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The Mystic of Jordan 

7 DAYS 4 NIGHTS 

 เดินทาง มนีาคม – มิถุนายน 63  

ราคาแนะน าเพียง 46,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2. ดไูบ – อมัมาน -  มาดาบา – ภูเขาเนโบ - เพตรา  

วนัที่ 3. เพตรา - อคาบา 

วนัที่ 4. อคาบา – ลอ่งเรอืทอ้งกระจก - ทะเลทรายวาดิรมั 
วนัที่ 5. สนกุสนานกบัการนั่งรถ 4X4 ขบัขี่บนทะเลทราย -  ปราสาทเครคัแห่งครูเสด - ทะเลเดดซี 

วนัที่ 6. นครเจอราช – โรมนัโบราณ – กรุงอมัมาน – ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน – สนามบิน 

วนัที่ 7. ดไูบ - กรุงเทพฯ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประต ู 9 เคานเ์ตอร ์ T สายการบินเอมิเรตส ์ โดยมี

เจา้หนา้ที่ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

วันที ่2 ดูไบ – อัมมาน -  มาดาบา – ภูเขาเนโบ - เพตรา 
01.05 น. ออกเดินทางสูน่ครดไูบดว้ยเที่ยวบิน EK385 (มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

05.00 น. เดินทางถงึกรุงดไูบ รอเปลี่ยนเครื่อง 

08.00 น.  ออกเดินทางสูก่รุงอมัมาน ดว้ยเที่ยวบิน EK901 

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

09.40 น. 

 

 

 

ถงึสนามบินนานาชาติ Queen Alia กรุงอัมมาน (Amman)ประเทศจอรแ์ดน (Jordan) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง

และศลุกากร (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) น  าท่านเดินทางสูเ่มืองมาดาบา (Madaba) หรือเมืองแห่งโมเสก ชม

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

แซนไทน ์ชมภาพแผนที่ดินแดนศกัดิสทิธ์ิแห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3 ลา้นชิน้แสดงถึงพืน้ที่ดินแดน

ศกัด์ิสทิธ์ิต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน, เยรูซาเลม็, แม่น  า้จอรแ์ดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต ์ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 
 

กลางวัน 

 
 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

  บ่าย       น าท่านเดินทางขึน้ชมภูเขาเนโบ (Mount Nebo) ดินแดนศักด์ิสิทธ์ิที่ตั้งอยู่บนเขาซึ่งเช่ือกันว่าน่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิต
และฝังศพของโมเสส ผูน้  าชาวยิวที่น  าพาชาวยิวเดินทางจากอิยิปตม์ายังเยรูซาเลม ชมโบสถอ์นุสรณโ์มเสส (The Moes 

Memorial Church) ภายในโบสถป์ระกอบไปดว้ยภาพโมเสกสีบนพืน้โบสถอ์ันลา้ค่า แสดงถึงภาพชีวิตสมัพันธ์ระหว่างคน, 
สตัว ์และธรรมชาติ, รูปคน ฯลฯ และยงัมีแท่นพิธี มา้นั่ง ตามรูปแบบของศาสนาคริสตไ์วป้ระกอบพิธีต่าง ๆ และอนุญาตใหใ้ช้
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ในปัจจบุนั ในปี ค.ศ. 2000 โป๊ป จอหน์ ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่นี่และไดป้ระกาศใหเ้ป็นดินแดนศักด์ิสิทธ์ิ จากน้ันชม
อนุสรณไ์ม้เท้าศักดิส์ิทธแ์ห่งโมเสส (The Serpentine Cross sculpture) ซึ่งมีลกัษณะเป็นไมเ้ทา้ในรูปแบบไมก้างเขน โดย
อุทิศเป็นสญัลกัษณ์ของโมเสส และพระเยซู ถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวันที่ทอ้งฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น้า
จอรแ์ดน, ทะเลเดดซี, เมืองเบธเลเฮม และประเทศอิสราเอล ไดจ้ากจุดนีอ้ย่างชัดเจน จากนั้นน  าท่านเดินทางสู่เมืองเพตรา 
(Petra) เมืองเพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพู หรือ Rose City ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกปี 
ค.ศ. 1985 และ ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยข์องแห่งโลกใหม่ (New 7 Wonders of the World) จากการ
ตดัสนิโดยการโหวตจากบคุคลนบัลา้นทั่วโลกในวนัมหศัจรรย ์07/ 07/ 07  มหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาวาดี 
มูซา (Wadi Musa Valley) หรือหุบเขาแห่งโมเสส ถูกสรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษที่  4 ก่อนคริสตกาล โดยชาวนาบาเทียน 
(Nabataeans) และไดก้ลายมาเป็นนครแห่งการคา้ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นตลาด ซือ้สินคา้ส  าคัญที่สดุของโลกตะวันออก ที่ต่อมา
ถกูละทิง้เป็นเวลานานกว่า 700 ปี จนเมื่อมีนกัส  ารวจชาวสวิตเซอรแ์ลนด ์โยฮันน ์ลคุวิก บวรก์ฮารท์ เดินทางผ่านมาพบ เห็น
เขา้เมื่อปี พ.ศ. 2355 และน าไปเขียนในหนังสือชื่อ “TRAVEL IN SYRIA” จนท าใหเ้ริ่มเป็นที่รูจ้ักกันอย่างแพร่หลายจนถึง
ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
ท่ีพัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั GRAND VIEW PETRA หรอืเทียบเท่า  

