
 

 

  
 
 
 
 

 

 
เที่ยวประเทศ จอร์แดน 8 วัน 5 คืน 

เทีย่วอารยธรรมกว่า 3,000ปี ชมมหานครหลากวัฒนธรรม ชมนครสี
กุหลาบนครเภตรา สัมผัสความมหัศจรรย์ของทะเลเดดซีทีเ่ค็มทีสุ่ดในโลก  

ขีอู่ฐ+ น่ังรถ 4WD ตะลุยเนินทราย ล่องเรือท้องกระจก 

         โดยสายการบนิ  Emirates Airlines (EK) 
 

บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงไปทอ่งดนิแดนแหง่อ        ำรยธรรมเก่ำแก่ทีม่วีฒันธรรมโบรำณมำอย่ำงยำวนำนชมนครศลิำ
สชีมพหูรอืสกีุหลำบ ณ เมอืงเภตรำ สมัผสัควำมมหศัจรรยข์องทะเลเดดซทีะเลทีเ่คม็ทีส่ดุในโลก ณ ประเทศจอรแ์ดน  
อมัมาน ในอดตีสมยัยุคกำรปกครองของจกัรวรรดโิรมนัเมอืงอมัมำนเคยมชีือ่ว่ำ “ฟิลำเดลเฟีย” และปัจจบุนัจงึกลำยเป็นเมอืง

หลวงของประเทศจอรแ์ดน 
อควาบา  เมอืงท่ำและเมอืงท่องเทีย่วตำกอำกำศทีส่ ำคญัของประเทศ ทเีรยีกว่ำทะเลแดงทะเลแดงเป็นทะเลแห่งประวตัสิำสตร ์ที ่

ไดม้กีำรกล่ำวขำนในพระคมัภรีข์องศำสนำครสิตว์่ำทะเลแห่งนี้ เป็นสถำนทีโ่มเสสไดท้ ำอศัจรรยโ์ดยกำรชไูมเ้ทำ้แหวก
ทะเลแดงเป็นทำงเดนิพำชำวอสิรำเอลหนีใหร้อดพน้จำกกำรตำมล่ำของทหำรอยิปิต ์

เภตรา มหำนครสดีอกกุหลำบทีซ่่อนตวัอยู่ในหบุเขำแห่งโมเสส ไดร้บักำรประกำศใหเ้ป็นมรดกโลกจำกองคก์ำรยเูนสโกปี ค.ศ. 
1985 และ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องแหง่โลกใหม่ เทีย่วชม Little Petra สว่นหนึง่ของอำรยธรรม ชำวนำบำเทยีน 
Nabatean ชนชำตผิูส้รำ้งนครเพตรำโบรำณ สถำนทีต่ัง้อยูท่ำงตอนเหนือของเพตรำ ห่ำงออกไปประมำณ 8กม. 

ทะเลทรายวาดิรมั  ทะเลทรำยทีข่ ึ้นชือ่ว่ำสวยทีส่ดุในโลกแห่งหนึง่ เป็นทะเลทรำยอนักวำ้งใหญ่และเงยีบสงบมผีนืทรำยสสีม้เมด็
ละเอยีดและจะเปลีย่นสไีปตำมสขีองพระอำทติย ์
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เดดซี ทะเลทีถู่กบนัทกึลงในหนงัสอืกนิเนสบุ๊คว่ำ เป็นจุดทีต่ ำ่ทีส่ดุในโลก มคีวำมต ำ่กว่ำระดบัน ้ำทะเลถงึ 400 เมตร และ มี
ควำมเคม็ทีส่ดุในโลกมำกกว่ำ 20 เปอรเ์ซนตข์องน ้ำทะเลทัว่ไป ท ำใหไ้มม่สีิง่มชีวีติใดเลยอำศยัอยู่ไดใ้นทอ้งทะเลแหง่นี้ 

 

ก าหนดการเดินทาง  10-17 ต.ค./ 12-19 ต.ค. / 22-29 ต.ค./ 7-14 พ.ย./ 28 พ.ย.-05 ธ.ค.2563 
    04-11 ธ.ค./ 5-12 ธ.ค. / 19-26 ธ.ค.2563 
 

วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู   
23.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 8 สายการบิน Emirates Airlines  

