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ก ำหนดกำรเดินทำง จ ำนวนผู้เดินทำง 10 ท่ำนขึ้นไป

ราคา 98,900 บาท/ท่าน 
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00.20 น. น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองอัมมำน ประเทศจอร์แดน
โดยสำยกำรบิน รอยัล จอร์แดนเนียล เที่ยวบินที่(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 9 
ช.ม.)

05.05 น.   ถึง สนำมบินนำนำชำติอัมมำนควีนอำเลีย ณ กรุงอัม
มำน ประเทศจอร์แดน หลังผ่ำนพิธีตรวจคนเข้ำเมืองและรับสัมภำระเรียบร้อย
แล้ว (เวลำท้องถิ่นช้ำกว่ำประเทศไทย 4 ชั่วโมง)

DAY 1



น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมำดำบำ (Madaba) เรียกอีกชื่อหนึ่งว่ำ เมืองแห่งโมเสกตั้งอยู่ทำงตะวันตกเฉียงใต้ของกรุง
อัมมำนไปรำว 33 กิโลเมตร ถือว่ำเมืองส ำคัญในอดีตสมัยโรมัน ทั้งเป็นเมืองส ำคัญอยู่บนเส้นทำงโบรำณที่มีชื่อเสียงและเป็น
ศูนย์กลำงท ำโมเสก

DAY 2



น ำท่ำนสู่ ยอดเขำเนโบ(Mount Nebo) สถำนที่ฝังศพของ
โมเสสและเป็นหนึ่งในสถำนทีศ่ักดิส์ิทธิ์ทีสุ่ดของจอร์แดน มีโบสถ์
แห่งเมำท์เนโบสันนิษฐำนว่ำสร้ำงขึ้นในรำวปี ค.ศ.300 -400 
ในช่วงยุคไบแซนไทน์เพื่อเป็นที่ระลึกถึงโมเสส จำกที่นี่สำมำรถเห็น
ทิวทัศน์แบบพำโนรำมำของหุบเขำแม่น้ ำจอร์แดน เด็ดซี เจริโค และ 
ยำรูซำเล็ม  



จำกนั้นน ำท่ำนผ่ำนชม ปรำสำทเครัค (Kerak Castle) ปรำสำทสมัยครูเสดที่มีประวัติศำสตร์อันยำวนำน สร้ำงในปี ค.ศ. 1142 
โดย ผู้ปกครอง PAYEN LE BOUTIELLER ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลำงขนำดใหญ่ของนักรบครูเสดและสร้ำงเพื่อควบคุมเส้นทำงทั้งทำง
เหนือและใต้และใช้ในกำรต่อสู้ในสงครำมครูเสดกับกองทัพมุสลิม จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1187 ได้ถูกเข้ำท ำลำยโดยนักรบมุสลิม 



ที่พัก MOVENPICK RESORT PETRA 



น ำท่ำนสู่ เพตร้ำ (Petra) มหำนครสีดอกกุหลำบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขำแห่งโมเสส ได้รับกำรประกำศให้เป็นมรดกโลกจำกองค์กำรยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 น ำท่ำนเดิน
ชมควำมสวยงำมของผำหินสีชมพูสูงชันทั้ง 2 ข้ำงคล้ำยกับแคนยอน น้อย ๆ และ สิ่งก่อสร้ำง รูปป้ันแกะสลัก ต่ำงๆ เช่น รูปปั้นเทพเจ้ำต่ำงๆ, รูปกองคำรำวำน
อูฐ, รูปชำวนำบำเทียน, ท่อส่งล ำเลียงน้ ำเข้ำสู่เมือง ฯลฯ สุดปลำยทำงของช่องเขำพบกับควำมสวยงำมของ มหำวิหำรศักดิ์สิทธิ์ เอล-คำซเนท์ ( EL-KHAZNEH 
/ TREASURY) วิหำรที่แกะสลักโดยเจำะเข้ำไปในภูเขำสีชมพูทั้งลูก สร้ำงขึ้นเพื่อเป็นกำรเฉลิมฉลองให้กับผู้ปกครองเมือง ในอดีตใช้เป็นสถำนที่ท ำพิธีกรรมทำง
ศำสนำ และเป็นสุสำนฝังศพของผู้ปกครองเมืองและเครือญำติ

