
 
 
 

 
 
 



 
 

วนัทีห่นึง่ สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนิอาบูดาบ ีกรุงอาบูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์                                                                    

 

23.00 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้

หมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ Etihad Airways  โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 
02.15 น. น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิอาบูดาบ ีกรุงอาบูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EY407 (กรุณา

เช็คเทีย่วบนิในตารางวนัเดนิทางกอ่นท าการจอง) 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีส่อง สนามบนิอาบูดาบ ี– สนามบนิอมัมาน ควนี อาเลยี กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน – เมอืงเจราช – เมอืงโรมนั

โบราณเจราช – เสาคอรนิเทยีม – กรุงอมัมาน 

 

05.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอาบูดาบ ีกรุงอาบูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

10.55 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอมัมาน ควนี อาเลยี กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน โดยเทีย่วบนิที ่EY513  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

12.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิมัมาน ควนี อาเลยี ประเทศจอรแ์ดน น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง)  

  

 น าทา่นชม กรุงอมัมาน (Amman) เมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ีส่ดุของประเทศจอรแ์ดน หรอืเรยีกอกีชือ่คอืราชอาณาจักร

ฮัชไมตจ์อรแ์ดน (Hashemite Kingdom of Jordan) และยังเป็นศูนยก์ลางแห่งตะวันออกกลางทีม่กีารผสมผสานความ

เกา่แกเ่ขา้กบัยคุสมัยปัจจุบนั ตัง้อยูบ่นภเูขาทัง้ 7 ลกู และมปีระวตัศิาสตรเ์กา่แกม่ากกวา่ 6,000 ปี  

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโรมนัโบราณเจราช หรอืเมอืงพนัเสา (Jerash) หรอืปอมเปอแีหง่ตะวนัออก ตัง้อยู่

ทางตอนเหนอืของเมอืงหลวงอมัมาน เป็นอดตี 1 ใน 10 หัวเมอืงเอกของอาณาจักรโรมัน สนันษิฐานวา่ถูกสรา้ง ราว 200 –

100 ปีกอ่นครสิตกาล น าทา่นชม โอวลัพลาซ่า (Oval Plaza) สถานทีพ่บปะสงัสรรคข์องชาวเมอืง เจราช ถูกสรา้งขึน้ใน

ศตวรรษที ่ลอ้มรอบดว้ย เสาคอรนิเทยีม (Corinthium) กว่า 160 ตน้ เสาเหลา่นี้ไดก้ลายเป็นจุดถ่ายรูปทีไ่ดรั้บความ

นยิมมาก ชมซุม้ประตกูษัตรยิเ์ฮเดรยีน ถกูสรา้งขึน้ 129 ปี หลังครสิตกาลเปรยีบเสมอืนเครือ่งหมายแห่งจักรพรรดเิฮเดรยีน 

โดยประตูอยู่ทางทศิใตข้องเขตเมอืงใหม่ อกีหนึ่งทีเ่ทีย่วชือ่ดังแห่งเมอืงโรมันโบราณเจราช คอืโรงละครทางทศิใตซ้ึง่จุ

ผูช้มไดถ้งึ 3,000 คน อศัจรรยต์รงเราสามารถทดสอบฟังเสยีงสะทอ้นของตวัเอง จากจุดสะทอ้นกลางโรงละคร ดว้ยการพูด

เบาๆ เทา่นัน้ เสยีงก็จะยอ้นกลบัมาเขา้หเูราอย่างเหลอืเชือ่ ชมวหิารเทพอีารเ์ทมสิ เป็นเทพปีระจ าเมอืงเจอราช  

 



 

 
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

พกัที ่ AL WALEED HOTEL, AMMAN หรอืเทยีบเทา่ 

  

วนัทีส่าม กรุงอมัมาน – มหานครเพตรา – มหาวหิารปราสาททรายสชีมพ ู– เมอืงอควาบา         

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่มหานครเพตรา (Petra) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) มหานครหนิสกีหุลาบแกะสลักโบราณที่

