
              

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HILIGHT 
 ชม 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุใหม ่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 

ราคาเริม่ตน้เพยีง 43,900-  
 



              

 

    

 

กําหนดวนัเดนิทาง 

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 คํา่ 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 
 



              

 

    

 

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. ออกเดนิทางสูน่ครดไูบดว้ยเทีย่วบนิ EK385 

04.45 น. เดนิทางถงึกรงุดไูบ รอเปลีย่นเครือ่ง 

07.30 น.  ออกเดนิทางสูก่รงุอมัมาน ดว้ยเทีย่วบนิ EK901 

09.35 น. 

 

 

 

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

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั๋วโมง) นําท่าน

เดนิทางสูเ่มอืงมาดาบา (Madaba) หรอืเมอืงแหง่โมเสก ชมโบสถก์รกี-ออโธดอกซแ์หง่เซนต์

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

ไทน ์ชมภาพแผนทีด่นิแดนศักดสิทิธิแ์หง่เยรซูาเลม ตกแตง่โดยโมเสกสตีา่งๆ ประมาณ 2.3 ลา้นชิน้

แสดงถงึพืน้ทีด่นิแดนศักดิส์ทิธิต์า่งๆ ในแถบรอบทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน, เยรูซาเล็ม, แมน้ํ่าจอรแ์ดน, 

ทะเลเดดซ,ี เขาไซนาย, อยีปิต ์ฯลฯ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมอืง 

บา่ย นําทา่นเดนิทางขึน้ชมภูเขาเนโบ (Mount Nebo) ดนิแดนศักดิส์ทิธิท์ีต่ัง้อยูบ่นเขาซึง่เชือ่กันว่า

น่าจะเป็นบรเิวณทีเ่สยีชวีติและฝังศพของโมเสส ผูนํ้าชาวยวิทีนํ่าพาชาวยวิเดนิทางจากอยิปิตม์ายัง

เยรซูาเลม ชมโบสถอ์นสุรณ์โมเสส (The Moes Memorial Church) ภายในโบสถป์ระกอบไป

ดว้ยภาพโมเสกสบีนพืน้โบสถอ์นัลา้คา่ แสดงถงึภาพชวีติสมัพันธร์ะหวา่งคน, สตัว ์และธรรมชาต,ิ รูป

คน ฯลฯ และยงัมแีทน่พธิ ีมา้น่ัง ตามรปูแบบของศาสนาครสิตไ์วป้ระกอบพธิตีา่ง ๆ และอนุญาตใหใ้ช ้

ในปัจจบุนั ในปี ค.ศ. 2000 โป๊ป จอหน์ ปอลที ่2 เสด็จมาแสวงบญุทีน่ีแ่ละไดป้ระกาศใหเ้ป็นดนิแดน

ศักดิส์ทิธิ ์จากน ัน้ชมอนุสรณ์ไมเ้ทา้ศกัดิส์ทิธแ์ห่งโมเสส (The Serpentine Cross 

sculpture) ซึง่มลีักษณะเป็นไมเ้ทา้ในรปูแบบไมก้างเขน โดยอทุศิเป็นสัญลักษณ์ของโมเสส และ

พระเยซ ูถา่ยรปู ณ จดุชมววิ โดยในวันทีท่อ้งฟ้าแจม่ใส ทา่นสามารถมองเห็น แมน่า้จอรแ์ดน, ทะเล

เดดซ,ี เมอืงเบธเลเฮม และประเทศอสิราเอล ไดจ้ากจุดนี้อยา่งชดัเจน จากนัน้นําท่านสูเ่มอืง เครคั 

(Kerak) ซึง่ตัง้อยู่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์อันงดงามขา้งทาง 

ระหวา่งทางขึน้สูเ่ขาโดยเฉพาะบรเิวณทีถ่กูเรยีกขานกนัวา่เป็นแกรนดแ์คนยอนแหง่จอรแ์ดน  

 จากนั้นนําท่านเดนิทางสู่เมืองเพตรา (Petra) เมอืงเพตรา มหานครศลิาทรายสชีมพู หรอื 

Rose City ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกปี ค.ศ. 1985 และ ไดรั้บการยก

ยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องแหง่โลกใหม ่(New 7 Wonders of the World) จาก

การตัดสนิโดยการโหวตจากบุคคลนับลา้นทั่วโลกในวันมหัศจรรย ์07/ 07/ 07  มหานครสีดอก



              

 

    

กหุลาบทีซ่อ่นตัวอยูใ่นหุบเขาวาด ีมูซา (Wadi Musa Valley) หรอืหุบเขาแห่งโมเสส ถูกสรา้ง

