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วนัแรกของการเดินทาง (1) สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์                                                    

 

23.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 9 

เคานเ์ตอร ์Q สายการบิน Etihad Airways  โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

 

02.15 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยเที่ยวบินที่ EY407 (กรุณาเช็ค

เท่ียวบินในตารางวนัเดินทางก่อนท าการจอง) 

** ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง 20 นาที บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่องบิน ** 

 

วนัที่สองของการเดินทาง (2) สนามบินอาบูดาบี – สนามบินอมัมาน ควีน อาเลีย กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน – เมืองเจราช – 

เมืองโรมนัโบราณเจราช – เสาคอรินเทียม – กรุงอมัมาน 

 

05.45 น. เดินทางถงึ สนามบินอาบูดาบี กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์** เพือ่เปลีย่นเครื่อง ** 

10.55 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินอมัมาน ควีน อาเลีย กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน โดยเท่ียวบินที่ EY513  

** ใชเ้วลาบินประมาณ 3 ชัว่โมง บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่องบิน ** 

12.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอมัมาน ควีน อาเลีย ประเทศจอรแ์ดน น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง)  

 น าท่านชม กรุงอมัมาน (Amman) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สดุของประเทศจอร์แดน หรือเรียกอีกชื่อคือราชอาณาจักรฮัชไมต์

จอร์แดน (Hashemite Kingdom of Jordan) และยังเป็นศูนย์กลางแห่งตะวันออกกลางที่มีการผสมผสานความเก่าแก่เข้ากับยุค

สมัยปัจจุบัน ตั้งอยู่บนภเูขาทั้ง 7 ลูก และมีประวัติศาสตร์เก่าแก่มากกว่า 6,000 ปี  

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโรมนัโบราณเจราช หรือเมืองพนัเสา (Jerash) หรือปอมเปอีแห่งตะวนัออก ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ

ของเมืองหลวงอัมมาน เป็นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่าถูกสร้าง ราว 200 –100 ปีก่อน

คริสตกาล น าท่านชม โอวลัพลาซ่า (Oval Plaza) สถานที่พบปะสงัสรรค์ของชาวเมือง เจราช ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ ล้อมรอบ

ด้วย เสาคอรินเทียม (Corinthium) กว่า 160 ต้น เสาเหล่านี้ ได้กลายเป็นจุดถ่ายรูปที่ได้รับความนิยมมาก ชมซุ้มประตูกษัตริย์เฮ

เดรียน ถูกสร้างขึ้น 129 ปี หลังคริสตกาลเปรียบเสมือนเคร่ืองหมายแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน โดยประตูอยู่ทางทศิใต้ของเขตเมือง

ใหม่ อีกหนึ่งที่เที่ยวช่ือดังแห่งเมืองโรมันโบราณเจราช คือโรงละครทางทศิใต้ซึ่งจุผู้ชมได้ถึง 3,000 คน อัศจรรย์ตรงเราสามารถ

ทดสอบฟังเสียงสะท้อนของตัวเอง จากจุดสะท้อนกลางโรงละคร ด้วยการพูดเบาๆ เท่านั้น เสียงกจ็ะย้อนกลับมาเข้าหูเราอย่าง

เหลือเชื่อ ชมวิหารเทพีอาร์เทมิส เป็นเทพีประจ าเมืองเจอราช  
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เย็น บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพื้ นเมือง) 

พกัที่ AL WALEED HOTEL, AMMAN หรือเทียบเท่า 

วนัที่สามของการเดินทาง (3) กรุงอมัมาน – มหานครเพตรา – มหาวิหารปราสาททรายสีชมพู – เมืองอควาบา         

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ มหานครเพตรา (Petra) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) มหานครหินสีกุหลาบแกะสลักโบราณที่ซ่อน

ตัวอย่างลึกลับในหุบเขาวาดี มูซา (Wadi Musa) หรือหุบเขาแห่งโมเสส มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายพันปี ตั้งอยู่ระหว่าง

ทะเลสาบเดดซีกับทะเลอัคบาในประเทศจอร์แดน แต่เดิมนครแห่งนี้ เป็นนครแห่งการค้าขนาดใหญ่ ซึ่งต่อมาถูกละทิ้ งเป็น

เวลานานกว่า 700 ปี จนเมื่อมีนักส ารวจชาวสวิตเซอร์แลนด์ โยฮันน์ ลุควิก บวร์กฮาร์ท เดินทางผ่านมาพบเห็นเข้าเมื่อปี ค.ศ. 