ซอ่นตัวอย่างลกึลับในหุบเขาวาด ีมูซา (Wadi Musa) หรอืหุบเขาแห่งโมเสส มปีระวัตศิาสตรย์าวนานหลายพันปี ตัง้อยู่

ระหวา่งทะเลสาบเดดซกีับทะเลอัคบาในประเทศจอรแ์ดน แตเ่ดมินครแห่งนี้เป็นนครแห่งการคา้ขนาดใหญ่ ซึง่ตอ่มาถูกละ

ทิง้เป็นเวลานานกวา่ 700 ปี จนเมือ่มนัีกส ารวจชาวสวติเซอรแ์ลนด ์โยฮันน์ ลคุวกิ บวรก์ฮารท์ เดนิทางผ่านมาพบเห็นเขา้

เมือ่ปี ค.ศ. 1812  และไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกแห่ง

ใหม ่โดยการโหวตจากบคุคลนับลา้นคนทั่วโลกในวนัมหัศจรรย ์07/07/07  

หมายเหต ุ: ส าหรบัการเขา้ชมมหานครเพตราทางทวัรไ์ดจ้ดัใหท้า่นน ัง่มา้ (One Way Horse Ride) เพือ่เขา้ชม

เมอืงเพตรา (รวมในคา่บรกิารแลว้ และเป็นธรรมเนยีมทีต่อ้งมคีา่ทปิใหแ้กค่นจงูมา้ ทา่นละ 5 USD/ตอ่ทา่น) 

 

( Option Tour แนะน าโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์กรณีสนใจเขา้ชมกรุณาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร)์  

1.) บรกิารขีล่าเทีย่วชมมหานครเพตรา (Donkey Ride) คา่บรกิารทา่นละ 20-30 USD 

2.) บรกิารน ัง่รถมา้ คา่บรกิารทา่นละ 60-70 USD/ตอ่คนั/เทีย่ว สามารถน ัง่ได ้2 ทา่น  

 **โปรดทราบประกนัอุบตัเิหตทุีร่วมอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์ไมค่รอบคลมุกจิกรรมพเิศษ ดงัน ัน้ข ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิ

ของทา่น** 



 
 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 

 น าท่านเขา้ชม มหานครเพตรา  น าท่านน่ังรถมา้ลัดเลาะไปตามพื้นหินและทรายกว่า 800 เมตร มุ่งหนา้ไปในเสน้

ทางเขา้ออกของเมืองเพตราคอืบริเวณซอกเขาทีเ่รียกว่า ซคิ (Siq) เป็นหุบเขาสงู 250 ฟุตและทอดคดเคีย้วไปบน

เสน้ทางทีพ่าดผานเขา้ไปถงึใจกลางเมอืง เกดิจากการถูกน ้ากัดกร่อนจนเกดิเป็นชอ่งทางเดนิเล็กๆ ระหว่างหุบเขาความ

สวยงามของหุบเขาทัง้สองดา้น สวยงามดว้ยสสีนัของหนิสตีา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากธรรมชาตชิมร่องรอยซากปรักหักพังทีย่ังมี

ร่องรอยใหเ้ห็นการจัดการเรือ่งการชลประทานในการล าเลยีงน ้าจากแหลง่น ้าภเูขาเขา้สูต่วัเมอืงไดอ้ย่างน่าทึง่ และยังมภีาพ

ศลิปะแกะสลกัจากภเูขาอกีมากมาย  

 

 จากนัน้เขา้สูเ่ขตหนา้ผาสงูชันสองขา้งทางสู ่มหานครแหง่ศลิาทรายสชีมพู ใหท้่านตืน่ตาตืน่ใจกับความสวยงามของ

มหาวหิารปราสาททรายสชีมพู อันศักดิส์ทิธิ ์และยังเคยใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตร์เรื่อง อนิเดยีน่า โจนส ์ภาค 3 

