
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรมทัวร์ HABIBI JORDAN  6D MAY17-RJ-W08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** จดุเดน่น่าสนใจทวัรข์องเรา ***** 

 เราคือผูบุ้กเบิกเสน้ทางตะวันออกกลางและประเทศจอรแ์ดนอย่างจริงจัง เป็นบริษัทแรกของไทยท่ีมี

ยอดขายอนัดนั1 มาตลอด 10 ปีซอ้นของสายการบิน Royal Jordanian จึงมีช่วงเวลาและวนัเดินทางใหค้นเลือก

ไดม้ากกว่ารายการท่องเท่ียวท่ีจดัอย่างลงตวัเพ่ือใหเ้หมาะกบันักท่องเท่ียวคนไทยมากท่ีสุด ไม่ตอ้งเดินทางยอ้น

ไป ยอ้นมา เท่ียวสบาย 

 เราคือบริษัทฯของคนไทยที่มีรากฐานและด าเนินธุรกิจมานาน ท่านจึงมัง่ใจไดว้่า เราจะสามารถรบัผิดชอบ

และดูแลท่านในกรณีท่ีเกิดปัญหาระหวา่งการเดินทาง 

 เราเลือกโรงแรมที่มีความสะดวกสบาย ไม่ตอ้งยา้ยโรงแรมที่พกัทุกคืน นอนเพตรา้ 1 คืน / นอนอควาบา 

1 คืน / นอนท่ีกรุงอมัมานเมืองหลวง 2 คืน (ไม่นอนเดดซี เน่ืองจากท่ีเดดซีไม่มีกิจกรรมอะไรน่าสนใจ มีแค่



 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรมทัวร์ HABIBI JORDAN  6D MAY17-RJ-W08 

ทะเลเดดซีเท่าน้ัน ท าใหเ้ราเสียเวลาเปล่ียนโรงแรม และยงัพลาดโอกาส Shopping ท่ีมีทางเลือกมากมายท่ีกรุง

อมัมาน) อีกทั้ง  

 เรายงัเป็นเจา้ของโรงแรม ระดบั 4 และ 5 ดาว ทั้งที่อมัมาน – อควาบา – และเพตรา้ และ รถโคช้ปรบั

อากาศ มากกว่า 300 คนั เป็นการการนัตีถึงคุณภาพ และราคา ท่ีจะไมม่ีบริษัทฯใด ใหคุ้ณไดม้ากกวา่แน่นอน 

 

 

21.30 น. คณะพรอ้มกนั  ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ หน้าเคาน์เตอร ์Q โดยสายการบิน โรยลั จอรแ์ดนเนียล ชั้น 

4 พรอ้มเจา้หนา้ท่ี และ มคัคุเทศกข์องบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

00.30 น. เหินฟ้าสู่ กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน โดยสายการบินแห่งชาติ Royal Jordanian (RJ) เที่ยวบินที่ 

RJ 181 อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยับนเคร่ือง พรอ้มเสริฟอาหารและเคร่ืองด่ืมตลอดการเดินทาง (ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 8.30 ชัว่โมง) 

05.05 น.  คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาต ิQueen Alia ณ กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน หลงัผ่านพิธีตรวจ

คนเขา้เมืองและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้น าท่านเดินทางสู่โรงแรมเพ่ือรบัประทานอาหาร (เวลาทอ้งถ่ิน

ชา้กวา่ประเทศไทย4 ชัว่โมง)  

เชา้ น าท่านเดินทางไปยงัโรงแรม เพ่ือรบัประทานอาหารเชา้   

หลงัจากน้ันเดินทางสู่  เมืองมาดาบา หรือ เมืองแห่งโมเสก เขา้ ชม โบสถก์รีก-ออโธดอกซแ์ห่งเซนต์

จอรจ์ สรา้งขึ้ นช่วงระหวา่งศตวรรษท่ี 6 ในยุคของไบแซนไทน์  ชมภาพแผนที่ดินแดนศกัดิสิทธ์ิแห่งเย

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ          (-/-/-) 

วนัที่สอง อมัมาน – มาดาบา – Mt.Nebo – เครคั – เพตรา     (B/L/D) 
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รูซาเลม ท่ีอยูบ่นพ้ืนโบสถแ์ห่งน้ี และถูกตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3 ลา้นช้ินแสดงถึงพ้ืนท่ี

ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน, เยรูซาเลม, จอรแ์ดน, ทะเลเดดซีอียิปต ์ฯลฯ  

น าท่านเดินทาง ชมเมาทเ์นโบ  ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิท่ีตั้งอยูบ่นเขาซ่ึงเช่ือกนัวา่น่าจะเป็นบริเวณท่ีเสียชีวิต

และฝังศพของโมเสส ผูน้ าชาวยิวสเ์ดินทางจากอิยิปตม์ายงัเยรูซาเลม ชมพิพิธภณัฑข์นาดยอ่ม ภายใน

เก็บส่ิงของต่าง ๆท่ีขุดพบภายในบริเวณน้ี พรอ้มทั้งมีภาพถ่ายต่าง ๆ ภาพถ่ายท่ีส าคญัคือ ภาพที่ โป๊บ 

จอหน์ ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่น่ีและไดป้ระกาศใหเ้ป็นดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ ในปี ค.ศ. 2000  

ชม อนุสรณไ์มเ้ทา้ศกัด์ิสิทธแ์ห่งโมเสส ออกแบบเป็นลกัษณะเป็นไมเ้ทา้ในรูปแบบไมก้างเขน โดย

อุทิศเป็น สญัลกัษณข์องโมเสสและพระเยซู เชิญถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวนัท่ีทอ้งฟ้าแจ่มใส ท่าน

สามารถมองเห็น แมน่ ้าจอรแ์ดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ไดจ้ากจุดน้ีอยา่ง

ชดัเจน  

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเครคั ซ่ึงตั้งอยูบ่นท่ีราบสูงขนาดใหญ่ ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงาม

ของหุบเขาทั้งสองขา้งทาง จนไดฉ้ายาเป็น  แกรนดแ์คนยอนแห่งจอรแ์ดน”ชม ปราสาทเครคัแห่งครู

เสด (KERAK) สรา้งในปี ค.ศ. 1142 โดย ผูป้กครองเมือง PAYEN LE BOUTIELLER ในอดีตเป็นเมือง

ศูนยก์ลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสด และสรา้งเพ่ือควบคุมเสน้ทางทั้งทางเหนือและใตแ้ละใชใ้นการ

ต่อสูใ้นสงครามครูเสดกบักองทพัมุสลิมจนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1187 ไดถู้กเขา้ท าลายโดยนักรบมุสลิม

ภายใตก้ารน าทพัของ ซาลาดิน (SALADIN) / น าท่านเดินทาง สู่ เมืองเพตรา  

ค า่   บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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น าท่านเขา้พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว Petra Panorama หรือเทียบเท่า 

 

 

เชา้  บริการอาหาร ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ชมเมืองเพตรา้ (ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 

และ 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องแห่งโลกใหม่ จากการตดัสินโดยการโหวตจากบุคคลนบัลา้นทัว่โลก

ในวนัมหศัจรรย ์07/ 07/ 07 

เมืองเพตรา้ มหานครสีดอกกุหลาบท่ี

ซ่อนตวัอยูใ่นหุบเขาแห่งโมเสส (WADI 

MUSA) มีประวติัศาสตรอ์นัยาวนาน

หลายพนัปีเคยเป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัทั้งชาวอี

โดไมทจ์วบจนกระทัง่ถึงยุครุ่งเรืองเฟ่ืองฟู

ในการเขา้มาครอบครองดินแดนของชาว

อาหรบัเผ่าเร่ร่อน นาบาเทียน ในช่วง

ระหวา่ง 100 ปี ก่อนคริสตกาล – ปี ค.ศ 

100 และไดเ้ขา้มาสรา้งอาณาจกัร, บา้นเมือง ฯลฯ จนกระทัง่ในปีค.ศ. 106 นครแห่งน้ีตกอยูภ่ายใตก้าร

ปกครองของอาณาจกัรโรมนัท่ีน าโดย กษตัริยท์ราจนั และไดผ้นึกเมืองแห่งน้ีใหเ้ป็นหน่ึงในอาณาจกัร

โรมนัแห่งแหลมอาระเบียตะวนัออก นครเพตรา้ถึงคราวล่มสลายเมื่อหมดยุคของอาณาจกัรโรมนัท าให้

