
 
 

     

 
เท่ียวครบจัดเต็ม-ท่ีพกัดี-นอนเพตรา-นอนเดดซี-ไม่เดินทางยอ้นไปมา  

***** จดุเด่นน่าสนใจของรายการท่องเท่ียว*** 
 กรุง-อมัมาน (AMMAN) เมืองหลวงท่ีมีประวติัศาสตร์มากกวา่ 6,000 ปี ผสมผสานยคุเก่าและยคุใหม่ อยา่งลงตวั 

 เพตรา (PETRA) มหานครศิลาทรายสีชมพหูรือนครสีดอกกหุลาบ 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยแ์ห่งโลกใหม่  

 ทะเล เดดซี  ทะเลในฝันของใครหลายคนท่ีคร้ังหน่ึงตอ้งการมาทดลองวา่ “ ลอยตวั ไดจ้ริง หรือ ไม่ ” 

 นครกรีก-โรมันเจอราช ฉายา “เมืองพนัเสา” อดีต 1 ใน 10 หวัเมืองเอกอนัยิง่ใหญ่ของอาณาจกัรโรมนั  

 ทะเลทรายวาดรัิม ท่ีถูกกล่าวขานวา่สวยงามท่ีสุดของโลกแห่งหน่ึง ดว้ยเมด็ทรายละเอียดสีชมพกูวา้งใหญ่ไพศาล 

 ประสาทเครัค ของนกัรบครูเสด ใชใ้นการต่อสู้ในสงครามครูเสดกบักองทพัมุสลิม 

 ทะเลแดง ส่ิงมหศัจรรยท์างธรรมชาติ นํ้าทะเลท่ีใสท่ีสุด ชมแนวประการังเรือทอ้งกระจก 

*พเิศษ* นอนนับดาวกลางทะเลทราย /  พกัโรงแรมเดดซี พกัผ่อนพอกโคลนลอยตัวเต็มที่!! 

 

 

 

JORDAN IN DREAM 7 DAYS 
 



 
 

วนัท่ีหน่ึง/               สนามบินสุวรรณภูมิ -/-/- 

     21.00 น.     คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน โรยลั จอร์แดนเนียล ช้ัน 4  แถว ประตู 7 แถว  

       Q01-02 เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ กรุณาสงัเกตป้าย JORDAN IN DREAM 
 

วนัท่ีสอง/  อมัมาน  –  ปราสาทอจัลุน – นครเจอราช –  อมัมาน เช้า/กลางวนั/เยน็ 

00.30 น.  เหินฟ้าสู่กรุงอมัมาน ประเทศจอร์แดน โดยสายการบินโรยลัจอร์แดนเนียล เท่ียวบินท่ี RJ183 00.30-05.15 

เชิญท่านพกัผอ่นอิสระบนเคร่ืองทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  8.45 ชัว่โมง)  

05.15 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ  QUEEN ALIA ณ กรุงอมัมาน ประเทศจอร์แดน หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้

เมืองและรับสมัภาระเรียบร้อยแลว้ (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางไปทางตอนเหนือของประเทศ ปราสาทอจัลุน (AJLOUN) หรือป้อมอจัลุน ปราสาทแห่งยคุสงคราม

เครัคถูกสร้าง ช่วง ค.ศ 1184-1185 เป้นผลงานของชาวมุสลิม ผูส้ร้างคือ Izz al-Din Usama หลานของชาลาดินท่ี

ไดรั้บมอบหมายใหส้ร้างป้อมปราการเพื่อสกดัดั้นการรุกคีบของชาวคริสตท่ี์มาจากฝ่ังตะวนัตก   

เท่ียง  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

บ่าย ชม นครเจอราช (JERASH) หรือ “เมืองพันเสา” เป็นอดีต 1 ใน 10 หัว เมืองเอกตะวนัออกอนัยิ่งใหญ่ของ

อาณาจกัรโรมนั สันนิษฐานวา่เมืองน้ีน่าจะถูกสร้างในราว 100 – 200 ปีก่อนคริสตกาล นครแห่งน้ีไดถู้กทาํลายโดย

แผ่นดินไหวคร้ังใหญ่ และถูกทรายฝังกลบจนสูญหายไปเป็นนับพนัปี ชม ซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน และ 

สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม นาํท่านเดินเขา้ประตูทางทิศใต้ ชม โอวัลพลาซ่า สถานท่ีชุมนุม พบปะ สังสรรคข์อง

