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NT438
ทวัรจ์อรแ์ดน มหานครเพตรา เมอืงมรดกโลก 6 วัน 3 คนื (RJ)
ทัวรจ์อรแ์ดน , 6 วัน 3 คนื ,

LACOSTA HOTEL  , DEAD SEA RAMADA HOTEL  , PETRA BOUTIQUE HOTEL

ลงเรอืทอ้งกระจก ในทะเลแดง ชมปะการงั 
ทะเลทรายวาดริมั หบุเขาแหง่พระจนัทร ์ทะเลทรายสลบักบัหบุผาขนาดใหญ ่

มหานครเพตรา เมอืงมรดกโลก 1 ใน 7 สงิมหศัจรรยข์องโลก 
ทะเลสาบเดดซ ีแชน่้าํเค็มทสีดุในโลก 

เมอืงโรมนัโบราณ เจราช หรอื เมอืงพนัเสา ปอมเปอแีหง่ตะวนัออก 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สนามบนิสวุรรณภมูิ

21.30 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 ประต ู8 Row Q สายการบนิ Royal Jordanian Airlines (RJ)
โดยมเีจา้หนา้ทบีรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกแกท่กุทา่น

วนัท ี2
มาดาบา - โบสถก์รกี - ออโธดอกซแหง่เซนตจ์อรน์ - เมา้ทเ์นโบ - ปราสาทเครคัแหง่คเูสด - มหานครเพตรา



00.25 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน โดย เทยีวบนิ RJ181 บนิตรงสูก่รุงอัมมาน ใชเ้วลาประมาณ 9.20 ชม.
(บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

05.20 น.
ถงึ สนามบนินานาชาต ิQUEEN ALIA INTERNATIONAL AIRPORT ณ กรุงอัมมาน
ประเทศจอรแ์ดนหลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระแลว้ (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชวัโมง)

จากนันนําทกุทา่นเดนิทาง เขา้สู ่เมอืงอมัมาน เพอืรับประทานอาหารเชา้

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนัน นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืง มาดาบา (Madaba) หรือ เมอืงแหง่โมเสก 

ชม โบสถก์รกี - ออโธดอกซแหง่เซนตจ์อรน์ ถูกสรา้งในราวปี คศ. 600 ยุคของไบแซนไทนช์มภาพแผนทดีนิแดนศักดสิทิธแิหง่เยรูซาเลม
ตกแตง่โดยโมเสกสตีา่ง  ๆประมาณ 2.3 ลา้นชนิแสดงถงึพนืท ีดนิแดนศักดสิทิธติา่ง  ๆในแถบรอบทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน, เยรูซาเลม,
แมน ้าํจอรแ์ดน, ทะเลเดดซ,ี เขาไซนาย, อยีปิต ์ฯลฯ 

จากนัน นําทา่นเดนิทางชม เมาทเ์นโบ (Mount Nebo) ดนิแดนศักดสิทิธท์ตัีงอยู่บนเขาซงึเชอืกันวา่
น่าจะเป็นบรเิวณทเีสยีชวีติและฝังศพของโมเสส ผูนํ้าชาวยวิสเ์ดนิทางจากอยิปิตม์ายัง เยรูซาเลม ชมพพิธิภัณฑข์นาดย่อม ภายในเก็บสงิของตา่งๆ
ทขีดุพบภายในบรเิวณนี พรอ้มทังมภีาพถ่ายตา่ง  ๆภาพถ่ายทสํีาคัญคอืภาพท ีโป๊บ จอรน์ ปอล ท ี2
เสด็จมาแสวงบญุทนีีและไดป้ระกาศใหเ้ป็นดนิแดนศักดสิทิธ ิในปี ค.ศ. 2000 ชมอนุสรณ์ไมเ้ทา้ศักดสิทิธแิหง่โมเสสและพระเยซู
อสิระทกุทา่นถ่ายรูป ณ จดุชมววิ โดยในวันททีอ้งฟ้าแจม่ใสทา่นสามารถมองเห็นแม่น ้าํจอรแ์ดน,ทะเลเดดซ,ีเมอืงเจอรโิก
และประเทศอสิราเอลไดจ้ากจดุนีอย่างชดัเจน 

