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HILIGHT 

 ชม 1 ใน 7 ส ิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม ่นครเพ

ตรา (Petra) มหานครสดีอกกหุลาบ  

 สนกุกบัการลอยตวัในทะเลเดดซ ี(Dead Sea) 

ทะเลทีข่ ึน้ชือ่วา่เค็มทีส่ดุในโลก  

 ลอ่งเรอืทอ้งกระจก (Big Glass Boat) ชมความ

งดงามของปะการงั, ปลาทะเลหลากชนดิ ในทะเล

แดง 

 สนกุสนานกบัการน ัง่รถ4X4 ตะลยุทะเลทราย

วาดริมั 

 พกัโรงแรม รสีอรท์ 4 ดาว บรเิวณทะเลเดดซ ี

 

จอรแ์ดน 

เสนห่ห์าเพตรา 

7 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์[EK] 

เดนิทาง : มถินุายน – กนัยายน 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 43,900-  
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 03-09, 24-30 ม.ิย.62 43,900  

วนัที ่ 09-15, 23-29 ก.ย.62 43,900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมที่
พกั 

1 กรงุเทพ  
    

 

2 ดไูบ – อมัมาน -  มาดาบา – ภเูขาเนโบ - เพตรา x O O 
GRAND 

VIEW 
PETRA หรอื
เทยีบเทา่ 

3 เพตรา - อคาบา O O O 

CITY 
TOWER หรอื

เทยีบเทา่ 

4 อคาบา – ลอ่งเรอืทอ้งกระจก - ทะเลทรายวาดริมั O O    O 

SUN CITY 

HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 

5 
สนกุสนานกบัการน ัง่รถ 4X4 ขบัขีบ่นทะเลทราย -  
ปราสาทเครคัแหง่ครเูสด - ทะเลเดดซ ี O O O 

RAMADA 
HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ 

6 
นครเจอราช – โรมนัโบราณ – กรงุอมัมาน – ป้อม
ปราการแหง่กรงุอมัมาน – สนามบนิ O O O 

 

7 ดไูบ – กรงุเทพ x x x 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ  

23.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประต ู9 เคานเ์ตอร ์T สายการ

บนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

วนัที ่2  ดไูบ – อมัมาน -  มาดาบา – ภเูขาเนโบ - เพตรา 

01.35 น. ออกเดนิทางสูน่ครดไูบดว้ยเทีย่วบนิ EK385 

04.45 น. เดนิทางถงึกรุงดไูบ รอเปลีย่นเครือ่ง 

07.30 น.  ออกเดนิทางสูก่รุงอัมมาน ดว้ยเทีย่วบนิ EK901 

09.35 น. 

 

 

 

ถงึสนามบนินานาชาต ิQueen Alia กรุงอมัมาน (Amman)ประเทศจอรแ์ดน (Jordan) ผ่าน

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั๋วโมง) น าท่าน

เดนิทางสูเ่มอืงมาดาบา (Madaba) หรอืเมอืงแห่งโมเสก ชมโบสถก์รกี-ออโธดอกซแ์หง่เซนต์

จอรจ์ (Greek Orthodox Church of St. George) ถกูสรา้งในราวปี ค.ศ. 600 ยุคของไบแซน

ไทน ์ชมภาพแผนทีด่นิแดนศกัดสิทิธิแ์ห่งเยรูซาเลม ตกแตง่โดยโมเสกสตี่างๆ ประมาณ 2.3 ลา้นชิน้

แสดงถงึพืน้ทีด่นิแดนศกัดิส์ทิธิต์่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน, เยรูซาเล็ม, แม่น ้าจอรแ์ดน, 

ทะเลเดดซ,ี เขาไซนาย, อยีปิต ์ฯลฯ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมอืง 

บา่ย น าทา่นเดนิทางขึน้ชมภูเขาเนโบ (Mount Nebo) ดนิแดนศักดิส์ทิธิท์ีต่ัง้อยู่บนเขาซึง่เชือ่กนัว่า

น่าจะเป็นบรเิวณทีเ่สยีชวีติและฝังศพของโมเสส ผูน้ าชาวยวิทีน่ าพาชาวยวิเดนิทางจากอยิปิตม์ายัง