1812  และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งใหม่ โดยการโหวต

จากบุคคลนับล้านคนทั่วโลกในวันมหัศจรรย์ 07/07/07  

หมายเหตุ : ส าหรบัการเขา้ชมมหานครเพตราทางทวัรไ์ดจ้ัดใหท่้านนัง่มา้ (One Way Horse Ride) เพือ่เขา้ชมเมืองเพตรา 

(รวมในค่าบริการแลว้ และเป็นธรรมเนียมท่ีตอ้งมีค่าทิปใหแ้ก่คนจูงมา้ ท่านละ 5 USD/ต่อท่าน) 

( Option Tour แนะน าโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์กรณีสนใจเขา้ชมกรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร)์  

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

2.) บริการนัง่รถมา้ ค่าบริการท่านละ 60-70 USD/ต่อคนั/เท่ียว สามารถนัง่ได ้2 ท่าน  

 **โปรดทราบประกนัอุบติัเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไม่ครอบคลมุกิจกรรมพเิศษ ดงันั้นข้ึนอยู่กบัดุลยพินจิของท่าน** 
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กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพื้ นเมือง) 

 น าท่านเข้าชม มหานครเพตรา  น าท่านนั่งรถม้าลัดเลาะไปตามพ้ืนหินและทรายกว่า 800 เมตร มุ่งหน้าไปในเส้นทางเข้าออกของ

เมืองเพตราคือบริเวณซอกเขาที่เรียกว่า ซิค (Siq) เป็นหุบเขาสงู 250 ฟุตและทอดคดเค้ียวไปบนเส้นทางที่พาดผานเข้าไปถึงใจ

กลางเมือง เกดิจากการถูกน า้กัดกร่อนจนเกิดเป็นช่องทางเดินเลก็ๆ ระหว่างหุบเขาความสวยงามของหุบเขาทั้งสองด้าน สวยงาม

ด้วยสสีนัของหินสต่ีางๆ ที่เกดิขึ้นจากธรรมชาติชมร่องรอยซากปรักหักพังที่ยังมีร่องรอยให้เหน็การจัดการเร่ืองการชลประทานใน

การล าเลียงน า้จากแหล่งน า้ภเูขาเข้าสู่ตัวเมืองได้อย่างน่าทึ่ง และยังมีภาพศิลปะแกะสลักจากภเูขาอกีมากมาย  

 จากนั้นเข้าสู่เขตหน้าผาสูงชันสองข้างทางสู่ มหานครแห่งศิลาทรายสีชมพู ให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของมหาวิหาร

ปราสาททรายสีชมพู อนัศักดิ์สทิธิ์ และยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง อนิเดียน่า โจนส ์ภาค 3 ตอนตะลุยขุมทรัพย์

สดุขอบฟ้า น าชมมหาวิหารที่แกะสลักเสลาจากภเูขาอย่างกลมกลืนได้สดัส่วนอย่างสวยงามและน่าอศัจรรย์ ตัววิหารแบ่งเป็นอาคาร 

2 ชั้น ประดับด้วยเสาแบบคอรินเทียนส์และรูปคน ซึ่งแกะสลักขึ้ นจากเขาบริเวณกลางเมือง ว่ากันว่าเป็นคลังที่เกบ็สมบัติของ

ฟาโรห์ 
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ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่ เมืองอควาบา (Aqaba) เมืองท่าและเมืองตากอากาศที่ส่าคัญของประเทศจอร์แดน อกีทั้งยัง

เป็นเมืองเดียวของประเทศที่ถูกประกาศให้เป็นเมืองปลอดภาษีอกีด้วย 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพื้ นเมือง) 

พกัที่ MINA HOTEL, AQABA หรือเทียบเท่า 

วนัที่สีข่องการเดินทาง (4)  เมืองอควาบา – ทะเลทรายวาดิรมั – นัง่รถจ๊ิบชมความสวยงามทะเลทรายวาดิรมั – น ้ าพุแห่ง

ลอวเ์รนซ ์– เมืองมาดาบา – เมาทเ์นโบ – โบสถอ์นุสรณโ์มเสส – อนุสรณไ์มเ้ทา้ศกัดิ์ สิทธ์ิแห่งโมเสส – ทะเลเดดซี    