ขึน้ในชว่งศตวรรษที ่4 กอ่นครสิตกาล โดยชาวนาบาเทยีน (Nabataeans) และไดก้ลายมาเป็น

นครแห่งการคา้ขนาดใหญ่ ซึง่เป็นตลาด ซือ้สนิคา้สําคัญทีสุ่ดของโลกตะวันออก ทีต่่อมาถูกละทิง้

เป็นเวลานานกว่า 700 ปี จนเมื่อมนัีกสํารวจชาวสวติเซอร์แลนด์ โยฮันน์ ลุควกิ บวร์กฮาร์ท เดนิ

ทางผา่นมาพบ เห็นเขา้เมือ่ปี พ.ศ. 2355 และนําไปเขยีนในหนังสอืชือ่ “TRAVEL IN SYRIA” จนทํา

ใหเ้ริม่เป็นทีรู่จ้ักกนัอยา่งแพรห่ลายจนถงึปัจจบุนั 

คํา่  รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ทีพ่กั 
   นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก GRAND VIEW PETRA หรอืเทยีบเทา่ 

คํา่  รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก  CITY TOWER HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 อคาบา – ลอ่งเรอืทอ้งกระจก - ทะเลทรายวาดริมั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านชมเมอืงอคาบา แวะถ่ายรูปกับทะเลแดง (Red Sea) ซึง่เป็นสถานทีท่่องเทีย่วสําคัญทาง

ประวัตศิาสตร ์โดยทะเลแห่งนี้ครัง้นงึไดม้กีารกล่าวขานในพระคัมภรีข์องศาสนาครสิตว์่า  โมเสสได ้

ทําอัศจรรยแ์หวกทะเลแดงพาชาวอสิราเอลหนีใหร้อดพน้จากการเป็นทาสของอยีปิตเ์พือ่เดนิทาง

ไปสูแ่ผน่ ดนิแหง่พันธสญัญาทีพ่ระเป็นเจา้ทรงมอบใหก้ับชาวอสิราเอล โดยการชไูมเ้ทา้ของโมเสส 

ทะเลแดงนี้มีน่านน้ําครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือประเทศจอร์แดน อิสราเอล อิยิปต์ และ

วนัที ่3 เพตรา - อคาบา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้นําทา่นชมเมอืงเพตรา (Petra)  ใหท้า่นไดข้ีม่า้ระยะทางประมาณ 800 เมตร บนถนนทราย

เพือ่ตรงเขา้สูห่นา้เมอืง **ไม่รวมคา่ทปิขีม่า้ โดยประมาณ 3 USD** (ไม่รวมคา่ขีล่า, ขีอ่ฐู, รถมา้ลาก สน

ในกรุณาตดิต่อทีห่ัวหนา้ทัวร์) จากนัน้เดนิเทา้กับเสน้ทางมหัศจรรยก์ว่า 1.5 กโิลเมตร ทีเ่กดิจากการ

แยกตัวของเปลอืกโลกและการซดัเซาะของน้ําเมือ่หลายลา้นปีกอ่น เดนิชมความสวยงามของผาหนิสี

ชมพูสูงชันทัง้ 2 ขา้งทาง จนพบกับความสวยงามของ มหาวหิารศกัดิส์ทิธิ ์เอล คาซเนท ์(Al-

Khazneh หรอื The Treasury) ซึง่สนันษิฐานวา่สรา้งในศตวรรษที ่1-2 เป็นวหิารทีแ่กะสลักโดย

เจาะเขา้ไปในภเูขาสชีมพูทัง้ลูก มคีวามสูง 40 เมตร และ มคีวามกวา้ง 28 เมตร วหิารแห่งนี้ไดถู้ก

ออกแบบโดยไดรั้บอทิธพิลศลิปะของหลายชาตเิขา้ดว้ยกัน เชน่ อยิปิต,์ กรกี, นาบาเทยีน ฯลฯ เดมิ

ทถีูกเชือ่ว่าเป็นที่เก็บขุมทรัพยส์มบัตขิองฟาโรห์อยิปิต์ นักประวัตศิาสตร์และนักโบราณคดีไดล้ง

ความเห็นตรงกันว่า น่าจะสรา้งขึน้เพือ่เป็นการเฉลมิฉลองใหก้ับผูป้กครองเมอืง, ใชเ้ป็นสถานทีทํ่า

พธิกีรรมทางศาสนา 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมอืง 

บา่ย 

 

นําท่านเดนิทางไปยังเมอืงอคาบา (Aqaba) เมอืงท่าและเมอืงท่องเทีย่วตากอากาศทีสํ่าคัญของ

ประเทศจอรแ์ดน เป็นเมอืงแหง่เดยีวของประเทศจอรแ์ดนทีถ่กูประกาศใหเ้ป็นเมอืงปลอดภาษี   



              

 

    