ชาวเมืองน้ันละท้ิงบา้นเมืองจากกนัไปหมดท้ิงใหเ้มืองแห่งน้ีรกรา้งไปพรอ้มกบัการพงัทลายของเมือง

หลงัจากเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งจนสูญหายนับพนัปีจวบจนในปี ค.ศ. 1812 นักส ารวจเสน้ทางชาว

สวิส นาย โจฮนัน์ ลุดวิก เบิรก์ฮาดท ์  ไดค้น้พบนครศิลาแห่งน้ี และน าไปเขียนในหนังสือช่ือTRAVEL IN 

SYRIA” จนท าใหเ้ร่ิมเป็นท่ีรูจ้กักนัอยา่แพร่หลายจนถึงปัจจุบนั  

 

 

 

วนัที่สาม เพตรา – อัมมาน          (B/L/D) 
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น าท่าน ข่ีมา้ (รวมอยูใ่นค่าบริการแลว้ และเป็นธรรมเนียมที่ตอ้งมีค่าทิปใหแ้ก่คนจูงมา้ท่านละ 3 

USD ตอ่ท่าน ตอ่เที่ยว แตไ่ม่รวมค่าข่ีลา, ข่ีอูฐ, รถมา้ลาก ฯลฯ สนในกรุณาตดิตอ่ที่หวัหนา้ทวัร)์ 

ประมาณ 800 เมตรบนถนนทรายเพ่ือตรงเขา้สู่หนา้เมืองพรอ้มชมทศันียภาพรอบขา้งท่ีเป็นภูเขาทั้งสอง

ฝั่งน าท่านเดินเทา้เขา้สู่ถนนเขา้เมืองSIQ เสน้ทางมหศัจรรยก์วา่ 1.5 กิโลเมตรท่ีเกิดจากการแยกตวัของ

เปลือกโลกและการซดัเซาะของน ้าเมื่อหลายลา้นปีก่อน เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพสููงชนัทั้ง 2 

ขา้งคลา้ยกบัแคนยอนนอ้ย ๆ และ ส่ิงก่อสรา้ง รูปป้ันแกะสลกั ต่างๆ เช่น รูปป้ันเทพเจา้ต่างๆ, รูปกอง

คาราวานอฐู, รูปชาวนาบาเทียน, ท่อส่งล าเลียงน ้าเขา้สู่เมือง ฯลฯ สุดปลายทางของช่องเขาพบกบัความ

สวยงามของ มหาวิหารศกัด์ิสิทธ์ิ เอล-คาซเนท ์(EL-KHAZNEH / TREASURY) สนันิษฐาน 

วา่จะสรา้งในราวศตวรรษท่ี1-2 โดยผูป้กครองเมืองในเวลาน้ัน เป็นวิหารท่ีแกะสลกัโดยเจาะเขา้ไปใน

ภูเขาสีชมพทูั้งลกู มีความสูง 40 เมตร และมีความกวา้ง 28 เมตร วิหารแห่งน้ีไดถู้กออกแบบโดยไดร้บั

อิทธิพลศิลปะของหลายชาติเขา้ดว้ยกนั เช่น อิยิปต,์ กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบดว้ย 3 หอ้ง 

คือ หอ้งโถงใหญ่ตรงกลาง และ หอ้งเล็กทางดา้นซา้ยและขวาเดิมทีถูกเช่ือวา่เป็นท่ีเก็บขุมทรพัยส์มบติั

ของฟาโรหอิ์ยิปต ์  แต่ภายหลงัไดม้ีการขุดพบทางเขา้หลุมฝังศพท่ีหนา้วิหารแห่งน้ี ท าใหนั้ก

ประวติัศาสตรแ์ละนักโบราณคดีไดล้งความเห็นตรงกนัวา่ น่าจะสรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองใหก้บั

ผูป้กครองเมือง, ใชเ้ป็นสถานท่ีท าพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นสุสานฝังศพของผูป้กครองเมืองและเครือ

ญาติ  เดิมชมสุสานต่างๆ ของชาวนาบาเทียน, สุสานกษัตริย ์ฯลฯ 

ชมโรงละครโรมนั (ROMAN THEATRE) ท่ีแกะสลกัจากภูเขาโดยมีแนวราบท่ีนัง่เท่ากนัและมีความ