จากนัน นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเครคั (Kerak) ซงึตังอยู่บนทรีาบสงูขนาดใหญ่ ชมทวิทัศนอั์นงดงามของหบุเขาทังสองขา้งทางจนไดฉ้ายาเป็น
“แกรนดแ์คนยอนแหง่จอรแ์ดน” 

ชม ปราสาทเครคัแหง่ครูเสด สรา้งในปี ค.ศ. 1142 โดย ผูป้กครอง PAYEN LE BOUTIELLER
ในอดตีเป็นเมอืงศนูยก์ลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสด และสรา้งเพอืควบคมุเสน้ทางทังทางเหนือและใต ้
และใชใ้นการตอ่สูใ้นสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลมิ จนกระทังในปี ค.ศ. 1187 ไดถู้กเขา้ทําลายโดยนักรบ มุสลมิภายใตก้ารนําทัพของ ซาลาดนิ
(SALADIN)

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนัน นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงอคาบา (Aqaba) **ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก ้ปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7
สงิมหัศจรรยข์องโลกแหง่ใหม่ จากการตัดสนิโดยการโหวตจากบคุคลนับลา้นทัวโลกในวันมหัศจรรย ์07/07/07 **
มหานครหนิสกีหุลาบแกะสลักโบราณทซีอ่นตัวอย่างลกึลับในหบุเขาวาด ีมูซา (Wadi Musa) หบุเขาทตัีงอยู่ระหวา่งทะเลสาบเดดซกีับทะเลอัคบา
ชนกลุม่แรกทเีดนิทางเขา้สูน่ครเพตราคอืพวก เอโดไมท ์ซงึเขา้มาราว 1,000 ปีกอ่นครสิตกาล แตช่นเผา่ทสีรา้งเมอืงเพตราขนึมานันคอื
ชาวนาบาเทยีนในศตวรรษท ี4 กอ่นครสิตกาล คนกลุม่นีสกัดผาหนิทรายเป็นทอียู่อาศัย และนครแหง่นีเดมินันเป็นนครแหง่การคา้ขนาดใหญ่
ซงึตอ่มาถูกละทงิเป็นเวลานานกวา่ 700 ปี จนเมอืเมอืนักสํารวจชาวสวติเซอรแ์ลนดโ์ยฮันนล์คุวกิบวรก์ ไดค้น้พบนครศลิาแหง่นี ในปี ค.ส 1812
และไดนํ้าไปเขยีนในหนังสอืชอื Travel in Syria ทําใหเ้ป็นทรีูจั้กกันอย่างแพร่หลายจนถงึปัจจบัุน

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
PETRA BOUTIQUE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
เพตรา - ทะเลทรายวาดริมั - เมอืงอคาบา

เชา้



บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นชม มหานครเพตรา **สําหรับการเขา้ชมทางทัวรไ์ดจั้ดใหท้า่นนังมา้เพอืเขา้ชมเมอืงเพตรา (รวมในคา่บรกิารแลว้
และเป็นธรรมเนียมทตีอ้งมคีา่ทปิใหแ้กค่นจงูมา้ ทา่นละ 5 USD/ตอ่ทา่น/ตอ่เทยีว - ไม่รวมคา่บรกิารขลีา 15-20 USD/ทา่น,-ขอีูฐ 30
USD/ทา่น,นังรถมา้ 40 USD/คันนังได ้2 ทา่น ราคาแลว้แตค่วามสามารถในการตอ่ลอง หรือกรุณาตดิตอ่หัวหนา้ทัวร)์
เมอืลัดเลาะไปตามพนืหนิและทรายกวา่ 800 เมตร ทจีะมุ่งหนา้ไปในเสน้ทางมหัศจรรยท์ทีางเขา้ออกของเมอืงเพตรา คอื บรเิวณซอกเขาเรียกวา่
ซคิ (Siq) เป็นหบุเขาสงู 250 ฟตุ และทอดคดเคยีวไปบนเสน้ทางทพีาดผา่นเขา้ไปถงึใจกลางเมอืง
เกดิจากการถูกน ้าํซดักัดกร่อนจนเกดิเป็นชอ่งทางเดนิเล็กๆระหวา่งหบุเขา ความสวยงามของหบุเขาทังสองดา้น
สวยงามดว้ยสสีนัของหนิสตีา่งๆทเีกดิขนึจากธรรมชาต ิชมร่องรอยซากปรักหักพังทยัีงมรี่องรอยใหเ้ห็นการจัดการเรืองการชลประทานใน
การลําเลยีงน ้าํจากแหลง่น ้าํภเูขาเขา้สูตั่วเมอืงไดอ้ย่างน่าทงึ และยังมภีาพศลิปะแกะสลักจากภเูขาอกีมากมาย