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรมั (Wadi Rum) หรือมีชื่อเรียกอกีอย่างหนึ่งว่า “หุบเขาแห่งพระจันทร”์ (The Valley of The 

Moon) น าท่านเปลี่ยนบรรยากาศ นัง่รถจ๊ิบหรือรถกระบะเที่ยวชมพ้ืนที่โดยรอบ มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ว่ากันว่ามีมนุษย์อยู่

อาศัยมาแล้วตั้งแต่ 8,000 ปีก่อนคริสตกาล มีจุดเด่นด้านทัศนียภาพที่งดงามของหุบผาขนาดใหญ่ตัดกับทะเลทรายสลับกัน 

ทะเลทรายแห่งนี้ ได้ถูกกล่าวขานว่าเป็นทะเลทรายที่สวยงามที่สดุของโลกอีกแห่งหนึ่งด้วยเมด็ทรายที่ละเอียดสชีมพูอมส้มอมแดง 

ที่กว้างใหญ่ไพศาล (สีของเมด็ทรายปรับเปลี่ยนตามแสงของดวงอาทิตย์) และในอดีตยังใช้เป็นเส้นทางของกองคาราวานจาก

ประเทศซาอุดิอาระเบียเดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเลสไตน์ในศึกสงครามอาหรับรีโวลทร์ะหว่างปี ค.ศ. 1916–1918 และ

ยังถูกใช้เป็นฐานบัญชาการในการรบของทอี ีลอว์เรนซ์ และเจ้าชายไฟซาล ต่อมาได้ถูกใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายท าภาพยนต์เร่ือง

“Lawrence of Arabia”  
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( Option Tour แนะน าโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์)  

1.) อิสระใหท่้านขี่อูฐชมความสวยงามของทะเลทรายวาดิรมั ถ่ายรูปคู่กบัทรายละเอียดสีสม้ปนแดง ที่ค่อยๆเปลีย่นไปตาม

แสงของพระอาทิตย ์ที่ข้ึนช่ือว่าเป็นทะเลทรายอีกแห่งหนึ่งที่สวยที่สุดในโลก (ค่าใชจ่้ายในการขี่อูฐท่านละ 40-45 

USD ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที)  

 

 

 

 

 

 

 

  

 น าท่านชม “น ้ าพุแห่งลอวเ์รนซ์” (Lawrence’s Spring 

หรือ Lawrence’s Fountain) ซึ่ ง เ ป็นสถานที่ที่ อดีต

นายทหาร ทีอี ลอว์เรนซ์ ทหารชาวอังกฤษใช้เป็น

สถานที่พักและคิดแผนการต่อสู้กับออตโตมัน จากนั้น

น าท่านท่องทะเลทรายต่อไปยัง ภูเขาคาซารี  ชม

ภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ ที่เป็นภาพแกะสลักของ

ชาวนาบาเทียน ที่แสดงถึงเร่ืองราวในชีวิตประจ าวัน 

และรูปภาพต่างๆ ผ่านชมเต้นท์ชาวเบดูอินที่อาศัยอยู่

ในทะเลทราย และประกอบอาชีพเลี้ยงแพะเป็นต้น 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
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 น าท่านเดินทางสู่ เมืองมาดาบา (Madaba) หรือเมืองแห่งโมเสส อดีตเส้นทางส าคัญสมัยโรมัน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ

กรุงอมัมาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาท)ี  

 จากนั้นน าท่านชม เมาทเ์นโบ (Mount Nebo) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์แดน ตั้งอยู่บนเขา และยังเชื่อกันว่าสถานที่แห่งนี้

น่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิตและเป็นสถานที่ฝังศพของโมเสส ผู้น าชาวยิวส์ที่เดินทางจากอิยิปต์มายังเยรูซาเล็ม อีกทั้งที่แห่งนี้ ยังใช้

เป็นที่จาริกแสวงบุญของชาวคริสต์โบราณ  

 จากนั้นชม โบสถอ์นุสรณโ์มเสส (The Moes Memorial Church) ภายในโบสถป์ระกอบไปด้วยภาพโมเสกสบีนพ้ืนโบสถ์ ที่แสดง

