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เทีย่วประเทศ จอรแ์ดน 8 วนั 5 คนื 

เทีย่วอารยธรรมกวา่ 3,000ปี ชมมหานครหลากวฒันธรรม ชมนครสกีหุลาบนครเภตรา สมัผสัความมหศัจรรย์

ของทะเลเดดซทีีเ่ค็มทีส่ดุในโลก  

ขีอ่ฐู+ น ัง่รถ 4WD ตะลยุเนนิทราย ลอ่งเรอืทอ้งกระจก 

โดยสายการบนิ Emirates Airlines (EK) 

 

บรษัิทฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงไปท่องดนิแดนแห่งอำรยธรรมเกำ่แก่ทีม่วีัฒนธรรมโบรำณมำอย่ำงยำวนำนชมนคร

ศลิำสชีมพหูรอืสกีหุลำบ ณ เมอืงเภตรำ สมัผัสควำมมหัศจรรยข์องทะเลเดดซทีะเลทีเ่ค็มทีส่ดุในโลก ณ ประเทศจอรแ์ดน  

อมัมาน ในอดีตสมัยยุคกำรปกครองของจักรวรรดโิรมันเมอืงอัมมำนเคยมชี ือ่ว่ำ “ฟิลำเดลเฟีย” และปัจจุบันจงึ

กลำยเป็นเมอืงหลวงของประเทศจอรแ์ดน 

อควาบา เมอืงทำ่และเมอืงทอ่งเทีย่วตำกอำกำศทีส่ ำคัญของประเทศ ทเีรยีกวำ่ทะเลแดงทะเลแดงเป็นทะเลแหง่ประวตัิ

สำสตร ์ทีไ่ดม้กีำรกลำ่วขำนในพระคัมภรีข์องศำสนำครสิตว์ำ่ทะเลแห่งนี้เป็นสถำนทีโ่มเสสไดท้ ำอัศจรรยโ์ดย

กำรชไูมเ้ทำ้แหวกทะเลแดงเป็นทำงเดนิพำชำวอสิรำเอลหนใีหร้อดพน้จำกกำรตำมลำ่ของทหำรอยิปิต์ 

เภตรา มหำนครสดีอกกุหลำบที่ซอ่นตัวอยู่ในหุบเขำแห่งโมเสส ไดรั้บกำรประกำศใหเ้ป็นมรดกโลกจำกองค์กำร

ยเูนสโกปี ค   .ศ .1985 และ   เทีย่วชม  ส ิง่มหัศจรรยข์องแห่งโลกใหม ่ 7  ใน  1Little Petra สว่นหนึง่ของอำรย

MONO JORDAN 8 D 
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ธรรม ชำวนำบำเทยีน Nabatean ชนชำตผิูส้รำ้งนครเพตรำโบรำณ สถำนทีต่ัง้อยูท่ำงตอนเหนือของเพตรำ 

หำ่งออกไปประมำณ .กม8 

ทะเลทรายวาดริมั ทะเลทรำยทีข่ ึน้ช ือ่วำ่สวยทีส่ดุในโลกแหง่หนึง่ เป็นทะเลทรำยอนักวำ้งใหญ่และเงยีบสงบมผีนืทรำย

สสีม้เม็ดละเอยีดและจะเปลีย่นสไีปตำมสขีองพระอำทติย ์

เดดซ ี ทะเลทีถ่กูบนัทกึลงในหนังสอืกนิเนสบุค๊วำ่ เป็นจดุทีต่ ่ำทีส่ดุในโลก มคีวำมต ่ำกวำ่ระดับน ้ำทะเลถงึ  เมตร 044

รเ์ซเปอ 04 มคีวำมเค็มทีส่ดุในโลกมำกกวำ่ และนตข์องน ้ำทะเลทั่วไป ท ำใหไ้มม่สี ิง่มชีวีติใดเลยอำศยัอยูไ่ด ้

ในทอ้งทะเลแหง่นี ้

 

ก าหนดการเดนิทาง 10-17 ต.ค./ 12-19 ต.ค. / 22-29 ต.ค./ 7-14 พ.ย./ 28 พ.ย.-05 ธ.ค.2563 