ตอนตะลุยขุมทรัพยส์ดุขอบฟ้า น าชมมหาวหิารทีแ่กะสลักเสลาจากภูเขาอย่างกลมกลนืไดส้ัดสว่นอย่างสวยงามและน่า

อัศจรรย์ ตัววหิารแบ่งเป็นอาคาร 2 ชัน้ ประดับดว้ยเสาแบบคอรนิเทยีนสแ์ละรูปคน ซึง่แกะสลักขึน้จากเขาบรเิวณกลาง

เมอืง วา่กนัวา่เป็นคลงัทีเ่ก็บสมบตัขิองฟาโรห ์



 

 
 

ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอควาบา (Aqaba) เมอืงทา่และเมอืงตากอากาศทีส่า่คัญของประเทศจอรแ์ดน 

อกีทัง้ยังเป็นเมอืงเดยีวของประเทศทีถู่กประกาศใหเ้ป็นเมอืงปลอดภาษีอกีดว้ย 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

พกัที ่ MINA HOTEL, AQABA หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงอควาบา – ทะเลทรายวาดริมั – น ัง่รถจิบ๊ชมความสวยงามทะเลทรายวาดริมั – น า้พุแหง่ลอวเ์รนซ ์– เมอืง

มาดาบา – เมาทเ์นโบ – โบสถอ์นุสรณโ์มเสส – อนุสรณไ์มเ้ทา้ศกัดิส์ทิธ ิแ์หง่โมเสส – ทะเลเดดซ ี    

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลทรายวาดริมั (Wadi Rum) หรอืมชีือ่เรียกอกีอย่างหนึง่ว่า “หุบเขาแหง่พระจนัทร”์ (The 

Valley of The Moon) น าทา่นเปลีย่นบรรยากาศ น ัง่รถจิบ๊หรอืรถกระบะเทีย่วชมพืน้ทีโ่ดยรอบ มปีระวัตศิาสตร์

ยาวนาน วา่กันวา่มมีนุษยอ์ยู่อาศัยมาแลว้ตัง้แต ่8,000 ปีกอ่นครสิตกาล มจีุดเดน่ดา้นทัศนียภาพทีง่ดงามของหุบผาขนาด

ใหญต่ดักบัทะเลทรายสลับกัน ทะเลทรายแห่งนี้ไดถู้กกลา่วขานวา่เป็นทะเลทรายทีส่วยงามทีส่ดุของโลกอกีแห่งหนึง่ดว้ย

เม็ดทรายทีล่ะเอยีดสชีมพูอมสม้อมแดง ทีก่วา้งใหญ่ไพศาล (สขีองเม็ดทรายปรับเปลีย่นตามแสงของดวงอาทติย)์ และใน

อดตียังใชเ้ป็นเสน้ทางของกองคาราวานจากประเทศซาอุดอิาระเบยีเดนิทางไปยังประเทศซเีรียและปาเลสไตน์ในศกึ

สงครามอาหรับรโีวลทร์ะหวา่งปี ค.ศ. 1916–1918 และยังถกูใชเ้ป็นฐานบญัชาการในการรบของทอี ีลอวเ์รนซ ์และเจา้ชาย

ไฟซาล ตอ่มาไดถ้กูใชเ้ป็นสถานทีใ่นการถา่ยท าภาพยนตเ์รือ่ง“Lawrence of Arabia”  

 

( Option Tour แนะน าโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์)  



 
1.) อสิระใหท้่านขีอู่ฐชมความสวยงามของทะเลทรายวาดริมั ถ่ายรูปคู่กบัทรายละเอยีดสสีม้ปนแดง ทีค่อ่ยๆ

เปลีย่นไปตามแสงของพระอาทติย ์ทีข่ ึน้ชือ่วา่เป็นทะเลทรายอกีแหง่หนึง่ทีส่วยทีสุ่ดในโลก (คา่ใชจ้า่ยใน

