
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HILIGHT 
• ชม 1 ใน 7 ส ิ
งมหศัจรรยข์องโลกยคุใหม ่นครเพ

ตรา (Petra) มหานครสดีอกกหุลาบ  

• สนกุกบัการลอยตวัในทะเลเดดซ ี(Dead Sea) 

ทะเลที
ข ึ1นชื
อวา่เค็มที
สดุในโลก  

• ลอ่งเรอืทอ้งกระจก (Big Glass Boat) ชมความ

งดงามของปะการงั, ปลาทะเลหลากชนดิ ในทะเล

แดง 

• สนกุสนานกบัการน ั
งรถ4X4 ตะลยุทะเลทราย

วาดริมั 

• พกัโรงแรม รสีอรท์ 4 ดาว บรเิวณทะเลเดดซ ี

 

BHT9190106 
จอรแ์ดน 

เสนห่ห์าเพตรา 
7 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์[EK] 
เดนิทาง :  กนัยายน – ธนัวาคม 
ราคาเร ิ
มตน้เพยีง 43,900-  

 



 

กาํหนดการเดนิทาง 

วนัที
  09-15, 23-29 ก.ย.62 43,900  

วนัที
  07-13 ต.ค. 62 43,900 

วนัที
  11-17 พ.ย. 62 43,900 

วนัที
  03-09 ธ.ค. 62 43,900 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที
 1 กรงุเทพฯ  
23.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู9 เคานเ์ตอร ์T สายการ

บนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที* คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

วนัที
 2  ดไูบ – อมัมาน -  มาดาบา – ภเูขาเนโบ - เพตรา 

01.35 น. ออกเดนิทางสูน่ครดไูบดว้ยเที*ยวบนิ EK385 

**กรุป๊ออกเดนิทางต ั1งแตว่นัที
 12 พ.ย. 62 ออกเดนิทางเวลา 01.05 น.** 

04.45 น. เดนิทางถงึกรงุดไูบ รอเปลี*ยนเครื*อง 

**กรุป๊ออกเดนิทางต ั1งแตว่นัที
 12 พ.ย. 62 เดนิทางถงึดไูบเวลา 05.00 น.** 

07.30 น.  ออกเดนิทางสูก่รงุอมัมาน ดว้ยเที*ยวบนิ EK901 

**กรุป๊ออกเดนิทางต ั1งแตว่นัที
 12 พ.ย. 62 ออกเดนิทางเวลา 08.00 น.** 

09.35 น. 

 

 

 

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

ขั 4นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (เวลาทอ้งถิ*นชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั7วโมง) นําท่าน

เดนิทางสูเ่มอืงมาดาบา (Madaba) หรอืเมอืงแหง่โมเสก ชมโบสถก์รกี-ออโธดอกซแ์หง่เซนต์

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

ไทน ์ชมภาพแผนที*ดนิแดนศักดสิทิธิ?แหง่เยรซูาเลม ตกแตง่โดยโมเสกสตีา่งๆ ประมาณ 2.3 ลา้นชิ4น

แสดงถงึพื4นที*ดนิแดนศักดิ?สทิธิ?ตา่งๆ ในแถบรอบทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน, เยรซูาเล็ม, แมนํ่4าจอรแ์ดน, 

ทะเลเดดซ,ี เขาไซนาย, อยีปิต ์ฯลฯ 

**กรุป๊ออกเดนิทางต ั1งแตว่นัที
 12 พ.ย. 62 เดนิทางถงึอมัมานเวลา 09.40 น.** 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บา่ย นําทา่นเดนิทางขึ1นชมภูเขาเนโบ (Mount Nebo) ดนิแดนศักดิ?สทิธิ?ที*ตั 4งอยูบ่นเขาซึ*งเชื*อกันวา่

น่าจะเป็นบรเิวณที*เสยีชวีติและฝังศพของโมเสส ผูนํ้าชาวยวิที*นําพาชาวยวิเดนิทางจากอยิปิตม์ายัง

เยรซูาเลม ชมโบสถอ์นุสรณ์โมเสส (The Moes Memorial Church) ภายในโบสถป์ระกอบไป

ดว้ยภาพโมเสกสบีนพื4นโบสถอ์ันลา้คา่ แสดงถงึภาพชวีติสมัพันธร์ะหวา่งคน, สตัว ์และธรรมชาต,ิ รปู

คน ฯลฯ และยังมแีทน่พธิ ีมา้นั*ง ตามรปูแบบของศาสนาครสิตไ์วป้ระกอบพธิตีา่ง ๆ และอนุญาตใหใ้ช ้

