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BHT9190824 ทวัรจ์อรแ์ดน WONDERFUL JORDAN 7 DAYS 5 NIGHTS 
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จุดเด่นของทวัรเ์รา 

1. เราคือผูบุ้กเบิกเสน้ทางตะวนัออก

กลาง และประเทศจอรแ์ดนอยา่ง

จริงจงั เป็นบริษัทฯแรกของไทยท่ีมี

ยอดเป็นอนัดบั 1 มาตลอด 10 ปี จึง

มีช่วงเวลาและวนัเดินทางใหค้นเลือก

ไดม้ากกวา่ 

2. รายการท่องเท่ียวท่ีจดัอยา่งลงตวั

เพื่อใหเ้หมาะกบันักท่องเท่ียวคนไทย

มากท่ีสุดไม่ตอ้งเดินทางยอ้นไป ยอ้น

มา เท่ียวสบาย  

3. เราคือบริษัทฯของคนไทยท่ีมีรากฐาน

และด าเนินธุรกิจมานาน ทา่นจงึมัง่ใจ

ไดว้า่เราจะสามารถ รบัผิดชอบและ

ดูแลท่านในกรณีท่ีเกิดปัญหาระหวา่ง

การเดินทาง 

4. เราเลือกโรงแรมท่ีมีความ

สะดวกสบาย ไม่ตอ้งยา้ยโรงแรมท่ีพกั

ทุกคืน นอนเพตรา้ 1 คืน / นอนอคา

บา 1 คืน / นอนท่ีกรุงอมัมานเมือง

หลวง 2 คืน (ไม่นอนเดดซีเน่ืองจาก

ท่ีเดดซีไม่มีกิจกรรมอะไรน่าสนใจ มี

แค่ทะเลเดดซีเท่าน้ัน ท าใหเ้รา

เสียเวลาเปลี่ยน โรงแรมและยงัพลาด

โอกาส ในการ SHOPPING ท่ีมี

ทางเลือกมากมายท่ีกรุงอมัมาน) 

5. เราใชโ้รงแรม ระดบั 4 ดาว  ทั้งท่ีอมั

มาน – อควาบา – และเพตรา้  

 

-กรณีท่ีกรุฟ๊ ออกเดินทางมากกว่า 20 

ท่าน เรา จะใชร้ถ BUS ใหญ่ มี WIFI ON 

BUS 

-กรณี ท่ีกรุฟ๊เดินทางนอ้ยกว่า 15  ท่าน  

เราขอสงวนสิทธิ์ในการใชร้ถ BUS เล็ก 

18 ที่นัง่ในการเดินทางซ่ึงBUSเล็กไม่มี 

WIFI ON BUS  

อาหารการกินของประเทศ

จอรแ์ดน  เน่ืองจากประเทศ

จอร์แดนน้ัน นับถือศาสนา

อิสลาม อาหารน้ันย่อมไม่มี

ส่ ว น ผ ส ม ข อ ง เ น้ื อ ห มู     

อาหารส่วนใหญ่ เน้น แป้ง ไก่ 

แกะ ปลาและผัก  และสารพัด

แป้งนานาชนิด  อาหารสไตล์

บ า ร์ บี คิ ว  อ า ห า ร ส ไ ต ล์

เลบานอน (ผักใบเขียวไม่ค่อย

มี  แต่มะเขือเทศประเทศน้ี

กรอบ อร่อยมาก ) และผัก

ด อ ง  เ ช่ น แ ต ง ก ว่ า ด อ ง 

พริกดอง หวัไซเทา้ดอง  แครอ

ท ด อ ง  กิ น กั บ ซ อ ส ค รี ม

หลากหลายชนิดใหเ้ลือกสรร 

และท่ีไม่ควรพลาด น้ันคือบาร์

บีคิวจานใหญ่แห่งกรุงอัมมาน 

ซึ่ งร้าน น้ี ได้รับ รางวัล จาก 

TRIPADVISOR ดว้ย 
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11.00 น.คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ หน้าเคาน์เตอร ์สายการบิน OMAN AIR ชั้น 4 แถวQ 

พรอ้มเจา้หน้าท่ีและมคัคุเทศกข์องบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบั 

14.20 น.ออกเดินทางสูม่สักตั MCT โดยสายการบิน OMAN AIR เท่ียวบินท่ี WY812 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ที่นัง่บนเครื่อง 3-3-3  

17.40 น.เดินทาง ถึงสนามบินประเทศโอมาน (MCT มสักตั) (ใชเ้วลาในการเดินทาง 6 ชัว่โมง) 

เวลาที่มสักตั ชา้กว่าไทย -3 ชัว่โมง  (แวะเปลี่ยนเครื่อง 2 ชัว่โมง 50 นาที สู่อมัมาน ) 

21.45 น. ออกเดินทางสู ่AMM (อมัมาน ควีนอาเลีย) โดยสายการบิน OMAN AIR เท่ียวบินท่ี WY411 

(ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชัว่โมง 50 นาที) มีแซนวิส น ้ำผลไม้ กำแฟ ชำ ให้บริกำรบนเคร่ือง 

23.40 น.คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน  

หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือแลว้ จะมีเจา้หนา้ที่ดา้น  VISA มาคอยอ านวยความสะดวกแก่คณะทวัร ์ 

(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง) 

หลงัจากรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ ออกจากประตูไป ทางดา้นซา้ยมือ ท่านสามารถแลกเงิน,ซื้ อSIM INTERNET ไดเ้ลย 