ถึงภาพชีวิตที่สมัพันธ์กนัระหว่างคน, สตัว์ และธรรมชาติฯลฯ และยังมีแท่นพิธ ีม้านั่ง ตามรูปแบบของศาสนาคริสต์ไว้ประกอบพิธี

ต่างๆ และยังอนุญาตให้ใช้จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้  โป๊ป จอห์น ปอล ที่ 2 ได้เสดจ็มาแสวงบุญและได้ประกาศให้ที่นี่เป็นดินแดน

ศักดิ์สทิธิ์ ในปี ค.ศ. 2000  

 จากนั้นชม อนุสรณไ์มเ้ทา้ศกัดิ์ สิทธแ์ห่งโมเสส (The Serpentine Cross sculpture) มีลักษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน

สัญลักษณ์ของโมเสสและพระเยซู จากนั้นน าท่านถ่ายรูป ณ จุดชมวิวหากเป็นวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ท่านจะสามารถมองเหน็ แม่น า้

จอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเมืองเจอริโกและประเทศอสิราเอล ได้จากจุดนี้อย่างชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซีหรือ ทะเลมรณะ (Dead Sea) ทะเลสาบน า้เคม็ขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างเขตแดนของจอร์แดนและ

อสิราเอล ถูกจัดให้เป็นจุดที่ต ่าที่สดุในโลก ซึ่งอยู่ต ่ากว่าระดับน า้ทะเลราว 800 เมตร ความเคม็ของทะเลเดดซีในส่วนที่อยู่ลึกที่สดุ

มีมากถึง 30 เปอร์เซน็ต์ ในขณะที่ความเคม็ของทะเลทั่วไปอย่างเช่นอ่าวไทย มีความเคม็เพียงแค่ 3 เปอร์เซน็ต์ เท่านั้น จึงท าให้

ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆอาศัยอยู่ในท้องทะเลแห่งนี้ ได้เลย อิสระให้ท่านเล่นน า้ทะเลตามอัธยาศัย ท่านสามารถลอยตัวได้ไม่จม (ข้อ

ปฏบิัติและข้อระวังต่างๆในการลงเล่นน า้ทะเลควรฟังค า แนะน าจากมัคคุเทศกท้์องถิ่นและหัวหน้าทวัร์) 
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เย็น บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพื้ นเมือง) 

พกัที่ GRAND EAST HOTEL, DEAD SEA หรือเทียบเท่า 

วนัที่หา้ของการเดินทาง (5) เดดซี – ป้อมปราการแห่งกรุงอมัมาน – สนามบินอมัมาน ควีน อาเลีย ประเทศจอรแ์ดน – สนามบิน

อาบูดาบี  ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านแวะชม ผลิตภณัฑที์่ท าจากเดดซี เช่น โคลนพอกตัวพอกหน้า สบู่ ครีม และสนิค้าอื่นๆ อกีมากมาย  

 น าท่านชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (Amman Citadel) ถูก

สร้างขึ้นเพ่ือเป็นจุดสังเกตเหตุบ้านการเมืองต่างๆโดยรอบ อิสระให้

ท่านชมและถ่ายรูปกับป้อมปราการอันสวยงาม โดยมีฉากหลังเป็น 

โรงละครโรมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจอร์แดน สามารถจุผู้ชมได้ถึง 

6,000 คน และตึกรามบ้านช่องที่สร้างบนภูเขาสูงสุดแสนแปลกตา 

ชมวิหารเฮอร์คิวลิสที่สันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้ นระหว่างปี ค.ศ.161-

180 ในสมัยของโรมัน  
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กลางวนั อาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกแก่การท่องเท่ียว 

ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินอมัมาน ควีน อาเลีย กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน เพ่ือให้ท่านมีเวลาในการท า

เชค็อนิ และมีเวลาในการเลือกซื้อสนิค้าในร้านค้าปลอดภาษี หรือร้านอาหาร 

14.45 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยเที่ยวบินที่ EY514 

** ใชเ้วลาบินประมาณ 4 ชัว่โมง บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง ** 

18.40 น. เดินทางถงึ สนามบินอาบูดาบี เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์**เพือ่เปลีย่นเครื่อง ** 

21.40 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบินที่ EY402 

** ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง ** 

วนัที่หกของการเดินทาง (6) สนามบินอาบูดาบี เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์– สนามบินสุวรรณภูม ิ           

    

 

