
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จุดเด่นของโปรแกรมท่องเท่ียว 

 ลอ่งเรือทอ้งกระจกชมปะการงัท่ีเมืองอคาบา 

 ท่องทะเลทรายวาดิรมั ท่ีเป็นทะเลทรายสลบักบัหบุผาขนาดใหญ่ 

 ชมความอลงัการของหนิศิลาสกีุหลาบ มหานครเพตรา เมืองมรดกโลก  

และ 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลกแหง่ใหม่ 

 แกรนดแ์คนยอนแหง่จอรแ์ดน ปราสาทเครคัแหง่ครูเสด เมืองเครคั 

 สมัผสัทะเลสาบท่ีเค็มท่ีสุดในโลกอกีแหง่หน่ึง ทะเลสาบเดดซี สามารถลอยตวัในน ้าได ้

 ชมปอมเปอแีหง่ตะวนัออกท่ี เมืองโรมนัโบราณ เจราช หรือ เมืองพนัเสา 

 ชมป้อมปราการแหง่กรุงอมัมาน ท่ี AMMAN CITADEL 

 พิเศษพกัโรงแรม ระดบ้ 5 ดาว 

 ฟรี!! Wifi on Bus 

 

วนัแรก       สนามบินสุวรรณภมิู       (-/-/-) 

 

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

เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

วนัท่ีสอง       มาดาบา • เมา้ทเ์นโบ • ปราสาทเครคัแหง่คูเสด • เมืองอคาบา • ลอ่งเรือทอ้งกระจก   

  (เช้า/กลางวนั/เย็น)  

 

00.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน โดยเท่ียวบนิ RJ 181 ** บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** (บิน

ตรงสูก่รุงอมัมาน ใชเ้วลาประมาณ 8.45 ชม.) 

Royal Jordanian Airlines (RJ) เคร่ือง Boeing 787 Dreamliner มีจอทีวสีว่นตวัทุกท่ีนั่ง ท่ีนั่งแบบ 3-3-3 

 

 

 

 

 

 

 

05.05 น. ถึงสนามบนินานาชาติ QUEEN ALIA INTERNATIONAL AIRPORT ณ กรุงอมัมาน ประเทศจอร์แดน  หล ัง

ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระแลว้ (เวลาทอ้งถิ่ นชา้กว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) จากนั้นน าทุกท่าน

เดินทาง เขา้สู่เมอืงอมัมาน เพื่อรบัประทานอาหารเชา้ 



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

แห่งโมเสก ชมโบสถก์รีก – ออโธดอกซแห่งเซนต์จอร์น ถูกสรา้งในราวปี คศ. 

600 ยุคของไบแซนไทนช์มภาพแผนท่ีดินแดนศักด์ิสิทธิ์ แห่งเย รูซาเลม ตกแต่ง

โดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3  ลา้นชิ้น แสดงถึงพื้นท่ี ดินแดนศักด์ิสิทธิ์ ต่างๆ 

ในแถบรอบทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน, เยรูซาเลม, แมน า้จอร์แดน , ทะเลเดดซี, เขา

ไซนาย , อียิปต์ ฯลฯ จากนั้นท่านเดินทางชม เมาท์เนโบ (Mount Nebo) 

ดินแดนศกัด์ิสิทธท่ี์ตัง้อยู่บนเขาซึง่เชื่อกนัว่า น่าจะเ ป็นบริเวณท่ีเสียชีวิตและฝัง

ศพของโมเสส ผูน้  าชาวยิวสเ์ดินทางจากอิยิปต์มาย ัง เยรูซาเลม ชมพิพิธภณัฑ ์

ขนาดย่อม ภายในเก็บสิ่งของต่างๆ ท่ีขุดพบภายในบริเวณน้ี พรอ้มทั้งมีภาพถ่าย

ต่างๆ ภาพถ่ายท่ีส  าคญัคือภาพท่ี โป๊บ จอรน์ ปอล ท่ี 2 เสด็จมาแสวงบุญท่ีน่ีและ

ไดป้ระกาศใหเ้ป็นดินแดนศกัด์ิสิทธิ์  ในปี ค.ศ. 2000 ชมอนุสรณไ์มเ้ทา้ศกัด์ิสิทธิ์ แห่งโมเสสและพระเยซู อิสระทุก