การขีอู่ฐทา่นละ 40-45 USD ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท)ี  

 
 

 น าทา่นชม “น า้พุแหง่ลอวเ์รนซ”์ (Lawrence’s Spring หรอื Lawrence’s Fountain) ซึง่เป็นสถานทีท่ีอ่ดตี

นายทหาร ทอีี ลอว์เรนซ์ ทหารชาวอังกฤษใชเ้ป็นสถานที่พักและคดิแผนการต่อสูก้ับออตโตมัน จากนั้นน าท่านท่อง

ทะเลทรายต่อไปยัง ภูเขาคาซารี ชมภาพเขยีนก่อนประวัตศิาสตร์ ทีเ่ป็นภาพแกะสลักของชาวนาบาเทยีน ทีแ่สดงถงึ

เรือ่งราวในชวีติประจ าวัน และรูปภาพตา่งๆ ผ่านชมเตน้ทช์าวเบดอูนิทีอ่าศัยอยู่ในทะเลทราย และประกอบอาชพีเลีย้งแพะ

เป็นตน้ 
 



 

 
  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมาดาบา (Madaba) หรอืเมอืงแหง่โมเสส อดตีเสน้ทางส าคัญสมัยโรมัน ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียง

ใตข้องกรุงอมัมาน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี  

 

 จากนัน้น าทา่นชม เมาทเ์นโบ (Mount Nebo) สถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีส่ดุของจอรแ์ดน ตัง้อยู่บนเขา และยังเชือ่กันวา่สถานที่

แหง่นีน่้าจะเป็นบรเิวณทีเ่สยีชวีติและเป็นสถานทีฝั่งศพของโมเสส ผูน้ าชาวยวิสท์ีเ่ดนิทางจากอยิปิตม์ายังเยรูซาเล็ม อกีทัง้

ทีแ่หง่นียั้งใชเ้ป็นทีจ่ารกิแสวงบญุของชาวครสิตโ์บราณ  

 

 จากนัน้ชม โบสถอ์นุสรณ์โมเสส (The Moes Memorial Church) ภายในโบสถป์ระกอบไปดว้ยภาพโมเสกสบีนพืน้

โบสถ ์ทีแ่สดงถงึภาพชวีติทีส่มัพันธก์นัระหวา่งคน, สตัว ์และธรรมชาตฯิลฯ และยังมแีทน่พธิ ีมา้น่ัง ตามรูปแบบของศาสนา

ครสิตไ์วป้ระกอบพธิตีา่งๆ และยังอนุญาตใหใ้ชจ้นถงึปัจจุบัน นอกจากนี้ โป๊ป จอหน์ ปอล ที ่2 ไดเ้สด็จมาแสวงบญุและได ้

ประกาศใหท้ีน่ีเ่ป็นดนิแดนศกัดิส์ทิธิ ์ในปี ค.ศ. 2000  

 

 จากนัน้ชม อนุสรณ์ไมเ้ทา้ศกัดิส์ทิธแ์หง่โมเสส (The Serpentine Cross sculpture) มลีักษณะเป็นไมเ้ทา้ใน

รูปแบบไมก้างเขนสญัลักษณ์ของโมเสสและพระเยซู จากนัน้น าทา่นถ่ายรูป ณ จุดชมววิหากเป็นวันทีท่อ้งฟ้าแจ่มใส ทา่น

จะสามารถมองเห็น แมน่ ้าจอรแ์ดน, ทะเลเดดซ,ี เมอืงเมอืงเจอรโิกและประเทศอสิราเอล ไดจ้ากจดุนีอ้ยา่งชดัเจน 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลเดดซหีรอื ทะเลมรณะ (Dead Sea) ทะเลสาบน ้าเค็มขนาดใหญ่ทีอ่ยู่ระหวา่งเขตแดนของ