สมดุลยไ์ดอ้ยา่งน่าท่ึง สนันิษฐานเดิมทีสรา้งโดยชาวนาบาเทียน ต่อมาในสมยัท่ีโรมนัเขา้มาปกครอง ได้



 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรมทัวร์ HABIBI JORDAN  6D MAY17-RJ-W08 

ต่อเติมและสรา้งเพ่ิมเติม มีท่ีนัง่ 32 แถว จุผูช้มไดป้ระมาณ 3,000 คน / อิสระในการเดินชมและถ่ายรูป

ภายในเมืองเพตรา้ 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

บ่าย  น าท่านเดินทางกลบั สู่กรุงอมัมาน / ระหวา่งทางแวะซ้ือของท่ีระลึกพื้ นเมืองต่างๆ ในรา้นคา้ทอ้งถ่ิน  

ค า่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคารจนีทอ้งถิ่น 

น าท่านเขา้พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว GOLDEN TULIP GRAND PALACE หรือเทียบเท่ 

 

 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม 

วนัที่สี ่ อมัมาน – ทะเลเดดซี – กรุงอมัมาน        (B/L/D) 

          (B/L/D) 
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เมืองหลวงอมัมาน ตั้งอยู่บนภูเขาทั้ง 7 ลูก และมีประวติัศาสตรเ์ก่าแก่ยาวนานกว่า 6,000 ปี ขึ้ น ชม 

ป้อมปราการ แห่งกรุงอมัมาน (CITDAEL) ถูกสรา้งข้ึนเพ่ือเป็นจุดสงัเกตเหตุบา้น การเมืองต่าง ๆรอบ

เมือง เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของเมืองแห่งน้ี โดยมีฉากหลงัเป็น โรงละครโรมันท่ีมี

ขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศจอรแ์ดน จุผูช้มไดถึ้ง 6,000 คนและตึกรามบา้นช่องท่ีตั้งอยูบ่นภูเขาสูง  

ชมวิหารเฮอรค์ิวลิส ท่ีสนันิษฐานวา่น่าจะถูกสรา้งข้ึนระหวา่งปี ค.ศ. 161–180 ในสมยัโรมนั 

พระราชวงัเก่าอุมเมยาด สรา้งขึ้ นในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผูน้ าชาวมุสลิม ของราชวงศ ์ในสมยั

มุสลิมไดเ้ขา้มาปกครองประเทศจอรแ์ดน ซ่ึงภายในประกอบหอ้งท างาน, หอ้งรบัแขก ฯลฯ ผ่าน ชม

พระราชวงัของพระมหากษตัริยอ์บัดุลลาหท์ี่สอง (RAGHADAN PALACE), ท่ีตั้งอยูบ่นภูเขามีท าเลท่ี

สวยงามมากท่ีสุดในกรุงอมัมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอยา่งเขม้งวด ไดเ้วลาอนัสมควร น า

ท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (DEAD SEA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม DEAD SEA SPA RESORT 
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บ่าย ทะเลเดดซี ทะเลท่ีถูกบนัทึกลงในหนังสือ กินเนสส ์วา่ เป็นจุดท่ีต า่ท่ีสุดในโลก ต า่กวา่ระดบัน ้าทะเลถึง 

400 เมตร และ มีความเค็มท่ีสุดในโลกมากกวา่ 20 เปอรเ์ซนต์ของน ้าทะเลทัว่ไป ท าใหไ้มม่ีส่ิงมีชีวิตใด

เลยอาศยัอยูไ่ดใ้นทอ้งทะเลแห่งน้ี  เชิญท่านอิสระในการลงเล่นน ้าทะเลและพิสูจน์ ความจริงวา่ท่าน

ลอยตวัไดจ้ริงหรือไม ่ 

(การลงเล่นน ้าในทะเลนั้นมีวิธีขั้นตอนการลงเล่น และขอ้ควรระวงัต่างๆ ควรฟังค าแนะน าจาก

มคัคุเทศกท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัร)์ ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางกลบัสู่กรุงอมัมาน 

ค า่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

น าท่านเขา้พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว GOLDEN TULIP GRAND PALACE    หรือเทียบเท่า 

