปกติทัว่ไปคือ 20-30 วนัทาํการ (เป็นอยา่งนอ้ย

ไม่รวมวนัเสาร์ - อาทิตย)์ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัจาํนวนผูส้มคัรในช่วงนั้น ๆ ซ่ึงหากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว ท่ีมีผูส้มคัรเป็น

จาํนวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกติ 

3. กรณีท่านไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้ตามที่กําหนดการหลังจากที่คณะคอนเฟิร์มออกเดินทาง จําเป็นต้องเสียค่าส่วน

ต่าง กรณีย่ืนวีซ่าเดี่ยว โดยย่ืนตรงกับสถานทูต ท่านละประมาณ 2,500-3,000 บาท ไม่รวมค่าบริการย่ืนวีซ่า (ไม่มีย่ืนวีซ่า

ประเภทด่วน) 

 



ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกบั สายการบิน ทีท่่านควรทราบ 

1. เก่ียวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ี

นัง่บนเคร่ืองบินทุกกรณี แต่ทางบริษทัจะพยายามให้มากท่ีสุด ให้ลูกคา้ผูเ้ดินทางท่ีมาดว้ยกนั ไดน้ัง่ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัให้

มากท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถทาํได ้

2. กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีท่ีแจง้ล่วงหน้าก่อน

เดินทางกะทนัหนั อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเพื่อชาํระกบัเมนูใหม่ท่ีตอ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได ้

 

เง่ือนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทัว่ไป ทีท่่านควรทราบ 

1. ทวัร์น้ีสาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

2. ทวัร์น้ีขอสงวนสิทธ์ิสําหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีนํ้ าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีท่ีท่านถือ

หนงัสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีนํ้ าเงินเขม้) หนงัสือเดินทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพร้อมคณะ

ทวัร์อนัมีวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกบัการขออนุญาตการใช้

หนงัสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมติัของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝ่ังประเทศไทยขาออก 

และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในส่วนน้ี 

และ ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือ

ทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนาํหน้าช่ือ เลขท่ีหนงัสือ

เดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นตไ์ม่ไดส่้งหนา้หนงัสือเดิน 

และ หนา้วซ่ีามาใหก้บัทางบริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํหรือส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี ทางบริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยั และ ประโยชน์

ของลูกคา้เป็นสาํคญั 



6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีไม่ไดเ้กิดจากความผิด

ของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหาย

ของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า

ภาษีนํ้ามนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีทาํใหต้น้ทุนสูงข้ึน 

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการให้คาํสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั้น 

9. นกัท่องเท่ียวตอ้งมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวา่งรอการเดินทาง อนัไม่ใช่เหตุท่ี

เก่ียวขอ้งกบัทางบริษทั อาทิเช่น วีซ่าไม่ผา่น เกิดอุบติัภยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง

บริษทัจะรับผดิชอบคืนค่าทวัร์เฉพาะส่วนท่ีบริษทัยงัไม่ไดช้าํระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษทั หรือจะตอ้งชาํระตามขอ้ตกลงแก่

คู่คา้ตามหลกัปฏิบติัเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนาํติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนั

ทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนาํออกมาให้เจา้หนา้ท่ีตรวจได้

อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกวา่ท่ีกาํหนด

จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

11. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

12. คณะทวัร์น้ี เป็นการชําระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตวัแทนบริษทัท่ีได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซ่ึงบางส่วนของโปรแกรมอาจจาํเป็นตอ้งท่องเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีท่ีท่าน

ไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึง ไม่วา่กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายให้ได ้และ อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมข้ึน

ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้ งหมดกับผูเ้ดินทาง กรณีท่ีเกิด

เหตุการณ์น้ีข้ึน ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 

 

 