จอรแ์ดนและอสิราเอล ถกูจัดใหเ้ป็นจดุทีต่ า่ทีส่ดุในโลก ซึง่อยูต่ า่กวา่ระดบัน ้าทะเลราว 800 เมตร ความเค็มของทะเลเดดซี

ในสว่นทีอ่ยู่ลกึทีส่ดุมมีากถงึ 30 เปอร์เซ็นต ์ในขณะทีค่วามเค็มของทะเลทั่วไปอย่างเชน่อา่วไทย มคีวามเค็มเพียงแค่ 3 

เปอร์เซ็นต ์เท่าน ้นั จงึท าใหไ้ม่มสี ิง่มชีวีติใดๆอาศัยอยู่ในทอ้งทะเลแห่งนี้ไดเ้ลย อสิระใหท้่านเล่นน ้าทะเลตามอัธยาศัย 

ทา่นสามารถลอยตัวไดไ้ม่จม (ขอ้ปฏบิัตแิละขอ้ระวังต่างๆในการลงเล่นน ้าทะเลควรฟังค า แนะน าจากมัคคุเทศกท์อ้งถิน่

และหัวหนา้ทวัร)์ 

 
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

พกัที ่ GRAND EAST HOTEL, DEAD SEA หรอืเทยีบเทา่ 
 



 
วนัทีห่า้ เดดซ ี– ป้อมปราการแห่งกรุงอมัมาน – สนามบนิอมัมาน ควนี อาเลยี ประเทศจอรแ์ดน – สนามบนิอาบูดาบ ี 

ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  

 น าทา่นแวะชม ผลติภณัฑท์ีท่ าจากเดดซ ีเชน่ โคลนพอกตวัพอกหนา้ สบู ่ครมี และสนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย  
 

 
 น าทา่นชม ป้อมปราการแหง่กรุงอมัมาน (Amman Citadel) ถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็นจุดสังเกตเหตุบา้นการเมอืงตา่งๆ

โดยรอบ อสิระใหท้่านชมและถ่ายรูปกับป้อมปราการอันสวยงาม โดยมฉีากหลังเป็น โรงละครโรมันทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุใน

จอร์แดน สามารถจุผูช้มไดถ้งึ 6,000 คน และตกึรามบา้นช่องทีส่รา้งบนภูเขาสงูสดุแสนแปลกตา ชมวหิารเฮอร์ควิลสิที่

สนันษิฐานวา่ถกูสรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ.161-180 ในสมัยของโรมัน  

 



 

 
  

กลางวนั อาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว 

 

ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอมัมาน ควนี อาเลยี กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน เพือ่ใหท้า่นมเีวลาใน

การท าเชค็อนิ และมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอืรา้นอาหาร 

14.45 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอาบูดาบ ีเมอืงอาบูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EY514 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

18.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอาบูดาบ ีเมอืงอาบูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์**เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

21.40 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยเทีย่วบนิที ่EY402 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

 

วนัทีห่ก สนามบนิอาบูดาบ ีเมอืงอาบูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์– สนามบนิสวุรรณภูม ิ               

 

07.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพและความประทบัใจ 

 

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

 

 

 

 

 



 
อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ ราคาทวัร ์

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 

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 ตลุาคม 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 21.40-07.20+1 

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

20 – 25 ตลุาคม 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 ตลุาคม 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 พฤศจกิายน 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 พฤศจกิายน 2563 

21 NOV EY407 BKK-AUH 01.55-05.55 

21 NOV EY513 AUH-AMM 10.35-12.05 
24 NOV EY514 AMM-AUH 14.05-18.45 
24 NOV EY402 AUH-BKK 21.45-06.45+1 

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

04 – 09 ธนัวาคม 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 ธนัวาคม 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) อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ทา่นละ 10,000 บาท ** 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 2,000 บาท** 
 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 25 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนที่

ก าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะ

ไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลือ่น เปลีย่นวันเดนิทาง หรอื อัพเกรด