ในปัจจบุัน ในปี ค.ศ. 2000 โป๊ป จอหน์ ปอลที* 2 เสด็จมาแสวงบญุที*นี*และไดป้ระกาศใหเ้ป็นดนิแดน



 

ศักดิ?ส ิทธิ? จากน ั1นชมอนุสรณ์ ไม้เท้าศกัด ิlส ิทธ์แห่งโมเสส (The Serpentine Cross 

sculpture) ซึ*งมลีักษณะเป็นไมเ้ทา้ในรปูแบบไมก้างเขน โดยอทุศิเป็นสัญลักษณ์ของโมเสส และ

พระเยซ ูถา่ยรปู ณ จุดชมววิ โดยในวันที*ทอ้งฟ้าแจม่ใส ทา่นสามารถมองเห็น แมน่า้จอรแ์ดน, ทะเล

เดดซ,ี เมอืงเบธเลเฮม และประเทศอสิราเอล ไดจ้ากจุดนี4อยา่งชัดเจน จากนั4นนําท่านสูเ่มอืง เครคั 

(Kerak) ซึ*งตั 4งอยู่บนที*ราบสูงขนาดใหญ่ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามขา้งทาง 

ระหวา่งทางขึ4นสูเ่ขาโดยเฉพาะบรเิวณที*ถกูเรยีกขานกนัวา่เป็นแกรนดแ์คนยอนแหง่จอรแ์ดน  

 จากนั4นนําท่านเดนิทางสู่เมืองเพตรา (Petra) เมืองเพตรา มหานครศลิาทรายสชีมพู หรอื 

Rose City ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกปี ค.ศ. 1985 และ ไดรั้บการยก

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

การตัดสนิโดยการโหวตจากบุคคลนับลา้นทั*วโลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07  มหานครสีดอก

กหุลาบที*ซอ่นตัวอยู่ในหุบเขาวาด ีมูซา (Wadi Musa Valley) หรอืหุบเขาแห่งโมเสส ถูกสรา้ง

ขึ4นในชว่งศตวรรษที* 4 กอ่นครสิตกาล โดยชาวนาบาเทยีน (Nabataeans) และไดก้ลายมาเป็น

นครแห่งการคา้ขนาดใหญ่ ซึ*งเป็นตลาด ซื4อสนิคา้สําคัญที*สดุของโลกตะวันออก ที*ต่อมาถูกละทิ4ง

เป็นเวลานานกว่า 700 ปี จนเมื*อมีนักสํารวจชาวสวติเซอรแ์ลนด์ โยฮันน์ ลุควกิ บวรก์ฮารท์ เดนิ

ทางผา่นมาพบ เห็นเขา้เมื*อปี พ.ศ. 2355 และนําไปเขยีนในหนังสอืชื*อ “TRAVEL IN SYRIA” จนทํา

ใหเ้ริ*มเป็นที*รูจั้กกนัอยา่งแพรห่ลายจนถงึปัจจบุนั 

คํ
า  รับประทานอาหารคํ*า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ที
พกั    นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี*พัก GRAND VIEW PETRA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที
 3 เพตรา - อคาบา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนั4นนําทา่นชมเมอืงเพตรา (Petra)  ใหท้า่นไดข้ี*มา้ระยะทางประมาณ 800 เมตร บนถนนทราย

เพื*อตรงเขา้สูห่นา้เมอืง **ไม่รวมคา่ทปิขี*มา้ โดยประมาณ 3 USD** (ไม่รวมค่าขี*ลา, ขี*อฐู, รถมา้ลาก สน

ในกรุณาตดิต่อที*หัวหนา้ทัวร)์ จากนั4นเดนิเทา้กับเสน้ทางมหัศจรรยก์ว่า 1.5 กโิลเมตร ที*เกดิจากการ

แยกตัวของเปลอืกโลกและการซดัเซาะของนํ4าเมื*อหลายลา้นปีกอ่น เดนิชมความสวยงามของผาหนิสี

ชมพูสูงชันทั 4ง 2 ขา้งทาง จนพบกับความสวยงามของ มหาวหิารศกัด ิlสทิธ ิl เอล คาซเนท ์(Al-

Khazneh หรอื The Treasury) ซึ*งสันนษิฐานวา่สรา้งในศตวรรษที* 1-2 เป็นวหิารที*แกะสลักโดย