 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางไปยงัเมืองอจัลุน อยู่ทางดา้นเหนือของเมืองเจอราชไปเล็กนอ้ย เมืองท่ีตั้งอยูบ่นภูเขาสูง

ท่ีหอ้มลอ้มไปดว้ยป่าตน้สน และตน้มะกอกชมปราสาทแห่งเมืองอจัลุน ถูกสรา้งโดยพวกนักรบมุสลิม 

ในปี ค.ศ. 1184-1185 ใชเ้ป็นป้อมทหารในการต่อสูร้บกบัพวกนักรบครูเสด และในปี ค.ศ. 1260 ถูก

เขา้ท าลายโดยกองทพัมองโกลส ์เดินทางสู่นครเจอราช 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร ภายในเมืองเจอราช 

บ่าย ชม นครเจอราช (JERASH) หรือเมืองพนัเสา เป็นอดีต 1 ใน 10 หวัเมืองเอกตะวนัออกอนัยิ่งใหญ่ของ

อาณาจกัรโรมนั สนันิษฐานว่าเมืองน้ีน่าจะถูกสรา้งในราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีต

วนัที่หา้ ป้อมปราการอจัลนุ – เมืองกรกี – โรมนัเจอราช – กรุงอมัมาน – สนามบิน  (B/L/D)

     (B/L/D)          
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เมืองแห่งน้ีช่ือว่า ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งน้ีไดถู้กแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ท าลาย และถูกฝังกลบโดยทราย

หลงัจากน้ันก็ไดสู้ญหายไปเป็นนับพนัปี  

ชมซุม้ประตูกษัตรยเ์ฮเดรียน และ สนามแข่งมา้ฮิปโปโดรม  น าท่านเดินเขา้ประตูทางทิศใตช้ม 

โอวัลพลาซ่า สถานท่ีชุมนุม พบปะ สังสรรคข์องชาวเมือง, วิหารเทพซีอุส ฯลฯโรงละครทางทิศใต  ้

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

กบัความอศัจรรย ์เพียงพูดเบา ๆ ก็จะมีเสียงสะทอ้นกอ้งเขา้มาในหูของเรา  ชม.. วิหารเทพีอารเ์ทมิส 

เป็นเทพีประจ าเมืองเจอราช สรา้งในราวปี ค.ศ. 150 สรา้งขึ้ นพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรบัท าพิธีบวงสรวง 

และบูชายญัต่อเทพีองคน้ี์ แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นในน าท่านเดินเขา้ สู่ ถนนคารโ์ด 

หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลกัท่ีใชเ้ขา้-ออกเมืองแห่งน้ี บนถนนน้ันยงัมีร้ิวรอยทางของลอ้รถมา้, 

ฝาท่อระบายน ้า, ซุม้โคมไฟ, บ่อน ้าด่ืมของมา้ ชม.. น ้าพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สรา้งในราวปี 

ค.ศ. 191 เพ่ืออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซ่ึงเป็นท่ีนับถือของชาวเมืองแห่งน้ี มีท่ีพ่นน ้าเป็นรูปหวัสิงโต

ทั้งเจ็ด และตกแต่งดว้ยเทพต่างๆ ประจ าซุม้ดา้นบนของน ้าพุ ฯลฯน าท่านเดินทางกลบักรุงอมัมาน ให้

ท่านไดอิ้สระกบัการเลือกซ้ือของฝาก และสินคา้ท่ีระลึกในหา้งสรรพสินคา้ทอ้งถ่ิน 

ค า่  บริการอาหารค า่  ณ ภตัตาคารจนีทอ้งถิ่น / หลงัอาหารเดินทางสู่สนามบิน 

 

 

02.10 น. ออกเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย  ดว้ยสายการบิน โรยลัจอรแ์ดนเน่ียล เที่ยวบินที่ RJ182 

14.25 น. เดินทางกลบัถึง   สนามบินสุวรรณภูมิ   ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทบัใจ มิรูลื้มเลือน 

หมายเหตุ  

วนัที่หก  สุวรรณภูมิ          (-/-/-) 

          (B/L/D) 
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 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือความ

ปลอดภยัเป็นหลกั 

 กรณีเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย  

 กรณีเดินทาง 10 ท่าน และตอ้งการหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย จ่ายเพิ่ม ท่านละ 3,500 บาท 

** กรณีมีไฟลท์เดินทางต่อหลงัจากกรุป๊กลบัมาทนัทีกรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เพื่อความสะดวกในการเดินทางของ

ท่าน**  

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน) 

พกัเดียว

เพ่ิม 

28 ม.ค.-2 ก.พ. / 10-15 

ก.พ. / 17-22 มี.ค. / 21-

26 มี.ค. / 24-29 มี.ค. / 5-

10 เม.ย. 