เคาน์เตอร ์T เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้เครือ่ง (กรณุามาให้ตรง
เวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 
 

วนัทีส่อง ดไูบ(สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์ - อมัมาน (จอรแ์ดน) - เจราช-อจัลุน-อมัมาน 
02.25 น.  ออกจากเดินทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบิน Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี EK-371 
05.35 น. เดินทางถึงสนามบินนครดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์เพื่อแวะเปล่ียนเครือ่ง  

(ดไูบเวลาช้ากว่าประเทศไทย 3 ชัว่โมง) 
07.30 น. น าท่านออกเดินทางสู่กรงุอมัมาน โดย Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี EK-901 
09.35 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรงุอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัท่านทีส่นามบนิ จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองเจราช Jerash (ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงทีไ่ดช้ื่อวา่เป็นเมอืงโรมนัโบราณ The Roman city of Jerash หรอื
เป็นทีรู่จ้กักนัในนามว่า “เมอืงพนัเสา” และ “ปอมเปอแีห่งตะวนัออก” ในอดตีเมอืงเจราชเป็น 1 ใน 10 เมอืงใน
อาณาจกัรของโรมนั อดตีทีผ่่านมาไดเ้จอแผ่นดนิไหวหลายครัง้ กระทัง่แผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่ท าใหเ้มอืงถลม่
อย่างราบคาบ จนกลายเป็นเมอืงทีถู่กลมืไปเป็นพนัปีจนถูกทิง้รา้งและมผีูข้ดุพบใน ค.ศ.1878 รฐับาลจอรแ์ดน
ไดก้ลบัมาฟ้ืนฟูบรูณะนครโรมนัแห่งนี้ใหก้ลบัมามชีวีติชวีาอกีครัง้ จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ถนนคารโ์ด
หรอื ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลกัอนัเก่าแก่แห่งเมอืงนี้ซึง่บนถนนหลกัเสน้น้ีเตม็ไปดว้ยล่องรอยของการเดนิ
ทางผ่านของรถมา้ ชมน ้าพุใจกลางเมอืง หรอื Nymphaeum ซึง่สรา้งใน ปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทศิแด่เทพธดิาแห่ง
ขนุเขาและน าท่านสูโ่อวลัพลาซ่า Oval Plaza สถานทีพ่บปะสงัสรรคก์นัของชาวเมอืงเจราช ทีล่อ้มรอบดว้ย
เสาคอรนิเทยีมกว่า 160 ตน้ จากนัน้น าท่านเข้าชมโรงละครอนัยิง่ใหญ่ทีส่ามารถจุผูช้มไดถ้งึ 3,000 คน ซึง่มี
จุดเสยีงสะทอ้นตรงกลางโรงละคร สามารถทดสอบกบัความอศัจรรยน์ี้ไดด้ว้ยการพดูเพยีงเบา ๆ กจ็ะมเีสยีง
สะทอ้นเขา้มาในหขูองท่านอกีครัง้ จากนัน้น าท่านชมและถ่ายรปูกบัเทวสถานอารที์มิสแห่งเจราช 
Temple of Artemis เป็นสิง่ก่อสรา้งอนัสวยงามและมคีวามส าคญัต่อเมอืงเก่า สรา้งขึน้พื่อใชเ้ป็นสถานที่
ส าหรบัท าพธิบีวงสรวง และบชูายญัต่อเทพอีงคน์ี้ แบ่งเป็น 3 ชัน้ คอื ชัน้นอก ชัน้กลาง ชัน้ใน ทีต่กแต่งดว้ย
แผ่นหนิอ่อน เมื่อตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่12 เทวสถานอารท์มีสิกถ็ูกเปลีย่นเป็นป้อมส าหรบักองทหาร สมเดจ็พระ
เจา้บอลวนิดท์ี ่2 แห่งเยรูซาเลม็ ยดึและเผาป้อมในปี ค.ศ. 1121 ถงึ ค.ศ. 1122 ผนงัภายในยงัแสดงรอยความ
เสยีหายทีเ่กดิจากเพลงิไหม ้