ท่านถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวนัท่ีทอ้งฟ้าแจ่มใสท่านสามารถมองเห็นแมน่ า้จอรแ์ดน,ทะเลเดดซ,ีเมืองเจอริโก และ

ประเทศอสิราเอลไดจ้ากจุดน้ีอย่างชดัเจน  

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่เมืองเครคั (Kerak) ซึง่ต ัง้อยู่บนท่ีราบสูงขนาดใหญ่ ชมทิวทศันอ์นังดงามของหุบเขาทั้งสองขา้งทาง

จนไดฉ้ายาเป็น “แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน” ชม ปราสาทเครัคแห่งครูเสด สรา้งในปี ค.ศ. 1142 โดย 

ผูป้กครอง PAYEN LE BOUTIELLER ในอดีตเป็นเมืองศูนย ์กลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสด และสรา้งเพื่อ

ควบคุมเสน้ทางทัง้ทางเหนือและใต ้และใชใ้นการต่อสูใ้นสงครามครูเสดกบักองทพัมสุลิม จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1187 

ไดถู้กเขา้ท าลายโดยนกัรบ มสุลิมภายใตก้ารน าทพัของ ซาลาดิน (SALADIN)  

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอคาบา (Aqaba) ** ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ** เป็นเมอืงท่าส  าคัญมา

ชา้นาน และเป็นเมอืงท่องเท่ียวตากอากาศท่ีส  าคญัของประเทศจอรแ์ดน เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีติดทะเล  ท าใหอ้คาบา

เต็มไปดว้ยรีสอรท์และกีฬาทางน า้ และยงัเป็นเมอืงแห่งเดียวของประเทศจอร์แดนท่ีถูกประกาศใหเ้ ป็นเมืองปลอด

ภาษอีกีดว้ย จากนัน้น าท่าน ลงเรือทอ้งกระจก (Glass Boat) ซึง่เรือแล่นในทะเลแดง ทะเลท่ีมีน่านน า้ครอบคลุม4 

ประเทศ ไดแ้ก่ อยิิปต,์ อสิราเอล, จอรแ์ดน, และซาอดิุอารเบยี น าท่านชมความสวยงามใตท้อ้งทะเล ทั้งแนวปะการัง

และปลาหลากหลายชนิด อสิระทุกท่านตามอธัยาศยั หลงัจากนัน้น าท่านขึ้นฝัง่  

 

 

 

 



 

 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  โรงแรม MOVENPICK CITY หรือเทียบเท่า ** ระดบั 5 ดาว ** 

 

วนัท่ีสาม       ทะเลทรายวาดิรมั • มหานครเพตรา     (เช้า/กลางวนั/เย็น) 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิร ัม (Wadi Rum) 

หรือมอีกีชื่อหน่ึงว่า “หบุเขาแห่งพระจนัทร์” (TheValley of The Moon) ** ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1 

ชั่วโมง ** ซึง่มจุีดเด่นดา้นทศันียภาพท่ีงดงามของหินผาในบริเวณนั้น มีภูมิท ัศน์ท่ีเ ป็นทะเลทรายสล ับก ับหุบผา

ขนาดใหญ่ ทะเลทรายแห่งน้ีในอดีตเป็นเสน้ทางคาราวานจากประเทศซาอฯุเดินทางไปยงัประเทศซีเ รียและปาเลสไตน์

ในศึกสงครามอาหรบัรีโวลทร์ะหว่างปี ค.ศ. 1916–1918 ณ แห่งน้ีไดถู้กใช เ้ ป็นฐานบญัชาการในการรบของ ทีอ ี

