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จุดเด่นของทวัรเ์รา 

1. เราคือผูบุ้กเบิกเสน้ทางตะวนัออกกลาง 

และประเทศจอรแ์ดนอยา่งจริงจงั เป็น

บริษัทฯแรกของไทยท่ีมียอดเป็นอนัดบั 1 

มาตลอด 10 ปี จึงมีชว่งเวลาและวนั

เดินทางใหค้นเลือกไดม้ากกวา่ 

2. รายการท่องเท่ียวท่ีจดัอยา่งลงตวัเพื่อให้

เหมาะกบันักท่องเท่ียวคนไทยมากท่ีสุดไม่

ตอ้งเดินทางยอ้นไป ยอ้นมา เท่ียวสบาย  

3. เราคือบริษัทฯของคนไทยท่ีมีรากฐานและ

ด าเนินธุรกจิมานาน ท่านจึงมัง่ใจไดว้า่เรา

จะสามารถ รบัผิดชอบและดูแลท่านใน

กรณีท่ีเกิดปัญหาระหวา่งการเดินทาง 

4. เราเลือกโรงแรมท่ีมีความสะดวกสบาย 

นอนตวัเมืองอมัมาน 2 คืน นอนเพตรา้ 1 

คืน / นอนอคาบา 1 คืน /(ไม่นอนเดดซี

เน่ืองจากท่ีเดดซีไม่มีกิจกรรมอะไร

น่าสนใจ มีแค่ทะเลเดดซีเท่าน้ัน ท าใหเ้รา

เสียเวลาเปลี่ยน โรงแรมและยงัพลาด

โอกาส ในการ SHOPPING ท่ีมีทางเลือก

มากมายท่ีกรุงอมัมาน) 

5. เราใชโ้รงแรม ระดบั 4 ดาว  ทั้งท่ีอมัมาน 

– อควาบา – และเพตรา้  

 
-กรณีท่ีกรุ๊ฟ ออกเดินทางมากกวา่ 20 
ท่าน เรา จะใชร้ถ BUS ใหญ่ ม ีWIFI ON 
BUS 
-กรณี ท่ีกรุ๊ฟเดินทางน้อยกวา่ 15  ท่าน  
เราขอสงวนสิทธ์ิในการใชร้ถ BUS เล็ก 
18 ท่ีนัง่ในการเดินทางซึ่งBUSเล็กไม่มี 
WIFI ON BUS  

อาหารการกินของประเทศ

จอร์แดน   เน่ื องจากประเทศ

จอร์แดน น้ั น  นั บ ถื อศ าสน า

อิสลาม  อาหารน้ั นย่อม ไม่ มี

ส่วนผสมของเน้ือหมู     อาหาร

ส่วนใหญ่  เน้น  แป้ง ไก่  แกะ 

ปลาและผัก  และสารพัดแป้ง

นานาชนิด  อาหารสไตล์บาร์บี

คิว อาหารสไตล์เลบานอน (ผัก

ใบเขียวไม่ค่อยมี แต่มะเขือเทศ

ประเทศน้ีกรอบ อร่อยมาก ) 

และผักดอง เช่นแตงกว่าดอง 

พริกดอง หัวไซเท้าดอง  แครอ

ท ด อ ง  กิ น กั บ ซ อ ส ค รี ม

หลากหลายชนิดให้เลือกสรร 

และท่ีไม่ควรพลาด น้ันคือบาร์บี

คิวจานใหญ่แห่งกรุงอัมมาน ซึ่ง

ร้ า น น้ี ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล จ า ก 

TRIPADVISOR ดว้ย 
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***** จุดเด่นน่าสนใจทวัรข์องเรา***** 

1. เราคือผูบุ้กเบิกเสน้ทางตะวนัออกกลาง และประเทศจอรแ์ดนอยา่งจริงจงั เป็นบริษัทฯแรกของไทยท่ีมียอดเป็นอนัดับ 1 มา

ตลอด 10 ปี จึงมีช่วงเวลาและวนัเดินทางใหค้นเลือกไดม้ากกวา่ 

2. รายการท่องเที่ยวท่ีจดัอยา่งลงตวั เพื่อใหเ้หมาะกบันักท่องเท่ียวคนไทยมากท่ีสุดไมต่อ้งเดินทางยอ้นไป ยอ้นมา เท่ียวสบาย กา

รนัตีถึงคุณภาพและราคาท่ีจะไม่มีบริษัทฯใด ใหคุ้ณไดม้ากกวา่แน่นอน 

3. เราใชโ้รงแรม ระดบั 4 ดาว เราเลือกโรงแรมที่มีความสะดวกสบาย  นอนเพตรา้ 1 คืน / นอนอควาบา 1 คืน / นอนท่ีกรุง

อมัมานเมืองหลวง 2 คืน (ไมน่อนเดดซีเน่ืองจากท่ีเดดซีไมม่ีกิจกรรมอะไรน่าสนใจ มีแคท่ะเลเดดซีเท่าน้ัน ท าใหเ้ราเสียเวลา

เปล่ียน โรงแรมและยงัพลาดโอกาส ในการ SHOPPING ท่ีมทีางเลือกมากมายท่ีกรุงอมัมาน) 