56,888 54,888 52,888 

5,500 
11-16 เม.ย. / 12-17 

เม.ย. / 13-18 เม.ย. 
57,888 55,888 53,888 

28 เม.ย.-3 พ.ค. / 4-9 พ.ค. 

/ 9-14 พ.ค. 
56,888 54,888 52,888 

 

การช าระเงิน  

งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่จา่ย 15, 000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยนืยนักรุป๊เดินทางแน่นอนพรอ้มส่งรายช่ือและ

หนา้พาสปอรต์ผูท้ี่จะเดินทางทนัที 

งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 15 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 

การยกเลิก 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ  า บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถคืนเงินได้ 

(ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ  าหอ้งพกั เป็นตน้)  
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ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเตม็จ  านวน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 

เอกสารประกอบขอวีซ่าเขา้ประเทศจอรแ์ดน 

- Scan file หนงัสือเดินทางไทยที่มีอายุในวนัเดินทางมากกว่า 6 เดือน และมีหนา้ว่างมากกว่า 2 หนา้  

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั โดยสายการแห่งชาติ โรยลัจอรแ์ดนเน่ียล ชั้นประหยดั  

ค่ารถปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง  

 

ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ในโรงแรม ตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั รวมทั้งสิ้ น 3 คืน  

ค่าอาหารทุกมื้ อท่ีระบุตามรายการ 

ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 

ค่าวีซ่าประเทศจอรแ์ดน (ไม่เสียค่าวีซ่าในกรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ > มากกว่า 7 ท่านข้ึนไป) 

ค่าบริการน าทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรผู์ม้ีประสบการณ์ 

ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น ้าหนักไมเ่กิน 20 กิโลกรมั) 

ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท (หมายเหตุ: 

ค่าประกันอุบิติเหตุส  าหรับเด็กที่มีอายุนอ้ยกว่า 2 ปี และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะ

ชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสญัญาฯ) 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

ค่าจดัท าหนังสือเดินทาง 

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

ค่าเช่าผา้เช็ดตวัและค่าเช่าตูล็้อคเกอร ์ที่โรงแรม เดดซี รีสอรท์ แอนด ์สปา 

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ 
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ค่าข่ีลา, ขี่อฐู, รถมา้ลาก ฯลฯ  

 ค่าทิปมคุัเทศก ์พนักงานขบัรถ ในประเทศอิหร่าน และ หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย  

3 USD / ท่าน ส าหรบัมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น x 4 วนั = 12 USD 

2 USD / ท่าน ส าหรบัคนขบัรถตอ่วนั x 4 วนั = 8 USD 

3 USD /ท่าน ส าหรบัหวัหนา้ทวัรไ์ทย x 6 วนั = 18 USD 

รวมค่าทิป 42 USD/ท่าน หรือประมาณ 1,512 บาทไทย 

 

ค่าทิปอื่นๆ  

ค่าทิปมา้ที่เมืองเพตรา้ ท่านละ 3 USD / เที่ยว / ท่าน  

ค่าทิปคนขบัรถที่ทะเลทรายวาดิรมั ท่านละ 2  USD / เที่ยว / ท่าน  

 

 

 

 

***หมายเหตุ** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน  ซ่ึง

ในกรณีน้ีทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้

และจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละ

เหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย 

ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่าน ้ามนั หรือ 

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าว 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

หากลกูคา้ท่านใด ยื่นวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมติั ลกูคา้ตอ้งช าระค่ามดัจ าท่ี 10,000 บาท และค่าวีซ่าตามท่ีสถานฑตู

ฯ เรียกเก็บ 
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หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ** 

**ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ที่เก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทาง

ที่ท่านไดท้  าการจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋

ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

 

 

 

 