ซาอดุอิาระเบยี จากนัน้นําทา่นลอ่งเรอืทอ้งกระจก (Big Glass Boat) แลน่ในทะเลแดง ชมความ

ใสของน้ําทะเล, ปะการัง, ปลาทะเลหลากชนดิ, เมน่ทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ จากนัน้ ใหท้่านไดเ้ดนิ 

ชอ้ปป้ิงสนิคา้ตา่งๆมากมาย ณ ตลาดของเมอืงอาคาบา 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมอืง 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลทรายวาดริมั (Wadi Rum) ทะเลทรายแหง่นีใ้นอดตีเป็นเสน้ทางคาราวาน

จากประเทศซาอฯุ เดนิทางไปยงัประเทศซเีรยีและปาเสลไตน ์เคยเป็นทีอ่ยูอ่าศัยของชาวนาบาเทยีน

กอ่นทีจ่ะยา้ยถิน่ฐานไปสรา้งอาณาจักรอนัยิง่ใหญทีเ่มอืงเพตรา ในศกึสงครามอาหรับรโีวลทร์ะหวา่ง

ปี ค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแหง่นีไ้ดถ้กูใชเ้ป็นฐานบญัชาการในการบของนายทหารชาวองักฤษ 

ทอี ีลอวเ์รนซ ์และ เจา้ชายไฟซาล ผูนํ้าแหง่ชาวอาหรับรว่มรบกนัขบัไลพ่วกออตโตมนัทีเ่ขา้มา

รกุรานเพือ่ครอบครองดนิแดน และตอ่มายงัไดถ้กูใชเ้ป็นสถานทีจ่รงิในการถา่ยทําภาพยนตฮ์อลลวีดู

อนัยิง่ใหญใ่นอดตีเรือ่ง “LAWRENCE OF ARABIA” ซึง่ไดรั้บรางวลัออสการไ์ดถ้งึ 7 รางวัล และ

รางวัลจากสถาบนัอืน่ๆ มากกวา่ 30 รางวัล นําแสดงโดย Peter O’Toole, Omar Sharif  

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก SUN CITY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 สนกุสนานกบัการน ัง่รถ 4X4 ขบัขีบ่นทะเลทราย -  ปราสาทเครคัแหง่ครเูสด - ทะเล

เดดซ ี

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นน ัง่รถ Jeep 4X4 รับบรรยากาศทอ่งทะเลทรายทีถ่กูกลา่วขานวา่สวยงามทีส่ดุของโลกแห่ง

หนึง่ ดว้ยเม็ดทรายละเอยีดสชีมพูอมสม้อมแดงอันเงยีบสงบทีก่วา้งใหญ่ไพศาล สขีองเม็ดทราบนัน้

ปรับเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทติย์ ชมน้ําพุแห่งลอว์ เรนซ์ สถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอ ี

ลอวเ์รนซ ์ทหารชาวอังกฤษใชเ้ป็นสถานทีพั่ก และคดิแผนการสูร้บกันพวกออตโตมัน นําท่านท่อง

ทะเลทรายต่อไปยังภเูขาคาซาร ีชมภาพเขยีนแกะสลักกอ่นประวัตศิาสตร ์ทีเ่ป็นภาพแกะสลักของ

ชาวนาบาเทยีนทีแ่สดงถงึเรือ่งราวในชวีติประจําวันตา่งๆ และรปูภาพตา่ง ๆ  ผา่นชมเต็นทช์าวเบดอูนิ

ทีอ่าศัยอยูใ่นทะเลทราย เลีย้งแพะเป็นอาชพี จากนัน้นําทา่นชมปราสาทเครคัแหง่ครูเสด (Kerak 

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

ขนาดใหญข่องนักรบครูเสด และสรา้งเพือ่ควบคุมเสน้ทางทัง้ทางเหนือและใตแ้ละใชใ้นการต่อสูใ้น

สงครามครเูสดกบักองทัพมสุลมิจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1187 ไดถู้กเขา้ทําลายโดยนักรบมสุลมิภายใต ้

การนําทัพของซาลาดนิ (Saladin) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมอืง 

บา่ย จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่ทะเลเดดซ ี(Dead Sea) ซึง่เป็นทะเลทีถู่กบันทกึลงใน กนิเนสสบ์ุ๊ค ว่า 

เป็นจุดที่ตํ่าที่สุดในโลก มคีวามตํ่ากว่าระดับน้ําทะเลถงึ 400 เมตร และ มคีวามเค็มที่สุดในโลก

มากกวา่ 20 เปอรเ์ซนตข์องน้ําทะเลทั่วไป ทําใหไ้มม่สี ิง่มชีวีติใดเลยอาศัยอยูไ่ดใ้นทอ้งทะเลแห่งนี ้