4. กรณีที่กรุฟ๊ ออกเดินทางมากกว่า 20 ท่าน เรา จะใชร้ถ BUS ใหญ่ มี WIFI ON BUS // และกรณี ที่กรุฟ๊เดินทางนอ้ยกว่า 

15  ท่าน  เราขอสงวนสิทธิ์ในการใชร้ถ BUS เล็ก 18 ทีน่ัง่ในการเดินทาง  //รถเล็กไม่มี WIFI ON BUS ค่ะ 

5. อาหารการกินของประเทศจอรแ์ดน เน่ืองจากประเทศจอรแ์ดนน้ัน นับถือศาสนาอิสลาม อาหารน้ันยอ่มไม่มีส่วนผสมของเน้ือ

หมู  อาหารส่วนใหญ่ เน้น แป้ง ไก่ แกะ ปลาและผกั  และสารพดัแป้งนานาชนิด  อาหารสไตลบ์ารบ์ีคิว อาหารสไตลเ์ลบานอน 

(ผกัใบเขียวไม่ค่อยมี แต่มะเขือเทศประเทศน้ีกรอบ อร่อยมาก ) และผกัดอง เช่นแตงกวา่ดอง พริกดอง หวัไซเทา้ดอง  แครอทด

อง กินกบัซอสครีมหลากหลายชนิดใหเ้ลือกสรร และท่ีไม่ควรพลาด น้ันคือบารบ์ีคิวจานใหญ่แห่งกรุงอมัมาน ซึ่งรา้นน้ีไดร้บัรางวลั

จาก TRIPADVISOR ดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

21.30 น.พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชั้น 4  

เคานเ์ตอร ์ Q1-Q5 ประตู 8 โดยสายการบิน ROYAL JORDANIAN เที่ยวบินที่ RJ 181 

พบกบัเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 

วนัแรก  (-/-/-)   กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ  
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00.25 น.ออกเดินทาง สู่ เมืองอมัมาน (AMM) โดยสายการบิน ROYAL JORDANIAN เที่ยวบินที่ RJ 181  

 
 

05.10 น.เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ (AMM อมัมาน ควีน อาเลยี QUEEN ALIA) 
ณ กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน  ใชเ้วลาในการเดินทาง 8 ชัว่โมง 55 นาที 

จะมีเจา้หนา้ที่ดา้น VISA มาคอยอ านวยความสะดวกแกค่ณะทวัร ์ (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง)  

เมืองหลวงของประเทศจอรแ์ดน หรือ ราชอาณาจกัรฮชัไมตจ์อรแ์ดนศูนยก์ลางแห่งตะวนัออกกลางท่ีมีการผสมผสาน 

ความเก่าแก่เขา้กบัยุคสมยัปัจจุบนั หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรแลว้  

รบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ ออกจากประตูไป ทางดา้นซา้ยมือ ท่านสามารถแลกเงิน,ซื้ อSIM INTERNET ได ้

เลย ราคา ณ วนัท่ี 6 JUN 18 ล่าสุด // ราคาขึ้ นอยูก่บั GB   

-INTERNET BUNDLE  6GB = 17 USD, 12GB = 19 USD, 18GB = 22 USD 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองมาดาบา (ประมาณ 50 กิโลเมตร)  อดีตเสน้ทางส าคญัสมยัโรมนั ดินแดนอนัศกัด์ิสิทธ์ิแห่ง

เยรูซาเล็ม และเมืองแห่งเรื่องราวของโมเสสท่ีส าคัญทางหน้าประวติัศาสตร์ของศาสนายูดา , คริสต์ และอิสลาม ยงั

เป็นศูนยก์ลางท่ีขึ้ นชื่อเรื่องการท าโมเสก เป็นศิลปะการตกแต่งดว้ยชิ้ นแกว้, หิน, หรือกระเบื้ องชิ้ นเล็กๆ ซึ่งใชใ้นการ

ตกแต่งมหาวิหาร หรือในปัจจุบนัใชป้ระยุกต์ในการตกแต่งบา้นเรือนหรือ เมืองแห่งโมเสก ชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์

แห่งเซนต์จอร์จ ถูกสรา้งในราวปี ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนท่ีดินแดนศักดิสิทธ์ิแห่งเยรูซาเลม 

ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3 ลา้นชิ้ นแสดงถึงพื้ นท่ีดินแดนศักด์ิสิทธ์ิต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอรเ์ร

เนียน, เยรูซาเลม, แม่น ้าจอรแ์ดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต ์ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง (B/L/D) อมัมาน – มาดาบา –MOUNT NEBO – เครคั– เมืองอคาบา 
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น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาเมาท์เนโบ MOUNT NEBO มีความสูง 817 เมตร จากระดับน ้ าทะเล เชื่อกันว่าเป็น

สถานท่ีฝังศพของโมเสส ผูน้ าชาวยิวสท่ี์เดินทางจากอิยิปตม์ายงัเยรูซาเลม และเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดแห่งหน่ึงของ