เยรูซาเลม ชมโบสถอ์นุสรณ์โมเสส (The Moes Memorial Church) ภายในโบสถป์ระกอบไป

ดว้ยภาพโมเสกสบีนพืน้โบสถอ์ันลา้คา่ แสดงถงึภาพชวีติสมัพันธร์ะหว่างคน, สตัว ์และธรรมชาต,ิ รูป

คน ฯลฯ และยังมแีทน่พธิ ีมา้น่ัง ตามรูปแบบของศาสนาครสิตไ์วป้ระกอบพธิตีา่ง ๆ  และอนุญาตใหใ้ช ้

ในปัจจุบัน ในปี ค.ศ. 2000 โป๊ป จอหน์ ปอลที ่2 เสด็จมาแสวงบุญทีน่ี่และไดป้ระกาศใหเ้ป็นดนิแดน

ศักดิ์ส ิทธิ์ จากน ัน้ชมอนุสรณ์ ไม้เท้าศกัด ิ์ส ิทธ์แห่งโมเสส (The Serpentine Cross 

sculpture) ซ ึง่มลีกัษณะเป็นไมเ้ทา้ในรูปแบบไมก้างเขน โดยอุทศิเป็นสญัลกัษณ์ของโมเสส และ

พระเยซ ูถา่ยรูป ณ จุดชมววิ โดยในวันทีท่อ้งฟ้าแจ่มใส ทา่นสามารถมองเห็น แม่นา้จอรแ์ดน, ทะเล

เดดซ,ี เมืองเบธเลเฮม และประเทศอสิราเอล ไดจ้ากจุดนี้อย่างชดัเจน จากนัน้น าท่านสูเ่มือง เครคั 

(Kerak) ซึง่ตัง้อยู่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์อันงดงามขา้งทาง 

ระหว่างทางขึน้สูเ่ขาโดยเฉพาะบรเิวณทีถ่กูเรยีกขานกนัว่าเป็นแกรนดแ์คนยอนแห่งจอรแ์ดน  

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมืองเพตรา (Petra) เมืองเพตรา มหานครศลิาทรายสชีมพู หรอื 

Rose City ไดร้ับการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ ไดร้ับการยก

ย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 ส ิง่มหศัจรรยข์องแห่งโลกใหม ่(New 7 Wonders of the World) จาก

การตัดสนิโดยการโหวตจากบุคคลนับลา้นทั่วโลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07  มหานครสดีอก

กหุลาบทีซ่่อนตัวอยู่ในหุบเขาวาด ีมูซา (Wadi Musa Valley) หรือหุบเขาแห่งโมเสส ถูกสรา้ง

ข ึน้ในชว่งศตวรรษที ่4 ก่อนครสิตกาล โดยชาวนาบาเทยีน (Nabataeans) และไดก้ลายมาเป็น
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นครแห่งการคา้ขนาดใหญ่ ซึง่เป็นตลาด ซือ้สนิคา้ส าคัญทีส่ดุของโลกตะวันออก ทีต่่อมาถูกละทิง้

เป็นเวลานานกว่า 700 ปี จนเมื่อมีนักส ารวจชาวสวติเซอรแ์ลนด ์โยฮันน์ ลุควกิ บวร์กฮารท์ เดนิ

ทางผ่านมาพบ เห็นเขา้เมือ่ปี พ.ศ. 2355 และน าไปเขยีนในหนังสอืชือ่ “TRAVEL IN SYRIA” จนท า

ใหเ้ร ิม่เป็นทีรู่จ้ักกนัอย่างแพร่หลายจนถงึปัจจุบัน 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ทีพ่กั 
   น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก GRAND VIEW PETRA หรอืเทยีบเทา่ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก  CITY TOWER HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 อคาบา – ลอ่งเรอืทอ้งกระจก - ทะเลทรายวาดริมั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมเมืองอคาบา แวะถ่ายรูปกับทะเลแดง (Red Sea) ซึง่เป็นสถานทีท่่องเทีย่วส าคญัทาง

ประวัตศิาสตร ์โดยทะเลแห่งนี้ครัง้นงึไดม้กีารกล่าวขานในพระคัมภรีข์องศาสนาครสิตว์่า  โมเสสได ้

ท าอัศจรรยแ์หวกทะเลแดงพาชาวอสิราเอลหนีใหร้อดพน้จากการเป็นทาสของอียปิตเ์พื่อเดนิทาง