   04-11 ธ.ค./ 5-12 ธ.ค. / 19-26 ธ.ค.2563 

 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรบภมู ิ 

33.30 น. คบะพร้อมกนัที่สนามบนิสุวรรบภูม ิ ช ัน้ 4 ประตูทางหมายเลข 8 สายการบนิ Emirates 

Airlines เคานเ์ตอร ์T เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครือ่ง 

(กรบุามาใหต้รงเวลา เนือ่งจากกฎของสายการบนิ ทา่นตอ้งมาแสดงตวัของทา่นเอง) 

**กรบีทีบ่างทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรุบาตรวจสอบเวลาการเดนิทาง

แตล่ะก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้กอ่นท าการจองต ัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการ

ทวัรเ์ป็นรายการซรีีแ่ละไดม้กีารด าเนนิการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการ

เดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย** 

 

วนัทีส่อง ดไูบ(สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส)์ - อมัมาน (จอรแ์ดน) - เจราช-อจัลนุ-อมัมาน 

02.25 น. ออกจากเดนิทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Emirates Airlines เทีย่วบนิที ่EK-371 

05.35 น. เดนิทางถงึสนามบนินครดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง  

 (ดไูบเวลาชา้กวา่ประเทศไทย 3 ช ัว่โมง) 

07.30 น. น าทา่นออกเดนิทางสูก่รงุอมัมาน โดย Emirates Airlines เทีย่วบนิที ่EK-901 

09.35 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตกิรงุอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน หลังผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืง

และตรวจรับสัมภำระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรับท่ำนทีส่นำมบนิ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงเจราช 

Jerash (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่ำเป็นเมอืงโรมันโบรำณ The Roman 

city of Jerash หรอืเป็นทีรู่จ้ักกนัในนำมวำ่ “เมอืงพันเสำ” และ “ปอมเปอแีหง่ตะวันออก” ในอดตีเมอืงเจ

รำชเป็น 1 ใน 10 เมืองในอำณำจักรของโรมัน อดีตที่ผ่ำนมำไดเ้จอแผ่นดนิไหวหลำยครัง้ กระทั่ง

แผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่ท ำใหเ้มอืงถล่มอยำ่งรำบคำบ จนกลำยเป็นเมอืงทีถู่กลมืไปเป็นพันปีจนถูกทิง้รำ้ง

และมผีูข้ดุพบใน ค.ศ.1878 รัฐบำลจอรแ์ดนไดก้ลับมำฟ้ืนฟบูรูณะนครโรมนัแหง่นีใ้หก้ลับมำมชีวีติชวีำอกี

ครัง้ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูถ่นนคารโ์ดหรอื ถนนโคลอนเนด ถนนสำยหลักอันเกำ่แกแ่ห่งเมอืงนี้
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ซึง่บนถนนหลักเสน้นี้เต็มไปดว้ยล่องรอยของกำรเดนิทำงผ่ำนของรถมำ้ ชมน ้ำพุใจกลำงเมอืง หรือ 

Nymphaeum ซึง่สรำ้งใน ปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทศิแด่เทพธดิำแห่งขุนเขำและน ำท่ำนสู่โอวลัพลาซ่า 

Oval Plaza สถำนทีพ่บปะสังสรรคก์ันของชำวเมอืงเจรำช ทีล่อ้มรอบดว้ยเสำคอรนิเทยีมกว่ำ 160 ตน้ 

จำกนัน้น าทา่นเขา้ชมโรงละครอันยิง่ใหญ่ทีส่ำมำรถจุผูช้มไดถ้งึ 3,000 คน ซึง่มจีุดเสยีงสะทอ้นตรง

กลำงโรงละคร สำมำรถทดสอบกบัควำมอศัจรรยน์ีไ้ดด้ว้ยกำรพดูเพยีงเบำ ๆ ก็จะมเีสยีงสะทอ้นเขำ้มำใน