ลอวเ์รนซ ์และเจา้ชายไฟซาล และต่อมายงัไดถู้กใชเ้ป็น สถานท่ีจริงในการถ่ายท าภาพยนต์เ ร่ือง “Lawrence of 

Arabia” น าท่านนัง่รถจิบ๊หรือรถกระบะเที่ยวชมพื้นที่โดยรอบ (หรือท่านสามารถข่ีอูฐ ไม่รวมค่าข่ีอูฐท่านละ 

25 USD) สมัผสับรรยากาศของทะเลทรายแห่งนี้ ซึ่งถูกกลา่วขาน

วา่ เป็นทะเลทรายที่สวยงามที่สุดของโลกอีกแห่งหนึ่ง ดว้ยเม็ด

ทรายละเอียดสชีมพูอมสม้อมแดงอนัเงยีบสงบที่กวา้งใหญ่ไพศาล 

(สขีองเม็ดทรายปรบัเปลีย่นตามแสงของดวงอาทิตย)์ พาชม “น ้าพุ

แห่งลอว์เรนซ์” (Lawrence’s Spring หรือ Lawrence’s 

Fountain) ซึ่งเป็นสถานที่อดีตนายทหาร ทีอี ลอวเ์รนซ ์ทหารชาว

องักฤษใชเ้ป็นสถานที่พกัและคิดแผนการต่อสูก้บัออตโตมนั น าท่านท่องทะเลทรายต่อไปยงัภูเขาคาซารี ชม

ภาพเขียนก่อนประวตัิศาสตร ์ที่เป็นภาพแกะสลกัของชาวนาบาเทยีน ที่แสดงถึงเรื่องราวในชีวติประจ  าวนั  และ

รูปภาพต่างๆ ผ่านชมเตน้ทช์าวเบดูอินที่อาศยัอยู่ในทะเลทรายเลี้ยงแพะเป็นอาชีพ ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนัในแคม้ป์กลางทะเลทราย แบบทอ้งถิน่ของชนเผ่าเบดูอิน 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่มหานครเพตรา (Petra) **ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก ้

ปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกแห่งใหม่ จากการตดัสินโดยการโหวตจากบุคคลนับลา้นทัว่

โลกในวนัมหศัจรรย ์07/07/07 ** มหานครหินสีกุหลาบแกะสล ัก

โบราณท่ีซอ่นตวัอย่างลึกลบัในหบุเขาวาดี มูซา  (Wadi Musa) หุบ

เขาท่ีตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบเดดซกีบัทะเลอคับา ชนกลุ่มแรกท่ีเ ดิน



ทางเขา้สู่นครเพตราคือพวก เอโดไมท ์ซึง่เขา้มาราว 1,000ปี ก่อนคริสตกาล แต่ชนเผ่าท่ีสรา้งเมืองเพตราขึ้ นมานั้น

คือ ชาวนาบาเทียน ในศตวรรษท่ี 4 ก่อนคริสตกาล คนกลุ่มน้ีสกดัผาหินทรายเป็นท่ีอยู่อาศยั และนครแห่งน้ีเ ดิมนั้น

เป็นนครแห่งการคา้ขนาดใหญ่ ซึ้งต่อมาถูกละท้ิงเป็นเวลานานกว่า 700 ปี จนเมือ่เมือ่นกัส  ารวจชาวสวิตเซอร์แลนด์

โยฮนัน ์ลุค วิก บวรก์ ไดค้น้พบนครศิลาแห่งน้ี ในปี ค.ส 1812 และไดน้ าไปเขียนในหนังสือชื่อ  Travel in Syria 

จ าท าใหเ้ป็นท่ีรูจ้กักนัอย่างแพร่หลายจนถึงปจัจุบนั 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  โรงแรม MOVENPICK RESORT หรือเทียบเท่า ** ระดบั 5 ดาว ** 

 