07.20 น. เดินทางถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ราคาทวัร ์

หอ้งละ 2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 

12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 

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 

21.40-07.20+1 

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

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 

41,999 41,999 8,000 25,999 
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26 OCT EY402 AUH-BKK 

21.45-06.45+1 

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 

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) อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั ท่านละ 10,000 บาท ** 
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** อตัรานี้  ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ 2,000 บาท** 

 

** ส าหรบัอตัราค่าบริการนี้  จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 25 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่ก าหนด ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือ่นการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ (ปรบัราคาเพิม่ข้ึน เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความ

ตอ้งการ) ** 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลื่อน เปลี่ยนวันเดินทาง หรือ อพัเกรดได้ 

 ค่าภาษีน า้มัน ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Etihad Airways อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้อง

เคร่ืองบินได้ ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีน า้หนักรวมกนัไม่เกนิ 30 ก.ก. (แต่ละชิ้น ควรหนักไม่เกนิ 23 ก.ก. เช่น 23 ก.ก. 1 ชิ้น 7 ก.ก. 1 ชิ้น รวม 30 

ก.ก.) 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) 

กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน

โรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณไีม่รวมจะช้ีแจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน  

 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

 ค่าจ้างมัคคุเทศกค์อยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้ อประกันเพ่ิมเพ่ือคุ้มครอง

สขุภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอินเตอร์เนต็ ค่าซักรีด มินิบาร์

ในห้อง รวมถงึค่าอาหาร เคร่ืองดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอตัราค่าบริการจาก

หัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณต้ีองการออกใบเสรจ็รับเงินในนามบริษัท 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์พนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ รวมทั้ง 3 ท่าน ตลอดการเดินทางตามธรรมเนียม 2,000 บาท (THB) รวมไปถึง

เด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั้งนี้ ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ ไดต้ามความเหมาะสมและ

ความพึงพอใจของท่าน 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 60 วนั ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระเงินมดัจ า ท่านละ 17,000 บาท 

ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที่ 1 กรุณาช าระเงินมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดย
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ระบบจะยกเลิกอตัโนมัติทนัท ีหากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจ าตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน

จ าเป็นต้องเชค็ที่ว่างและท าจองเข้ามาใหม่อีกคร้ัง กรณีที่คณะเตม็ มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการให้สทิธิ์ลูกค้าราย

ถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ท ารายการจองเข้ามาตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวนัเดินทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเที่ยวหรือ

เอเย่นต์ไม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถงึ กรณเีชค็ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี

ใดๆกต็าม ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน ให้ถอืว่านักท่องเที่ยวสละสทิธกิารเดินทางในทวัร์นั้นๆทนัท ี

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้  วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 

9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือ

ว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัทฯ 

 

เงือ่นไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มี

รายช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อเีมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจอง

กบัทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อกัษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ 

อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ 

(กรณีด าเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเกบ็เงิน หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรก

ของผู้เดินทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืน

เงินค่าบริการดังนี้  

2.1 แจง้ยกเลิก 45 วนั ข้ึนไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ** กรณีวนัเดินทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไม่ว่าวนัใดวนัหนึง่ 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 55 วนั ** 

2.2 แจ้งยกเลิก 31-35 วนั ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีที่มีค่าใชจ่้ายตามจริงมากกว่าก าหนด 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายเพิม่ ที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

** ทั้งนี้  ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น 

การส ารองที่นั่งตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พัก เป็นต้น ** 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม   

4. ส าหรับอตัราค่าบริการนี้  จ าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถงึตามจ านวนที่ก าหนด ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความ

ต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กบันักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า 

และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิม

จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและด าเนินการต่อไป 
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5. ในกรณีที่ลูกค้าด าเนินการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าช าระมาแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ยกเว้นใน

กรณทีี่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณนีี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกดิขึ้นจริงทั้งหมด โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็น

ส าคัญ 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อเีมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้  วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 

น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่า

เป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

ขอ้มูลส าคญัเกี่ยวกบั โรงแรมที่พกั ที่ท่านควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) , ห้องพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และ

บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมี

ความจ าเป็นต้องแยกห้องพัก เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณใีดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

ในการเรียกเกบ็ค่าบริการเพ่ิมตามจริงที่เกดิขึ้นจากนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมิูต ่า  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่าง

อาบน า้ ซึ่งขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกนั 

 