จากนันเขา้เขตหนา้ผาสงูชนัสองขา้งทางสู ่มหานครแหง่ศลิาทรายสชีมพู

ตนืตา ตนืใจกับความสวยงามของ มหาวหิารศกัดสิทิธปิราสาททรายสชีมพ ูทนีีเคยใชเ้ป็นสถานทถี่ายทําภาพยนตรเ์รือง อนิเดยีน่า โจนสภ์าค
3 ขมุทรัพยส์ดุขอบฟ้า มหาวหิารแกะสลักเสลาจากภเูขาอย่างกลมกลนืไดส้ดัสว่นและสวยงามน่าอัศจรรย ์เป็นอาคาร 2 ชนั ประดับ
ดว้ยเสาแบบคอรนิเทยีนสแ์ละรูปคน ซงึสลักขนึจากเขาบรเิวณกลางเมอืง วา่กันวา่เป็นคลังทเีก็บสมบัตขิองฟาโรห์

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลทรายวาดริมั (Wadi Rum) หรือมอีกีชอืหนงึวา่ “หบุเขาแหง่พระจนัทร”์ (TheValley of The Moon)
ซงึมจีดุเดน่ดา้นทัศนียภาพทงีดงามของหนิผาในบรเิวณนัน มภีมูทัิศนท์เีป็นทะเลทรายสลับกับหบุผาขนาดใหญ่
ทะเลทรายแหง่นีในอดตีเป็นเสน้ทางคาราวานจากประเทศซาอุฯ เดนิทางไปยังประเทศซเีรียและปาเลสไตนใ์นศกึสงครามอาหรับรีโวลทร์ะหวา่งปี
ค.ศ. 1916-1918 ณ แหง่นีไดถู้กใชเ้ป็นฐานบัญชาการในการรบของ ทอี ีลอวเ์รนซ ์และเจา้ชายไฟซาล และตอ่มายังไดถู้กใชเ้ป็น
สถานทจีรงิในการถ่ายทําภาพยนตเ์รือง “Lawrence ofArabia”

นําทา่น นงัรถจบิ หรือ รถกระบะ เทยีวชมพนืทโีดยรอบ (หรือทา่นสามารถขอีูฐ ไมร่วมคา่ขอีฐูทา่นละ 25 USD)
สมัผัสบรรยากาศของทะเลทรายแหง่นี ซงึถูกกลา่วขานวา่ เป็นทะเลทรายทสีวยงามทสีดุของโลกอกีแหง่หนงึ
ดว้ยเม็ดทรายละเอยีดสชีมพอูมสม้อมแดงอันเงยีบสงบทกีวา้งใหญ่ไพศาล (สขีองเม็ดทรายปรับเปลยีนตามแสงของดวงอาทติย)์

พาชม “น้าํพแุหง่ลอวเ์รนซ”์ (Lawrence’s Spring หรือ Lawrence’sFountain) ซงึเป็นสถานทอีดตีนายทหาร ทอี ีลอวเ์รนซ์
ทหารชาวอังกฤษใชเ้ป็นสถานทพัีกและคดิแผนการตอ่สูก้ับออตโตมัน