หูของท่ำนอกีครัง้ จำกนัน้น าทา่นชมและถ่ายรูปกบัเทวสถานอารท์มีสิแหง่เจราช Temple of 

Artemis เป็นสิง่กอ่สรำ้งอนัสวยงำมและมคีวำมส ำคัญตอ่เมอืงเกำ่ สรำ้งขึน้พือ่ใชเ้ป็นสถำนทีส่ ำหรับท ำ

พธิบีวงสรวง และบชูำยัญต่อเทพอีงคน์ี้ แบง่เป็น 3 ชัน้ คอื ชัน้นอก ชัน้กลำง ชัน้ใน ทีต่กแต่งดว้ยแผ่น

หนิออ่น เมือ่ตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่12 เทวสถำนอำรท์มีสิก็ถกูเปลีย่นเป็นป้อมส ำหรับกองทหำร สมเด็จพระ

เจำ้บอลวนิดท์ี ่2 แห่งเยรูซำเล็ม ยดึและเผำป้อมในปี ค.ศ. 1121 ถงึ ค.ศ. 1122 ผนังภำยในยังแสดง

รอยควำมเสยีหำยทีเ่กดิจำกเพลงิไหม ้

กลางวนั ภตัตำคำร ณ ประทำนอำหำรกลำงวันรับ 

บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงอจัลุน Ajloun เมอืงทีต่ัง้อยู่บนภูเขำสูงที่หอ้มลอ้มไปดว้ยป่ำตน้สน และตน้

มะกอก จำกนัน้น ำทำ่นชมปราสาทอจัลนุ Ajloun Castle หรอืป้อมอจัลนุซึง่เป็นป้อมของชำวมสุลมิทีม่ี

ควำมส ำคัญในยคุท ำสงครำมครเูสด ทีถ่กูสรำ้งโดยพวกนักรบมสุลมิของซำลำดนิในปี ค.ศ. 1180  โดยได ้

ดัดแปลงมำจำกโบสถเ์ดมิ และพัฒนำมำใชเ้ป็นป้อมทหำรในกำรต่อสูร้บกับพวกนักรบครูเสด และในปี 

ค.ศ. 1064 ถกูเขำ้ท ำลำยโดยกองทัพมองโกล จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงกลับสูก่รุงอัมมำน ในอดตีสมัยยคุ

กำรปกครองของจักรวรรดโิรมันเมอืงอัมมำนเคยมชีือ่ว่ำ “ฟิลำเดลเฟีย” และปัจจุบันจงึกลำยเป็นเมอืง

หลวงของประเทศจอรแ์ดน (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.34 ชัว่โมง) 

ค า่  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

  น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่กโรงแรมระดบั ดาว 4หรอืระดับเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่าม เดดซ-ีเมา้ทเ์นโบ-มาดาบา-อมัมาน 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม  

 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงมำดำบำ Madaba หรือเมอืงแห่งโมเสก (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 

ชัว่โมง) เมอืงแห่งนี้ในอดตีเป็นเสน้ทำงส ำคัญสมัยโรมันดนิแดนอันศักดิส์ทิธิแ์ห่งเยรูซำเล็มและเมอืง

แห่งเรื่องรำวของโมเสสทีส่ ำคัญทำงหนำ้ประวัตศิำสตร์ของศำสนำยูดำ, ครสิต์ และอสิลำมยังเป็น

ศนูยก์ลำงทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งกำรท ำโมเสกเป็นศลิปะกำรตกแตง่ดว้ยชิน้แกว้, หนิ หรอืกระเบือ้งช ิน้เล็กๆ ซึง่ใช ้

ในกำรตกแต่งมหำวหิำร หรอืในปัจจุบันใชป้ระยุกตใ์นกำรตกแต่งบำ้นเรอืนจนไดย้ำว่ำเมอืงแห่งโมเสก

น่ันเอง จำกนัน้น ำท่ำนชมเมาทเ์นโบ Mount Nebo หรอืยอดเขำเมำทเ์นบู สถำนทีส่ ำคัญทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัโมเสสซึง่เป็นทีโ่มเสสเสยีชวีติปัจจบุนัยงัมหีลมุพระศพสถติยอ์ยู ่ณ แหง่นัน้ บนยอดเขำเนโบเป็นทีต่ัง้