ไปสูแ่ผ่น ดนิแห่งพันธสญัญาทีพ่ระเป็นเจา้ทรงมอบใหก้บัชาวอสิราเอล โดยการชไูมเ้ทา้ของโมเสส 

ทะเลแดงนี้มีน่ านน ้ าครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือประเทศจอร์แดน อิสราเอล อิยิปต์ และ

ซาอุดอิาระเบีย จากนัน้น าท่านลอ่งเรอืทอ้งกระจก (Big Glass Boat) แลน่ในทะเลแดง ชมความ

ใสของน ้าทะเล, ปะการัง, ปลาทะเลหลากชนดิ, เม่นทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ จากนัน้ ใหท้่านไดเ้ดนิ 

ชอ้ปป้ิงสนิคา้ตา่งๆมากมาย ณ ตลาดของเมอืงอาคาบา 

วนัที ่3 เพตรา - อคาบา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นชมเมอืงเพตรา (Petra)  ใหท้า่นไดข้ีม่า้ระยะทางประมาณ 800 เมตร บนถนนทราย

เพื่อตรงเขา้สูห่นา้เมือง **ไม่รวมค่าทปิขีม่า้ โดยประมาณ 3 USD** (ไมร่วมค่าขีล่า, ขีอู่ฐ, รถมา้ลาก สน

ในกรุณาตดิต่อทีห่ัวหนา้ทัวร)์ จากนัน้เดนิเทา้กับเสน้ทางมหัศจรรยก์ว่า 1.5 กโิลเมตร ทีเ่กดิจากการ

แยกตวัของเปลอืกโลกและการซดัเซาะของน ้าเมือ่หลายลา้นปีกอ่น เดนิชมความสวยงามของผาหนิสี

ชมพูสงูชันทัง้ 2 ขา้งทาง จนพบกับความสวยงามของ มหาวหิารศกัด ิส์ทิธ ิ ์เอล คาซเนท ์(Al-

Khazneh หรอื The Treasury) ซึง่สนันษิฐานว่าสรา้งในศตวรรษที ่1-2 เป็นวหิารทีแ่กะสลักโดย

เจาะเขา้ไปในภูเขาสชีมพูทัง้ลูก มีความสงู 40 เมตร และ มีความกวา้ง 28 เมตร วหิารแห่งนี้ไดถู้ก

ออกแบบโดยไดร้ับอทิธพิลศลิปะของหลายชาตเิขา้ดว้ยกัน เชน่ อยิปิต,์ กรกี, นาบาเทยีน ฯลฯ เดมิ

ทีถูกเชือ่ว่าเป็นที่เก็บขุมทรัพย์สมบัตขิองฟาโรห์อยิปิต ์นักประวัตศิาสตรแ์ละนักโบราณคดีไดล้ง

ความเห็นตรงกันว่า น่าจะสรา้งขึน้เพื่อเป็นการเฉลมิฉลองใหก้ับผูป้กครองเมือง, ใชเ้ป็นสถานทีท่ า

พธิกีรรมทางศาสนา 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมอืง 

บา่ย 

 

น าท่านเดนิทางไปยังเมอืงอคาบา (Aqaba) เมืองท่าและเมืองท่องเทีย่วตากอากาศทีส่ าคัญของ

ประเทศจอรแ์ดน เป็นเมอืงแห่งเดยีวของประเทศจอรแ์ดนทีถ่กูประกาศใหเ้ป็นเมอืงปลอดภาษี   
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมอืง 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลทรายวาดริมั (Wadi Rum) ทะเลทรายแห่งนี้ในอดตีเป็นเสน้ทางคาราวาน

จากประเทศซาอุฯ เดนิทางไปยังประเทศซเีรยีและปาเสลไตน ์เคยเป็นทีอ่ยู่อาศยัของชาวนาบาเทยีน

กอ่นทีจ่ะยา้ยถิน่ฐานไปสรา้งอาณาจักรอันยิง่ใหญทีเ่มอืงเพตรา ในศกึสงครามอาหรบัรโีวลทร์ะหว่าง

ปี ค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแห่งนี้ไดถ้กูใชเ้ป็นฐานบัญชาการในการบของนายทหารชาวองักฤษ 

ทอี ีลอวเ์รนซ ์และ เจา้ชายไฟซาล ผูน้ าแห่งชาวอาหรับร่วมรบกนัขบัไลพ่วกออตโตมนัทีเ่ขา้มา