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงอจัลุน Ajloun เมอืงทีต่ัง้อยู่บนภูเขาสงูทีห่อ้มลอ้มไปดว้ยป่าตน้สน และตน้มะกอก 
จากนัน้น าท่านชมปราสาทอจัลุน Ajloun Castle หรอืป้อมอจัลุนซึง่เป็นป้อมของชาวมุสลมิทีม่คีวามส าคญัใน
ยุคท าสงครามครเูสด ทีถู่กสรา้งโดยพวกนกัรบมุสลมิของซาลาดนิในปี ค.ศ. 1184  โดยไดด้ดัแปลงมาจาก
โบสถเ์ดมิ และพฒันามาใชเ้ป็นป้อมทหารในการต่อสูร้บกบัพวกนกัรบครเูสด และในปี ค.ศ. 1260 ถูกเขา้
ท าลายโดยกองทพัมองโกล  จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสูก่รุงอมัมาน ในอดตีสมยัยุคการปกครองของ
จกัรวรรดโิรมนัเมอืงอมัมานเคยมชีื่อว่า “ฟิลาเดลเฟีย” และปัจจบุนัจงึกลายเป็นเมอืงหลวงของประเทศจอรแ์ดน 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาวหรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม อมัมาน-มาดาบา-เม้าท์เนโบ-เดดซี 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองมาดาบา Madaba หรอืเมอืงแห่งโมเสก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  

เมอืงแห่งนี้ในอดตีเป็นเสน้ทางส าคญัสมยัโรมนัดนิแดนอนัศกัดิส์ทิธิแ์ห่งเยรูซาเลม็และเมอืงแห่งเรื่องราวของ
โมเสสทีส่ าคญัทางหน้าประวตัศิาสตรข์องศาสนายูดา, ครสิต ์และอสิลามยงัเป็นศนูยก์ลางทีข่ ึน้ชื่อเรื่องการท า
โมเสกเป็นศลิปะการตกแต่งด้วยชิ้นแก้ว, หนิ,หรอืกระเบื้องชิ้นเลก็ๆ ซึ่งใช้ในการตกแต่งมหาวหิาร หรอืใน
ปัจจุบนัใชป้ระยุกตใ์นการตกแต่งบา้นเรอืนจนไดย้าว่าเมอืงแห่งโมเสกนัน่เอง   จากนัน้น าท่านชมเมาท์เนโบ 
Mount Nebo หรอืยอดเขาเมาทเ์นบู สถานทีส่ าคญัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโมเสสซึ่งเป็นที่โมเสสเสยีชวีติปัจจุบนัยงัมี
หลุมพระศพสถติยอ์ยู่ ณ แห่งนัน้ บนยอดเขาเนโบเป็นทีต่ัง้ของอนุสรณ์ไมเ้ทา้ศกัดิส์ทิธิแ์ห่งโมเสส ทีอ่อกแบบ
เป็นไม้กางเขนซึ่งภายหลงักลายเป็นสญัลกัษณ์ของโมเสสและพระเยซู ที่นี่ยงัม ี“โบสถ์แห่งเมาท์เนโบ” เป็น
โบสถ์กรกี-ออรท์อดอกซ์แห่งเซนต์จอรจ์สรา้งในราวปี ค.ศ.600 ยุคของไบแซนไทน์ อนัเป็นจุดที่ตัง้ของภาพ
โมเสกโบราณทีใ่หญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งในโลก ชมอนุสรณ์และยงัเป็นสถานทีท่ีพ่ระสนัตะปาปา จอรน์พอลที ่2 เคย
เสดจ็มาอกีดว้ย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสูท่ะเลเดดซี Dead Sea ทะเลทีไ่ดช้ื่อว่า “เคม็” ทีส่ดุในโลก ทีส่ิง่มชีวีติไม่สามารถอาศยัอยู่ได ้