จอร์แดน ท่ีแห่งน้ีเป็นสถานท่ีสุดทา้ยของโมเสส ก่อนจะชี้ ทางใหผู้ส้ืบทอดน าพาผูค้นไปยงัดินแดนพันธสัญญา ใน

ประเทศอิสราเอลปัจจุบัน เมื่อยืนอยู่บนยอดเขาจะมองไปเห็นดินแดนแห่งพันธะสัญญา  THE PROMISED LAND  ท่ี

โมเสสเคยเห็นบนยอดเขาน้ี และเป็นท่ีจาริกแสวงบุญของชาวคริสต์มาแต่โบราณ และโบสถ์บนยอดเขาไดถู้กสรา้งขึ้ น

ในปลายศตวรรษท่ีสี่เพื่อเป็นการบ่งชี้ จุดท่ีคาดว่าโมเสสเสียชีวิต   MOUNT NEBOยังเคยเป็นสถานท่ีมาเยือนของ

สันตะปาปา ของศาสนาคริสต์ โดยสันตะปาปาจอห์นปอลท่ี 2 ไดม้าแวะพ านักท่ีน่ี ระหว่างการเดินทางไปเยือน

ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ และไดป้ลูกตน้มะกอก สญัญลกัษณข์องสนัติภาพไวข้า้งๆโบสถไ์บแซนไทน์ดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

ชมพิพิธภณัฑข์นาดยอ่ม ภายในเก็บสิ่งของต่าง ๆ ที่ขุดพบภายในบริเวณน้ี พรอ้มทั้งมีภาพถ่ายต่าง ๆ ภาพถ่ายท่ี 

ส าคญัคือภาพที่โป๊บ จอหน์ ปอลท่ี 2 เสด็จมาแสวงบุญท่ีน่ีและไดป้ระกาศใหเ้ป็นดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ ในปี ค.ศ. 2000 

ชมอนุสรณไ์มเ้ทา้ศกัด์ิสิทธแ์ห่งโมเสส ออกแบบเป็นลกัษณะเป็นไมเ้ทา้ในรูปแบบไมก้างเขน โดยอุทิศเป็น 

สญัลกัษณข์องโมเสส และพระเยซู   เชิญถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวนัท่ีทอ้งฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น ้า 

จอรแ์ดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ไดจ้ากจุดน้ีอยา่งชดัเจน  

 

 

 

 

 

 

เที่ยง    บริการอาหารกลางวนั  ณ รา้นอาหาร 

จากน้ันน าท่าน สู่เมืองเครคั ซึ่งตั้งอยูบ่นท่ีราบสูงขนาดใหญ่ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามขา้งทาง 

ระหว่างทางขึ้ นสู่ เขา โดยเฉพาะบริ เวณ ท่ีถูก เรียกขานกันว่าเป็น  “แกรนด์แคนยอนแห่ งจอร์แดน ”  

"AL KARAK CASTLE’’”ปราสาทเครัค ตั้งอยู่ท่ีเมืองเครัค ทางตอนกลางของประเทศจอร์แดน นับเป็นปราสาทท่ีมี

ขนาดใหญ่แห่งหน่ึงในช่วงยุคสงครามครูเสด จากประวติัศาสตร์สงครามครูเสดเป็นสงครามระหว่างคริสเตียนจาก

ยุโรปและชาวมุสลิมซึ่งยึดครองพื้ นท่ีแถบน้ีรวมทั้งนครเยรูซาเล็ม นครศักด์ิสิทธ์ิและสัญลักษณ์ของศาสนาอับราฮัม

หลักทั้งสาม (ศาสนายูดาย ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม) โดยชาวคริสต์ตอ้งการฟ้ืนฟูการเขา้ถึงท่ีศกัด์ิสิทธ์ิใน

และใกลเ้ยรูซาเล็มปราสาทเครคัแห่งน้ีสรา้งในศตวรรษท่ี 12 ปี ค.ศ. 1115 โดย King Baldwin ท่ี 1 แห่งเยรูซาเลม 

เพื่อเป็นจุดยุทธศาสตรใ์นการควบคุมกองคาราวานในเสน้ทางการคา้ขายท่ีเชื่อกับประเทศอียิปต์ไปยงักรุงดามสักัส 

ประเทศซีเรีย โดยตัวปราสาทสรา้งด้วยหิน ก าแพงทรงสี่เหล่ียมผืนผ้า หลังคาโคง้ยาว แลว้ก็เจาะร่องแสงเล็กๆ 
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ลกัษณะแบบน้ีท าใหง้่ายต่อการป้องกนัศตัรูปัจจุบนัสถานท่ีแห่งน้ียงัคงเหลือโครงสรา้งท่ีสมบูรณ์ การแวะเยี่ยมชมท่ีน่ี 

ท าใหเ้ราไดเ้ห็นมุมมองของการท าสงครามสมยัประวติัศาสตร ์(ครูเสด)  

 

 

 

 

 

 

 

หลงัจากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่อควาบา (ใชเ้วลาในการเดินทาง 3 ชัว่โมง 30 นาที ) 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั  