ของอนุสรณ์ไมเ้ทำ้ศักดิส์ทิธิแ์หง่โมเสส ทีอ่อกแบบเป็นไมก้ำงเขนซึง่ภำยหลังกลำยเป็นสัญลักษณ์ของ

โมเสสและพระเยซ ูทีน่ีย่งัม ี“โบสถแ์หง่เมำทเ์นโบ” เป็นโบสถก์รกี-ออรท์อดอกซแ์หง่เซนตจ์อรจ์สรำ้งใน
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รำวปี ค.ศ.644 ยุคของไบแซนไทน์ อันเป็นจุดทีต่ัง้ของภำพโมเสกโบรำณทีใ่หญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ในโลก 

ชมอนุสรณ์และยงัเป็นสถำนทีท่ีพ่ระสนัตะปำปำ จอรน์พอลที ่0 เคยเสด็จมำอกีดว้ย 

กลางวนั ภตัตำคำร ณ รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสูท่ะเลเดดซ ีDead Sea ทะเลทีไ่ดช้ ือ่ว่ำ “เค็ม” ทีส่ดุในโลก ทีส่ ิง่มชีวีติไมส่ำมำรถ

อำศัยอยูไ่ด ้จงึถูกขนำนนำมว่ำเป็นทะเลมรณะ ทะเลเดดซนัีบว่ำเป็นพืน้ทีท่ีอ่ยูต่ ่ำกว่ำระดับน ้ำทะเลมำก

ทีส่ดุ เนื่องจำกน ้ำในทะเลเดดซมีคีวำมหนำแน่นมำก และมเีกลอืละลำยอยูใ่นน ้ำถงึ 25% จงึท ำใหว้ัตถุ

ตำ่งๆ สำมำรถลอยเหนือน ้ำได ้แมแ้ต่คนทีล่งไปว่ำยน ้ำก็ไมจ่มเชน่กัน จนกระทั่งเดนิทำงถงึทีพ่ักใหท้่ำน

พักผ่อนตำมอัธยำศัย หรอือสิระในกำรลงเล่นน ้ำทะเลและพสิูจน์ควำมจรงิว่ำท่ำนลอยตัวไดจ้รงิหรอืไม่ 

(ทัง้นี้กำรลงเล่นน ้ำในทะเลนัน้ มวีธิขีัน้ตอนกำรลงเล่น และขอ้ควรระวังต่ำงๆ ควรฟังค ำแนะน ำจำกไกด์

ทอ้งถิน่และหัวหนำ้ทัวร)์ 

ค า่  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

  น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่กโรงแรมระดบั ดาว 4 หรอืระดับเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ ี ่ เดดซ-ีเครคั-นครเพตรา 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม  

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงเครคั Kerak (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.34 ชัว่โมง)  เมอืงซึง่ตัง้อยูบ่นที่

รำบสงูขนำดใหญ ่ใหท้ำ่นไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทัศนอ์นังดงำมระหว่ำงทำงขึน้สูเ่ขำโดยเฉพำะบรเิวณทีถู่ก

เรยีกขำนกันว่ำเป็น “แกรนดแ์คนยอนแห่งจอรแ์ดน”  น ำท่ำนแวะชมและถา่ยรูปภายนอกกบัปราสาท

เครคัแหง่ครูเสด สรำ้งในปี ค.ศ. 1100 ในอดตีเป็นเมอืงศูนยก์ลำงขนำดใหญ่ของนักรบครูเสดและสรำ้ง

เพือ่ควบคมุเสน้ทำงทัง้ทำงเหนอืและใตแ้ละใชใ้นกำรตอ่สูใ้นสงครำมครเูสดกบักองทัพมสุลมิจนกระทั่งใน

ปี ค.ศ. 1187 ไดถ้กูเขำ้ท ำลำยโดยนักรบมสุลมิภำยใตก้ำรน ำทัพของซำลำดนิ  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่