ขอ้มูลส าคญัเกี่ยวกบั การยืน่ค ารอ้งขอวีซ่า ทีท่่านควรทราบ  

1. ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการย่ืนวีซ่าแบบหมู่คณะประเภท On Arrival เท่านั้น กรณทีี่ท่านไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมกบัคณะได้ หากจ าเป็น

จะต้องยื่นก่อน หรือหลังคณะ ท่านจะต้องย่ืนเป็นวีซ่าเดี่ยว และย่ืนตรงกบัสถานทูตเท่านั้น และหากเกดิค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม ท่าน

จ าเป็นจะต้องช าระค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นตามจริงทั้งหมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตั๋ว) จะต้องออกก่อนแต่วีซ่ายังไม่ออก เนื่องจาก

ท่านยื่นหลังคณะ  

2. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าประเภท On Arrival (ไม่เกบ็เล่มพาสปอร์ต) โดยปกติทั่วไปคือ 20-30 วันท าการ (เป็นอย่างน้อยไม่รวมวัน

เสาร์ - อาทิตย์) ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับจ านวนผู้สมัครในช่วงนั้น ๆ ซึ่งหากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ที่มีผู้สมัครเป็นจ านวนมาก อาจต้องใช้

ระยะเวลามากกว่าปกติ 

3. กรณีท่านไม่สามารถยืน่วีซ่าพรอ้มคณะไดต้ามที่ก าหนดการหลงัจากที่คณะคอนเฟิรม์ออกเดินทาง จ าเป็นตอ้งเสียค่าส่วนต่าง กรณียืน่

วีซ่าเดีย่ว โดยยืน่ตรงกบัสถานทูต ท่านละประมาณ 2,500-3,000 บาท ไม่รวมค่าบริการยืน่วีซ่า (ไม่มียืน่วีซ่าประเภทด่วน) 

 

ขอ้มูลส าคญัเกี่ยวกบั สายการบิน ที่ท่านควรทราบ 

1. เกี่ยวกบัที่นั่งบนเคร่ืองบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสทิธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเคร่ืองบิน

ทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามให้มากที่สดุ ให้ลูกค้าผู้เดินทางที่มาด้วยกนั ได้นั่งด้วยกนั หรือ ใกล้กนัให้มากที่สดุเท่าที่จะสามารถท าได้ 
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2. กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีที่แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน 

อาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเพ่ือช าระกบัเมนูใหม่ที่ต้องการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได้ 

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอื่นๆ ทัว่ไป ที่ท่านควรทราบ 

1. ทวัร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้ ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน า้ตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสือเดินทาง

ราชการ  (หน้าปกสีน า้เงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะทวัร์อันมีวัตถุประสงค์เพ่ือการ

ท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติ

ของเคาทเ์ตอร์ เชค็อนิ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่ากรณีใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์

ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในส่วนนี้  และ ทวัร์นี้ เป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่

ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

3. ทวัร์นี้ เป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏเิสธการ

เข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสยีหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขที่หนังสอืเดินทาง เลขที่วีซ่า 

และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัท

พร้อมการช าระเงินมัดจ าหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภมูิอากาศ และเวลา 

ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้  ทางบริษัทจะค านึงถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกดิจากความผิดของทางบริษัท 

เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า 

เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุวิสยัอื่น เป็นต้น 

7. อตัราค่าบริการนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการปรับ

ราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าภาษีน า้มัน ค่าภาษีสนามบิน 

ค่าประกนัภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ท าให้ต้นทุนสงูขึ้น 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของ

บริษัทก ากบัเท่านั้น 

9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกดิเหตุสดุวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อนัไม่ใช่เหตุที่เกี่ยวข้องกับทาง

บริษัท อาทเิช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์

เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ช าระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องช าระตามข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลักปฏบัิติเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 

1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ 
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อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่

โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเลบ็ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้

ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น 

12. คณะทวัร์นี้  เป็นการช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางส่วน

ของโปรแกรมอาจจ าเป็นต้องท่องเที่ยวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง 

ไม่ว่ากรณีใดกต็าม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

เรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจริงทั้งหมดกบัผู้เดินทาง กรณทีี่เกดิเหตุการณน์ี้ ขึ้น ไม่ว่ากรณใีดกต็าม 

 

 


