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วนัแรก       สนามบนิสุวรรณภมูิ       (-/-/-) 

 

21.30 น. พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 Row Q สายการบิน Royal Jordanian Airlines (RJ) โดยมี

เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

วนัที่สอง       มาดาบา • เมา้ทเ์นโบ • ปราสาทเครคัแห่งคูเสด • เมืองอคาบา • ลอ่งเรอืทอ้งกระจก   

  (เชา้/กลางวนั/เยน็)  

 

 

 

 

 

 

 

Royal Jordanian Airlines (RJ) เครื่อง Boeing 787 Dreamliner มีจอทวีสีว่นตวัทกุที่นัง่ ที่นัง่แบบ 3-3-3 

00.20 น. ออกเดนิทางสู่กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน โดยเทีย่วบนิ RJ 181 ** บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** (บนิ

ตรงสูก่รุงอมัมาน ใชเ้วลาประมาณ 8.45 ชม.) 

05.05 น. ถงึสนามบนินานาชาต ิQUEEN ALIA INTERNATIONAL AIRPORT ณ กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน  

หรอื 

00.30 น. ออกเดนิทางสู่กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน โดยเทีย่วบนิ RJ 183 ** บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** (บนิ

ตรงสูก่รุงอมัมาน ใชเ้วลาประมาณ 8.45 ชม.) 

05.20 น. ถงึสนามบนินานาชาต ิQUEEN ALIA INTERNATIONAL AIRPORT ณ กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน  
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 หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระแลว้ (เวลาทอ้งถิ่ นชา้กว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) จากนัน้น าทุกท่าน

เดนิทาง เขา้สู่เมอืงอมัมาน เพือ่รบัประทานอาหารเชา้ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ เมอืง มาดาบา (Madaba) หรือ  เมอืง

แห่งโมเสก ชมโบสถก์รีก – ออโธดอกซแห่งเซนตจ์อรน์ ถูกสรา้งในราวปี คศ. 

600 ยุคของไบแซนไทนช์มภาพแผนที่ดินแดนศกัดิ์สิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ตกแต่ง

โดยโมเสกสต่ีางๆ ประมาณ 2.3  ลา้นชิ้น แสดงถงึพื้นที่ ดินแดนศกัดิ์สทิธิ์ต่างๆ 

ในแถบรอบทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน, เยรูซาเลม, แมน า้จอรแ์ดน, ทะเลเดดซ,ี เขาไซ

นาย, อียิปต ์ฯลฯ จากนัน้ท่านเดินทางชม เมาทเ์นโบ (Mount Nebo) ดินแดน

ศกัดิ์สิทธท์ี่ต ัง้อยู่บนเขาซึ่งเชื่อกนัว่า น่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิตและฝงัศพของ

โมเสส ผูน้ าชาวยวิสเ์ดินทางจากอิยปิตม์ายงั เยรูซาเลม ชมพพิธิภณัฑข์นาดย่อม 

ภายในเก็บสิ่งของต่างๆ ที่ขุดพบภายในบริเวณน้ี พรอ้มท ัง้มีภาพถ่ายต่ างๆ 

ภาพถ่ายที่ส  าคญัคือภาพที่ โป๊บ จอรน์ ปอล ที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่น่ีและได ้

ประกาศใหเ้ป็นดินแดนศกัดิ์สิทธิ์ ในปี ค.ศ. 2000 ชมอนุสรณ์ไมเ้ทา้ศกัดิ์สิทธิ์

แห่งโมเสสและพระเยซู อิสระทุกท่านถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวนัที่ทอ้งฟ้าแจ่มใสท่านสามารถมองเห็นแม่น า้

จอรแ์ดน,ทะเลเดดซ,ีเมอืงเจอรโิก และประเทศอสิราเอลไดจ้ากจดุน้ีอย่างชดัเจน  

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่เมืองเครคั (Kerak) ซึ่งต ัง้อยู่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่ ชมทวิทศันอ์นังดงามของหุบเขาท ัง้สองขา้งทาง