ราคา ณวนัที่ 6 JUN 18 ล่าสุด // ราคาขึ้ นอยูก่บั GB ความแรงของเน็ต 

-INTERNET BUNDLE  6GB = 17 USD , 12GB = 19 USD , 18GB = 22 USD  

หลงัจากนั้น น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั (แวะซื้ อของท่ี ซุปเปอรม์ารเก็ต ก่อนเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั ) 

น าท่านเขา้พกัโรงแรม ระดบั 4 ดาว SADEEN AMMAN HOTEL@AMMAN หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้น้ีน าท่านเดินทางสู่นครเจอราช  

ชมนครเจอราช(JERASH)หรือเมืองพนัเสาเป็นอดีต 1 ใน 10 หวัเมืองเอกตะวนัออกอนัย่ิงใหญ่ของอาณาจกัรโรมนั 

สนันิษฐานวา่เมืองน้ีน่าจะถกูสรา้งในราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมอืงแห่งน้ีชื่อวา่ ในปี ค.ศ. 749  

นครแห่งน้ีไดถ้กูแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ท าลาย และถูกฝังกลบโดยทรายหลงัจากน้ันก็ไดสู้ญหายไปเป็นนับพนัปี  

 

 

 

วนัที่สอง (B/L/D) อมัมาน – เจอราช- อจัลนุ– เพตรา                        

วนัแรก (-/-/-) สนามบินสุวรรณภูมิ- โอมาน MCT - อมัมาน AMM   
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ชมซุม้ประตกูษัตรยเ์ฮเดรียนและสนามแข่งมา้ฮิปโปโดรม น าท่านเดินเขา้ประตูทางทิศใตช้ม โอวลัพลาซ่า สถานท่ี

ชุมนุม พบปะ สงัสรรคข์องชาวเมือง, วิหารเทพซีอุสฯลฯโรงละครทางทิศใต(้สรา้งในราวปี ค.ศ. 90-92) จุผูช้มไดถึ้ง 

3,000 คน มีจดุเสียงสะทอ้นตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกบัความอศัจรรย ์เพียงพดูเบา ๆ ก็จะมีเสียงสะทอ้นกอ้ง

เขา้มาในหขูองเรา ชมวิหารเทพีอารเ์ทมิส เป็นเทพีประจ าเมืองเจอราช สรา้งในราวปี ค.ศ. 150 สรา้งขึ้ นเพื่อใชเ้ป็น

สถานท่ีส าหรบัท าพิธีบวงสรวง และบูชายญัต่อเทพีองคน้ี์ แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินเขา้สู่ถนนคารโ์ด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลกัท่ีใชเ้ขา้-ออกเมืองแห่งน้ี บนถนนน้ันยงัมีร้ิวรอยทาง

ของลอ้รถมา้, ฝาท่อระบายน ้า, ซุม้โคมไฟ, บ่อน ้าด่ืมของมา้ ชมน ้าพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สรา้งในราวปี ค.ศ. 

191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็นท่ีนับถือของชาวเมืองแห่งน้ี มีท่ีพ่นน ้าเป็นรูปหวัสิงโตทั้งเจ็ด และตกแต่ง

ดว้ยเทพต่างๆ ประจ าซุม้ดา้นบนของน ้าพุฯลฯ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  รา้นอาหาร 

จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงัเมืองอจัลนุ อยูท่างดา้นเหนือของเมืองเจอราชไปเล็กน้อยเมืองท่ีตั้งอยูบ่นภูเขาสู 

ท่ีหอ้มลอ้มไปดว้ยป่าตน้สนและตน้มะกอก ชมปราสาทแห่งเมืองอจัลนุถูกสรา้งโดยพวกนักรบมุสลิม ในปี ค.ศ. 

1184 -1185 ใชเ้ป็นป้อมทหารในการต่อสูร้บกบัพวกนักรบครูเสด และในปี ค.ศ. 1260 ถูกเขา้ท าลายโดย 

กองทพัมองโกลส ์ 
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ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่เมืองเพตรา 

ค า่ บริการอาหารค า่  ณ โรงแรมที่พกั 

 น าท่านเขา้พกัโรงแรม ระดบั 4 ดาว PETRA PANORAMA HOTEL@ PETRA หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ชมเมืองเพตรา้ (ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิ่ง

มหศัจรรยข์องแห่งโลกใหม่ จากการตดัสินโดยการโหวตจากบุคคลนับลา้นทัว่โลกในวนัมหศัจรรย์ 07/ 07/ 07)  

เมืองเพตรา้ มหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตวัอยูใ่นหุบเขาแห่งโมเสส (WADI MUSA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีประวติัศาสตรอ์นัยาวนานหลายพนัปีเคยเป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศัยทั้งชาวอีโดไมทจ์วบจนกระทัง่ถึงยุครุ่งเรืองเฟ่ืองฟูในการเขา้

มาครอบครองดินแดนของชาวอาหรบัเผ่าเร่ร่อน นาบาเทียนในช่วงระหวา่ง 100 ปี ก่อนคริสตกาล และไดเ้ขา้มาสรา้ง

อาณาจกัร, บา้นเมือง ฯลฯ จนกระทัง่ในปีค.ศ. 106 นครแห่งน้ีตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของอาณาจกัรโรมนัท่ีน าโดย