รุกรานเพือ่ครอบครองดนิแดน และตอ่มายังไดถ้กูใชเ้ป็นสถานทีจ่รงิในการถา่ยท าภาพยนตฮ์อลลวีูด

อันยิง่ใหญ่ในอดตีเรือ่ง “LAWRENCE OF ARABIA” ซึง่ไดร้ับรางวัลออสการไ์ดถ้งึ 7 รางวัล และ

รางวัลจากสถาบนัอืน่ๆ มากกว่า 30 รางวัล น าแสดงโดย Peter O’Toole, Omar Sharif  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก SUN CITY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 สนุกสนานกบัการน ัง่รถ 4X4 ขบัข ีบ่นทะเลทราย -  ปราสาทเครคัแหง่ครเูสด - ทะเล

เดดซ ี

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นน ัง่รถ Jeep 4X4 รับบรรยากาศทอ่งทะเลทรายทีถ่กูกลา่วขานว่าสวยงามทีส่ดุของโลกแห่ง

หนึง่ ดว้ยเม็ดทรายละเอียดสชีมพูอมสม้อมแดงอันเงยีบสงบทีก่วา้งใหญ่ไพศาล สขีองเม็ดทราบนัน้

ปรับเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย์ ชมน ้าพุแห่งลอว์ เรนซ์ สถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอ ี

ลอวเ์รนซ ์ทหารชาวอังกฤษใชเ้ป็นสถานทีพ่ัก และคดิแผนการสูร้บกันพวกออตโตมัน น าท่านท่อง

ทะเลทรายต่อไปยังภูเขาคาซารี ชมภาพเขยีนแกะสลักก่อนประวัตศิาสตร ์ที่เป็นภาพแกะสลักของ

ชาวนาบาเทยีนทีแ่สดงถงึเรือ่งราวในชวีติประจ าวันตา่งๆ และรูปภาพตา่ง ๆ  ผ่านชมเต็นทช์าวเบดอูนิ

ทีอ่าศยัอยู่ในทะเลทราย เลีย้งแพะเป็นอาชพี จากนัน้น าทา่นชมปราสาทเครคัแหง่ครเูสด (Kerak 

Castle) ซึง่สรา้งในปี ค.ศ. 1142 โดย ผูป้กครอง Payen Le Boutieller ในอดตีเป็นเมืองศนูยก์ลาง

ขนาดใหญ่ของนักรบครูเสด และสรา้งเพื่อควบคมุเสน้ทางทัง้ทางเหนือและใตแ้ละใชใ้นการต่อสูใ้น

สงครามครูเสดกบักองทัพมุสลมิจนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1187 ไดถู้กเขา้ท าลายโดยนักรบมุสลมิภายใต ้

การน าทพัของซาลาดนิ (Saladin) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมอืง 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลเดดซ ี(Dead Sea) ซ ึง่เป็นทะเลทีถู่กบันทกึลงใน กนิเนสสบ์ุ๊ค ว่า 

เป็นจุดที่ต ่าที่สุดในโลก มีความต ่ากว่าระดับน ้าทะเลถงึ 400 เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลก

มากกว่า 20 เปอรเ์ซนตข์องน ้าทะเลทั่วไป ท าใหไ้ม่มสี ิง่มีชวีติใดเลยอาศยัอยู่ไดใ้นทอ้งทะเลแห่งนี้ 

ใหท้า่นอสิระในการลงเลน่น ้าทะเล และ พสิจูนค์วามจรงิว่าสามารถลอยตวัไดจ้รงิหรอืไม่ (การลงเล่น

น ้าในทะเลมวีธิขีัน้ตอนการลงเลน่ และขอ้ควรระวังตา่งๆ ควรฟังค าแนะน าจากมัคคเุทศกท์อ้งถิน่) 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก RAMADA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6  นครเจอราช – โรมนัโบราณ – กรงุอมัมาน – ป้อมปราการแหง่กรงุอมัมาน – 

สนามบนิ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูน่ครเจอราช (Jerash) 1 ใน 10 หัวเมอืงเอกตะวันออกอันยิง่ใหญ่ของอาณาจักร

โรมัน โดยสนันษิฐานว่าเมอืงนี้น่าจะถกูสรา้งในราว 200 – 100 ปีกอ่นครสิตกาล ในปี ค.ศ. 749 นคร