จงึถูกขนานนามว่าเป็นทะเลมรณะ ทะเลเดดซนีบัว่าเป็นพืน้ทีท่ีอ่ยู่ต ่ากว่าระดบัน ้าทะเลมากทีส่ดุ เนื่องจากน ้าใน
ทะเลเดดซมีคีวามหนาแน่นมาก และมเีกลอืละลายอยู่ในน ้าถงึ 25% จงึท าใหว้ตัถุต่างๆ สามารถลอยเหนือน ้า
ได ้แมแ้ต่คนทีล่งไปว่ายน ้ากไ็มจ่มเช่นกนั จนกระทัง่เดนิทางถงึทีพ่กัใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรอือสิระใน
การลงเล่นน ้าทะเลและพสิจูน์ความจรงิว่าท่านลอยตวัไดจ้รงิหรอืไม่ (ทัง้นี้กำรลงเล่นน ้ำในทะเลนัน้ มวีธิขี ัน้ตอน
กำรลงเล่น และขอ้ควรระวงัต่ำงๆ ควรฟังค ำแนะน ำจำกไกดท์อ้งถิน่และหวัหน้ำทวัร)์  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีสี่ ่ เดดซี-เครคั-นครเพตรา 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองเครคั Kerak (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  เมอืงซึง่ตัง้อยู่บนทีร่าบสงู
ขนาดใหญ่ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทศัน์อนังดงามระหว่างทางขึน้สูเ่ขาโดยเฉพาะบรเิวณทีถ่กูเรยีกขานกนั
ว่าเป็น “แกรนดแ์คนยอนแห่งจอรแ์ดน”  น าท่านแวะชมและถ่ายรปูภายนอกกบัปราสาทเครคัแห่งครเูสด 
สรา้งในปี ค.ศ. 1142 ในอดตีเป็นเมอืงศนูยก์ลางขนาดใหญ่ของนกัรบครเูสดและสรา้งเพื่อควบคมุเสน้ทางทัง้
ทางเหนือและใตแ้ละใชใ้นการต่อสูใ้นสงครามครเูสดกบักองทพัมุสลมิจนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1187 ไดถู้กเขา้



 

 

ท าลายโดยนกัรบมุสลมิภายใตก้ารน าทพัของซาลาดนิ  จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองเพตรา Petra เมอืงทีต่ัง้
ของ “นครเพตรา” สญัลกัษณ์ของเมอืงเพตรา ไดร้บัสมญานามวา่ “ นครศลิาสกีุหลาบ หรอื The Road City ” ที่
ไดร้บัสมญานามนี้เน่ืองจากอาคารบา้นเรอืนนัน้แกะสลกับนหนิทีม่สีสีม้และแดง ค าว่าเพตรานัน้ในภาษากรกีมี
ความหมายว่า “หนิ” นัน่เอง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเข้าชมนครเพตรา   ใหท้่านสมัผสั 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกอนัน่าอศัจรรย ์ทีน่อกจากจะขนาน

นามว่า “ นครศลิาสกีุหลาบ The Road City ” แลว้ ยงัมอีกีฉายาว่า “ นครทีส่ญูหายไป หรอืThe Lost City ” 
ชมความสวยงามดัง่มนตส์ะกดทีซ่่อนตวัลกึลบัอยู่ในหบุเขาวาดมิซูา ซึง่ในอดตีนครเพตราคอืนครแห่งการคา้
ขายทีม่ขีนาดใหญ่ เป็นเมอืงทีส่รา้งขึน้มาตัง้แต่สมยัไบแซนไทน์ ก่อนครสิตกาลถงึ 400 ปี  โดยพวกบานาเทยีน 
และถูกทิง้ลา้งมานานกว่า  700 ปี จงึถูกคน้พบโดยนกัส ารวจชาวสวสิเซอรแ์ลนด ์นายโจฮนัน์ ลุดวกิ เบริก์
ฮาดท ์ในปี ค.ศ.1812 ต่อมาในปี ค.ศ.1985 นครเพตราจงึไดร้บัการจดทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนส
โก ้และเคยใชเ้ป็นทีถ่่ายท าภาพยนตรช์ื่อดงั เรื่องอนิเดยีนน่า โจนส ์ขมุทรพัยส์ดุขอบฟ้า,Transformers, The 
Mummy Returns ฯลฯ และยงัไดร้บัการคดัเลอืกจากนิตยสาร Smithsonian ใหเ้ป็น 1 ใน 28 สถานทีต่อ้งไป
เยอืนก่อนตายอกีดว้ย ให้ท่านได้นัง่รถม้าระยะทางประมาณ 800 เมตร ระหว่างทางท่านจะไดพ้บกบัความ
แปลกตาของภูเขาทีเ่กดิจากการแยกตวัของเปลอืกโลกและการกดัเซาะของน ้าทีเ่กดิขึน้เมื่อหลายลา้นปีก่อน ที่
เรยีกว่า ซอกหนิซคิ The Siq ทีม่รีะยะทางประมาณ 1.5 กม และจะสิน้สดุปลายทางของช่องเขากจ็ะพบกบั
ความสวยงามของมหาวิหารศกัด์ิสิทธ์ิ เอล-คาซเนท ์สญัลกัษณ์ของนครเภตรา ลกัษณะเป็นวหิารทีเ่จาะ
หน้าผาหนิและแกะสลกั ความสงูถงึ 40 เมตร ของภูเขาทีม่ลีกัษณะเป็นภูเขาสชีมพทูัง้ลกู โดดเด่นดว้ย
เอกลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมของอยีปิตแ์ละโรมนั รวมทัง้ชมโรงละครโรมนัทีแ่กะสลกัจากภูเขาโดยมแีนวราบที่
นัง่เท่ากนัและมคีวามสมดุลยไ์ดอ้ย่างน่าทึง่ โดยมทีีน่ัง่ 32 แถว จุผูช้มไดป้ระมาณ 3,000 คน จากนัน้อสิระให้
ท่านเดนิเล่นและถ่ายรปูภายในเมอืงเพตรา้ตามอธัยาศยั (ค่านัง่รถม้า 1 รอบรวมอยูใ่นค่าบริการแล้ว แต่ไม่
รวมค่าขีล่า, ขีอ่ฐู ฯลฯ สนใจกรณุาติดต่อทีห่วัหน้าทวัร)์  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาวหรอืระดบัเทยีบเท่า 
  