กษัตริยท์ราจนัและไดผ้นึกเมอืงแห่งน้ีใหเ้ป็นหน่ึงในอาณาจกัรโรมนัแห่งแหลมอาระเบียตะวนัออก นครเพตรา้ถึงคราว

ล่มสลายเมื่อหมดยุคของอาณาจกัรโรมนัท าใหช้าวเมืองน้ันละท้ิงบา้นเมืองจากกนัไปหมดท้ิงใหเ้มืองแห่งน้ีรกรา้งไป

พรอ้มกบัการพงัทลายของเมืองหลงัจากเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งจนสูญหายนับพนัปีจวบจนในปี ค.ศ. 1812 นัก

ส ารวจเสน้ทางชาวสวิส นายโจฮนัน์ลุดวิกเบิรก์ฮาดทไ์ดค้น้พบนครศิลาแห่งน้ี และน าไปเขียนในหนังสือชื่อ  

TRAVEL IN SYRIA จนท าใหเ้ร่ิมเป็นท่ีรูจ้กักนัอยา่แพร่หลายจนถึงปัจจุบนั (ทกุท่านสามารถขี่มา้ภายในเสน้ทางที่มา้

เดินในเพตราได ้ซ่ึงรวมอยูใ่นค่าบตัรแลว้ เพียงแตต่อ้งจ่ายคา่ทิปแก่คนจูงมา้ ทา่นละ 5 USD ตอ่ท่าน /ตอ่เที่ยว 

หรือแลว้แตก่ารตอ่รองราคา กบัคนจูงมา้กรณอียากขี่ลา, ขี่อูฐ, รถมา้ลาก ฯลฯ สอบถามโดยตรงตอ่เจา้หนา้ที่หรือ

สอบถามที่หวัหนา้ทวัร)์ ระยะทางท่ีเดินเขา้ไปในเพตรา ประมาณ  800 เมตร บนถนนทรายเพื่อตรงเขา้สู่หน้าเมือง

พรอ้มชมทศันียภาพรอบขา้งท่ีเป็นภูเขาทั้งสองฝั่ง ธารน ้า คลงัสมบติั ภูเขาทั้งสองฝ่ังท่ีมีรูปร่างหน้าตาต่างกนัออกไป 

น าท่านเดินเทา้เขา้สู่ถนนเขา้เมือง THE SIQ เป็นช่องทางเดินท่ีขนาบสองฝั่งดว้ยหน้าผา กวา่ 1.5 กโิลเมตรท่ีเกิดจาก

การแยกตวัของเปลือกโลกและการซดัเซาะของน ้าเมื่อหลายลา้นปีก่อน ส่วนใหญ่ทางเดินร่มๆ สบายๆ (ทางเดิน

ค่อนขา้งลาดลง ไม่เหน่ือย ระหวา่งทางก็มีมุมสวยๆ ใหเ้ก็บภาพเร่ือยๆ และมีบรรดาคนมาขายของท่ีระลึก เดินชมความ

สวยงามของผาหินสีชมพสููงชนัทั้ง 2 ขา้งคลา้ยกบัแคนยอนน้อย ๆ และ สิ่งก่อสรา้ง รูปป้ันแกะสลกั ต่างๆ 

วนัที่สาม (B/L/D) เพตรา -วาดิรมั- JEEP TOUR - AQABA                       



6 
 

มหาวิหารศกัด์ิสิทธิ์ เอล-คาซเนท ์(EL-KHAZNEH / TREASURY) สนันิษฐานวา่จะสรา้งในราวศตวรรษท่ี 

1-2 โดยผูป้กครองเมืองในเวลาน้ันเป็นวิหารท่ีแกะสลกัโดยเจาะเขา้ไปในภูเขาสีชมพทูั้งลูก มีความสูง 40 เมตร และมี

ความกวา้ง 28 เมตร วิหารแห่งน้ีไดถ้กูออกแบบโดยไดร้บัอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเขา้ดว้ยกนั เช่น อิยิปต,์ กรีก, นา

บาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบดว้ย 3 หอ้ง คือ หอ้งโถงใหญ่ตรงกลางและหอ้งเล็กทางดา้นซา้ยและขวาเดิมทีถูกเชื่อวา่

เป็นท่ีเก็บขุมทรพัยส์มบติัของฟาโรหอ์ิยิปต์    

ชมโรงละครโรมนั (ROMANTHEATRE)ท่ีแกะสลกัจากภูเขาโดยมีแนวราบท่ีนัง่เท่ากนัและมีความสมดุลไดอ้ยา่งน่าท่ึง 

สนันิษฐานเดิมทีสรา้งโดยชาวนาบาเทียนต่อมาในสมยัท่ีโรมนัเขา้มาปกครองไดต้่อเติมและสรา้งเพิ่มเติม มีท่ีนัง่ 32 

แถว จุผูช้มไดป้ระมาณ 3,000 คน /อิสระในการเดินชมและถ่ายรูปภายในเมืองเพตรา้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ รา้นอาหาร 

หลงัรบัประทานอาหารแลว้ น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรมั (WADI RUM) ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 30 นาทีในการ 

เดินทาง ทะเลทรายแห่งน้ีในอดีตเป็นเสน้ทางคาราวาน จากประเทศซาอุฯเดินทางไปยงัประเทศซีเรียและปาเสลไตน์ 

(เคยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของชาวนาบาเทียนก่อนท่ีจะยา้ยถ่ินฐานไปสรา้งอาณาจกัรอนัยิ่งใหญ่ท่ีเมืองเพตรา้) ในศึกสงคราม