ได ้

 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Etihad Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 2 ช ิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไม่เกนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ ควรหนักไม่เกนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 

ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 

 คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก  3 ทา่น Triple 

ว่าง) กรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขันกฬีา หรือ กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการ

ปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้

เป็นส าคญั 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  



 
 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็น

ส าคญั 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง

สขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรีด 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตรา

คา่บรกิารจากหัวหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์พนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ รวมท ัง้ 3 ทา่น ตลอดการเดนิทางตามธรรมเนยีม 2,000 บาท (THB) 

รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 60 วนั ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 

15,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาช าระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันที ่3 ก่อน

เวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวาม

ประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) 

ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ 

เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณี

นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูก

ปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวร์นัน้ๆ

ทนัท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศกุร ์

เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศใน

ปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบรษัิทฯ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยัน

ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรือ เดนิทางมาทีบ่ริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงนิค่าบริการคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจ

ประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบริการต่างๆทัง้หมด 

พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้

ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไม่

วา่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-35 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบรกิาร ** กรณีทีม่คี่าใช้จ่ายตามจรงิ

มากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 

หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   



 
4. ส าหรับอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนั กอ่นการเดนิทางส าหรับ

ประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วนั กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์กุทา่น

ยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิท

ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนินการยื่นวซี่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวร์ทีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

ยกเวน้ในกรณีทีว่ซี่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านึงถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศ

ในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เนือ่งจากการวางแผนผังหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพักคูแ่บบ 2 ทา่น 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรอื อยู่คนละชัน้กัน 

และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื 

อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่วา่กรณีใดๆ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และ

ไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซี่า ทีท่า่นควรทราบ  

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะประเภท On Arrival เท่านัน้ กรณีทีท่า่นไม่สามารถยืน่วซี่าพรอ้มกับคณะได ้

หากจ าเป็นจะตอ้งยืน่กอ่น หรอืหลังคณะ ท่านจะตอ้งยืน่เป็นวซี่าเดีย่ว และยืน่ตรงกับสถานทตูเทา่นัน้ และหากเกดิคา่ใชจ้่ายไม่ว่า

กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกกอ่น

แตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนือ่งจากทา่นยืน่หลงัคณะ  

2. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่ประเภท On Arrival (ไมเ่ก็บเลม่พาสปอรต์) โดยปกตทิั่วไปคอื 20-30 วันท าการ (เป็นอย่างนอ้ยไม่รวม

วนัเสาร ์- อาทติย)์ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจ านวนผูส้มัครในชว่งนัน้ ๆ ซึง่หากอยูใ่นชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้ง

ใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ

3. กรณีทา่นไม่สามารถยืน่วซี่าพรอ้มคณะไดต้ามทีก่ าหนดการหลงัจากทีค่ณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง จ าเป็นตอ้งเสยีค่า

สว่นตา่ง กรณียืน่วซีา่เดีย่ว โดยยืน่ตรงกบัสถานทูต ทา่นละประมาณ 2,500-3,000 บาท ไมร่วมคา่บรกิารยืน่วซี่า (ไมม่ี

ย ืน่วซีา่ประเภทดว่น) 

 
ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 

1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครื่องบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบน

เครือ่งบนิทกุกรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกนั ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุเทา่ที่

จะสามารถท าได ้

2. กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทาง

กะทนัหัน อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เพือ่ช าระกบัเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

 

 

 



 
เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่ือหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่านถือหนังสอื

เดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมี

วตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษ

อืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่า

กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย 

หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรือ

ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

เลขทีว่ซี่า และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซี่ามา

ใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามัน ค่า

ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้ง

กับทางบริษัท อาทเิช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยที่ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะ

รับผดิชอบคนืค่าทัวร์เฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลัก

ปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ 

จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่

บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิาร

สว่นใดสว่นหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 

 