เจาะเขา้ไปในภูเขาสชีมพูทั 4งลูก มคีวามสงู 40 เมตร และ มคีวามกวา้ง 28 เมตร วหิารแห่งนี4ไดถู้ก

ออกแบบโดยไดรั้บอทิธพิลศลิปะของหลายชาตเิขา้ดว้ยกัน เชน่ อยิปิต,์ กรกี, นาบาเทยีน ฯลฯ เดมิ

ทีถูกเชื*อว่าเป็นที*เก็บขุมทรัพยส์มบัตขิองฟาโรห์อยิปิต์ นักประวัตศิาสตรแ์ละนักโบราณคดีไดล้ง

ความเห็นตรงกันว่า น่าจะสรา้งขึ4นเพื*อเป็นการเฉลมิฉลองใหก้ับผูป้กครองเมอืง, ใชเ้ป็นสถานที*ทํา

พธิกีรรมทางศาสนา 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

คํ
า  รับประทานอาหารคํ*า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี*พัก  CITY TOWER HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที
 4 อคาบา – ลอ่งเรอืทอ้งกระจก - ทะเลทรายวาดริมั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านชมเมอืงอคาบา แวะถ่ายรูปกับทะเลแดง (Red Sea) ซึ*งเป็นสถานที*ท่องเที*ยวสําคัญทาง

ประวัตศิาสตร ์โดยทะเลแห่งนี4ครั 4งนงึไดม้กีารกลา่วขานในพระคัมภรีข์องศาสนาครสิตว์า่  โมเสสได ้

ทําอัศจรรยแ์หวกทะเลแดงพาชาวอสิราเอลหนีใหร้อดพน้จากการเป็นทาสของอยีปิตเ์พื*อเดนิทาง

ไปสูแ่ผน่ ดนิแหง่พันธสัญญาที*พระเป็นเจา้ทรงมอบใหก้ับชาวอสิราเอล โดยการชไูมเ้ทา้ของโมเสส 

ทะเลแดงนี4มีน่านนํ4 าครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือประเทศจอร์แดน อิสราเอล อิยิปต์ และ

ซาอดุอิาระเบยี จากนั4นนําทา่นลอ่งเรอืทอ้งกระจก (Big Glass Boat) แลน่ในทะเลแดง ชมความ

ใสของนํ4าทะเล, ปะการัง, ปลาทะเลหลากชนดิ, เมน่ทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ จากนั4น ใหท้่านไดเ้ดนิ 

ชอ้ปปิ4งสนิคา้ตา่งๆมากมาย ณ ตลาดของเมอืงอาคาบา 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลทรายวาดริมั (Wadi Rum) ทะเลทรายแหง่นี4ในอดตีเป็นเสน้ทางคาราวาน

จากประเทศซาอฯุ เดนิทางไปยังประเทศซเีรยีและปาเสลไตน ์เคยเป็นที*อยูอ่าศัยของชาวนาบาเทยีน

กอ่นที*จะยา้ยถิ*นฐานไปสรา้งอาณาจักรอนัยิ*งใหญที*เมอืงเพตรา ในศกึสงครามอาหรับรโีวลทร์ะหวา่ง

ปี ค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแหง่นี4ไดถ้กูใชเ้ป็นฐานบญัชาการในการบของนายทหารชาวองักฤษ 

ทอี ีลอวเ์รนซ ์และ เจา้ชายไฟซาล ผูนํ้าแหง่ชาวอาหรับรว่มรบกนัขับไลพ่วกออตโตมันที*เขา้มา

รกุรานเพื*อครอบครองดนิแดน และตอ่มายังไดถ้กูใชเ้ป็นสถานที*จรงิในการถา่ยทําภาพยนตฮ์อลลวีดู

อนัยิ*งใหญใ่นอดตีเรื*อง “LAWRENCE OF ARABIA” ซึ*งไดรั้บรางวัลออสการไ์ดถ้งึ 7 รางวัล และ

รางวัลจากสถาบนัอื*นๆ มากกวา่ 30 รางวัล นําแสดงโดย Peter O’Toole, Omar Sharif  

คํ
า  รับประทานอาหารคํ*า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ที
พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี*พัก SUN CITY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที
 5 สนกุสนานกบัการน ั
งรถ 4X4 ขบัขี
บนทะเลทราย -  ปราสาทเครคัแหง่ครเูสด - ทะเล

เดดซ ี

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

บา่ย 

 

นําท่านเดนิทางไปยังเมอืงอคาบา (Aqaba) เมอืงท่าและเมอืงท่องเที*ยวตากอากาศที*สําคัญของ