นําทา่นทอ่งทะเลทรายตอ่ไปยัง ภเูขาคาซาร ีชมภาพเขยีนกอ่นประวัตศิาสตร ์ทเีป็นภาพแกะสลักของชาวนาบาเทยีน
ทแีสดงถงึเรืองราวในชวีติประจําวัน และรูปภาพตา่ง  ๆผา่นชมเตน้ทช์าวเบดอูนิทอีาศัยอยู่ในทะเลทรายเลยีงแพะเป็นอาชพี ฯลฯ
จากนันนําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงอคาบา (Aqaba) เป็นเมอืงทา่สําคัญมาชา้นาน
และเป็นเมอืงทอ่งเทยีวตากอากาศทสํีาคัญของประเทศจอรแ์ดน เนืองจากเป็นเมอืงทตีดิทะเล ทําใหอ้คาบาเต็มไปดว้ยรีสอรท์และกฬีาทางน ้าํ
และยังเป็นเมอืงแหง่เดยีวของประเทศจอรแ์ดนทถีูกประกาศใหเ้ป็นเมอืงปลอดภาษีอกีดว้ย

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
LACOSTA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ลอ่งเรอืทอ้งกระจก - ทะเลเดดซี

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันนําทา่น ลอ่งเรอืทอ้งกระจก (Glass Boat) ซงึเรือแลน่ในทะเลแดง ทะเลทมีน่ีานน ้าํครอบคลมุ 4 ประเทศ ไดแ้ก ่อยิปิต,์ อสิราเอล,
จอรแ์ดน, และซาอุดอิารเบยีนําทา่นชมความสวยงามใตท้อ้งทะเล ทังแนวปะการังและปลาหลากหลายชนดิ อสิระทกุทา่นตามอัธยาศัย
หลังจากนันนําทา่นขนึฝัง



เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน แบบ BBQ บนเรอื

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลเดดซ ีหรือ ทะเลมรณะ (Dead Sea) ทะเลสาบเดดซเีป็นทะเลสาบน ้าํเค็มขนาดใหญ่ทตัีงอยู่ใน
ในระหวา่งเขตแดนของจอรแ์ดนและอสิราเอล ถูกจัดใหเ้ป็นจดุทตี่าํทสีดุในโลก อยู่ต่าํกวา่ระดับน ้าํทะเลราว 800 เมตร
ความเค็มของทะเลเดดซใีนสว่นทอียู่ลกึทสีดุมมีากถงึ 30 เปอรเ์ซ็นต ์ในขณะทคีวามเค็มของทะเลทัวๆไปอย่างเชน่ อ่าวไทย มคีวามเค็มเพยีงแค ่3
เปอรเ์ซ็นตเ์ทา่นัน ทําใหไ้ม่มสีงิมชีวัติใดๆอาศัยอยู่ทอ้งทะเลแหง่นี อสิระทกุทา่นเลน่น ้าํทะเลตามอัธยาศัย ทา่นสามารถลอยตัวไดไ้ม่จม
(ขอ้ปฏบัิตแิละขอ้ระวังตา่งๆในการลงเลน่น ้าํทะเลควรฟังคําแนะนําจากมัคคเุทศกท์อ้งถนิและหัวหนา้ทัวร)์

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
DEAD SEA RAMADA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
นครเจราช - ป้อมปราการแหง่กรุงอมัมาน - อมัมาน - อสิระชอปปิง ณ ซติมีอลล์

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นแวะชม ผลติภณัฑท์ทํีาจากเดดซ ีเชน่ โคลนพอกตัวพอกหนา้ สบู ่ครีม และสนิคา้อนืๆอกีมากมาย

จากนันเดนิทางสู ่เมอืงโรมนัโบราณเจราช หรือ เมอืงพนัเสา (Jerash) หรือ ปอมเปอแีหง่ตะวันออก
ตังอยู่ทางตอนเหนือของเมอืงหลวงอัมมานเป็นอดตี 1 ใน 10 หัวเมอืงเอกของอาณาจักรโรมัน สนันษิฐานวา่ถูกสรา้ง ราว 200 - 100
ปีกอ่นครสิตกาล