อาหรบัรีโวลทร์ะหว่างปีค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแห่งน้ีไดถ้กูใชเ้ป็นฐานบญัชาการในการรบของนายทหารชาว

องักฤษ ทีอี ลอวเ์รนซแ์ละเจา้ชายไฟซาล ผูน้ าแห่งชาวอาหรบัร่วมรบกนัขบัไล่พวกออตโตมนัท่ีเขา้มารุกรานเพื่อ

ครอบครองดินแดนและต่อมายงัไดถู้กใชเ้ป็นสถานท่ีจริงในการถ่ายท าภาพยนตฮ์อลลีวดูอนัยิ่งใหญ่ในอดีตเร่ือง 

“LAWRENCE OF ARABIA”(และในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวลัออสการไ์ดถึ้ง 7 รางวลั และรางวลัจาก

สถาบนัอื่นๆ มากกวา่30 รางวลั น าแสดงโดย PETER O'TOOLE, OMAR SHARIF  

 

 

 

 

 

 

น าท่านนัง่รถกระบะเปิดหลังคารับบรรยาอากาศท่องทะเลทราย ท่ีถูกกล่าวขานว่าสวยงามท่ีสุดของโลกแห่งหน่ีง 

ดว้ยเม็ดทรายละเอียดสีสม้อมแดง อนัเงียบสงบท่ีกวา้งใหญ่ไพศาล (สีของเม็ดทราบน้ันปรบัเปล่ียนไปตามแสงของดวง

อาทิตย)์ ชมน ้าพุแห่งลอวเ์รนซ ์สถานท่ีในอดีตนายทหาร ทีอี ลอวเ์รนซ ์ทหารชาวองักฤษใชเ้ป็นสถานท่ีพักและคิด

แผนการสูร้บกนัพวกออตโตมนั  
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ค า่ บริการอาหารค า่ ณ กลางทะเลทราย CAMP WADI RUM  

หลงัจากมื้ ออาหารอนัแสนอร่อยแลว้ น าทุกท่าน กลบัสู่เมือง อควาบา ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ  50 นาที  

สู่เมืองท่าและเมืองท่องเท่ียวตากอากาศท่ีส าคญัของประเทศจอรแ์ดนเป็นเมืองแห่งเดียวของประเทศจอรแ์ดนท่ีถูก

ประกาศใหเ้ป็นเมืองปลอดภาษีมีประชากรอาศยัราว 70,000 คน 

 น าท่านเขา้พกัโรงแรม CITY TOWER HOTEL@AQABA ระดบั 4 หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เชา้      บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทาง สู่เมืองอควาบา เมืองท่าและเมืองท่องเท่ียวตากอากาศท่ีส าคญัของประเทศจอรแ์ดนเป็นเมืองแห่งเดียว

ของประเทศจอรแ์ดนท่ีถูกประกาศใหเ้ป็นเมืองปลอดภาษีมีประชากรอาศยัราว 70,000 คน 

 

 

 

  

น าท่านลง เรือทอ้งกระจก (GLASS BOAT) น ้าทะเลท่ีน่ีใสมาก แต่ดว้ยความลึกและการมองผ่านกระจกหนาจึงท าใหดู้

ปะการงัและซากเรือไม่ค่อยชดัมาก น าท่านแล่นสู่จุดท่ีชมปะการงั ลึกแค่ประมาณ  5 -6 เมตร ส่วนจุดเรือจมลึก

ประมาณ 27 เมตร ปะการงัโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีสีสรร  สตัวท์ะเล  เช่น ปลาสิงโต ปลานกแกว้ Goby fish ปลิงทะเล 

หอยเม่น  และยงัเป็นแหล่งด าน ้าลึกท่ีมีชื่อเสียง ทะเลท่ีมีน่านน ้าครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ ประเทศจอรแ์ดน, 

อิสราเอล, อิยิปตแ์ละ ซาอุดิอาระเบีย ชมความใสของน ้าทะเล, ปะการงั, ปลาทะเลหลากชนิด, เม่นทะเล, แมงกะพรุน 

ฯลฯ (ทะเลแดงเป็นทะเลแห่งประวติัสาสตร ์ท่ีไดม้ีการกล่าวขานในพระคมัภีรข์องศาสนาคริสตว์า่ทะเลแห่งน้ีเป็น

สถานท่ีโมเสสไดท้ าอศัจรรยโ์ดยการชูไมเ้ทา้แหวกทะเลแดงเป็นทางเดินพาชาวอิสราเอลหนีใหร้อดพน้จากการตามล่า

ของทหารอิยิปต ์เพื่อจบัไปเป็นทาสของอียิปตแ์ละจุดมุ่งหมายเพื่อเดินทางไปสู่แผ่นดินแห่งพนัธะสญัญาท่ีพระเป็นเจา้

ทรงมอบใหก้บัชาวอิสราเอล นัน่คือก็คือกรุงเยรูซาเลมในปัจจุบนั)  *** หมายเหตุ ทุกท่านสามารถ ลงด าน ้าดู

ปะการงัได ้เตรียมเสื้ อไปเปล่ียนดว้ยน่ะค่ะ แต่ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศและกปัตนัเรือ *** 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั BBQ บนเรือ  

 อาหารเท่ียงแบบบุฟเฟ่ตบ์นเรือ มีทั้งปลา ไก่ และแกะบารบ์ีคิว ทานกบัผกัสลดัและแป้งโรตี 

 

 

 

 