จนไดฉ้ายาเป็น “แกรนดแ์คนยอนแห่งจอรแ์ดน” ชม ปราสาทเครคัแห่งครูเสด สรา้งในปี ค.ศ. 1142 โดย ผูป้กครอง 

PAYEN LE BOUTIELLER ในอดีตเป็นเมอืงศูนยก์ลางขนาดใหญ่ของนกัรบครูเสด และสรา้งเพื่อควบคุมเสน้ทาง

ท ัง้ทางเหนือและใต ้และใชใ้นการต่อสูใ้นสงครามครูเสดกบักองทพัมุสลิม จนกระท ัง่ในปี ค.ศ. 1187 ไดถู้กเขา้

ท าลายโดยนกัรบ มสุลมิภายใตก้ารน าทพัของ ซาลาดนิ (SALADIN)  

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองอคาบา (Aqaba) ** ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ** เป็นเมอืงท่าส าคญัมา

ชา้นาน และเป็นเมอืงท่องเที่ยวตากอากาศที่ส  าคญัของประเทศจอรแ์ดน เน่ืองจากเป็นเมอืงที่ติดทะเล ท าใหอ้คาบา
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เต็มไปดว้ยรีสอรท์และกีฬาทางน า้ และยงัเป็นเมอืงแห่งเดียวของประเทศจอรแ์ดนที่ถูกประกาศใหเ้ป็นเมอืงปลอด

ภาษอีีกดว้ย จากนัน้น าท่าน ลงเรือทอ้งกระจก (Glass Boat) ซึ่งเรือแล่นในทะเลแดง ทะเลที่มน่ีานน า้ครอบคลุม4 

ประเทศ ไดแ้ก่ อยิปิต,์ อสิราเอล, จอรแ์ดน, และซาอดุอิารเบยี น าท่านชมความสวยงามใตท้อ้งทะเล ท ัง้แนวปะการงั

และปลาหลากหลายชนิด อสิระทกุท่านตามอธัยาศยั หลงัจากนัน้น าท่านขึ้นฝัง่  

 

 

 

 

 

 

เยน็  บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  โรงแรม MOVENPICK CITY หรอืเทียบเท่า ** ระดบั 5 ดาว ** 

 

วนัที่สาม       ทะเลทรายวาดิรมั • มหานครเพตรา     (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรมั (Wadi Rum) 

หรือมอีีกชื่อหน่ึงว่า “หุบเขาแห่งพระจนัทร”์ (TheValley of The Moon) ** ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1 

ชั่วโมง ** ซึ่งมจีุดเด่นดา้นทศันียภาพที่งดงามของหินผาในบริเวณนัน้ มภีูมทิศันท์ี่เป็นทะเลทรายสลบักบัหุบผา

ขนาดใหญ่ ทะเลทรายแห่งน้ีในอดีตเป็นเสน้ทางคาราวานจากประเทศซาอุฯเดนิทางไปยงัประเทศซเีรยีและปาเลสไตน์

ในศึกสงครามอาหรบัรีโวลทร์ะหว่างปี ค.ศ. 1916–1918 ณ แห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นฐานบญัชาการในการรบของ ทีอี 

ลอวเ์รนซ ์และเจา้ชายไฟซาล และต่อมายงัไดถู้กใชเ้ป็น สถานที่จริงในการถ่ายท าภาพยนตเ์รื่อง “Lawrence of 

Arabia” น าท่านนัง่รถจิบ๊หรือรถกระบะเทีย่วชมพื้นที่โดยรอบ (หรือท่านสามารถข่ีอูฐ ไม่รวมค่าข่ีอูฐท่านละ 