วนัทีห้่า เพตรา-ลิตเต้ิลเพตรา (Little Petra)-ทะเลทรายวาดิรมั-นัง่รถ 4WD -อควาบา 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 จากนัน้น าท่านชมลิตเต้ิลเพตรา Little Petra สว่นหนึ่งของอารยธรรม ชาวนาบาเทยีน Nabatean ชนชาติ

ผูส้รา้งนครเพตรา โบราณสถานทีต่ัง้อยูท่างตอนเหนือของเพตรา ห่างออกไปประมาณ 8กม. เป็นการแกะสลกั
เขาหนิทรายใหเ้ป็นอาคารโดยชนเผ่าเนบาเทยีน โดยมคีวามเชือ่กนัว่าสถานทีแ่ห่งนี้เป็นเหมอืนโรงแรม หรอืที่
พกักลางทางของกลุ่มคาราวานในอดตี เนื่องจากเมอืงเพตราเป็นทางผ่านของเสน้ทางสายไหม  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสูท่ะเลทรายวาดิรมั Wadi Rum Desert (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) ซึง่

ทะเลทรายแห่งนี้ในอดตีเป็นเสน้ทางคาราวานจากประเทศซาอุฯเดนิทางไปยงัประเทศซเีรยีและปาเลสไตน์ และ
ในศกึสงครามอาหรบัรโีวลทร์ะหว่างปีค.ศ. 1916-1918 ทะเลทรายแหง่นี้ไดถู้กใชเ้ป็นฐานบญัชาการในการรบ
ของนายทหารชาวองักฤษ ทอี ีลอวเ์รนซแ์ละเจา้ชายไฟซาลผูน้ าแห่งชาวอาหรบัร่วมรบกนัขบัไลพ่วกออตโตมนั
ทีเ่ขา้มารุกรานเพื่อครอบครองดนิแดนและต่อมายงัไดถู้กใชเ้ป็นสถานทีจ่รงิในการถ่ายท าภาพยนตฮ์อลลีวดูอนั
ยิง่ใหญ่ในอดตีเรื่อง “Lawrence of Arabia” ในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวลัออสการไ์ดถ้งึ 7 รางวลั และ
รางวลัจากสถาบนัอื่นๆ มากกว่า 30 รางวลั จากนัน้น าท่านเปลีย่นเป็นนัง่รถขบัเคลื่อน 4 ล้อ หรอื 4WD  ท่อง
ทะเลทรายทีถู่กกล่าวขานว่าสวยงามทีส่ดุแหง่หนี่งของโลก ดว้ยเมด็ทรายละเอยีดสสีม้อมแดงอนัเงยีบสงบที่