 

วันที ่3 เพตรา - อคาบา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น  าท่านชมเมืองเพตรา (Petra)  ใหท้่านไดข้ี่มา้ระยะทางประมาณ 800 เมตร บนถนนทรายเพื่อตรงเขา้สู่หนา้เมือง **
ไม่รวมค่าทิปขี่มา้ โดยประมาณ 3-5 USD** (ไม่รวมค่าขี่ลา, ขี่อฐู, รถมา้ลาก สนใจกรุณาติดต่อที่หัวหนา้ทัวร)์ จากนั้นเดินเทา้
กบัเสน้ทางมหศัจรรยก์ว่า 1.5 กิโลเมตร ที่เกิดจากการแยกตวัของเปลอืกโลกและการซดัเซาะของน า้เมื่อหลายลา้นปีก่อน เดิน
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ชมความสวยงามของผาหินสชีมพสูงูชนัทัง้ 2 ขา้งทาง จนพบกบัความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล คาซเนท ์(Al-

Khazneh หรือ The Treasury) ซึ่งสนันิษฐานว่าสรา้งในศตวรรษที่ 1-2 เป็นวิหารที่แกะสลกัโดยเจาะเขา้ไปในภูเขาสีชมพูทั้ง
ลกู มีความสงู 40 เมตร และ มีความกวา้ง 28 เมตร วิหารแห่งนี ้ไดถู้กออกแบบโดยไดร้ับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้า
ดว้ยกนั เช่น อิยิปต,์ กรกี, นาบาเทียน ฯลฯ เดิมทีถูกเชื่อว่าเป็นที่เก็บขุมทรพัยส์มบัติของฟาโรหอ์ิยิปต ์นักประวัติศาสตรแ์ละ
นกัโบราณคดีไดล้งความเห็นตรงกนัว่า น่าจะสรา้งขึน้เพื่อเป็นการเฉลมิฉลองใหก้ับผูป้กครองเมือง, ใชเ้ป็นสถานที่ท  าพิธีกรรม
ทางศาสนา 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางไปยงัเมืองอคาบา (Aqaba) เมืองท่าและเมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่ส  าคัญของประเทศจอรแ์ดน เป็นเมือง

แห่งเดียวของประเทศจอรแ์ดนที่ถกูประกาศใหเ้ป็นเมืองปลอดภาษี   
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั CITY TOWER HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วันที ่4 อคาบา – ล่องเรือท้องกระจก - ทะเลทรายวาดรัิม 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมเมืองอคาบา แวะถ่ายรูปกับทะเลแดง (Red Sea) ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส  าคัญทางประวัติศาสตร ์โดยทะเล
แห่งนีค้รัง้นงึไดม้ีการกลา่วขานในพระคมัภีรข์องศาสนาคริสตว์่า  โมเสสไดท้  าอัศจรรยแ์หวกทะเลแดงพาชาวอิสราเอลหนีให้
รอดพน้จากการเป็นทาสของอียิปตเ์พื่อเดินทางไปสู่แผ่น ดินแห่งพันธสญัญาที่พระเป็นเจา้ทรงมอบใหก้ับชาวอิสราเอล โดย
การชไูมเ้ทา้ของโมเสส ทะเลแดงนีม้ีน่านน า้ครอบคลมุถงึ 4 ประเทศ คือประเทศจอรแ์ดน อิสราเอล อิยิปต ์และซาอุดิอาระเบีย 
จากนัน้น  าท่านล่องเรือท้องกระจก (Big Glass Boat) แลน่ในทะเลแดง ชมความใสของน า้ทะเล, ปะการงั, ปลาทะเลหลาก
ชนิด, เม่นทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ จากนัน้ ใหท้่านไดเ้ดิน ชอ้ปป้ิงสนิคา้ต่างๆมากมาย ณ ตลาดของเมืองอาคาบา 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู ่ทะเลทรายวาดิรัม (Wadi Rum) ทะเลทรายแห่งนีใ้นอดีตเป็นเสน้ทางคาราวานจากประเทศซาอุฯ เดินทาง