นําทา่นชม โอวลัพลาซา่ (Oval Plaza) สถานทพีบปะสงัสรรคข์องชาวเมอืง เจราช ถูกสรา้งขนึในศตวรรษท ีลอ้มรอบดว้ยเสา คอรนิเทยีม
(Corinthium) กวา่ 160 ตน้ เสาเหลา่นีไดก้ลายเป็นจดุถ่ายรูปทไีดรั้บความนยิมมาก

ชม ซุม้ประตกูษตัรยิเ์ฮเดรยีน ถูกสรา้งขนึ 129 ปี หลังครสิตกาล เปรียบเสมอืนเครืองหมายแหง่จักรพรรดเิฮเดรียน
โดยประตอูยู่ทางทศิใตข้องเขตเมอืงใหม่ อกีหนงึทเีทยีวชอืดังแหง่เมอืงโรมันโบราณเจราช คอื โรงละครทางทศิใตซ้งึจผุูช้มไดถ้งึ 3,000 คน
อัศจรรยต์รงเราสามารถทดสอบฟังเสยีงสะทอ้นของตัวเองจากจดุสะทอ้นกลางโรงละคร ดว้ยการพดูเบา  ๆเทา่นัน
เสยีงก็จะยอ้นกลับมาเขา้หเูราอย่างเหลอืเชอื

ชม วหิารอารเ์ทพอีารเ์ทมสิ เป็นเทพปีระจําเมอืงเจอราช

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่กรุงอมัมาน ตังอยู่บนยอดเขาทัง 7 ลกู และมปีระวัตศิาสตรม์ากกวา่ 6,000 ปี ชมป้อมปราการแหง่กรุงอัมมาน(Amman
Citadel)ถูกสรา้งขนึเพอืเป็นจดุสงัเกตเหตบุา้น การเมอืงตา่งๆรอบเมอืง อสิระทกุทา่นชมบรรยากาศและถ่ายรูป มจีดุถ่ายรูปทสีวย
โดยมฉีากหลังเป็น โรงละครโรมนั ทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในจอรแ์ดน ทจีผุูช้มไดถ้งึ 6,000 คน
และตกึรามบา้นชอ่งทสีรา้งบนภเูขาสงูอันเป็นทแีปลกตา

ชม วหิารเฮอรค์วิลสิ ทสีนันษิฐานวา่ถูกสรา้งขนึระหวา่งปี ค.ศ. 161-180 ในสมัยโรมัน 

จากนันใหท้กุทา่นอสิระเลอืกชมชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืงและของทรีะลกึ ณ ซติมีอลล ์(City Mall)
เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทตัีงอยู่ในอัมมานเปิดดําเนนิการในปี 2006 หา้งสรรพสนิคา้นีครอบคลมุพนืท ี160,000 ตร.ม. เป็นหา้งใหญ่ทสีดุในจอรแ์ดน
มรีา้นคา้มามาย สนิคา้แบรนดเ์นม ของฝาก ของทรีะลกึขายมากมาย

ค่าํ
บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารจนี

21.00 น.



นําทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ เพอืเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย

วนัท ี6
สนามบนิสวุรรณภมูิ

01.25 น.
ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดย สายการบนิ Royal Jordanian Airlines (RJ) เทยีวบนิท ีRJ182 (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 9.05
ชวัโมง)

14.25 น.
เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื

อตัราคา่บรกิารทวัรจ์อรแ์ดน
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี27 มถิุนายน 2562 เวลา 17:40 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรจ์อรแ์ดน

อัตราคา่บรกิารรวม

• ตวัเครอืงบนิชันประหยัด Economy Class ไป - กลบัพรอ้มกรุป๊ กรงุเทพฯ - อมัมาน - กรงุเทพฯ

• ภาษีน ้าํมนัและภาษีตวัทุกชนดิ (สงวนสทิธเิกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง)