 

 

เกดิเป็นทะเลทรายอนักวา้งใหญ่ไพศาล จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรปูกบัน ้าพแุห่งลอวเ์รนซ ์หรอื Fountain of 
Lawrence สถานทีท่ีใ่นอดตีนายทหาร ทอี ีลอวเ์รนซ ์ทหารชาวองักฤษใชเ้ป็นสถานทีพ่กัและคดิแผนการสูร้บ
กนัพวกออตโตมนั  ก่อนน าท่านข่ีอฐูเลาะเลยีบไปตามเนินทราย เพื่อชมทศันียภาพทีค่่อยๆ เปลีย่นสยีามตอ้ง
แสงอาทติยไ์ล่เฉดสไีปตามแสงของตะวนั และน าท่านสมัผสัวถิชีวีติของชาวเบดอูนิทีอ่าศยัอยู่กลางทะเลทราย 
และชมภาพแกะสลกัต่างๆ ของชาวบานาเทยีน  จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสูเ่มืองอควาบา Aqaba 
เมอืงท่าและเมอืงท่องเทีย่วตากอากาศทีส่ าคญัของประเทศ ทีเ่รยีกว่าทะเลแดง ทะเลแหง่ประวตัสิาสตรท์ีไ่ดม้ี
การกล่าวขานในพระคมัภรีข์องศาสนาครสิตว์่าทะเลแหง่นี้เป็นสถานทีโ่มเสสได้ท าอศัจรรยโ์ดยการชไูมเ้ทา้
แหวกทะเลแดงเป็นทางเดนิพาชาวอสิราเอลหนีใหร้อดพน้จากการตามล่าของทหารอยีปิต ์(ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง) 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาวหรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก   อควาบา-ล่องเรอืท้องกระจก-อมัมาน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

จากนัน้น าท่านสูท่่าเรอื น าท่านล่องเรอืท้องกระจก  Glass Boat ล่องไปในทะเลแดง ทะเลทีม่น่ีานน ้า
ครอบคลุมถงึ 4 ประเทศ คอื ประเทศจอรแ์ดน, อสิราเอล, อยิปิตแ์ละ ซาอุดอิาระเบยี ท่านจะไดช้มความใสของ
น ้าทะเล, ปะการงั, ปลาทะเลหลากชนิด, เม่นทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ ซึง่ทะเลแดงแหง่นี้ เป็นทะเลแห่งประวตัิ
สาสตรท์ีไ่ดม้กีารกล่าวขานในพระคมัภรีข์องศาสนาครสิตว์่าทะเลแห่งนี้เป็นสถานทีโ่มเสสไดท้ าอศัจรรยโ์ดยการ
ชไูมเ้ทา้แหวกทะเลแดงเป็นทางเดนิพาชาวอสิราเอลหนีใหร้อดพน้จากการตามล่าของทหารอยิปิตเ์พื่อจบัไป
เป็นทาสของอยีปิต ์และจุดมุ่งหมายเพื่อเดนิทางไปสูแ่ผ่นดนิแห่งพนัธสญัญาทีพ่ระเป็นเจา้ทรงมอบใหก้บัชาว
อสิราเอล นัน่คอืกค็อืกรุงเยรซูาเลมในปัจจุบนั  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางกลบัสูก่รงุอมัมาน ในอดตีสมยัยุคการปกครองของจกัรวรรดโิรมนัเมอืงอมัมานเคยมชีื่อว่า “ฟิ

ลาเดลเฟีย” และปัจจุบนัจงึกลายเป็นเมอืงหลวงของประเทศจอรแ์ดน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 
ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาวหรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่จด็  อมัมาน-ป้อมปราการแห่งอมัมาน-โรมนัเธียเตอร-์ช้อปป้ิง-สนามบิน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 จากนัน้น าท่านชมป้อมปราการแห่งอมัมาน Amman Citadel ถูกสรา้งขึน้เพื่อเป็นจุดสงัเกตเหตุบา้น 