25 USD) สมัผสับรรยากาศของทะเลทรายแห่งนี้  ซึง่ถูกกลา่วขาน

ว่า เป็นทะเลทรายที่สวยงามที่สุดของโลกอีกแห่งหนึ่ง ดว้ยเม็ด

ทรายละเอยีดสชีมพูอมสม้อมแดงอนัเงยีบสงบทีก่วา้งใหญ่ไพศาล 

(สขีองเมด็ทรายปรบัเปลีย่นตามแสงของดวงอาทติย)์ พาชม “น ้าพุ

แห่ ง ลอว์เ รนซ์” (Lawrence’s Spring หรื อ  Law rence ’ s 

Fountain) ซึง่เป็นสถานทีอ่ดตีนายทหาร ทอี ีลอวเ์รนซ ์ทหารชาว 
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องักฤษใชเ้ป็นสถานที่พกัและคิดแผนการต่อสูก้บัออตโตมนั น าท่านท่องทะเลทรายต่อไปยงัภูเขาคาซารี ชมภาพเขยีนก่อน

ประวตัิศาสตร ์ทีเ่ป็นภาพแกะสลกัของชาวนาบาเทยีน ทีแ่สดงถงึเรื่องราวในชีวติประจ าวนั และรูปภาพต่างๆ 

ผ่านชมเตน้ทช์าวเบดูอนิทีอ่าศยัอยู่ในทะเลทรายเลี้ยงแพะเป็นอาชพี ฯลฯ 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนัในแคม้ป์กลางทะเลทราย แบบทอ้งถิ่นของชนเผ่าเบดูอนิ 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ มหานครเพตรา (Petra) **ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก ้

ปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกแหง่ใหม่ จากการตดัสนิโดยการโหวตจากบคุคลนบัลา้นทัว่

โลกในวนัมหศัจรรย ์07/07/07 ** มหานครหนิสกีุหลาบแกะสลกัโบราณที่ซ่อนตวัอย่างลกึลบัในหบุเขาวาดี มูซา 

(Wadi Musa) หุบเขาที่ต ัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบเดดซีกบัทะเลอคับา ชนกลุ่มแรกที่เดินทางเขา้สู่นครเพตราคือพวก 

เอโดไมท ์ซึ่งเขา้มาราว 1,000 ปี ก่อนคริสตกาล แต่ชนเผ่าที่สรา้ง

เมืองเพตราขึ้นมานั้นคือ ชาวนาบาเทียน ในศตวรรษที่ 4 ก่อน

คริสตกาล คนกลุ่มน้ีสกดัผาหนิทรายเป็นที่อยู่อาศยั และนครแห่งน้ี

เดิมนั้นเป็นนครแห่งการคา้ขนาดใหญ่ ซึ้ งต่อมาถูกละทิ้ ง เป็น

เวลานานกว่า 700 ปี จนเมื่อเมื่อนกัส ารวจชาวสวิตเซอรแ์ลนดโ์ย

ฮนัน ์ลุค วกิ บวรก์ ไดค้น้พบนครศิลาแห่งน้ี ในปี ค.ส 1812 และ

ไดน้ าไปเขยีนในหนงัสอืชื่อ Travel in Syria จ าท าใหเ้ป็นทีรู่จ้กักนัอย่างแพร่หลายจนถงึปจัจบุนั 

เยน็  บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  โรงแรม MOVENPICK RESORT หรอืเทียบเท่า ** ระดบั 5 ดาว ** 

 

วนัที่สี ่ เพตรา • ทะเลสาบเดดซ ี          (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านชมมหานครเพตรา ** ส าหรบัการเขา้ชมทางทวัรไ์ด ้

จดัใหท้่านนัง่มา้เพือ่เขา้ชมเมืองเพตรา (รวมในค่าบรกิารแลว้ และเป็นธรรมเนียมที่ตอ้งมีค่าทิปใหแ้ก่คนจูง
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มา้ ท่านละ 5 USD/ต่อท่าน/ต่อเที่ยว – ไม่รวมค่าบริการข่ีลา 15-20 USD/ท่าน,-ข่ีอูฐ 30 USD/ท่าน,นัง่รถ