วนัที่ส่ี  (B/L/D)   อควาบา AQABA – เรือทอ้งกระจก –เครคัหรือโชบคั – อมัมาน     
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จากอควาบาเดินทางสู่เครคั ใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง ปราสาทเครคัจะปิดประมาณ 5 โมง  

เราจึงน าท่านเท่ียวปราสาทครูเสดโชบคัแทน ซึ่งมคีวามส าคญัและลกัษณะปราสาทคลา้ยๆกนั แต่ท่านจะเห็นบา้น 

ใตถ้ ้าในสมยั 60 กวา่ปีท่ีผ่านมา บริเวณ น้ันๆ  

น าท่านสู ่SHOUBAK ปราสาทครูเสดโชบคั หรือท่ีรูจ้กักนัในพวกนักรบครูเสดชื่อ มอนทรีลแห่ง ตะวนัออก 

(MONTREAL) สรา้งขึ้ นโดยกษัตรบ์อลดว์ินท่ี 1 แห่งเยรูซาเลม ในปี ค.ศ. 1115 เพื่อใชเ้ป็นป้อม ปราการควบคุม

เสน้ทางกองคาราวานท่ีจะเดินทางจากดามสักสัไปอิยิปต ์ในอดีตเมืองแห่งน้ีมีชาวคริสตอ์าศยัอยู ่ราว 6,000 คน และ

ในปี ค.ศ. 1189 ไดถู้กท าลายลงโดยนักรบมุสลิมภายใตก้ารน าทพัของ ซาลาดิน (SALADIN) บริเวณขา้งล่าง หรือเขา

ขา้งปราสาทโชบคั ท่านสามารถมองเห็นบา้นช่อง สภาพการอยูภ่ายในถ า่หลงเหลืออยู ่ 

 

 

 

 

 

 หมายเหต ุ กรณีที่ออกจากอควาบาไว และสามารถตีไปทนัปราสาทเครคั เราจะน าท่านเที่ยวเครคั 

ตามเดิม    จากน้ันน าท่าน สู่เมืองเครคั ซึ่งตั้งอยู่บนท่ีราบสูงขนาดใหญ่ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทัศน์อัน

งดงามขา้งทางระหว่างทางขึ้ นสู่เขา โดยเฉพาะบริเวณท่ีถูกเรียกขานกันว่าเป็น “แกรนด์แคนยอนแห่ง

จอร์แดน” "AL KARAK CASTLE’’”ปราสาทเครัค ตั้งอยู่ ท่ีเมืองเครัค ทางตอนกลางของประเทศจอร์แดน 

นับเป็นปราสาทท่ีมีขนาดใหญ่แห่งหน่ึงในช่วงยุคสงครามครูเสด จากประวติัศาสตรส์งครามครูเสดเป็นสงคราม

ระหว่างคริสเตียนจากยุโรปและชาวมุสลิมซึ่งยึดครองพื้ นท่ีแถบน้ีรวมทั้งนครเยรูซาเล็ม นครศักด์ิสิทธ์ิและ

สัญลักษณ์ของศาสนาอับราฮัมหลักทั้งสาม (ศาสนายูดาย ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม) โดยชาวคริสต์

ตอ้งการฟ้ืนฟูการเขา้ถึงท่ีศักด์ิสิทธ์ิในและใกลเ้ยรูซาเล็มปราสาทเครัคแห่งน้ีสรา้งในศตวรรษท่ี 12 ปี ค.ศ. 

1115 โดย King Baldwin ท่ี 1 แห่งเยรูซาเลม เพื่อเป็นจุดยุทธศาสตรใ์นการควบคุมกองคาราวานในเสน้ทาง

การคา้ขายท่ีเชื่อกับประเทศอียิปต์ไปยงักรุงดามัสกัส ประเทศซีเรีย โดยตัวปราสาทสรา้งดว้ยหิน ก าแพงทรง

สี่เหล่ียมผืนผา้ หลังคาโคง้ยาว แลว้ก็เจาะร่องแสงเล็กๆ ลักษณะแบบน้ีท าใหง้่ายต่อการป้องกันศัตรูปัจจุบัน

สถานท่ีแห่งน้ียงัคงเหลือโครงสรา้งท่ีสมบูรณ์ การแวะเยี่ยมชมท่ีน่ี ท าใหเ้ราไดเ้ห็นมุมมองของการท าสงคราม

สมยัประวติัศาสตร ์(ครูเสด)  
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น าท่านเดินทางกลบั สู่กรุงอมัมาน  

ค า่ บริการอาหาร ณ โรงแรมที่พกั  

น าท่านเขา้พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว SADEEN AMMAN HOTEL @AMMAN หรือเทียบเท่า 

 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองมำดำบำ (ประมำณ 50 กิโลเมตร)  อดีตเสน้ทำงส ำคญัสมยัโรมนั ดินแดนอนัศกัดิ์สิทธ์ิแห่งเยรูซำเล็ม และ

เมืองแหง่เรื่องรำวของโมเสสที่ส  ำคญัทำงหนำ้ประวตัิศำสตรข์องศำสนำยดูำ, ครสิต ์และอิสลำม ยงัเป็นศนูยก์ลำงที่ขึน้ชื่อเรื่องกำร

ท ำโมเสก เป็นศิลปะกำรตกแตง่ดว้ยชิน้แกว้, หิน, หรือกระเบือ้งชิน้เล็กๆ ซึ่งใชใ้นกำรตกแต่งมหำวิหำร หรือในปัจจบุนัใชป้ระยกุตใ์น