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 30 กก.ตอ่ 1 ใบกระเป๋าถอืขนึเครอืง Hand Carry 7 กก.ตอ่ 1 ใบ

• คา่ทพีกัโรงแรมตลอดการเดนิทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)

• คา่อาหารทุกมอืตามรายการระบุ, น ้าํดมืบรกิารบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่มคัคเุทศกท์อ้งถนิและหวัหนา้ทัวรนํ์าเทยีวคนไทย

• ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 500,000 บาท

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% และภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณทีเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนด 20 กโิลกรมัตอ่ท่าน

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิอาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมิพเิศษ, โทรศพัท  ์- โทรสาร, อนิเทอรเ์น็ต, มนิบิาร,์ ซกัรดี ทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การจลาจล, การนัดหยดุงาน, การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืง
จากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทย และตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ, พนักงานขบัรถ, หวัหนา้ทัวรต์ามระเบยีบธรรมเนยีม รวมทงัทรปิ 60 USD/ ทา่น

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• การจองทัวร์
• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธคิณะเดนิทาง 15 ทา่นขนึไป กรณไีมถ่งึ 15 ทา่น ทางบรษิทัจะขอเลอืนการเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง
หรอืเปลยีนแปลงราคาคา่ทวัรเ์พมิ เพอืทําการออกเดนิทาง โดยจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 20 วนักอ่นการเดนิทาง

• กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 20,000 บาท สว่นทเีหลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันมฉิะนัน
ถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรณุาชําระกอ่นเดนิทาง 21 วัน)

• กรณยีกเลกิ
• ยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางตอ้งทํากอ่นการเดนิทาง 45 วัน บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด ยกเวน้ในกรณวีันหยดุเทศกาล, วันหยดุนักขตัฤกษ์
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิมดัจําโดยไมม่เีงอืนไขใด ๆ ทังสนิ

• ยกเลกิการเดนิทางหลงัชําระเตม็จํานวนทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิทังหมดโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทังสนิ

• กรณเีจ็บป่วย
• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง
บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ

• เงอืนไขอนื ๆ
• กรณทีที่านมเีดนิทางบนิภายในประเทศและตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครอืงบนิ, ตวัรถทัวร,์ ตวัรถไฟ)
กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวัหรอืชําระคา่ทัวรเ์นอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ

• หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้หากเกดิขอ้ผดิพลาดใดๆทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการรบัผดิชอบทุกกรณี



โรงแรมทพัีก

• สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณเีดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ท่าน บรษัิทฯ ขอแนะนําใหท้่านเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง
(1 Twin+1 Sgl) เนอืงจากบางโรงแรมอาจจะม ี1 เตยีงใหญก่บัเตยีงพบัเสรมิ

• การวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมจะมคีวามแตกตา่งกนั อาจทําใหห้อ้งพกัแบบเดยีว Single หอ้งคู ่Twin/Double อาจจะไมต่ดิกนัหรอือยูค่นละชัน

• โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจมขีนาดกะทัดรดัและไมม่อีา่งอาบน ้าํ ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน ๆ
และหอ้งพกัแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั

• กรณมีกีารจัดงานประชุมนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้เมอืง
เพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

รายละเอยีดเพมิเตมิ

• บรษัิทฯมสีทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• เทยีวบนิ, ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน
(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้)

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล
หรอืกรณที่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุยัพบิัตทิางธรรมชาต(ิซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั
ซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจําตวั
ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอบุัตเิหตใุนรายการท่องเทยีว(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิททัวร)์

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิ
ไมเ่ทยีวบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมอื,เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด
กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ
หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเองหรอืในกรณทีกีระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ

• กรณทีกีารตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ กรณทีที่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลยีนชอืได ้

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษัิทฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวข้า้งตน้นแีลว้ทังหมด

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น Charter
Flight , Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอ่านเงอืนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชนข์องทา่นเอง**
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