ไปยงัประเทศซีเรยีและปาเสลไตน ์เคยเป็นที่อยู่อาศยัของชาวนาบาเทียนก่อนที่จะยา้ยถ่ินฐานไปสรา้งอาณาจักรอันย่ิงใหญที่
เมืองเพตรา ในศกึสงครามอาหรบัรโีวลทร์ะหว่างปี ค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแห่งนีไ้ดถ้กูใชเ้ป็นฐานบัญชาการในการบของ
นายทหารชาวองักฤษ ทีอี ลอวเ์รนซ ์และ เจา้ชายไฟซาล ผูน้  าแห่งชาวอาหรับร่วมรบกันขับไล่พวกออตโตมันที่เขา้มารุกราน
เพื่อครอบครองดินแดน และต่อมายังได้ถูกใช้เป็นสถานที่จริงในการถ่ายท าภาพยนต์ฮอลลีวูดอันย่ิงใหญ่ในอดีตเรื่อง 
“LAWRENCE OF ARABIA” ซึ่งไดร้บัรางวลัออสการไ์ดถ้งึ 7 รางวลั และรางวลัจากสถาบันอื่นๆ มากกว่า 30 รางวัล น  าแสดง
โดย Peter O’Toole, Omar Sharif 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั SUN CITY HOTEL หรอืเทียบเท่า  

 

วันที ่5 
สนุกสนานกับการน่ังรถ 4X4 ขับขี่บนทะเลทราย -  ปราสาทเครัคแห่งครู
เสด - ทะเลเดดซี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านน่ังรถ Jeep 4X4 รับบรรยากาศท่องทะเลทรายที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สดุของโลกแห่งหนึ่ง ดว้ยเม็ดทราย

ละเอียดสชีมพอูมสม้อมแดงอันเงียบสงบที่กวา้งใหญ่ไพศาล สีของเม็ดทราบนั้นปรบัเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย ์ชม
น า้พแุห่งลอว ์เรนซ ์สถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอี ลอวเ์รนซ ์ทหารชาวอังกฤษใช้เป็นสถานที่พัก และคิดแผนการสูร้บกันพวก
ออตโตมัน น  าท่านท่องทะเลทรายต่อไปยังภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนแกะสลกัก่อนประวัติศาสตร ์ที่ เป็นภาพแกะสลกัของ
ชาวนาบาเทียนที่แสดงถงึเรื่องราวในชีวิตประจ าวนัต่างๆ และรูปภาพต่าง ๆ  ผ่านชมเต็นทช์าวเบดูอินที่อาศัยอยู่ในทะเลทราย 
เลีย้งแพะเป็นอาชีพ จากนัน้น  าท่านสูเ่มืองเครัค (Kerak) ซึ่งตัง้อยู่บนที่ราบสงูขนาดใหญ่ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับทิวทัศนอ์ัน
งดงามขา้งทาง ระหว่างทางขึน้สูเ่ขาโดยเฉพาะบริเวณที่ถูกเรียกขานกันว่าเป็นแกรนดแ์คนยอนแห่งจอรแ์ดน จากนั้นน  าท่าน
ชมปราสาทเครัคแห่งครูเสด (Kerak Castle) ซึ่งสรา้งในปี ค.ศ. 1142 โดย ผูป้กครอง Payen Le Boutieller ในอดีตเป็น
เมืองศนูยก์ลางขนาดใหญ่ของนกัรบครูเสด และสรา้งเพื่อควบคมุเสน้ทางทั้งทางเหนือและใตแ้ละใชใ้นการต่อสูใ้นสงครามครู
เสดกบักองทพัมสุลมิจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1187 ไดถ้กูเขา้ท  าลายโดยนกัรบมสุลิมภายใตก้ารน าทพัของซาลาดิน (Saladin) 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนัน้น  าท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (Dead Sea) ซึ่งเป็นทะเลที่ถูกบันทึกลงใน กินเนสสบ์ุ๊ค ว่า เป็นจุดที่ต  ่าที่สดุในโลก มี