วนัท่ีสี่ เพตรา • ทะเลสาบเดดซี          (เช้า/กลางวนั/เย็น) 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านชมมหานครเพตรา ** ส าหรบัการเขา้ชมทางทัวร ์ได ้

จดัใหท้่านนัง่มา้เพื่อเขา้ชมเมืองเพตรา (รวมในค่าบริการแลว้ และเป็นธรรมเนียมที่ตอ้งมีค่าทิปใหแ้กค่นจูง

มา้ ท่านละ 5 USD/ต่อท่าน/ต่อเที่ยว – ไม่รวมค่าบริการข่ีลา 15-20 USD/ท่าน,-ข่ีอูฐ 10 USD/ท่าน ,นั ่งรถ

มา้ 40 USD/คนันัง่ได ้2 ท่าน ราคาแลว้แต่ความสามารถในการต่อลอง หรือกรุณาติดต่อหวัหน้าทวัร ์)  เมือ่

ลดัเลาะไปตามพื้นหินและทรายกว่า 800 เมตร ท่ีจะมุ่งหนา้ไปในเสน้ทางมหัศจรรย ์ท่ีทางเขา้ออกของ  เมืองเพ

ตรา คือ บริเวณซอกเขาเรียกว่า ซิค (Siq) เป็นหุบเขาสูง 250 ฟุต และทอดคดเค้ียวไปบนเสน้ทางท่ีพาดผ่านเขา้ไป

ถึงใจกลางเมอืง เกิดจากการถูกน า้ซดักดักร่อนจนเกิดเป็นช่องทางเดินเล็กๆ ระหว่างหุบเขา ความสวยงามของหุบเขา

ทัง้สองดา้น สวยงามดว้ยสีสนัของหินสีต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากธรรมชาติ ชมร่องรอยซากปรกัหกัพงัท่ียงัมีร่องรอยใหเ้ ห็น

การจดัการเร่ืองการชลประทานใน การล  าเลียงน า้จากแหล่งน า้ภเูขาเขา้สู่ตวั เมืองไดอ้ย่างน่าท่ึง และย ัง มีภาพศิลปะ

แกะสลกัจากภเูขาอกีมากมาย จากนัน้เขา้เขตหนา้ผาสูงชนัสองขา้งทางสู่ มหานครแห่งศิลาทรายสีชมพู  ต่ืนตา ต่ืนใจ

กบัความสวยงามของมหาวหิารศกัด์ิสทิธิ์ปราสาททรายสชีมพู ท่ีน่ีเคยใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตรเ์ร่ือง  อินเดียน่า 

โจนส ์ภาค 3 ขุมทรพัยสุ์ดขอบฟ้า มหาวิหารแกะสล ักเสลาจากภูเขาอย่างกลมกลืนไดส้ ัดส่วนและสวยงามน่า

อศัจรรย ์เป็นอาคาร 2 ชัน้ ประดบั ดว้ยเสาแบบคอรินเทียนสแ์ละรูปคน ซึง่สลกัขึ้นจากเขาบริเวณกลางเมือง ว่าก ัน

วา่เป็นคลงัท่ีเก็บสมบติัของฟาโรห ์

 

 

 

 

 

 

 

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

ใชเ้วลาในการเดินทาง 4 ชั่วโมง ** ทะเลสาบเดดซีเป็นทะเลสาบน า้เค็มขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยู่ใน ในระหว่างเขตแดน

ของจอรแ์ดนและอสิราเอล ถูกจดัใหเ้ป็นจุดท่ีต า่ท่ีสุดในโลก อยู่ต  า่กว่า

ระดบัน า้ทะเลราว 800 เมตร ความเค็มของทะเลเดดซีในส่วนท่ีอยู่ลึก



ท่ีสุดมมีากถึง 30 เปอรเ์ซน็ตใ์นขณะท่ีความเค็มของทะเลทัว่ๆไปอย่างเช่นอา่วไทยมคีวามเค็มเพียงแค่ 3 เปอร์เซ็นต์