 น าท่านเขา้พกัโรงแรม ระดบั 4 ดาว CITY TOWER HOTEL@AQABA หรือเทียบเท่า 

*** หมายเหตุ ส าหรบัท่านใดท่ีจะลงเล่นน ้า ด าน ้าดูปะการงั น าเสื้ อผา้ของใชส้่วนตัวไปเปล่ียนท่ีหอ้งน ้า 

ของเรือ พรุ่งน้ีดว้ย ** 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

น าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองอาคาบา ซึ่งเป็นเมืองท่า และเมืองท่องเท่ียวตากอากาศท่ีส าคญัของประเทศจอรแ์ดน เป็น

เมืองแห่งเดียวของประเทศจอรแ์ดนท่ีถูกประกาศใหเ้ป็นเมืองปลอดภาษี มีประชากรอาศยัราว 70,000 คน ตั้งอยู่

ใกล้ๆ  กบัฉนวนกาซาฝ่ังตรงขา้ม คืออิสราเอล โดยมีทะเลแดงคัน่ เป็นเมืองค่อนขา้งทนัสมยัแต่ก็มีวฒันธรรมของ

จอรแ์ดนมากพอสมควร และมีสิ่งท่ีน่าสนใจ คือ เสาธงสูงท่ีสุดในโลกซึ่งไดร้บัการบนัทึกไวใ้น Guinness Book of 

World Records ดว้ย 

น าท่านลงเรือทอ้งกระจก (GLASS BOAT) เล่นน ้าตามอธัยาศยั  (ใชเ้วลาประมาณ 3 – 4 ชัว่โมง)  

 

 

 

 

 

 

น ้าทะเลท่ีน่ีใสมาก แต่ดว้ยความลึกและการมองผ่านกระจกหนาจึงท าใหดู้ปะการงัและซากเรือไม่ค่อยชดัมาก  

น าท่านแล่นสู่จุดที่ชมปะการงั ลึกแค่ประมาณ  5 - 6 เมตร ส่วนจุดเรือจมลึกประมาณ 27 เมตร ปะการงัโดยส่วน

ใหญ่ไม่ค่อยมีสีสรร  สตัวท์ะเล  เช่น ปลาสิงโต ปลานกแกว้ Goby fish ปลิงทะเล หอยเม่น  และยงัเป็นแหล่งด าน ้าลึก

ท่ีมีชื่อเสียงอีกด้วย ทะเลท่ี น้ีมีน่านน ้ าครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ ประเทศจอร์แดน, อิสราเอล, อิยิปต์และ 

ซาอุดิอาระเบีย ชมความใสของน ้ าทะเล,ชมปะการัง, ปลาทะเลหลากหลายชนิด, เม่นทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ  

(ทะเลแดงเป็นทะเลแห่งประวติัสาสตร ์ท่ีไดม้ีการกล่าวขานในพระคมัภีรข์องศาสนาคริสต์ว่าทะเลแห่งน้ีเป็นสถานท่ี

โมเสสไดท้ าอัศจรรย์ โดยการชูไมเ้ทา้แหวกทะเลแดงเป็นทางเดินพาชาวอิสราเอลหนีใหร้อดพน้จากการตามล่าของ

วนัที่สาม  (B/L/D) อควาบา- BOAT CRUISE INCL LUNCH – WADIRUM – JEEP TOUR – PETRA 
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ทหารอิยิปต์ เพื่อจบัไปเป็นทาสของอียิปต์ และจุดมุ่งหมายเพื่อเดินทางไปสู่แผ่นดินแห่งพันธะสัญญาท่ีพระเป็นเจา้

ทรงมอบใหก้บัชาวอิสราเอล นัน่คือก็คือกรุงเยรูซาเลมในปัจจุบนั)  

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั BBQ บนเรือ   

อาหารเท่ียงแบบบุฟเฟ่ตบ์นเรือ มีทั้งปลา ไก่ และแกะบารบ์ีคิว ทานกบัผกัสลดัและแป้งโรตี 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรมั (WADI RUM) ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาที ทะเลทรายแห่ง

น้ีในอดีตเป็นเสน้ทางคาราวานจากประเทศซาอุฯ เดินทางไปยงัประเทศซีเรียและปาเสลไตน์ (เคยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของ

ชาวนาบาเทียนก่อนท่ีจะยา้ยถ่ินฐานไปสรา้งอาณาจกัรอนัยิ่งใหญ่ท่ีเมืองเพตรา้) ในศึกสงครามอาหรบัรีโวลท์ระหวา่ง

ปีค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นฐานบญัชาการในการรบของนายทหารชาวองักฤษ ทีอี ลอวเ์รนซ์

และเจา้ชายไฟซาล ผูน้ าแห่งชาวอาหรบัร่วมรบกนัขบัไล่พวกออตโตมนัท่ีเขา้มารุกรานเพื่อครอบครองดินแดนและ

ต่อมายงัไดถู้กใชเ้ป็นสถานท่ีจริงในการถ่ายท าภาพยนตฮ์อลลีวูดอนัยิ่งใหญ่ในอดีตเรื่อง “LAWRENCE OF ARABIA” 

(และในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวลัออสการไ์ดถึ้ง 7 รางวลั และรางวลัจากสถาบนัอื่นๆ มากกวา่ 30 รางวลั 