ชาวเมือง, วิหารเทพซีอุส ฯลฯ โรงละครทางทิศใต้ (สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผูช้มไดถึ้ง 3,000 คน) ชม วิหาร

เทพีอาร์เทมิส เป็นเทพีประจาํเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างข้ึนเพื่อใช้เป็นสถานท่ีสําหรับทาํพิธี

บวงสรวง และบูชายญัต่อเทพีองคน้ี์ นาํท่านเดินเขา้สู่ ถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลกัเขา้เมือง 

เม่ือไดเ้วลาอนัควรนาํท่านเดินทางสู่เมืองอมัมานเพื่อเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

คํ่า  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารในโรงแรม (บุฟเฟย)์ 

 เขา้พกัโรงแรมระดบัส่ีดาวมาตรฐานทอ้งถ่ิน  ณ เมืองอมัมาน MENA TYCHE HOTEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

วนัท่ีสาม/                                        อมัมาน  –    เพตรา – อคาบา เช้า/กลางวนั/เยน็ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม - เช็คเอา้ท ์

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองเพตรา (ใช้เวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง) นาํท่านชมเมืองเพตรา (ได้รับการประกาศให้เป็น

มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ จากการตัดสินโดยการ

โหวตจากบุคคลนับล้านท่ัวโลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07) ในปี ค.ศ. 1812 นกัสาํรวจเส้นทางชาวสวิส นายโจ

ฮนัน์ ลุดวิก เบิร์กฮาดท ์ ไดค้น้พบนครศิลาแห่งน้ี ในวนอุทยานมีมา้ 800 เมตรไวบ้ริการ ผูท่ี้สนใจสามารถนัง่มา้

ได ้โดยจ่ายค่านั่งมา้หรือค่าทิปคนจูงมา้ 5 USD /ท่าน/เท่ียว ข่ีลา 15-20 USD/ท่าน, ข่ีอูฐ 10 USD ราคาแลว้แต่

ความสามารถในการต่อรอง สาํหรับรถมา้เหมาไปกบั 45 JD นัง่ได2้ท่านต่อรองไม่ได ้ ชมทศันียภาพรอบขา้งท่ี

เป็นภูเขาทั้งสองฝ่ังนาํท่านเดินเทา้เขา้สู่ถนนเขา้เมือง  SIQ เส้นทางมหศัจรรยก์วา่ 1.5 กิโลเมตร ท่ีเกิดจากการแยกตวั

ของเปลือกโลกและการซดัเซาะของนํ้ าเม่ือหลายลา้นปีก่อน สุดปลายทางของช่องเขาพบกบัความสวยงามของ มหา

วิหารศักดิ์สิทธ์ิ เอล-คาซเนท์ เดินชมสุสานต่างๆ ของชาวนาบาเทียน, สุสานกษตัริย ์ฯลฯ ชมโรงละครโรมัน

แกะสลกัจากภูเขาโดยมีแนวราบท่ีนัง่เท่ากนั สนันิษฐานเดิมทีสร้างโดยชาวนาบาเทียน ต่อมาในสมยัโรมนัไดต่้อ

เติมและสร้างเพิ่มเติมมีท่ีนัง่ 32 แถว จุผูช้มได3้,000 คน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

บ่าย อิสระเก็บภาพแห่งความประทบัโดยรอบเพตรา หรือเดินขา้งเขาเพื่อไปทา้ยเมืองเพตรา โดยเกินข้ึนบนัใดหิน 

ประมาณ 800 ข้ึน  สู่ MONASTERY PETRA อารามหรือท่ีประชุมลบัของกษตัร์ยหรือผูน้าํเมืองในสมยัก่อน 

เยน็ เมืองไดว้เลาอนัควร นาํท่านเดินทางสู่เมือง เมืองอคาบา (Aqaba) เดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 

ค ํ่า  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารในโรงแรม (บุฟเฟย)์ 

 เขา้พกัโรงแรมระดบัส่ีดาวมาตรฐานทอ้งถ่ิน  ณ เมืองอคาบา AQUAVISTA HOTEL  

 

 

 



 
 

วนัท่ีส่ี/             เมืองอคาบา – ลงเรือท้องกระจก – ทะเลทรายวาดรัิม  เช้า/กลางวนั/เยน็ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม – และเช็คเอา้ท ์ 

นาํท่านชมเมือง เมืองอคาบา เมืองท่าและเมืองท่องเท่ียวตากอากาศท่ีสาํคญัของประ เทศจอร์แดน เป็นเมืองแห่ง