DAY 3



น ำท่ำนเดินทำงสู่ วำดิรัม หรือ หุบเขำแห่งพระจันทร์ (Wadi Rum) ทะเลทรำยวำดิรัมว่ำกันว่ำมีมนุษย์อยู่อำศัยมำแล้วตั้งแต่ 8,000 
ปีก่อนคริสตกำล แม้ว่ำจะมีสภำพแวดล้อมแห้งแล้ง หำสิ่งมีชีวิตอยู่ได้ยำกก็ตำม ทะเลทรำยวำดิรัมมีภำพเขียนฝำผนังของมนุษย์ยุค
โบรำณหลำยจุด แสดงให้เห็นวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของคนสมัยนั้น ให้ท่ำนได้สัมผัสกำรนั่งรถตะลุยทะเลทรำย ชมบรรยำกำศของ 2 
ข้ำงทำง



MAZAYEN LUXULY CAMP 



น ำท่ำนเดินทำงสู่ ทะเลสำบเดดซี (Dead Sea) หรือทะเลมรณะ เป็นทะเลสำบมีอำณำบริเวณมีลักษณะเป็นแอ่งน้ ำขนำดใหญ่ที่ไม่มีทำงไหล
ออกไปสู่แหล่งน้ ำอื่นซึ่งก็เหมือนกับลักษณะของทะเลสำบทั่วๆไป มีควำมลึกของระดับน้ ำเฉลี่ยที่ 120 เมตร ทะเลสำบมีตั้งอยู่บนพื้นที่ต่ ำกว่ำ
ระดับน้ ำทะเลถึง 400 เมตร และ มีควำมเค็มที่สุดในโลกมำกกว่ำ 20% ของน้ ำทะเลทั่วไป ท ำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเลยอำศัยอยู่ได้ในท้องทะเลแห่งนี้

DAY 4



กลำงวัน  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ O BEACH RESORT

หลังมื้อกลำงวัน น ำท่ำนอิสระในกำรลงเล่นน  ำทะเลเดดซี ท้ำพิสูจน์ว่ำ
สำมำรถลอยตัวได้จริงหรือไม่  (ข้อควรและข้อระวังต่ำงๆในกำรลงเล่นน้ ำทะเลควร
ฟังค ำแนะน ำจำกมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้ำทัวร์)



MOVENPICK RESORT DEAD SEA 



น ำท่ำนเดินทำงสู่ ปรำสำทอัจลุน (Ajloun Castle) ป้อมปรำกำรทำง
ตอนเหนือที่ตั้งอยู่บนภูเขำเพื่อใช้สกัดกำรรุกรำนของชำวคริสต์ทำงตะวันตก ถูก
สร้ำงขึ้นตำมค ำสั่งของซำลำดินในช่วง ค.ศ. 1184-1185 โดย Izz al-Din 
Usama หลำนของซำลำดิน น ำท่ำนเดินชมในตัวปรำสำท ซึ่งภำยในจะมีพิพิธภัณฑ์ 
จัดแสดงอำวุธ สิ่งของโบรำณและชมทัศนียภำพของเมืองอัจลุน

DAY 5



น ำท่ำนเดินทำงสู่ นครเจอรำช (Jerash) หรือ “เมืองพันเสำ” เป็น
หนึ่งในสิบของเมืองที่ยิ่งใหญ่ในสมัยโรมันสันนิษฐำนว่ำเมืองนี้น่ำจะถูกสร้ำงใน 
รำว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกำลเดิมทีในอดีตเมืองแห่งนี้ชื่อว่ำ ในปี ค.ศ. 
749นครแห่งนี้ได้ถูกแผ่นดินไหว คร้ังใหญ่ท ำลำยและถูกฝังกลบโดยทรำย
หลังจำกนั้นก็ได้สูญหำยไปเป็นนับพันปี 

น ำท่ำนชมสถำปัตยกรรมต่ำงๆภำยในเมือง ชม ซุ้มประตูกษัตริย์
เฮเดรียน สนำมแข่งม้ำฮิปโปโดรม และ โอวัลพลำซ่ำ สถำนที่พบปะสังสรรค์
ของชำวเมือง, วิหำรเทพซีอุส และวิหำรเทพีอำร์เทมิสเทพีประจ ำเมืองเจอรำช 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ เมืองอัมมำน เมืองหลวงของประเทศ
จอร์แดน เป็นเมืองที่มีประวัติศำสตร์ยำวนำน และควำมเป็นมำมำกว่ำ 6,000 
ปี ผสมผสำนควำมลงตัวของอำรยะธรรมยุคโบรำณ และ ควำมทันสมัยของ
โลกปัจจุบันอย่ำงลงตัว 