น าแสดงโดย PETER O'TOOLE, OMAR SHARIF  

 

 

 

 

 
 
 

น าท่าน นัง่รถกระบะเปิดหลงัคารบับรรยาอากาศท่องทะเลทรายท่ีถูก กล่าวขานวา่สวยงามท่ีสุดของโลกแห่งหน่ีง 

ดว้ยเม็ดทรายละเอียดสีสม้อมแดงอนัเงียบสงบท่ีกวา้งใหญ่ไพศาล (สีของเม็ดทราบน้ันปรบัเปล่ียนไปตามแสงของดวง

อาทิตย)์ ชมน ้าพุแห่งลอวเ์รนซ ์สถานท่ีในอดีตนายทหาร ทีอี ลอวเ์รนซ ์ทหารชาวองักฤษใชเ้ป็นสถานท่ีพกัและคิด

แผนการสูร้บกนัพวกออตโตมนั  
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น าท่านเดินทางสู่เมืองอควาบาเมืองท่าและเมืองท่องเท่ียวตากอากาศท่ีส าคญัของประเทศจอรแ์ดนเป็นเมืองแห่ง

เดียวของประเทศจอรแ์ดนท่ีถูกประกาศใหเ้ป็นเมืองปลอดภาษีมีประชากรอาศยัราว 70,000 คน 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ กลางทะเลทราย CAMP WADI RUM  

 น าท่านเขา้พกัโรงแรม PETRA PANORAMA HOTELระดบั 4 @PETRA หรือเทียบเท่า 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านสูเ่มืองเพตรา้ (ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิ่ง

มหศัจรรยข์องแห่งโลกใหม่ จากการตดัสินโดยการโหวตจากบุคคลนับลา้นทัว่โลกในวนัมหศัจรรย ์07/ 07/ 07)  

มหานครสีดอกกุหลาบท่ีซ่อนตวัอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส (WADI MUSA) มีประวติัศาสตรอ์นัยาวนานหลายพนัปีเคย

เป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัทั้งชาวอีโดไมทจ์วบจนกระทัง่ถึงยุครุ่งเรืองเฟ่ืองฟูในการเขา้มาครอบครองดินแดนของชาวอาหรบั

เผ่าเร่ร่อนนาบาเทียนในช่วงระหวา่ง 100 ปี ก่อนคริสตกาล – ปี ค.ศ 100และไดเ้ขา้มาสรา้งอาณาจกัร, บา้นเมือง 

ฯลฯ จนกระทัง่ในปีค.ศ. 106 นครแห่งน้ีตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของอาณาจกัรโรมนัท่ีน าโดย กษัตริยท์ราจนั และ

ไดผ้นึกเมืองแห่งน้ีใหเ้ป็นหน่ึงในอาณาจกัรโรมนัแห่งแหลมอาระเบียตะวนัออก  

 

 

 

 
 
 
 

(ทุกท่านสามารถขี่มา้ภายในเสน้ทางที่มา้เดินในเพตราได ้ซ่ึงรวมอยูใ่นค่า

บตัรแลว้ เพียงแตต่อ้งจา่ยค่าทิปแก่คนจูงมา้ ท่านละ 5 USD ตอ่ท่าน /ตอ่

เที่ยว หรือแลว้แตก่ารตอ่รองราคา กับคนจูงมา้  

กรณีอยากขี่ลา, ขี่อูฐ, รถมา้ลาก ฯลฯ สอบถามโดยตรงตอ่เจา้หนา้ที่หรือ

สอบถามที่หวัหนา้ทวัร)์   

ระยะทางท่ีเดินเขา้ไปในเพตรา ประมาณ  800 เมตร บนถนนทรายเพื่อตรงเขา้สู่หน้าเมืองพรอ้มชมทศันียภาพรอบ

ขา้งท่ีเป็นภูเขาทั้งสองฝั่ง ธารน ้า คลงัสมบติั ภูเขาทั้งสองฝ่ังท่ีมีรูปร่างหน้าตาต่างกนัออกไป 

น าท่านเดินเทา้เขา้สู่ถนนเขา้เมือง THE SIQ เป็นช่องทางเดินท่ีขนาบสองฝ่ังดว้ยหน้าผา กวา่ 1.5 กิโลเมตรท่ีเกิด

วนัที่สี ่(B/L/D)  PETRA – AMMAN อมัมาน  
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จากการแยกตวัของเปลือกโลกและการซดัเซาะของน ้าเมื่อหลายลา้นปีก่อน ส่วนใหญ่ทางเดินร่มๆ สบายๆ (ทางเดิน

ค่อนขา้งลาดลง ไม่เหน่ือย ระหวา่งทางก็มีมุมสวยๆ ใหเ้ก็บภาพเรื่อยๆ และมีบรรดาคนมาขายของท่ีระลึก เดินชม

ความสวยงามของผาหินสีชมพสููงชนัทั้ง 2 ขา้งคลา้ยกบัแคนยอนน้อย ๆ และ สิ่งก่อสรา้ง รูปป้ันแกะสลกั ต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนัรบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  รา้นอาหาร 