เดียวของประเทศจอร์แดนท่ีถูกประกาศใหเ้ป็นเมืองปลอดภาษี นาํท่านลงเรือท้องกระจก (GLASS BOAT) แล่น

ในทะเลแดง ทะเลท่ีมีน่านนํ้ าครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ ประเทศจอร์แดน, อิสราเอล, อิยิปต์ และ 

ซาอุดิอาระเบีย ชมความใสของนํ้าทะเล, ปะการัง, ปลาทะเลหลากชนิด ฯลฯ  

เท่ียง         รับประทานอาหารบนเรือ  

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดรัิม (WADI RUM) ทะเลทรายแห่งน้ีในอดีตเป็นเส้นทางคาราวานจากประเทศ 
ซาอุฯ เดินทางไปยงัประเทศซีเรียและปาเสลไตน์ ในศึกสงครามอาหรับรีโวลทร์ะหวา่งปี ค.ศ. 1916-1918 
ทะเลทราย แห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นฐานบญัชาการในการรบของนายทหารชาวองักฤษ ทีอี ลอวเ์รนซ์ และเจา้ชาย 

 ไฟซาล ผูน้าํแห่งชาวอาหรับร่วมรบกนัขบัไล่พวกออตโตมนัท่ีเขา้มารุกรานเพื่อครอบครองดินแดน และต่อมา

เป็นสถานท่ีจริงในการถ่ายทาํภาพยนตฮ์อลลีวดูอนัยิง่ใหญ่ในอดีตเร่ือง “LAWRENCE OF ARABIA”  

 นาํท่านนัง่รถกระบะเปิดหลงัคารับบรรยากาศทอ้งทะเลทรายวาดิรัมท่ีถูกกล่าวขานวา่สวยงามท่ีสุดของโลก

แห่งหน่ีง ดว้ยเมด็ทรายละเอียดสีส้มอมแดงอนัเงียบสงบท่ีกวา้งใหญ่ไพศาล ชมสถานท่ีในอดีตนายทหาร ทีอี 
ลอวเ์รนซ์ ทหารชาวองักฤษใชเ้ป็นสถานท่ีพกั และคิดแผนการสู้รบกนัพวกออตโตมนั นาํท่านท่องทะเลทราย

ต่อไปยงัภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนแกะสลกัก่อน ประวติัศาสตร์ ท่ีเป็นภาพแกะสลกัของชาวนาบาเทียนท่ีแสดง

ถึงเร่ืองราวในชีวิตประจาํวนัต่างๆ และรูปภาพต่าง ๆ ผา่นชมเตน้ทช์าวเบดูอินท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลทราย เล้ียง

แพะเป็นอาชีพ ฯลฯ (เป็นธรรมเนียมปฏิบติัในการใหทิ้ปท่านละ 1 USD แก่คนขบัรถ) 

คํ่า  รับประทานอาหาร ในแคม้ป์กลางทะเลทราย แบบทอ้งถ่ินของชนเผา่เบดูอิน  

                     เขา้พกัแคม้ป์กลางทะเลทราย LUXURY RUM MAGIC CAMP, PANORAMIC TENT   

 

 



 
 

วนัท่ีห้า/                                   วาดรัิม - เดดซี เช้า/กลางวนั/เยน็ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม – และเช็คเอา้ท ์ 

 อิสระเกบ็ภาพแห่งความประทบัใจบริเวณโดยรอบแคม้ป์กลางทะเลทรายวาดิรัม  
 เม่ือไดเ้วลาอนัควรนาํท่านเดินทางสู่ เดดซี ทะเลเดดซี (ใชเ้วลาประมาณ 4-5 ช.ม) ทะเลเดดซี เป็นจุดท่ีตํ่าท่ีสุดใน

โลก มีความตํ่ากวา่ระดบันํ้าทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเคม็ท่ีสุดในโลกมากกวา่ 20% ของนํ้าทะเลทัว่ไป ทาํ

ใหไ้ม่มีส่ิงมีชีวิตใดเลยอาศยัอยูไ่ดใ้นทอ้งทะเลแห่งน้ี อีกทั้งเดดซีเป็นจุดตํ่า  ท่ีสุดใน โลกจึงทาํใหบ้ริเวณน้ีมีออ็ก

ซิเจนและอากาศสดช่ืนถึงเมืองเดดซี  

เท่ียง              รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารในโรงแรมท่ีพกั บุฟเฟย ์

บ่าย นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั ซ่ึงโรงแรมท่ีพกัมีหาดส่วนตวัสามารถเดินลงหาดไดเ้ลยหรือจะใชบ้ริการรถรับ-ส่ง ของ