กำรตกแต่งบำ้นเรือนหรือ เมืองแห่งโมเสก ชม โบสถก์รกี-ออโธดอกซแ์ห่งเซนตจ์อรจ์ ถกูสรำ้งในรำวปี ค.ศ. 600 ยคุของไบแซนไทน ์

ชมภำพแผนท่ีดินแดนศกัดิสิทธ์ิแห่งเยรูซำเลม ตกแตง่โดยโมเสกสีต่ำงๆ ประมำณ 2.3  ลำ้นชิน้แสดงถงึพืน้ท่ีดินแดนศกัดิ์สิทธ์ิตำ่งๆ 

ในแถบรอบทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน, เยรูซำเลม, แม่น ำ้จอรแ์ดน, ทะเลเดดซี, เขำไซนำย, อียิปต ์ฯลฯ  

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาเมาทเ์นโบ MOUNT NEBO มีความสูง 817 เมตร จากระดบัน ้าทะเล เชื่อกนัว่าเป็นสถานท่ี

ฝังศพของโมเสส ผูน้ าชาวยิวสท่ี์เดินทางจากอิยิปตม์ายงัเยรูซาเลม และเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีสุดแห่งหน่ึงของจอรแ์ดน 

ท่ีแห่งน้ีเป็นสถานท่ีสุดท้ายของโมเสส ก่อนจะชี้ ทางให้ผู ้สืบทอดน าพาผู ้คนไปยังดินแดนพันธสัญญา ในประเทศ

อิสราเอลปัจจุบัน เมื่อยืนอยู่บนยอดเขาจะมองไปเห็นดินแดนแห่งพันธะสัญญา  THE PROMISED LAND  ท่ีโมเสสเคย

เห็นบนยอดเขาน้ี และเป็นท่ีจาริกแสวงบุญของชาวคริสต์มาแต่โบราณ และโบสถ์บนยอดเขาไดถู้กสรา้งขึ้ นในปลาย

ศตวรรษท่ีสี่เพื่อเป็นการบ่งชี้ จุดท่ีคาดวา่โมเสสเสียชีวิต   MOUNT NEBOยงัเคยเป็นสถานท่ีมาเยือนของสนัตะปาปา ของ

ศาสนาคริสต ์โดยสนัตะปาปาจอหน์ปอลท่ี 2 ไดม้าแวะพ านักท่ีน่ี ระหว่างการเดินทางไปเยือนดินแดนศักด์ิสิทธ์ิ และได้

ปลูกตน้มะกอก สญัญลกัษณข์องสนัติภาพไวข้า้งๆโบสถไ์บแซนไทน์ดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

ชมพิพิธภณัฑข์นาดยอ่ม ภายในเก็บสิ่งของต่าง ๆ ท่ีขุดพบภายในบริเวณน้ี พรอ้มทั้งมีภาพถ่ายต่าง ๆ ภาพถ่ายท่ี

ส าคญัคือภาพท่ีโป๊บ จอหน์ ปอลท่ี 2 เสด็จมาแสวงบุญท่ีน่ีและไดป้ระกาศใหเ้ป็นดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ ในปี ค.ศ. 2000ชม

อนุสรณไ์มเ้ทา้ศกัด์ิสิทธแ์ห่งโมเสส ออกแบบเป็นลกัษณะเป็นไมเ้ทา้ในรูปแบบไมก้างเขน โดยอุทิศเป็นสญัลกัษณข์อง

วนัที่หา้ (B/L/D) อมัมาน –มาดาบา –MOUNT NEBO - ทะเล Dead Sea – อมัมาน   
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โมเสส และพระเยซู   เชิญถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวนัท่ีทอ้งฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น ้าจอรแ์ดน, ทะเล

เดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ไดจ้ากจุดน้ีอยา่งชดัเจน  

 จากนั้นน าท่านเดินทาง เดดซี  

เท่ียง     บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต ์INTERNATIONAL) 

 จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (DEAD SEA) ทะเลสาบเดดซีตั้งอยูพ่รมแดนระหวา่งอิสราเอลและจอรแ์ดน 

  เกิดจากน ้าท่ีไหลมาจากล าธารในจอรแ์ดน มีส่วนผสมของโซเดียมและแมกนีเซียม ท าปฏิกิริยากบัน ้าพุรอ้นท่ีอยู่ 

 ดา้นล่างทะเลสาบ โดยมีความเค็ม มากกวา่ทะเลอื่นถึง 4 เท่า มีความยาว 76 กิโลเมตร กวา้งถึง 18 กิโลเมตร มีจดุลึก 

 ท่ีสุดคือ 400 เมตร และอยูต่ า่กวา่ระดบัน ้าทะเล 417.5 เมตร นับเป็นพื้ นท่ีท่ีอยูต่ า่กวา่ระดบัน ้าทะเลมากท่ีสุดในโลก 

 น ้าในทะเลเดดซีมีความหนาแน่นมาก มีเกลือละลายในน ้าถึง 25% จึงท าใหว้ตัถุลอยเหนือน ้า แมแ้ต่คนวา่ยน ้าไม่เป็นก็ 

 ลอยตวัไดใ้นเดดซีและถูกบนัทึกลงในหนังสือ กินเนสส ์วา่ เป็นจุดท่ีต า่ท่ีสุดในโลก  

เชิญท่าน อิสระในการลงเล่นน ้าทะเลและพิสูจน ์ความจริงว่าท่านลอยตวัไดจ้ริงหรือไม่ (การลงเล่นน ้าในทะเล