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางกลบั สู่อมัมาน AMMAN ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ  รา้นอาหาร  

 น าท่านเขา้พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว AL THURAYA HOTEL @AMMAN หรือเทียบเท่า 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางไปยงัเมืองอจัลนุ  (AJLOUN CASTLE)  ใชเ้วลาในการเดินทาง 1 ชัว่โมง 40 นาที  

อยูท่างดา้นเหนือของเมืองเจอราชไปเล็กน้อยเมืองท่ีตั้งอยูบ่นภูเขาสูงท่ีหอ้มลอ้มไปดว้ยป่าตน้สนและตน้มะกอก  

ชมปราสาทแห่งเมืองอจัลุนถูกสรา้งโดยพวกนักรบมุสลิม ในปี ค.ศ. 1184 -1185 ใชเ้ป็นป้อมทหารในการต่อสูร้บ

กบัพวกนักรบครูเสด และในปี ค.ศ. 1260 ถูกเขา้ท าลายโดยกองทพัมองโกลส์ 
 

 

 
 

 

 

 

น าท่านเดินทางข้ึนสู่ทางเหนือของประเทศจอรแ์ดน เพื่อ ชมนครเจอราช (JERASH) หรือ“เมืองพนัเสา”เป็นอดีต 1 

ใน 10 หวัเมืองเอกตะวนัออกอนัยิ่งใหญ่ของอาณาจกัรโรมนั สนันิษฐานวา่เมืองน้ีน่าจะถูกสรา้งในราว 200 – 100 

ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งน้ีชื่อวา่ ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งน้ีไดถู้กแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ท าลาย และถูก

ฝังกลบโดยทรายหลงัจากน้ันก็ไดสู้ญหายไปเป็นนับพนัปี  

ชมซุม้ประตกูษัตรยเ์ฮเดรียนและสนามแข่งมา้ฮิปโปโดรม 

 

 

วนัที่หา้ (B/L/D)    อมัมาน – อจัลนุ –เจอราช - ทะเล DEAD SAE – อมัมาน 
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น าท่านเดินเขา้ประตทูางทิศใต ้ชมโอวลัพลาซ่า สถานท่ีชุมนุม พบปะ สงัสรรคข์องชาวเมือง, วิหารเทพซีอุสฯลฯโรงละคร

ทางทิศใต(้สรา้งในราวปี ค.ศ. 90-92) จุผูช้มไดถึ้ง 3,000 คน มีจุดเสียงสะทอ้นตรงกลางโรงละคร  

เชิญทดสอบกบัความอศัจรรยเ์พียงพดูเบา ๆก็จะมีเสียงสะทอ้นกอ้งเขา้มาในหขูองเรา  

ชมวิหารเทพีอารเ์ทมิส เป็นเทพีประจ าเมืองเจอราช สรา้งในราวปี ค.ศ. 150 สรา้งขึ้ นพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรบัท า

พิธีบวงสรวง และบูชายญัต่อเทพีองคน้ี์ แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นใน 

น าท่านเดินเขา้สู่ ถนนคารโ์ด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลกัที่ใชเ้ขา้-ออกเมืองแห่งน้ีบนถนนน้ันยงัมีร้ิวรอย

ทางของลอ้รถมา้,ฝาท่อระบายน ้า,ซุม้โคมไฟ,บ่อน ้าด่ืมของมา้  

ชมน ้าพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สรา้งในราวปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็นท่ีนับถือของ

ชาวเมืองแห่งน้ี มีท่ีพ่นน ้าเป็นรูปหวัสิงโตทั้งเจ็ด และตกแต่งดว้ยเทพต่างๆ ประจ าซุม้ดา้นบนของน ้าพุฯลฯ  

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่ทะเลเดดซี ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาที  

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต ์INTERNATIONAL) 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (DEAD SEA) ทะเลสาบเดดซีตั้งอยู่พรมแดนระหว่างอิสราเอลและจอร์แดน 

เกิดจากน ้ าท่ีไหลมาจากล าธารในจอร์แดน มีส่วนผสมของโซเดียมและแมกนีเซียม ท าปฏิกิริยากับน ้ าพุรอ้นท่ีอยู่

ดา้นล่างทะเลสาบ โดยมีความเค็ม มากกว่าทะเลอื่นถึง 4 เท่า มีความยาว 76 กิโลเมตร กวา้งถึง 18 กิโลเมตร มีจุด

ลึกที่สุดคือ 400 เมตร และอยูต่ า่กว่าระดับน ้าทะเล 417.5 เมตร นับเป็นพื้ นท่ีท่ีอยูต่ า่กวา่ระดับน ้าทะเลมากท่ีสุดใน

โลก น ้าในทะเลเดดซีมีความหนาแน่นมาก มีเกลือละลายในน ้าถึง 25% จึงท าใหว้ตัถุลอยเหนือน ้า แมแ้ต่คนว่ายน ้า

ไม่เป็นก็ลอยตัวไดใ้นเดดซีและถูกบนัทึกลงในหนังสือ กินเนสส ์วา่ เป็นจุดท่ีต า่ท่ีสุดในโลก เชิญท่าน อิสระในการลง