เท่านัน้ ท าใหไ้มม่สีิ่งมชีวัิตใดๆอาศยัอยู่ทอ้งทะเลแห่งน้ี อสิระทุกท่านเล่นน า้ทะเลตามอธัยาศัย ท่านสามารถลอยตัว

ไดไ้มจ่ม (ขอ้ปฏบิติัและขอ้ระวงัต่างๆในการลงเล่นน า้ทะเลควรฟงัค าแนะน าจากมคัคุเทศกท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัร)์  

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

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

 

วนัท่ีหา้ นครเจราช • Amman Citadel • อมัมาน       (เช้า/กลางวนั/เย็น) 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านแวะชมผลิตภณัฑท่ี์ท าจากเดดซ ีเช่น โคลนพอกตัวพอกหนา้ 

สบู ่ครีม และสินคา้อืน่ๆ อกีมากมาย จากนนัน้เดินทาง สู่ เมืองโรมันโบราณ เจราช หรือ เมืองพ ันเสา  (Jerash) 

หรือ ปอมเปอแีห่งตะวนัออก  ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ เมืองหลวงอมัมาน เ ป็นอดีต 1 ใน 10 หัว เมืองเอกของ

อาณาจักรโรมนั ส ันนิษฐานว่าถูกสรา้ง ราว 200 – 100 ปีก่อน

คริสตกาล น าท่านชม โอวลัพลาซ่า (Oval Plaza) สถานท่ีพบปะ

สงัสรรคข์องชาวเมอืง เจราช ถูกสรา้งขึ้นในศตวรรษท่ี ลอ้มรอบดว้ย

เสา คอรินเทียม (Corinthium) กว่า 160 ตน้ เสาเหล่าน้ีไดก้ลายเป็น

จุดถ่ายรูปท่ีไดร้บัความนิยมมาก ชมซุ ้มประตูกษัตริย ์เฮเดรียน  ถูก

สรา้งขึ้ น 129 ปี หล ังคริสตกาล เปรียบเสมือนเคร่ืองหมายแห่ง

จกัรพรรดิเฮเดรียน โดยประตูอยู่ทางทิศใตข้องเขตเมืองใหม่ อีกหน่ึงท่ีเ ท่ียวชื่อดังแห่ง เมืองโรมันโบราณ เจ

ราช คือ โรงละครทางทิศใต ้ซึง่จุผูช้มไดถ้ึง 3,000 คน อศัจรรยต์รงเราสามารถทดสอบฟงัเสียงสะทอ้นของตัว เองจาก

จุดสะทอ้นกลางโรงละคร ดว้ยการพูดเบาๆ เท่านัน้ เสียงก็จะยอ้นกลบัมาเขา้หูเราอย่างเหลือเชื่อ ชมวิหารอาร์เทพีอาร์

เทมิส เป็นเทพีประจ าเมอืงเจอราช 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่

กรุงอมัมาน ตัง้อยู่บนยอดเขาทัง้ 7 ลูก และมปีระวติัศาสตร์มากกว่า 

6,000 ปี ชม ป้อมปราการแห่งกรุงอมัมาน  (Amman Citadel) ถูก

สรา้งขึ้นเพื่อเป็นจุดสงัเกตเหตุบา้น การเมอืงต่างๆรอบเมอืง อิสระทุก

ท่านชมบรรยากาศและถ่ายรูป มจุีดถ่ายรูปท่ีสวยโดยมีฉากหล ังเ ป็น 

โร ง ละครโรมัน  ท่ี มีข นาดใหญ่ ท่ี สุด ในจอร์แดน ท่ี จุ ผู ช้ ม ได ้ถึ ง  6 ,000 คน แล ะ ตึก รามบ า้นช่ อง 

ท่ีสรา้งบนภเูขาสูงอนัเป็นท่ีแปลกตา ชม วหิารเฮอรคิ์วลสิ ท่ีสนันิษฐานว่าถูกสรา้งขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 161-180 ในสมยั