แห่งนี้ไดถ้กูแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่ท าลาย และถูกฝังกลบโดยทราย หลงัจากนัน้ก็ไดส้ญูหายไปเป็น

นับพันปี ชมซุม้ประตูกษตัรยิเ์ฮเดรยีน (Hadrian 's Arch) จากนัน้น าท่านเดนิเขา้ประตูทางทศิ

ใตช้มโอวลัพลาซ่า (Oval Plaza) สถานที่ชุมนุมพบปะสังสรรคข์องชาวเมือง ชมโรมนัโบราณ 

(South Roman Theatre) ซ ึง่ก็คือโรงละครทางทศิใต ้สรา้งในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผูช้มไดถ้งึ 

3,000 คน มีจุดเสยีงสะทอ้นตรงกลางโรงละคร เชญิทดสอบกับความอัศจรรยเ์พียงพูดเบาๆ ก็จะมี

เสยีงสะทอ้นกอ้งเขา้มาในหูของเรา จากนัน้น าทา่นชมน า้พใุจกลางเมอืง (Nymphaeum) ทีส่รา้ง

ข ึน้ในปี ค.ศ. 191 เพือ่อุทศิแดเ่ทพธดิาแห่งขนุเขา ซึง่เป็นทีนั่บถอืของชาวเมอืงแห่งนี้ มทีีพ่่นน ้าเป็น

รูปหัวสงิโตทัง้เจ็ด และตกแตง่ดว้ยเทพตา่งๆ ประจ าซุม้ดา้นบนของน ้าพุ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมอืง 

 น าทา่นเดนิทางกลบัสูก่รุงอัมมาน น าทา่นชมเมอืงหลวงกรงุอมัมาน (Amman) เมอืงหลวงทีต่ัง้อยู่

บนภูเขา 7 ลูก และมีประวัตศิาสตรย์าวนานมากกว่า 6,000 ปี ผ่านชมย่านเมืองเก่า เมืองใหม่ ย่าน

ธุรกจิ ตลาดใจกลางเมือง ย่านคนรวย ฯลฯ จากนั้นน าท่านชม ป้อมปราการแห่งกรุงอมัมาน 

(Citdael) ทีถู่กสรา้งข ึน้เพื่อเป็นจุดสงัเกตเหตุการณ์ต่างๆรอบเมือง ใหท้่านอสิระถ่ายรูปตรงจุดชม

ววิที่สวยที่สุดของเมืองแห่งนี้  โดยมีฉากหลังเป็นโรงละครโรมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ

จอรแ์ดนทีส่ามารถจุผูช้มไดถ้งึ 6,000 คน และ ตกึรามบา้นชอ่งทีต่ัง้อยู่บนภเูขาสงู อันแปลกตายิง่นัก 

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมอืง 

  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอัมมาน เพือ่ท าการเชค็อนิ  

วนัที ่7 ดไูบ – กรงุเทพฯ 

02.05 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพดว้ยเทีย่วบนิ EK906 

06.05  น. ถงึสนามบนิดไูบ รอเปลีย่นเครือ่ง 

09.40 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงเทพดว้ยเทีย่วบนิ EK372 

19.15 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 
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โปรแกรม : จอรแ์ดนเสนห่ห์าเพตรา 7 วนั 4 คนื 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

03-09 ม.ิย. 62  43,900 43,900 43,900 43,900 28,900 4,500 

24-30 ม.ิย.62 43,900 43,900 43,900 43,900 28,900 4,500 

09-15 ก.ย.62 43,900 43,900 43,900 43,900 28,900 4,500 

23-29 ก.ย.62 43,900 43,900 43,900 43,900 28,900 4,500 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทุกคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้ง

ไม่เกนิจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่วซีา่เขา้ประเทศจอรแ์ดน 

10. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ช ิน้,  คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (35 USD) 

6. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (21 USD) 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
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ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านัก

หรอืศกึษาอยู่เทา่นัน้ 

3. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน โดยนับวันเร ิม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่กว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่  

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัว๋เครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ทา่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิข ึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วัน ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3.แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5.    บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วีซา่ / คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด 
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9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภท

อาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักใน

เมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมในทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต  

และไม่มอี่างอาบน ้า ซ ึง่ข ึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

 