เล่นน ้าทะเลและพิสูจน ์ความจริงว่าท่านลอยตวัไดจ้ริงหรือไม่ 
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(การลงเล่นน ้าในทะเลนั้นมีวิธีขั้นตอนการลงเล่น และขอ้ควรระวงัต่างๆ ควรฟังค าแนะน าจากมคัคุเทศก์

ทอ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัร)์ 

น าท่านเดินทางเขา้ สู่กรุงอมัมาน ระหว่างทางแวะซ้ือผลิตภณัฑท์ี่ท  าจากเดดซี เช่น โคลนพอกตวั พอกหน้า สบู่ 

และสินคา้อ่ืนท่ีท าจากเดดซีอีกมากมาย จากน้ันเดินทางต่อสู่กรุงอมัมาน 

 
 
 
 
 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั  

 น าท่านเขา้พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว AL THURAYA HOTEL @AMMAN หรือเทียบเท่า 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ชมรอบเมืองหลวงกรุงอมัมาน เมืองหลวงท่ีตั้งอยูบ่นภูเขา7ลูกและมีประวติัศาสตรย์าวนานมากกวา่ 

6,000 ปีผ่านชมยา่นเมืองเก่า,เมืองใหม่,ยา่นธุรกิจ,ตลาดใจกลางเมือง,ยา่นคนรวย ฯลฯ  

ชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (CITDAEL) ถูกสรา้งขึ้ นเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุ

บา้น การเมืองต่างๆรอบเมืองเชิญอิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของเมือง

แห่งน้ี โดยมีฉากหลังเป็น โรละครโรมัน ROMANSTHEATER ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด

ในประเทศจอรแ์ดนจุผูช้มไดถึ้ง 6,000 คน และตึกรามบา้นช่องท่ีตั้งอยูบ่นภูเขาสูง

อนัแปลกตายิ่งนักท่ีสันนิษฐานว่าน่าจะถูกสรา้งขึ้ นระหว่างปี ค.ศ. 161-180 ใน

สมยัโรมัน พระราชวังเก่าอุมเมยาด สรา้งขึ้ นในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผูน้ า

ชาวมุสลิม ของราชวงศ ์ในสมยัมุสลิมไดเ้ขา้มาปกครองประเทศจอรแ์ดนซึ่งภายในประกอบหอ้งท างาน , หอ้งรบัแขก

ฯลฯ  

ผ่านชมพระราชวังของพระมหากษัตริย ์อบัดุลลาหท่ี์สอง (RAGHADAN PALACE) ท่ีตั้งอยู่บนภูเขามีท าเลท่ีสวยงาม

มากที่สุดในกรุงอมัมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอยา่งเขม้งวด  

 

 

 

 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

 

 

 

วนัที่หก (B/L/D)   AMMAN CITADEL – ROMANS THEATER –DESERT CASTLES กลุ่มปราสาทในทะเลทราย  
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น าท่านเดินทางชม DESERT CASERT กลุ่มปราสาทในทะเลทราย 1 ใน 2 มรดกโลกของประเทศจอรแ์ดนสรา้งขึ้ น

เพื่อใชใ้นการพกัของกองคาราวาน, ชมป้อมปราการกลางทะเลทราย ซึ่งเป็นตวัอยา่งของศิลปะและสถาปัตยกรรม

แบบอิสลามยุคตน้ ๆ ที่สวยงาม มีการใชศิ้ลปะโมเสก เฟรสโก การแกะสลกับนหินและพื้ นปูน รวมทั้งภาพวาด ป้อม

เหล่าน้ีถูกใชเ้ป็นจุดพกัของกองคาราวาน เพื่อการเกษตรและ เป็นศูนยก์ลางการคา้ ใชก้างเต็นทเ์พื่อพกัอาศยัและยงั

เป็นปราการใหก้บัผูป้กครองจากมณฑลท่ีห่างไกล ใชค้วบคุมดูแลเผ่าเบดูอิน และยงัเป็นสถานบนัเทิง และป้องกนัศึก

สงครามครูเสด  

 

 

 

 

 

 

หลงัจากนั้นอิสระ ชอ้ปป้ิง หา้ง CITY MALL- CARREFOUR เป็น 2 หา้งใหญ่ติดกัน มีของแบรนดเ์นม ให้

เลือกสรร 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงอมัมาน อ าลาจอรแ์ดน เดินทางสู่สนามบิน CHECK IN GROUP 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ รา้นอาหารจีน  

สู่สนามบินนานาชาติ (AMM อมัมาน ควีน อาเลีย QUEEN ALIA)  
(โดยจะมีเจา้หนา้ที่ VISA เม่ือตอนขามาอ านวยความสะดวกแตท่่าน) 

 

02.10 น. ออกเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย ดว้ยสายการบิน ROYAL JORDANNIAN เที่ยวบินที่ RJ182 

15.15 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทบัใจ มิรูลื้มเลือน 

 

 

 

 

 

วนัที่เจด็ (B/L/D)     สนามบินสุวรรณภูมิ 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ราคาผูใ้หญ่  
(พกัหอ้งละ 2-3 

ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 

ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
พกัเดี่ยวจา่ยเพ่ิม 

30 เม.ย.-06 พ.ค. 63 59,999 บาท 58,999 บาท 57,999 บาท 8,500 บาท 

29 พ.ค.-04 มิ.ย. 63 

03-09 ก.ค. 63 

07-13 ส.ค. 63 

25 ก.ย.-01 ต.ค. 63 

56,999 บาท 55,999 บาท 54,999 บาท 6,500 บาท 

09 – 15 ต.ค.63 

17 - 23 ต.ค.63 
59,999 บาท 58,999 บาท 57,999 บาท 8,500 บาท 

UPDATE 16MAR20 

 

เงื่อนไขในการจองทวัร ์

งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่จา่ย 15,000 บาท /ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

งวดที่ 2 :ช าระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั   

หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

** การ LOCK ท่ีนัง่บนเครื่องบิน อาจไม่ไดต้ามท่ีขอ ขึ้ นอยูก่บัสายการบิน น้ันๆ ปกติ จะล็อกเป็น Zone กรุ๊ฟเราอยูแ่ลว้ค่ะ 

แต่ทางเรา จะขอพนักงานหน้าเคาน์เตอรต์อนออกตัว๋ใหอ้ีกที  

ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กวา่ 15 ท่าน ทางผูจ้ดัรายการ //ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือเรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มเติมตาม

ความเหมาะสมในทริปเดินทางและจ านวนผูเ้ดินทางตอนน้ันๆ หากกรณีผูร่้วมเดินทางในคณะ ไม่ยินดีจ่ายเพิ่ม คณะทวัรน้ั์น 

จ าเป็นตอ้งยกเลิกเดินทาง  

 

 กรณียกเลิก  

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้ 

(ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเรื่องยื่นเอกสารไปยงั

สายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่

สามารถแจง้ไดว้า่สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะข้ึนอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการ

บิน โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเป็นส าคญั 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม – ไม่รวมอะไรบา้ง  

 

ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบัโดยสายการแห่งชาติ โรยลัจอรแ์ดนเน่ียล ชั้นประหยดั  

ค่ารถปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง  

ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน เป็น TWIN ROOM  ในโรงแรม ตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั รวมทั้งสิ้ น 4 คืน 

ค่าอาหารทุกมื้ อท่ีระบุตามรายการ 

ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 

ค่าวีซ่าประเทศจอรแ์ดน   

ค่าบริการน าทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหน้าทวัรผ์ูม้ีประสบการณ์ 

ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรมั) 

ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท  

(หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรบัเด็กที่มีอายุนอ้ยกว่า 2 ปี และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกนัฯจะ

ชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสญัญาฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

ค่าจดัท าหนังสือเดินทาง 

ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ 

ค่าเช่าผา้เช็ดตวัและค่าเช่าตูล็้อคเกอร ์ที่โรงแรม เดดซี รีสอรท์ แอนด ์สปา 

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ 

ค่าข่ีลา, ขี่อูฐ, รถมา้ลาก ฯลฯ  

 ค่าทิปมคัุเทศก ์พนักงานขบัรถ ในประเทศจอรแ์ดน และ หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 

 (เป็นอตัราปกติตามหลกัสากลของการท่องเท่ียว ) 

3 USD / ท่าน ส าหรบัมัคคุเทศกท์อ้งถิ่น x 5 วนั = 15 USD 

2 USD / ท่าน ส าหรบัคนขบัรถต่อวนั x 5 วนั = 10 USD 

3 USD /ท่าน ส าหรบัหวัหนา้ทวัรไ์ทย x 7 วนั = 21 USD 

รวมค่าทิป 46 USD/ท่านหรือประมาณ 1,500 บาทไทย 

ค่าทิปอื่นๆ 



15 

 

ค่าทิปมา้ที่เมืองเพตรา้ ท่านละ 3 -5 USD แลว้แตต่อ่รอง / เที่ยว / ท่าน 

ค่าทิปคนขบัรถที่ทะเลทรายวาดิรมั ท่านละ 2 USD / เทีย่ว / ท่าน 

 

หมายเหต ุ

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 15 ท่าน  ซึ่งใน

กรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะ

ไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยั

บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย จาก

สายการบินเมื่อเที่ยวบิน “ดีเลย”์ หรือล่าชา้? หรือ เหตุสุดวิสยั หรืออุบติัเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่าน ้ามนั หรือ 

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์ังกล่าวและแจง้ใหท้่านทราบ 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ

เขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

หากลูกคา้ท่านใด ยื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติั ลูกคา้ตอ้งช าระค่ามดัจ าทวัรท่ี์ 15,000 บาท และค่าวีซ่าตามท่ีสถานฑูตฯ 

เรียกเก็บ 

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณีถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม ** 

**ไม่รบัเล่มพาส ขา้ราชการเดินทาง** 

**ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลเ์ดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เก่ียวขอ้งกับวนัเดินทางที่ท่านไดท้ าการ

จองไวก้บัทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหก้ับทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว  

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

 