การเมอืงต่าง ๆรอบเมอืง อสิระถ่ายรปูตรงจุดชมววิทีส่วยทีส่ดุของเมอืงแห่งนี้ น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์
โบราณคดี The Jordan Archaeological Museum ดา้นในจดัแสดงสิง่ประดษิฐ ์เครื่องมอืเครือ่งใช ้รปูปัน้ 
เมื่อครัง้สมยัก่อนประวตัศิาสตรจ์นถงึศตวรรษที ่15 ทีม่คีวามส าคญัทางดา้นโบราณคดใีนประเทศจอรแ์ดนจดั
แสดงไวท้ีน่ี่  จากนัน้น าท่านชมและถ่ายรปูกบัวิหารเฮอรคิ์วลิส Temple of Hercules หรอืรูจ้กักนัในชื่อซาก
เสาหนิแห่งเฮอรค์วิลสิ ตัง้อยู่บนท าเลทีส่วยมากของเมอืงอมัมาน ถูกสรา้งขึน้ในสมยัโรมนั ลกัษณะเป็นเสาหนิ
โรมนัขนาดใหญ่ทีต่ัง้ตระหง่านอยู่อนัเป็นเอกลกัษณ์ของวหิารเฮอรค์วิลสิ  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมโรงละครโรมนั Roman Theater ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศจอรแ์ดนจุผูช้มไดถ้งึ 6,000 คน 

และตกึรามบา้นช่องทีต่ัง้อยูบ่นภูเขาสงู อนัแปลกตายิง่นกัทีส่นันิษฐานว่าน่าจะถูกสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ.161–



 

 

180 ในสมยัโรมนั  จากนัน้อสิระในการชอ้ปป้ิงภายในห้างสรรพสินค้า Abdali Boulevard ซึง่มสีนิคา้ใหท้่าน
เลอืกมากมายเป็นของฝากจากจอรแ์ดน 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร 
  จนได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินกรงุอมัมาน 
 

วนัทีแ่ปด อมัมาน-ดไูบ(สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์-สุวรรณภมิู 

02.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินกรงุอมัมาน โดยสายการบิน Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี EK-906 
  ***เดินทางช่วงปลายเดือนต.ค. - ธ.ค.2563 เวลาบินเปล่ียนเป็น 01.45-06.40 น.) 
 
06.10 น. เดินทางถึงสนามบินนครดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์เพื่อแวะเปล่ียนเครือ่ง 
08.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินนครดไูบ โดยสายการบิน Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี EK-370 
18.20  น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรือต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทัวรเ์ป็น
รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิด
หรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือสถานท่ี
ปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ ทัง้น้ีเพ่ือ

ประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
 

 

อตัราค่าเดินทาง  10-17 ต.ค./ 12-19 ต.ค. / 22-29 ต.ค./ 7-14 พ.ย./ 28 พ.ย.-05 ธ.ค.2563 
   04-11 ธ.ค./ 5-12 ธ.ค. / 19-26 ธ.ค.2563 
 

 
 
 
 
 

**ไม่รวมค่าทิปท่านละ 2,300 บาทโดยเรียกเกบ็และช าระพรอ้มค่าทวัรง์วดสดุท้าย** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั  
*** โรงแรม ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

หมายเหตุ 

โมโนจอรแ์ดน 8 วนั 5 คืน /EK อตัราค่าทวัร ์
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ทา่น 59,900 
ทา่นทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 8,500 



 

 

 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน **ไม่มีราคาเดก็**และจะต้อง
ช าระมดัจ า หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

 เน่ืองจากเป็นตัว๋โปรโมชัน่ จองแล้วไม่สามารถ ยกเลิก ,เปล่ียนคนเดินทาง ,Refund ตัว๋ได้  

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทั
ทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้อง กรณียกเว้นวีซ่าเข้าประเทศจอรแ์ดนของคณะทวัร ์

อตัราน้ีรวมบริการ 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Emirates Airlines เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ดไูบ-อมัมาน // อมัมาน-ดไูบ-
กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 

 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ทา่นต่อหอ้ง) เนื่องจากโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple 
Room) กรณีทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น ทา่นตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระคา่พกัเดีย่วเพิม่ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการ, คา่รถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่ธรรมเนียมบรกิารมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่น

ตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่น ้าดื่มแจกบนรถ 1 ขวด/ทา่น/วนั  
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่ทีอ่ายุเกนิ 75 ปี กรมธรรมพ ์

500,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรพบ์รษิทัประกนั) (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไมไ่ดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนั
เกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหาร หรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 
21 เม.ย.2563 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและ
เงือ่นไขของสายการบนิ   

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (23 กโิลกรมั/จ ากดั 1 ใบ/ท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าจอรแ์ดน (กรณีทีจ่ านวนผูเ้ดนิทางน้อยกว่าทีส่ถานทตูก าหนด) 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดืม่และคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทิปคนขบั,ค่าทิปไกดท้์องถ่ิน,ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,300 บาทท่ีจะเรียกเกบ็ในอินวอยซพ์รอ้มค่าทวัรง์วด

สุดท้าย 

 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิ

ดว้ยตวัท่านเอง 
 ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไม่มสีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม   



 

 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่าทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุหรอืค่าแปล 
เอกสาร, ค่าบรกิารทีเ่กีย่วกบัวซีา่ หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอุบตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทัประกนัภยัต่าง 
ๆ  

การช าระเงิน 
ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 25,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็ทนัที

หลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว 
การยกเลิก 
1.หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์น
การเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และค่าใชจ้่ายที่
จ าเป็นอื่นๆ 
2.หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของค่าทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิคา่มดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และ
ค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 
3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4.กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีล่กูคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หาก
ออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

หมายเหต ุ 

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคนเขา้
เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทาง

สายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสารตอ้งสงสยัหรอืถูกตรวจสอบจากเจา้หน้าทีเ่กีย่วกบัการน าสิง่ของตอ้งหา้มเขา้สู่
อาคารสนามบนิหรอืตรวจคนเขา้เมอืงหรอืบนเครื่องบนิหรอืสว่นหนึ่งส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาท ิอาวธุปืนทุกชนิด
และสว่นประกอบทุกชนิด, ปืนอดัอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจ าลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลกั
เกลยีว/ปืนยงิตะป,ู ธนูและลกูธนูหรอืหน้าไม,้ กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆา่สตัว,์ สเปรยเ์ครื่องเทศ/สเปรยพ์รกิต่างๆ/สเปรยไ์ล่
สตัว/์สเปรยก์รด, แก๊สน ้าตา, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มดี มดีพบั ใบมดีโกน/ใบมดีคตัเตอร,์ ขวานทุกชนิด, กรรไกรทีย่าว
กว่า 6 ซ.ม.เมื่อวดัจากจุดหมุน, เครื่องมอืส าหรบัศลิปะการต่อสูท้ีม่คีมหรอืปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่ว
สนิคา้, สว่านเจาะและหวัเจาะ, เครื่องมอืช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไมม่คีมแต่อาจก่อใหเ้กดิอนัตราย เช่น ไม้



 

 

เบสบอล/ไมซ้อฟทบ์อล/ไมก้อลฟ์/ไมฮ้อกกี/้ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ ้าส าหรบัเล่นสก,ี กระบอง, สนบัมอื, วตัถุระเบดิทุกชนิด/
ดอกไมเ้พลงิ/สารเคมหีรอืสว่นประกอบทีก่่อใหเ้กดิเพลงิเป็นภยัคุกคามต่อความปลอดภยัของอากาศยาน และอื่นๆ 
นอกเหนือจากขา้งตน้ทีเ่ป็นสิง่ตอ้งหา้มตามส านกังานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทยก าหนดและ/หรอืภายใตก้ารประเมนิ
ความเสีย่งดา้นการรกัษาความปลอดภยัการบนิพลเรอืนและการประเมนิภยัคุกคามของส านกังานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศ
ไทย (ตามประกาศราชกจิจานุเบกษาวนัที ่26 ม.ีค.2563)   

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นที่
เกนิ 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความช่วยเหลอืและการดแูล
เป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบลว่งหน้าตัง้แต่เริม่จองทวัร ์
เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความสะดวก
ส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), 
เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและ
ครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวาม
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้ชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่า
เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,
หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบาง
โรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ
อาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 



 

 

4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อีา่ง
อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 