ที่พัก KEMPINSKI AMMAN 



น ำท่ำนสู่ ป้อมปรำกำรอัมมำน โบรำณสถำนอำยุ 6,000 ปีต้ังอยู่บนยอดเขำสูงสุดในเมืองอัมมำน เป็นโบรำณสถำนเก่ำที่
มีอำยุย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยยุคหิน ซำกปรักหักพังนั้นเผยให้เห็นอิทธิพลด้ำนสถำปัตยกรรมที่มำจำกยุคเหล็ก รวมถึงยุคโรมัน ยุคไบ
แซนไทน์และยุคอุมัยยะฮ์ จำกนั้นน ำท่ำนสู่ โรงละครโรมันอัมมำน หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวโบรำณสถำนที่สวยงำมมำกที่สุดในอัมมำน 
โรงละครที่มีควำมลำดเอียงลึกลงไป มีกำรออกแบบสุดสร้ำงสรรค์และสำมำรถจุคนได้ประมำณ 6,000 คน ซึ่งโรงละครแห่งนี้จุคน
จ ำนวนมำกมำตั้งแต่เกือบ 2,000 ปีที่แล้ว

DAY 6



กลำงวัน  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ TAWAHEEN AL HAWA 
RESTAURANT

น ำท่ำนเดินทำงสู่ ย่ำนดำวน์ทำวน์ แหล่งส ำหรับนักชอ้ปปิ้ง 
เต็มไปด้วยสินค้ำแนวตะวันออกกลำงรวมทั้งสินค้ำพื้นเมือง อิสระให้ท่ำน
ได้เลือกซื้อสินค้ำและของฝำก

ค่ ำ อิสระให้ท่ำนรับประทำนอำหำรค่ ำตำมอธัยำศัย เพื่อ
ไม่ให้เป็นกำรเสียเวลำเลือกซื อสินค้ำ



02.10 น. น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน 
รอยัล จอร์แดนเนียล เท่ียวบินที่ RJ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 9 
ช.ม.)
15.15 น. เดินทำงถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย
สวัสดิภำพพร้อมควำมประทบัใจ แล้วคุณ ... จะรักเรำ

DAY 7







> “กำรจอง” กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่ำนละ 30,000 บำท 

• ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษัท อิมเมจ ฮอลเิดย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด

• ช ำระโดยเงินสด

• ช ำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยังเบอร์ Fax 0-2661-8083)

ชื่อบัญชี บริษัท อิมเมจ ฮอลเิดย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด

ธนำคำรกสิกรไทย  สำขำ สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร์)    เลขที่  639-1-00264-7  บัญชีกระแสรำยวัน                  
หรือ ธนำคำรกรุงไทย  สำขำย่อยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร์ เลขที่ 081-6-00318-1 บัญชกีระแสรำยวัน 

> “กำรจ่ำยส่วนที่เหลือ” กรุณำช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วัน

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน



อัตรำค่ำบริกำรนี รวม

• ค่ำบัตรโดยสำรเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนำจร ตำมที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร  
(ยกเว้นเดินทำงแบบ PRIVATE GROUP)

• ค่ำที่พัก  ห้องละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำร  หรือระดับเดียวกัน

• ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร 

• ค่ำใช้จ่ำยของมัคคุเทศก์ที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกให้กับท่ำนในตลอดกำรเดินทำง

• ค่ำกระเป๋ำเดินทำง และค่ำประกันอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงิน ท่ำน
ละ  2,000,000.- บำท

• อัตรำค่ำบริกำรนี ไม่รวม

• ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว  อำทิ ค่ำอำหำร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด
, ค่ำโทรศัพท์ เป็นต้น

• ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย และค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม

• ค่ำท ำหนังสือเดินทำง

• ค่ำภำษีเชื อเพลิงท่ีทำงสำยกำรบนิอำจมีกำรเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก

กำรยกเลิก  : 
• กรุณำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 21 วันท ำกำร มิฉะนั้น ทำงบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจ ำ

• กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 14 วันท ำกำร ทำงบริษัทฯ มีควำม
จ ำเป็นต้องหัก 50% ของอัตรำค่ำบริกำร

• กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 10 วันท ำกำร ทำงบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมด



หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรับบริกำร
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงท่ีเคยเดินทำงแลว้มีประวัตคิวำมประพฤติไม่น่ำรกั หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำ
หยำบคำย, ดื่มสุรำบนรถ, ก่อเสียงร ำคำญรบกวนผู้อื่น, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ท้ังนี้เพื่อควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงท่ีมีอำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังนี้เพื่อควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงท่ีมีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอื่นเพื่อไปท ำงำน หรือเพื่อกำรอื่นใดอันมิใช่กำรท่องเท่ียว

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บรกิำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวรเ์พื่อหำข้อสรปุรว่มกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบ
ขออภัยเพรำะบำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงส ำหรบัท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บรกิำรแก่ท่ำนที่มีเด็กทำรกอำยุต่ ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำ
ข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บรกิำรแก่ท่ำนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวรห์รอืบำงเส้นทำง ยกเว้นทัวร์คณะสว่นตัว

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนที่จองทัวรไ์ว้แลว้ แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปที่แจง้ชื่อรอไว้ ท้ังนี้เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทำงท่ำนอื่น

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผู้เดินทำงต่ ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบลว่งหน้ำก่อนเดนิทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะ
จัดหำคณะทัวร์อื่นทดแทนหำกท่ำนต้องกำร

9.ในกรณีท่ีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย 

โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง  21 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจ ำ 

หำกยกเลิกก่อนเดินทำง  14 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร

หำกยกเลิกก่อนเดินทำง  10 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบรกิำร



10.ในกรณีท่ีท่ำนขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จำ่ยเพ่ิม เฉพำะค่ำธรรมเนียม
ในกำรยื่นวีซ่ำและค่ำเปลี่ยนชื่อตัว๋เครื่องบินเท่ำนั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญำตให้เปลี่ยนชื่อหรอืคืนตั๋ว

11.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรยื่นวีซ่ำแล้ว

12.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรท่ีท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรอืออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผู้เดินทำง 
เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง, พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงกำรท่ีมิได้เดินทำงเพรำะเหตุภยั
ธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเท่ียวบิน

13.ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซื้อตัว๋เครื่องบินภำยในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ท่ีก่อให้เกิด
ค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพื่อขอค ำยืนยันส ำหรับกำรออกเดินทำงของทัวร์นั้นๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซื้อตั๋วหรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป 
โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์นั้น ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส ำหรับค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดขึน้

14.บริษัทฯ จะส่งก ำหนดกำรท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำรำยกำรท่องเท่ียวดังกลำ่วไม่
ตรงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะกำรเปลี่ยนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือกำรปรับเปลี่ยนรำยกำรท่องเท่ียวใด ๆ  ท่ำนมีสิทธิ์ขอยกเลิก
กำรเดินทำงได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดินทำงไม่น้อยกว่ำ  7  วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟ
นอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ ำเป็นหรือสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, กำรนัดหยุดงำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัย
ธรรมชำติ, อุบัติเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ท้ังนี้เพื่อค ำนึงถึงควำม
ปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของท่ำนให้ได้มำกท่ีสุด

15.สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แลว้ หำกในวันเดินทำง สถำนท่ีท่องเท่ียวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน
ตำมท่ีระบุไว้ในเอกสำรของสถำนที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรำยกำรเพื่อให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่ำช้ำหรอืเหตุอื่นใดเกิดขึ้น
ระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ท่องเท่ียวดงักล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่
ท่ำน



16.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่ำน อันเนื่องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำท
จำกตัวนักท่องเท่ียวเอง

17.ของก ำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดังกล่ำว
ในขณะร่วมเดินทำงไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตำมอัธยำศัย

18.ต ำแหน่งท่ีนั่งบนเครื่องบินเป็นไปตำมเงื่อนไขตัว๋เครื่องบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต ำแหน่งท่ีนั่งได้เอง ท้ังนี้บริษัทฯ จะ
พยำยำมจัดท่ีนั่งให้แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีท่ีสุดภำยใตล้ักษณะต ำแหน่งท่ีนั่งแบบหมู่คณะที่สำยกำรบินจัดให้มำ

19.บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดท่ีีได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงท่ีเชื่อมั่นในมำตรฐำนของบรษิัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไปท่องเท่ียวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และ
เข้ำใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่ำนไดเ้ดินทำงไป

20.เม่ือท่ำนจองทัวร์และช ำระมัดจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น