โรมนั จากนัน้ใหทุ้กท่านอสิระเลือกชม ชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมอืง และของท่ีระลึก 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

21.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่สนามบนิเพื่อนเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

 

วนัท่ีหก กรุงเทพฯ-สุวรรณภมิู           (-/-/-) 

 

02.30 ออกเดินทางสูป่ระเทศไทย โดยสายการบิน Royal Jordanian Airlines (RJ) 



 เท่ียวบนิท่ี RJ180 (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 9.05 ชัว่โมง) 

15.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้ืม 

………………………………………………………………………… 

 

 

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเท่ียว 

ราคาทวัร ์มหศัจรรย ์จอรแ์ดน  6 วนั 3 คืน พกั 5 ดาว (อตัราค่าบริการ 15 ท่านข้ึนไป) 

วนัเดินทาง จ านวน 
ผูใ้หญ่ 

(พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน) 

เด็ก 7-11 ปี 

(เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
พกัเด่ียว 

17 – 22 มิถุนายน 2561 20 46,900 46,900 7,500 

20 – 25 มิถุนายน 2561 20 47,900 47,900 7,500 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตัว๋เคร่ืองบินไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ กรุงเทพฯ-อมัมาน-กรุงเทพฯ สายการบิน Royal Jordanian Airlines (RJ) 

 ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

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

 ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) ,น ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด/ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิ่นและหวัหน้าทวัรน์ าเท่ียวคนไทย 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าจอรแ์ดน 

 ประกนัอบุติัเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 50 ,000 บาท 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้ือพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส ัง่เพิ่มพิเศษ ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต ,มินิบาร์,ซัก รีดท่ีไม่ได้ระบุไวใ้น

รายการ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความลา่ชา้ของสายการบิน ,อบุติัภยัทางธรรมชาติ ,การประท้วง ,การจลาจล,การนัดหยุดงาน ,การถูก

ปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทัง้ท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่ งอยู่

นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถวนัละ 5 USD /วนั/ลกูทวัร ์1 ท่าน / รวม 4 วนั 20 USD (บังคับตามระเบียบ

ธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 



 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถวนัละ 3 USD /วนั/ลกูทวัร ์1 ท่าน / รวม 6 วนั 18 USD ( ข้ึนอยู่ก ับความพึง

พอใจของท่าน) 

 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนั่ง 

1 .กรุณาจองทวัรล์ว่งหน้า ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 20,000 บาท สว่นท่ีเหลอืช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า

15 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั)  

    2. กรณียกเลกิ 2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุด เทศ

กาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์การคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

   2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และริบเงินมดัจ าทัง้หมด 

 2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์การคืนเงินค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิ้น 

    3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ  

       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถยกเลกิหรือเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจริง  

    4. บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม 

       จ านวนท่ีบริษัทฯก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความเสยีหายต่อทางบริษัทฯและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะ  

       เดียวกนั บริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน 

     5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจึงออกเดินทางมีหวัหน้าทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ยโดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบ        

        ลว่งหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง 

     6.กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครัง้ 

       ก่อนท าการออกตัว๋  เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหน้า  

 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้  

 เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

 หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่ อท่องเท่ียว

เท่านั้น (หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางได ้) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดความลา่ชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประทว้ง,การนัดหยุด

งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทัง้

จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ (ซึ่งลกูคา้จะตอ้งยอมรบัใน

เงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากอบุติัเหตุใน

รายการท่องเท่ียว(ซึ่งลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท

ทวัร)์ 



 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง

ม้ือ,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้

เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอบุ ัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาท

ของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นราย การ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิ้น 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน

ช่ือได ้

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษั ทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา่

ท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทัง้หมด 

 กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง

เท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ท ัง้หมด 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ลว้จึงมดัจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 

 