ความต ่ากว่าระดับน า้ทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20 เปอรเ์ซนตข์องน า้ทะเลทั่วไป ท  าใหไ้ม่มี
สิ่งมีชีวิตใดเลยอาศยัอยู่ไดใ้นทอ้งทะเลแห่งนี ้ใหท้่านอิสระในการลงเล่นน า้ทะเล และ พิสจูนค์วามจริงว่าสามารถลอยตัวได้
จรงิหรอืไม่ (การลงเลน่น  า้ในทะเลมีวิธีขัน้ตอนการลงเลน่ และขอ้ควรระวงัต่างๆ ควรฟังค าแนะน าจากมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั RAMADA HOTEL หรอืเทียบเท่า 
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วันที ่6 
นครเจอราช – โรมันโบราณ – กรุงอัมมาน – ป้อมปราการแห่งกรุงอัม
มาน – สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

น าท่านเดินทางสู่นครเจอราช (Jerash) 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันย่ิงใหญ่ของอาณาจักรโรมัน โดยสนันิษฐานว่า
เมืองนีน้่าจะถกูสรา้งในราว 200 – 100 ปีก่อนครสิตกาล ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งนีไ้ดถู้กแผ่นดินไหวครัง้ใหญ่ท าลาย และถูก
ฝังกลบโดยทราย หลงัจากนัน้ก็ไดส้ญูหายไปเป็นนบัพนัปี ชมซุ ้มประตูกษัตริยเ์ฮเดรียน (Hadrian 's Arch) จากนั้นน  าท่าน
เดินเขา้ประตทูางทิศใตช้มโอวัลพลาซ่า (Oval Plaza) สถานที่ชุมนุมพบปะสงัสรรคข์องชาวเมือง ชมโรมันโบราณ (South 

Roman Theatre) ซึ่งก็คือโรงละครทางทิศใต ้สรา้งในราวปี ค.ศ. 90-92 จผุูช้มไดถ้งึ 3,000 คน มีจุดเสียงสะทอ้นตรงกลางโรง
ละคร เชิญทดสอบกบัความอศัจรรยเ์พียงพดูเบาๆ ก็จะมีเสยีงสะทอ้นกอ้งเขา้มาในหูของเรา จากนั้นน  าท่านชมน ้าพุใจกลาง
เมือง (Nymphaeum) ที่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 191 เพื่ออทุิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวเมืองแห่งนี ้มีที่พ่นน า้
เป็นรูปหวัสงิโตทัง้เจ็ด และตกแต่งดว้ยเทพต่างๆ ประจ าซุม้ดา้นบนของน า้พุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงอัมมาน น าท่านชมเมืองหลวงกรุงอัมมาน (Amman) เมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนภูเขา 7 ลกู และมี

ประวัติศาสตรย์าวนานมากกว่า 6,000 ปี ผ่านชมย่านเมืองเก่า เมืองใหม่ ย่านธุรกิจ ตลาดใจกลางเมือง ย่านคนรวย ฯลฯ 
จากนัน้น  าท่านชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (Citdael) ที่ถกูสรา้งขึน้เพื่อเป็นจดุสงัเกตเหตุการณต่์างๆรอบเมือง ใหท้่าน
อิสระถ่ายรูปตรงจดุชมวิวที่สวยที่สดุของเมืองแห่งนี ้โดยมีฉากหลงัเป็นโรงละครโรมันที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในประเทศจอรแ์ดนที่
สามารถจผุูช้มไดถ้งึ 6,000 คน และ ตกึรามบา้นช่องที่ตัง้อยู่บนภูเขาสงู อนัแปลกตาย่ิงนกั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

21.00 น.  ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินอัมมาน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
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วันที ่7 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
01.45 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพดว้ยเที่ยวบิน EK906 

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

06.40 น. ถงึสนามบินดไูบ รอเปลี่ยนเครื่อง 

09.30 น. ออกเดินทางต่อสูก่รุงเทพดว้ยเที่ยวบิน EK 370 (มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

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

18.40 น. ถงึสนามบินสวุรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

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

ราคาแนะน าเพยีง 
The Mystic of Jordan  7 DAYS 4 NIGHTS 

โดยสายการบนิเอมิเรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

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

วันท่ี 9 – 15 เม.ย. 63 55,900.- 55,900.- 55,900.- 27,900.- 4,900.- 

วันท่ี 20 – 26 พ.ค. 63 46,900.- 46,900.- 46,900.- 25,900.- 4,900.- 

วันท่ี 2 – 8 มิ.ย. 63 46,900.- 46,900.- 46,900.- 25,900.- 4,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
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4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่  ก่อนออก
บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที่
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่ วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าธรรมเนียมวีซ่าจอรแ์ดน 
10. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท ,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 2 ใบ,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรอืของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 
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3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (35 USD) 
6. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (21 USD) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

 

ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุัติวีซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง
บรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืว่างส  าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋ วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
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สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

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

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 