โรงแรม ใหท่้านไดเ้ขา้หอ้งพกั เปล่ียนเส้ือผา้เพื่อลงเล่นนํ้าเดดซี ใชเ้วลาตามอธัยาศยั และสามารถลงอีกรอบตอน

เชา้ได ้เพื่อสุขภาพผวิอุดมดว้ยแร่ธาตุ หรือจะอิสระวา่ยนํ้าในสระวา่ยนํ้าของโรงแรม 
คํ่า               รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารในโรงแรมท่ีพกั บุฟเฟย ์

                   เขา้พกัโรงแรมในเมืองเดดซี RAMADA RESORT DEAD SEA  HOTEL  

 

 

 

 



 
 

วนัท่ีหก/         เมาท์ เนโบ – มาดาบา - ป้อมปราการ แห่งกรุงอมัมาน เช้า/กลางวนั/เยน็ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม – และเช็คเอา้ท ์

 นาํท่านเดินทางสู่ เมาท์ เนโบ ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิท่ีตั้งอยูบ่นเขาซ่ึงเช่ือกนัว่าน่าจะเป็นบริเวณท่ีเสียชีวิตและฝังศพ

ของโมเสส ชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ภายในเก็บส่ิงของต่างๆท่ีขุดพบภายในบริเวณน้ี ชมอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์

สิทธ์แห่งโมเสส ลกัษณะเป็นไมเ้ทา้ในรูปแบบไมก้างเขน โดยอุทิศเป็นสัญลกัษณ์ของโมเสส และพระเยซู   ชม

และถ่ายรูปจุดชมวิว  นาํท่านเดินทางสู่เมือง มาดาบา หรือเมืองแห่งโมเสด  เขา้ชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่ง

เซนต์จอร์จ สร้างข้ึนช่วงระหว่างศตวรรษท่ี 6 ในยคุของไบแซนไทน์ ชม ภาพแผนท่ีดินแดนศักดิสิทธ์ิแห่งเยรู

ซาเลม ท่ีอยู่บนพื้นโบสถ์แห่งน้ี และถูกตกแต่งโดยโมเสดสี ประมาณ 2.3 ล้านช้ินแสดงถึงพื้นท่ีดินแดน

ศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ เช่น เยรูซาเลม, จอร์แดน, ทะเลเดดซี, อียปิต ์ฯลฯ 

เท่ียง  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

บ่าย นาํท่านชมเมืองหลวงอมัมาน ตั้งอยู่บนภูเขาทั้ง 7 ลูก และมีประวติัศาสตร์เก่าแก่ยาวนานกว่า 6,000 ปี ข้ึนชม  

ป้อมปราการ แห่งกรุงอัมมาน (CITDAEL) ถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบา้น การเมืองต่างๆรอบเมือง เชิญ

อิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของเมืองแห่งน้ี โดยมีฉากหลงัเป็น โรงละครโรมัน ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน

ประเทศจอร์แดน จุผูช้มได ้6,000 คน และตึกรามบา้นช่องท่ีตั้งอยูบ่นภูเขาสูง อนัแปลกตายิง่นกั ชม วิหารเฮอร์

ควิลสิ ท่ีสันนิษฐานวา่น่าจะถูกสร้างข้ึนระหวา่งปี ค.ศ. 161–180 ในสมยัโรมนั พระราชวังเก่าอุมเมยาด สร้างข้ึน

ในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผูน้าํชาวมุสลิมของราชวงศ์ ในสมยัมุสลิมไดเ้ขา้มาปกครองประเทศจอร์แดน ซ่ึง

ภายในประกอบหอ้งทาํงาน, หอ้งรับแขก ฯลฯ ใหท่้านใชเ้วลาอิสระในการชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมือง ของท่ีระลึก 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

20.00 น. จากนั้นนาํท่านสู่ สนามบินเพื่อเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย 

หมายเหตุ โปรแกรมสามารถปรับเปล่ียนไดใ้หเ้หมาะสมกบัเวลาและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง และ รูปภาพใชใ้นการอธิบายโปรแกรมเท่านั้น 
 
 
 
 



 
 

วนัท่ีเจ็ด/                             สนามบินสุวรรณภูมิ -/-/- 

01.55 น. ออกเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย ดว้ยสายการบิน โรยลัจอร์แดนเนียล เท่ียวบินท่ี RJ 182 0210 1515 

15.25 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวิสดิภาพและความประทบัใจ  

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

 

วนัเดนิทาง 2566 (คณะ15ท่านขึน้ไป) ระดบัที่พกั พกัคู่ พกัเดีย่วเพิม่ 

12 – 18 มี.ค. 4 ดาว 69,900 8,000 

9 – 15 เม.ย. 4 ดาว 72,900 8,000 

30 เม.ย. - 6 พ.ค 4 ดาว 71,900 8,000 

 

เง่ือนไขการสํารองท่ีน่ัง 

1.จองพร้อมชาํระงวดแรก 30,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยืน่ขอวีซ่าตามท่ีกาํหนด  

2.ส่วนท่ีเหลือชาํระภายใน 1 เดือนก่อนเดินทาง หรือตามวนัท่ีระบุในใบยนืยนัจองทวัร์ เน่ืองจากจะตอ้งใชใ้นการออก

ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยนืยนัการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต 

3.การยกเลิกทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิหกัเงินตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง  

 

อตัรานีร้วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั โดยสายการบิน RJ ชั้นประหยดั  

2. ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง  

3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมระดบั 4  ดาว ตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั รวมท้ังส้ิน 4 คืน  

4. ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการพร้อมนํ้าด่ืมระหวา่งม้ือ และระหวา่งวนั 2 ขวด ต่อวนั 

5. ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 

6. ไกดท์อ้งถ่ินประเทศจอร์แดนภาษาองักฤษ และหวัหนา้ทวัร์ไทยในกรณีผูเ้ดินทาง 15 ท่านข้ึนไป 

7. ค่าวีซ่าแบบหมู่คณะประเทศจอร์แดน  

8. ค่าประกนัอุบติัเหตุแบบหมู่คณะรายละเอียดกรรมธรรม ์

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาท่องเที่ยวแบบหมุ่คณะ Jordan 

- หนังสือเดนิทาง ตอ้งมีอายเุหลือการใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง และตอ้งมีหนา้วา่งเหลือสาํหรับประทบัตราวี

ซ่า และตราประทบัเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ สแกนหรือถ่ายรูปส่งทางอีเมลห์รือส่งทางไลน์ 

 

 

 

 



 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าจดัทาํหนงัสือเดินทาง 

2. ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ฯลฯ 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ 

5. ค่าทิปข่ีมา้, ค่าข่ีลา, ข่ีอูฐ, รถมา้ ฯลฯ , ค่าทิปรถมา้ท่ีเมืองเพตรา และค่าทิปคนขบัรถในทะเลทรายวาดิรัม 

6. ค่าทิปไกด ์3USD/ ท่าน/วนั และพนกังานขบัรถโดยเฉล่ีย 2USD/ท่าน/ วนั คือ ทั้งทริปจาํนวน 5 USDX5 วนั =25 USD 

สาํหรับหวัหนา้ทวัร์ไทยทิปตามความพอใจ (วนัละ3USDข้ึนตํ่า) X 7 วนั 

 

 

 หมายเหตุ 

1.ในกรณีท่ีไม่ครบ 15 ท่าน จะไม่มีหวัหนา้ทวัร์เดินทางดว้ย หรือปรับราคาข้ึนตามผูเ้ดินทางจริง 

2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ข

ไดแ้ละจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์

และเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

3.เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4.กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจน

ความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

5. หากสายการบินมีการยกเลิกเท่ียวบินหรือหากมีเหตุการณ์ประการใดท่ีเกิดข้ึนจากสายการบินทางบริษทัฯ ขอสงวน

สิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์หนา้งานท่ีเกิดข้ึนจริง 

6. หากสายการบินมีการยกเลิกเท่ียวบิน, เท่ียวบินล่าชา้ หรือหากมีเหตุการณ์ประการใดท่ีเกิดข้ึนจากสายการบิน ซ่ึงทาํ

ใหเ้กิดผลกระทบกบัท่านผูมี้บินเท่ียวภายในประเทศ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนใดๆ 

7. ในกรณีท่ีผลตรวจเป็นติดเช้ือโควิด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเกิดข้ึน 

8. ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถระบุท่ีนัง่ได ้กรณีขอท่ีนัง่พิเศษ บริษทัฯจะทาํการขอท่ีกบัทางสายการบินให้ ทั้งน้ีบริษทัฯไม่ยนืยนัจะได้

ตามคาํขอซ่ึงข้ึนอยูก่บัสายการบินและจาํนวนท่ีนัง่ผูโ้ดยสารในแต่ละเท่ียวบิน 