มา้ 40 USD/คนันัง่ได ้2 ท่าน ราคาแลว้แต่ความสามารถในการต่อลอง หรือกรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร)์  เมือ่

ลดัเลาะไปตามพื้นหินและทรายกว่า 800 เมตร ที่จะมุ่งหนา้ไปในเสน้ทางมหศัจรรยท์ี่ทางเขา้ออกของ  เมืองเพ

ตรา คือ บริเวณซอกเขาเรียกว่า ซิค (Siq) เป็นหุบเขาสูง 250 ฟุต และทอดคดเคี้ยวไปบนเสน้ทางที่พาดผ่านเขา้ไป

ถงึใจกลางเมอืง เกดิจากการถกูน า้ซดักดักร่อนจนเกิดเป็นช่องทางเดินเลก็ๆ ระหว่างหุบเขา ความสวยงามของหุบเขา

ท ัง้สองดา้น สวยงามดว้ยสสีนัของหนิสต่ีางๆ ทีเ่กดิขึ้นจากธรรมชาต ิชมร่องรอยซากปรกัหกัพงัที่ยงัมร่ีองรอยใหเ้หน็

การจดัการเรื่องการชลประทานใน การล  าเลยีงน า้จากแหล่งน า้ภูเขาเขา้สู่ตวัเมอืงไดอ้ย่า งน่าทึ่ง และยงัมภีาพศิลปะ

แกะสลกัจากภูเขาอีกมากมาย จากนัน้เขา้เขตหนา้ผาสูงชนัสองขา้งทางสู่ มหานครแห่งศิลาทรายสชีมพู ตื่นตา ตื่นใจ

กบัความสวยงามของมหาวหิารศกัด์ิสทิธ์ิปราสาททรายสชีมพ ูทีน่ี่เคยใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตรเ์รื่อง อินเดียน่า 

โจนส ์ภาค 3 ขุมทรพัยสุ์ดขอบฟ้า มหาวิหารแกะสลกัเสลาจากภูเขาอย่างกลมกลืนไดส้ดัส่วนและสวยงามน่า

อศัจรรย ์เป็นอาคาร 2 ช ัน้ ประดบั ดว้ยเสาแบบคอรนิเทียนสแ์ละรูปคน ซึง่สลกัขึ้นจากเขาบริเวณกลางเมอืง ว่ากนั

ว่าเป็นคลงัที่เกบ็สมบตัขิองฟาโรห ์

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ทะเลเดดซี หรือ ทะเลมรณะ (Dead Sea) ** 

ใชเ้วลาในการเดินทาง 4 ชั่วโมง ** ทะเลสาบเดดซีเป็นทะเลสาบน า้เค็มขนาดใหญ่ที่ต ัง้อยู่ใน ในระหว่างเขตแดน

ของจอรแ์ดนและอิสราเอล ถกูจดัใหเ้ป็นจุดทีต่  า่ที่สุดในโลก อยู่ต า่กว่า

ระดบัน า้ทะเลราว 800 เมตร ความเค็มของทะเลเดดซใีนส่วนที่อยู่ลึก

ที่สุดมีมากถึง 30 เปอร์เซ็นต์ในขณะที่ความเค็มของทะเลท ัว่ๆไป

อย่างเช่นอ่าวไทยมคีวามเค็มเพียงแค่ 3 เปอรเ์ซน็ตเ์ท่านัน้ ท าใหไ้ม่มี

สิ่งมชีวัิตใดๆอาศยัอยู่ทอ้งทะเลแห่งน้ี อิสระทุกท่านเล่นน า้ทะเลตาม

อธัยาศยั ท่านสามารถลอยตวัไดไ้ม่จม (ขอ้ปฏิบตัิและขอ้ระวงัต่างๆในการลงเล่นน า้ทะเลควรฟงัค าแนะน าจาก

มคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร)์ 

 



 

 

 

 

 

 
รหัสโปรแกรมทัวร์  BT-JODO01 JODAN 5STAR 6D3N DEC18-RJ-W05 

เยน็  บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  โรงแรม MOVENPICK DEAD SEA หรอืเทียบเท่า ** ระดบั 5 ดาว ** 

 

วนัที่หา้ นครเจราช • Amman Citadel • อมัมาน       (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านแวะชมผลติภณัฑท์ีท่  าจากเดดซ ีเช่น โคลนพอกตวัพอกหนา้ 

สบู่ ครีม และสินคา้อื่นๆ อีกมากมาย จากนัน้เดินทางสู่ เมืองโรมนัโบราณ เจราช หรือ เมืองพนัเสา (Jerash) 

หรือ ปอมเปอีแห่งตะวนัออก ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของเมืองหลวงอมัมาน เป็นอดีต 1 ใน 10 หวัเมืองเอกของ

อาณาจ ักรโรมนั สนันิษฐานว่าถูกสรา้ง ราว 200 – 100 ปีก่อน

คริสตกาล น าท่านชม โอวลัพลาซ่า (Oval Plaza) สถานที่พบปะ

สงัสรรคข์องชาวเมอืง เจราช ถูกสรา้งขึ้นในศตวรรษที่ ลอ้มรอบดว้ย

เสา คอรนิเทยีม (Corinthium) กว่า 160 ตน้ เสาเหลา่น้ีไดก้ลายเป็น

จุดถ่ายรูปที่ไดร้บัความนิยมมาก ชมซุม้ประตูกษัตริยเ์ฮเดรียน ถูก

สรา้งขึ้น 129 ปี หลงัคริสตกาล เปรียบเสมือนเครื่องหมายแห่ง

จกัรพรรดิเฮเดรียน โดยประตูอยู่ทางทิศใตข้องเขตเมืองใหม่ อีกหน่ึงที่เที่ยวชื่อดงัแห่ง เมืองโรมนัโบราณ เจ

ราช คือ โรงละครทางทศิใต ้ซึง่จผูุช้มไดถ้งึ 3,000 คน อศัจรรยต์รงเราสามารถทดสอบฟงัเสยีงสะทอ้นของตวัเองจาก

จดุสะทอ้นกลางโรงละคร ดว้ยการพดูเบาๆ เท่านัน้ เสยีงกจ็ะยอ้นกลบัมาเขา้หูเราอย่างเหลอืเชื่อ ชมวหิารอารเ์ทพอีาร ์

เทมิส เป็นเทพปีระจ าเมอืงเจอราช 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านเดินทางสู่

กรุงอมัมาน ตัง้อยู่บนยอดเขาท ัง้ 7 ลูก และมปีระวตัิศาสตรม์ากกว่า 

6,000 ปี ชม ป้อมปราการแห่งกรุงอมัมาน (Amman Citadel) ถูก

สรา้งขึ้นเพื่อเป็นจุดสงัเกตเหตุบา้น การเมอืงต่างๆรอบเมอืง อิสระทุก

ท่านชมบรรยากาศและถ่ายรูป มจีุดถ่ายรูปที่สวยโดยมฉีากหลงัเป็น 

โ ร ง ล ะคร โ รมัน  ที่ มี ข น าด ให ญ่ที่ สุ ด ในจอ ร์แดน  ที่ จุ ผู ้ช ม ได ้ถึ ง  6 ,000 คน  และตึ ก ร ามบ ้า น ช่ อ ง 

ทีส่รา้งบนภเูขาสูงอนัเป็นที่แปลกตา ชม วหิารเฮอรค์วิลสิ ทีส่นันิษฐานว่าถกูสรา้งขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 161-180 ในสมยั

โรมนั จากนัน้ใหท้กุท่านอสิระเลอืกชม ชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืง และของทีร่ะลึก 