ประเทศจอรแ์ดน เป็นเมอืงแหง่เดยีวของประเทศจอรแ์ดนที*ถกูประกาศใหเ้ป็นเมอืงปลอดภาษี   



 

 นําทา่นน ั
งรถ Jeep 4X4 รับบรรยากาศทอ่งทะเลทรายที*ถกูกลา่วขานวา่สวยงามที*สดุของโลกแหง่

หนึ*ง ดว้ยเม็ดทรายละเอยีดสชีมพูอมสม้อมแดงอันเงยีบสงบที*กวา้งใหญ่ไพศาล สขีองเม็ดทราบนั4น

ปรับเปลี*ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย์ ชมนํ4าพุแห่งลอว์ เรนซ์ สถานที*ในอดีตนายทหาร ทีอ ี

ลอวเ์รนซ ์ทหารชาวอังกฤษใชเ้ป็นสถานที*พัก และคดิแผนการสูร้บกันพวกออตโตมัน นําท่านท่อง

ทะเลทรายต่อไปยังภูเขาคาซาร ีชมภาพเขยีนแกะสลักกอ่นประวัตศิาสตร ์ที*เป็นภาพแกะสลักของ

ชาวนาบาเทยีนที*แสดงถงึเรื*องราวในชวีติประจําวันตา่งๆ และรปูภาพตา่ง ๆ  ผา่นชมเต็นทช์าวเบดอูนิ

ที*อาศัยอยูใ่นทะเลทราย เลี4ยงแพะเป็นอาชพี จากนั4นนําทา่นชมปราสาทเครคัแหง่ครเูสด (Kerak 

Castle) ซึ*งสรา้งในปี ค.ศ. 1142 โดย ผูป้กครอง Payen Le Boutieller ในอดตีเป็นเมอืงศนูยก์ลาง

ขนาดใหญ่ของนักรบครูเสด และสรา้งเพื*อควบคุมเสน้ทางทั 4งทางเหนือและใตแ้ละใชใ้นการต่อสูใ้น

สงครามครูเสดกับกองทัพมุสลมิจนกระทั*งในปี ค.ศ. 1187 ไดถ้กูเขา้ทําลายโดยนักรบมุสลมิภายใต ้

การนําทัพของซาลาดนิ (Saladin) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บา่ย จากนั4นนําท่านเดนิทางสู ่ทะเลเดดซ ี(Dead Sea) ซึ*งเป็นทะเลที*ถูกบันทกึลงใน กนิเนสสบ์ุ๊ค ว่า 

เป็นจุดที*ตํ*าที*สุดในโลก มีความตํ*ากว่าระดับนํ4าทะเลถงึ 400 เมตร และ มีความเค็มที*สุดในโลก

มากกวา่ 20 เปอรเ์ซนตข์องนํ4าทะเลทั*วไป ทําใหไ้ม่มสี ิ*งมชีวีติใดเลยอาศัยอยูไ่ดใ้นทอ้งทะเลแห่งนี4 

ใหท้า่นอสิระในการลงเลน่นํ4าทะเล และ พสิจูนค์วามจรงิวา่สามารถลอยตัวไดจ้รงิหรอืไม ่(การลงเลน่

นํ4าในทะเลมวีธิขีั 4นตอนการลงเลน่ และขอ้ควรระวังตา่งๆ ควรฟังคําแนะนําจากมัคคเุทศกท์อ้งถิ*น) 

คํ
า  รับประทานอาหารคํ*า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี*พัก RAMADA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที
 6  นครเจอราช – โรมนัโบราณ – กรงุอมัมาน – ป้อมปราการแหง่กรงุอมัมาน – 

สนามบนิ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสูน่ครเจอราช (Jerash) 1 ใน 10 หัวเมอืงเอกตะวันออกอันยิ*งใหญ่ของอาณาจักร

โรมัน โดยสนันษิฐานวา่เมอืงนี4น่าจะถกูสรา้งในราว 200 – 100 ปีกอ่นครสิตกาล ในปี ค.ศ. 749 นคร

แห่งนี4ไดถู้กแผ่นดนิไหวครั 4งใหญ่ทําลาย และถูกฝังกลบโดยทราย หลังจากนั4นก็ไดส้ญูหายไปเป็น

นับพันปี ชมซุม้ประตูกษตัรยิเ์ฮเดรยีน (Hadrian 's Arch) จากนั4นนําท่านเดนิเขา้ประตูทางทศิ