นั้นมีวิธีขั้นตอนการลงเล่น และขอ้ควรระวงัตา่งๆ ควรฟังค าแนะน าจากมคัคุเทศกท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัร)์ 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางเขา้ สู่กรุงอมัมาน ระหว่างทางแวะซ้ือผลติภณัฑท่ี์ท าจากเดดซี เช่น โคลนพอกตวั พอกหน้า สบู่ และ

สินคา้อื่นท่ีท าจากเดดซีอกีมากมาย จากน้ันเดินทางต่อสูก่รุงอมัมาน 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหาร ณ  โรงแรมที่พกั  

น าท่านเขา้พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว SADEEN AMMAN HOTEL @AMMAN หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางชมDESERT CASERT กลุ่มปราสาทในทะเลทราย (DESERT CASTLES) 1 ใน 2 มรดกโลกของ

ประเทศจอรแ์ดน สรา้งขึ้ นเพื่อใชใ้นการพกัของกองคาราวาน, ชมป้อมปราการกลางทะเลทราย ซึ่งเป็นตวัอย่างของ

ศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบอิสลามยุคตน้ ๆ ท่ีสวยงาม มีการใชศิ้ลปะโมเสก เฟรสโก การแกะสลกับนหินและพื้ นปูน 

รวมทั้งภาพวาด ป้อมเหล่าน้ีถูกใชเ้ป็นจุดพกัของกองคาราวาน เพื่อการเกษตรและ เป็นศูนยก์ลางการคา้ ใชก้างเต็นท์

เพื่อพกัอาศยัและยงัเป็นปราการใหก้บัผูป้กครองจากมณฑลท่ีห่างไกล ใชค้วบคุมดูแลเผ่าเบดูอิน และยงัเป็นสถาน

บนัเทิง และป้องกนัศึกสงครามครูเสด 

วนัที่หก (B/L/-) AMMAN CITADEL – ROMANS THEATER - หา้ง CITY MALL-CARREFOUR - โอมาน      
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น าท่าน ชมรอบเมืองหลวงกรุงอมัมาน เมืองหลวงท่ีตั้งอยูบ่นภูเขา7ลูกและมีประวติัศาสตรย์าวนานมากกวา่ 6,000 

ปีผ่านชมยา่นเมืองเก่า,เมืองใหม่,ยา่นธุรกิจ,ตลาดใจกลางเมือง,ยา่นคนรวย ฯลฯ  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น  

ชมป้อมปราการแห่งกรุงอมัมาน (CITDAEL) ถกูสรา้งขึ้ นเพื่อเป็นจุดสงัเกตเหตุบา้น การเมืองต่างๆรอบเมืองเชิญ

อิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของเมืองแห่งน้ี โดยมีฉากหลงัเป็น โรละครโรมนั ROMANSTHEATER ท่ีมีขนาด

ใหญ่ท่ีสุดในประเทศจอรแ์ดนจุผูช้มไดถึ้ง 6,000 คน และตึกรามบา้นช่องท่ีตั้งอยูบ่นภูเขาสูงอนัแปลกตาย่ิงนักท่ี

สนันิษฐานวา่น่าจะถูกสรา้งขึ้ นระหวา่งปี ค.ศ. 161-180 ในสมยัโรมนั พระราชวงัเก่าอุมเมยาด สรา้งขึ้ นในประมาณ

ปี ค.ศ. 720 โดยผูน้ าชาวมุสลิม ของราชวงศ ์ในสมยัมุสลิมไดเ้ขา้มาปกครองประเทศจอรแ์ดนซึ่งภายในประกอบหอ้ง

ท างาน, หอ้งรบัแขกฯลฯ 

 

ผ่านชมพระราชวงัของพระมหากษัตริย ์อบัดุลลาหท่ี์สอง (RAGHADAN PALACE),ท่ีตั้งอยูบ่นภูเขามีท าเลท่ีสวยงาม

มากท่ีสุดในกรุงอมัมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอยา่งเขม้งวด  

 

 

 

 

 

 

  

 

ปล่อยชอ้ปป้ิงตลาดพ้ืนเมืองตามอธัยาศยั 

 

  

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารเย็น  ณ รา้นอาหาร  

19.00น.  น าทุกทา่นอ าลา จอรแ์ดน เดินทางสู่สนามบิน CHECK IN GROUP   

  สู่ท่าอากาศยานนานาชาติควีนอเลียอมัมาน AMM 

 

  (โดยจะมีเจา้หนา้ที่ VISA เม่ือตอนขามาอ านวยความสะดวกแตท่่าน)  
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01.45 น.ออกเดินทางสู่สนามบิน ประเทศโอมานโดยสายการบิน OMAN AIR เท่ียวบินท่ี WY412 

06.40 น.เดินทางถึงสนามบินประเทศโอมาน (มสักตั MCT) เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง                                          

09.05 น. ออกเดินทางกลบัสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน OMAN AIR เท่ียวบินท่ี WY815 

17.45 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัด์ิภาพและความประทบัใจ มิรูล้ืมเลือน 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม 

 

28  ธ.ค.62 – 03 ม.ค.63 

 

52,888 51,888 50,888 8,500 

25-31 ม.ค. 63 

08-14 ก.พ. 63 

07-13 มี.ค. 63 

28 มี.ค.-04 เม.ย. 63 

04-10 เม.ย. 63 

49,888 48,888 47,888 7,500 

09-15 เม.ย. 63 

11-17 เม.ย. 63 
53,888 52,888 51,888 8,500 

 