              

 

    

ใหท้า่นอสิระในการลงเลน่น้ําทะเล และ พสิจูนค์วามจรงิวา่สามารถลอยตัวไดจ้รงิหรอืไม ่(การลงเล่น

น้ําในทะเลมวีธิขีัน้ตอนการลงเลน่ และขอ้ควรระวังตา่งๆ ควรฟังคําแนะนําจากมคัคเุทศกท์อ้งถิน่) 

คํา่  รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก RAMADA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6  นครเจอราช – โรมนัโบราณ – กรงุอมัมาน – ป้อมปราการแหง่กรงุอมัมาน – 

สนามบนิ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสูน่ครเจอราช (Jerash) 1 ใน 10 หัวเมอืงเอกตะวันออกอันยิง่ใหญ่ของอาณาจักร

โรมนั โดยสนันษิฐานวา่เมอืงนีน่้าจะถกูสรา้งในราว 200 – 100 ปีกอ่นครสิตกาล ในปี ค.ศ. 749 นคร

แห่งนี้ไดถู้กแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่ทําลาย และถูกฝังกลบโดยทราย หลังจากนัน้ก็ไดส้ญูหายไปเป็น

นับพันปี ชมซุม้ประตกูษตัรยิเ์ฮเดรยีน (Hadrian 's Arch) จากนัน้นําท่านเดนิเขา้ประตูทางทศิ

ใตช้มโอวลัพลาซ่า (Oval Plaza) สถานทีช่มุนุมพบปะสังสรรคข์องชาวเมอืง ชมโรมนัโบราณ 

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

3,000 คน มจีุดเสยีงสะทอ้นตรงกลางโรงละคร เชญิทดสอบกับความอัศจรรยเ์พยีงพูดเบาๆ ก็จะมี

เสยีงสะทอ้นกอ้งเขา้มาในหขูองเรา จากนัน้นําทา่นชมนํา้พใุจกลางเมอืง (Nymphaeum) ทีส่รา้ง

ขึน้ในปี ค.ศ. 191 เพือ่อทุศิแดเ่ทพธดิาแหง่ขนุเขา ซึง่เป็นทีนั่บถอืของชาวเมอืงแหง่นี ้มทีีพ่น่น้ําเป็น

รปูหัวสงิโตทัง้เจ็ด และตกแตง่ดว้ยเทพตา่งๆ ประจําซุม้ดา้นบนของน้ําพ ุ

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมอืง 

 นําทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุอมัมาน นําทา่นชมเมอืงหลวงกรงุอมัมาน (Amman) เมอืงหลวงทีต่ัง้อยู่

บนภเูขา 7 ลูก และมปีระวัตศิาสตรย์าวนานมากกว่า 6,000 ปี ผ่านชมยา่นเมอืงเก่า เมอืงใหม่ ยา่น

ธุรกจิ ตลาดใจกลางเมือง ย่านคนรวย ฯลฯ จากนั้นนําท่านชม ป้อมปราการแห่งกรุงอมัมาน 

(Citdael) ทีถู่กสรา้งขึน้เพือ่เป็นจุดสังเกตเหตุการณ์ต่างๆรอบเมอืง ใหท้่านอสิระถ่ายรูปตรงจุดชม

ววิที่สวยที่สุดของเมืองแห่งนี้ โดยมีฉากหลังเป็นโรงละครโรมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ

จอรแ์ดนทีส่ามารถจผุูช้มไดถ้งึ 6,000 คน และ ตกึรามบา้นชอ่งทีต่ัง้อยูบ่นภเูขาสงู อนัแปลกตายิง่นัก 

คํา่   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร เมอืง 

  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอมัมาน เพือ่ทําการเชค็อนิ  

วนัที ่7 ดไูบ – กรงุเทพฯ 

02.05 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพดว้ยเทีย่วบนิ EK906 

06.05  น. ถงึสนามบนิดไูบ รอเปลีย่นเครือ่ง 

09.40 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รงุเทพดว้ยเทีย่วบนิ EK372 

19.15 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

 



              

 

    

โปรแกรม : จอรแ์ดนเสนห่ห์าเพตรา 7 วนั 4 คนื 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 

2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 

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.        ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทาํการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจาํตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

 



              

 

    

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้ง

ไมเ่กนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่วซีา่เขา้ประเทศจอรแ์ดน 

10. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น้ําหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ช ิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน้ํามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (35 USD) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (21 USD) 
 

 

 

 



              

 

    

เง ือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. สําหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพํานัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

3. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่คํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

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 ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5.     บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนที ่บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  



              

 

    

6.    กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รอืมัดจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจําตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8.  กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภท

อาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักใน

เมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมในทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

และไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

 

 

 