ใตช้มโอวลัพลาซ่า (Oval Plaza) สถานที*ชุมนุมพบปะสังสรรคข์องชาวเมือง ชมโรมนัโบราณ 

(South Roman Theatre) ซึ*งก็คือโรงละครทางทศิใต ้สรา้งในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผูช้มไดถ้งึ 

3,000 คน มจีุดเสยีงสะทอ้นตรงกลางโรงละคร เชญิทดสอบกับความอัศจรรยเ์พียงพูดเบาๆ ก็จะมี

เสยีงสะทอ้นกอ้งเขา้มาในหขูองเรา จากนั4นนําทา่นชมนํ 1าพุใจกลางเมอืง (Nymphaeum) ที*สรา้ง

ขึ4นในปี ค.ศ. 191 เพื*ออทุศิแดเ่ทพธดิาแหง่ขนุเขา ซึ*งเป็นที*นับถอืของชาวเมอืงแหง่นี4 มทีี*พน่นํ4าเป็น

รปูหัวสงิโตทั4งเจ็ด และตกแตง่ดว้ยเทพตา่งๆ ประจําซุม้ดา้นบนของนํ4าพ ุ

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 นําทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุอัมมาน นําทา่นชมเมอืงหลวงกรงุอมัมาน (Amman) เมอืงหลวงที*ตั 4งอยู่

บนภูเขา 7 ลูก และมปีระวัตศิาสตรย์าวนานมากกว่า 6,000 ปี ผ่านชมย่านเมอืงเกา่ เมอืงใหม่ ย่าน

ธุรกจิ ตลาดใจกลางเมือง ย่านคนรวย ฯลฯ จากนั4นนําท่านชม ป้อมปราการแห่งกรุงอมัมาน 

(Citdael) ที*ถูกสรา้งขึ4นเพื*อเป็นจุดสังเกตเหตุการณ์ต่างๆรอบเมอืง ใหท้่านอสิระถ่ายรูปตรงจุดชม

ววิที*สวยที*สุดของเมืองแห่งนี4 โดยมีฉากหลังเป็นโรงละครโรมันที*มีขนาดใหญ่ที*สุดในประเทศ

จอรแ์ดนที*สามารถจผุูช้มไดถ้งึ 6,000 คน และ ตกึรามบา้นชอ่งที*ตั 4งอยูบ่นภเูขาสงู อนัแปลกตายิ*งนัก 

คํ
า   รับประทานอาหารคํ*า ณ ภัตตาคาร 

  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอมัมาน เพื*อทําการเชค็อนิ  

วนัที
 7 ดไูบ – กรงุเทพฯ 

02.05 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพดว้ยเที*ยวบนิ EK906 

**กรุป๊ออกเดนิทางต ั1งแตว่นัที
 12 พ.ย. 62 ออกเดนิทางสูด่ไูบเวลา 01.45 น.** 

06.05  น. ถงึสนามบนิดไูบ รอเปลี*ยนเครื*อง 

**กรุป๊ออกเดนิทางต ั1งแตว่นัที
 12 พ.ย. 62 เดนิทางถงึดไูบเวลา 06.40 น.** 

09.40 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รงุเทพดว้ยเที*ยวบนิ EK 370 

**กรุป๊ออกเดนิทางต ั1งแตว่นัที
 08-13 ต.ค. 62 ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ เวลา 08.45 น.** 

**กรุ๊ปออกเดนิทางต ั1งแต่วนัที
 12-17 พ.ย. 62 ออกเดนิทางสู่กรุงเทพฯ เวลา 09.30 น. 

เที
ยวบนิที
 EK 372** 

**กรุป๊ออกเดนิทางต ั1งแตว่นัที
 04-09 ธ.ค. 62 ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ เวลา 08.50 น.** 

19.15 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

**กรุป๊ออกเดนิทางต ั1งแตว่นัที
 08-13 ต.ค. 62 เดนิทางถงึกรงุเทพฯ เวลา 18.15 น.** 

**กรุป๊ออกเดนิทางต ั1งแตว่นัที
 12-17 พ.ย. 62 เดนิทางถงึกรงุเทพฯ  เวลา 18.40 น.** 

**กรุป๊ออกเดนิทางต ั1งแตว่นัที
 04-09 ธ.ค. 62 เดนิทางถงึกรงุเทพฯ  เวลา 17.55 น.** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โปรแกรม : จอรแ์ดน เสนห่ห์าเพตรา 7 วนั 4 คนื 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั7ว 
ทา่นละ 