เงื่อนไขในการจองทวัร ์

งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่จา่ย 15, 000 บาท /ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

งวดที่ 2 :ช าระยอดส่วนท่ีเหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั   

หากไม่ช าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

** การ LOCK ท่ีนัง่บนเครื่องบิน อาจไม่ไดต้ามท่ีขอ ข้ึนอยูก่บัสายการบิน น้ันๆ ปกติ จะล็อกเป็น Zone กรุ๊ปเราอยูแ่ลว้คะ่ แต่ทางเรา 

จะขอพนักงานหนา้เคาน์เตอรต์อนออกตัว๋ใหอ้ีกทีน่ะคะ  

ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กวา่ 15 ท่าน ทางผูจ้ดัรายการ //ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือเรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มเติมตามความ

เหมาะสมในทริปเดินทางและจ านวนผูเ้ดินทางตอนน้ันๆ หากกรณีผูร้่วมเดินทางในคณะ ไม่ยินดีจ่ายเพิ่ม คณะทวัรน้ั์น จ าเป็นตอ้งยกเลิก

เดินทาง  

 

เอกสารประกอบขอวีซ่าเขา้ประเทศจอรแ์ดน 

SCAN FILE สีชดัเจน กาง 2 หนา้เต็มๆ //หนังสือเดินทางไทยท่ีมีอายุในวนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือน 

และมีหน้าวา่งมากกวา่ 2 หน้า 

วนัที่เจ็ด (-/-/-) โอมาน – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ               
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กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้ 

(ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ืองย่ืนเอกสารไปยงัสาย

การบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่สามารถ

แจง้ไดว้า่สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน 

โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบัโดยสายการบิน โอมานแอร์ (Oman Air) ชั้นประหยดั  

โดยสายการบินโอมานแอร์ (Oman Air) ก าหนดน ้าหนกัชั้นประหยดั อยู่ท่ี  30 กโิลกรัม //โดยมีกระเป๋ำ เดินทำง 1 ใบใหญ่
เท่ำนั้น 

ค่ารถปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง  

ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน เป็นเตียง TWIN ROOM  ในโรงแรม ตามท่ีระบุในรายการหรอืระดบัเดียวกนั รวมทั้งสิ้ น 5 คืน 

ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 

ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 

ค่าวีซ่าประเทศจอรแ์ดน ในการยืนเอกสารใหแ้ลนดท์างจอรแ์ดนเป็นผูด้ าเนินการ  

ค่าประกนัอบุติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท (หมายเหตุ: ค่าประกนัอบุิติเหตุ

ส าหรบัเด็กท่ีมีอายุน้อยกวา่ 2 ปี และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 70 ปี ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้า่สินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสญัญาฯ) 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

ค่าจดัท าหนังสือเดินทาง 

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

ค่าเช่าผา้เช็ดตวัและค่าเช่าตูล็้อคเกอร ์ท่ีโรงแรม เดดซี รีสอรท์แอนดส์ปา 

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสัง่พเิศษ นอกเหนือรายการ 

ค่าขี่ลา, ข่ีอูฐ, รถมา้ลาก ฯลฯ  

 คา่ทิปมคัุเทศก ์พนักงานขบัรถ ในประเทศจอรแ์ดน และ หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 

(เป็นอตัราปกติตามหลกัสากลของการท่องเท่ียว ) 

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

2 USD / ท่าน ส าหรบัคนขบัรถตอ่วนั x 6 วนั = 12 USD 

3 USD /ท่าน ส าหรบัหวัหนา้ทวัรไ์ทย x 7 วนั = 21 USD 
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รวมคา่ทิป 51 USD/ท่านหรือประมาณ 1,632 บาทไทย 

ค่าทิปอื่นๆ 

ค่าทิปมา้ที่เมืองเพตรา้ ท่านละ 3 -5 USD แลว้แตต่อ่รอง / เท่ียว / ทา่น 

ค่าทิปคนขบัรถที่ทะเลทรายวาดิรมั ท่านละ 2 USD / เท่ียว / ท่าน 

ค่าทิปยกกระเป๋า ตามโรงแรมที่พกั 

หมายเหต ุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนลว่งหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งน้อย 15 ท่าน   

ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคนืเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรอืไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น 

การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาติ ปฏวิติั และอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของทาง

บริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้า่ยเพิ่มท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย จากสายการบินเมื่อเท่ียวบิน 

“ดีเลย”์ หรือล่าชา้? หรือ เหตุสุดวิสยั หรอือุบติัเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเครื่องบนิ ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราคา่น ้ามนั หรือ คา่เงิน

แลกเปลี่ยน ทางบรษิัท สงวนสทิธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าวและแจง้ใหท้่านทราบ 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรอื ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่

วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

หากลูกคา้ทา่นใด ย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติั ลูกคา้ตอ้งช าระคา่มดัจ าทวัรท่ี์ 15,000 บาท  และค่าวีซ่าตามท่ีสถานฑูตฯเรยีกเก็บ 

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณีถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม ** 

**ไม่รบัเล่มพาส ขา้ราชการเดินทาง** 

**ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลเ์ดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เก่ียวขอ้งกับวนัเดินทางที่ท่านไดท้ า

การจองไวก้บัทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหก้ับทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว  

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

 

 