เยน็  บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

21.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู่สนามบนิเพือ่เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 
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วนัที่หก กรุงเทพฯ-สุวรรณภมูิ           (-/-/-) 

 

02.30 ออกเดินทางสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ Royal Jordanian Airlines (RJ) 

 เทีย่วบนิที ่RJ180 (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 9.05 ชัว่โมง) 

15.35 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

หรอื 

01.05 ออกเดินทางสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ Royal Jordanian Airlines (RJ) 

 เทีย่วบนิที ่RJ182 (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 9.05 ชัว่โมง) 

14.35 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

 

………………………………………………………………………… 
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อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

 

ราคาทวัร ์มหศัจรรย ์จอรแ์ดน  6 วนั 3 คนื พกั 5 ดาว (อตัราค่าบรกิาร 15 ท่านข้ึนไป) 

เริม่เดินทาง จ านวน ไฟลท์บนิ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

17 – 22 มิ.ย. 61 20 RJ183/RJ182 46,900 46,900 44,900 7,500 

20 – 25 มิ.ย. 61 20 RJ181/RJ180 47,900 47,900 45,900 7,500 

06 – 11 ก.ย. 61 20 RJ183/RJ182 55,900 55,900 53,900 7,500 

19 – 24 ก.ย. 61 20 RJ181/RJ180 55,900 55,900 53,900 7,500 

11 – 16 ต.ค. 61 20 RJ183/RJ182 59,900 59,900 57,900 8,000 

25 – 30 ต.ค. 61 20 RJ183/RJ182 58,900 58,900 56,900 8,000 

08 – 13 พ.ย. 61 20 RJ183/RJ182 57,900 57,900 55,900 7,500 

22 – 27 พ.ย. 61 20 RJ183/RJ182 57,900 57,900 55,900 7,500 

06 – 11 ธ.ค. 61 20 RJ183/RJ182 59,900 59,900 57,900 8,000 

28ธ.ค. – 02ม.ค. 62 20 RJ181/RJ180 69,900 69,900 67,900 8,500 

 

อตัราค่าบรกิารรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ กรุงเทพฯ-อมัมาน-กรุงเทพฯ สายการบนิ Royal Jordanian Airlines (RJ) 

 ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

 ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 30 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดไดท่้านละ 1 ใบ) 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์),น ้ าด่ืมวนัละ 1 ขวด/ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
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 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวคนไทย 

 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจอรแ์ดน 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท, ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงนิ 50,000 บาท 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมลูค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิ่มพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน ,อุบตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่

นอกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถวนัละ 5 USD /วนั/ลูกทวัร ์1 ท่าน / รวม 4 วนั 20 USD (บงัคบัตามระเบียบ

ธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรค์นไทย วนัละ 5 USD /วนั/ลูกทวัร ์1 ท่าน / รวม 6 วนั 30 USD (ข้ึนอยู่กบัความพงึพอใจของท่าน) 

 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1 .กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 20,000 บาท สว่นที่เหลอืช าระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่น้อยกว่า

15 วนั มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

    2. กรณียกเลกิ 2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุด เทศ

กาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

   2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

 2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

    3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิัทฯจะท าการเลื่อนการ 

       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

    4. บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 

       จ านวนที่บรษิทัฯก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะ 

       เดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

     5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางมีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ยโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบ        

        ล่วงหนา้ 7 วนักอ่นการเดินทาง 
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     6.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ 

       กอ่นท าการออกตัว๋  เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

 บรษิทัฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

 หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถ

เดนิทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบิน , การประทว้ง,การนัดหยุด

งาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้

จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัใน

เงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวิสยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุน

รายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทั

ทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง

ม้ือ,เพราะค่าใชจ้า่ยทกุอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้

เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตุที่เกดิจากความประมาท

ของนักท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการ

เดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

 ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยน

ช่ือได ้

 เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่า

ท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 
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