พักเดี*ยวเพิ*ม 
ทา่นละ 

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 

07-13 ต.ค. 62 43,900 43,900 43,900 43,900 28,900 4,500 

11-17 พ.ย. 62 43,900 43,900 43,900 43,900 28,900 4,500 

03-09 ธ.ค. 62 43,900 43,900 43,900 43,900 28,900 4,500 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี
ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เง ื
อนไขการใหบ้รกิาร 

1.        ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีที
น ั
งจะยนืยนัเมื
อไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ั1น 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ี
เดนิทาง ที
มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื
อทาํการจองควิยื
นวซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมื
อไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที
ตอ้งการออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที
  

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ั1ง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที
 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิlไม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยที
เกดิขึ1น 

5. การยื
นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ั1นตอนการยื
นวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ั1งแบบหมูค่ณะและ 

           ย ื
น รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื
อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที
 

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ั
งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไม ่  

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเที
ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ั
วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื
องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ั1งหมด 

 



 

อตัราคา่บรกิารนี1รวม 
1 คา่ตั7วเครื*องบนิ ชั 4นประหยัด ( Economy Class) ที*ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้ง

ไมเ่กนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งื*อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที*ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที*ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามที*ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที*ทอ่งเที*ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื*อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที*) 

        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื*อนไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื4อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื*องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิ*มเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบี4ยประกนัเริ*มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบี4ยประกนัเริ*มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที*มอีายตุั 4งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่วซีา่เขา้ประเทศจอรแ์ดน 

10. คา่ภาษีมลูคา่เพิ*ม 7% และหัก ณ ที*จา่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนี1ไมร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื*องดื*มที*สั*งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ4าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิ4น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที*สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ4ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที*สายการบนิมกีารปรับขึ4นราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ*งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ*น  (35 USD) 

6. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (21 USD) 
 

เง ื
อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที
เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที
เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที
เกดิขึ1นจรงิ 



 

 

ขอ้มลูเบื1องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื
นวซีา่และการยื
นวซีา่ 
 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที*ดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูงา่ยขึ4น 

2. สําหรับผูเ้ดนิทางที*ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื*องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที*ตนพํานัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นั4น 

3. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่*ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริ*มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ*ากวา่ 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยื*นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่ 

 

ขอ้มลูเพิ
มเตมิเร ื
องต ั�วเครื
องบนิและที
น ั
งบนเครื
องบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที*นั*งพรอ้มชําระเงนิมัดจําคา่ตั7วเครื*องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ?การเรยีกเก็บค่ามัดจําตั7วเครื*องบนิ ซึ*งมคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั7วเครื*องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ?เรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามที*

เกดิขึ4นจรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นั*งที* Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี*จะนั*งตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที*สายการบนิกําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี*มรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื*นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที*เครื*องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(นํ4าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี*มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการให ้

ที*นั*ง Long leg ขึ4นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที*เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที*เชค็อนิเทา่นั4น 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึ4นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั 4งหมด 

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

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

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ? เก็บคา่ใชจ้า่ยทั 4งหมด 

5.    บรษิทัขอสงวนสทิธิlในการเก็บค่าใช้จ่ายท ั1งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนที
 บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึ1นไป) เนื*องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอื*นที*เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที*เกดิจากการยกเลกิของทา่น  



 

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ*งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลื*อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั 4งนี4ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที*ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั7ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที* สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียื
นวซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รอืมัดจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที*เกดิขึ4นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื*นวซีา่ / คา่มัดจําตั7วเครื*องบนิ 

หรอืคา่ตั7วเครื*องบนิ (กรณีออกตั7วเครื*องบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีที*กรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ั�วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ?ในการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ั1งหมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื*องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที* ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ?ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั1งหมด 

 

ขอ้มลูเพิ
มเตมิเร ื
องโรงแรมที
พกั 
 

1. เนื*องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี*ยว (Single) ,หอ้งคู ่

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

อาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. กรณีที*มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ4นมากและหอ้งพักใน

เมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ?ในการปรับเปลี*ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื*อใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมในที*มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที*เป็นหอ้งเดี*ยวอาจเป็นหอ้งที*มขีนาดกะทัดรัต  

และไมม่อีา่งอาบนํ4า ซึ*งขึ4นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั4นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

 