เมอืงเพตรา Petra เมอืงทีต่ัง้ของ “นครเพตรำ” สัญลักษณ์ของเมอืงเพตรำ ไดรั้บสมญำนำมว่ำ “ นคร

ศลิำสกีหุลำบ หรอื The Road City ” ทีไ่ดรั้บสมญำนำมนีเ้นือ่งจำกอำคำรบำ้นเรอืนนัน้แกะสลักบนหนิทีม่ี

สสีม้และแดง ค ำว่ำเพตรำนัน้ในภำษำกรีกมคีวำมหมำยว่ำ “หนิ” น่ันเอง (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 

ชัว่โมง) 

กลางวนั ภตัตำคำร ณ รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

บา่ย น ำทา่นเขา้ชมนครเพตรา ใหท้่ำนสัมผัส 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกอันน่ำอัศจรรย ์ทีน่อกจำกจะ

ขนำนนำมว่ำ “ นครศลิำสกีหุลำบ The Road City ” แลว้ ยังมอีกีฉำยำว่ำ “ นครทีส่ญูหำยไป หรอืThe 

Lost City ” ชมควำมสวยงำมดั่งมนตส์ะกดทีซ่อ่นตัวลกึลับอยูใ่นหบุเขำวำดมิซูำ ซึง่ในอดตีนครเพตรำคอื

นครแหง่กำรคำ้ขำยทีม่ขีนำดใหญ่ เป็นเมอืงทีส่รำ้งขึน้มำตัง้แตส่มยัไบแซนไทน์ กอ่นครสิตกำลถงึ 044 ปี  

โดยพวกบำนำเทยีน และถูกทิง้ลำ้งมำนำนกว่ำ 744 ปี จงึถูกคน้พบโดยนักส ำรวจชำวสวสิเซอรแ์ลนด ์

นำยโจฮนัน ์ลดุวกิ เบริก์ฮำดท ์ในปี ค.ศ.1810 ต่อมำในปี ค.ศ.1985 นครเพตรำจงึไดรั้บกำรจดทะเบยีน

เป็นมรดกโลกจำกองค์กำรยูเนสโก ้และเคยใชเ้ป็นที่ถ่ำยท ำภำพยนตร์ชือ่ดัง เรื่องอนิเดียนน่ำ โจนส ์
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ขมุทรัพยส์ดุขอบฟ้ำ,Transformers, The Mummy Returns ฯลฯ และยังไดรั้บกำรคัดเลอืกจำกนติยสำร 

Smithsonian ใหเ้ป็น 1 ใน 08 สถำนที่ตอ้งไปเยอืนก่อนตำยอกีดว้ย ใหท้า่นไดน้ ัง่รถมา้ระยะทาง

ประมาบ 800 เมตร ระหว่ำงทำงท่ำนจะไดพ้บกับควำมแปลกตำของภูเขำทีเ่กดิจำกกำรแยกตัวของ

เปลอืกโลกและกำรกัดเซำะของน ้ำทีเ่กดิขึน้เมือ่หลำยลำ้นปีกอ่น ทีเ่รยีกว่ำ ซอกหนิซคิ The Siq ทีม่ี

ระยะทำงประมำณ 1.5 กม และจะสิน้สุดปลำยทำงของชอ่งเขำก็จะพบกับควำมสวยงำมของมหาวหิาร

ศกัดิส์ทิธิ ์เอล-คาซเนท ์สญัลกัษบ์ของนครเภตรา ลักษณะเป็นวหิำรทีเ่จำะหนำ้ผำหนิและแกะสลัก 

ควำมสูงถึง 04 เมตร ของภูเขำที่มีลักษณะเป็นภูเขำสีชมพูทั ้งลูก โดดเด่นดว้ยเอกลักษณ์ของ

สถำปัตยกรรมของอยีปิตแ์ละโรมนั รวมทัง้ชมโรงละครโรมนัทีแ่กะสลักจำกภเูขำโดยมแีนวรำบทีน่ั่งเทำ่กนั

และมคีวำมสมดลุยไ์ดอ้ยำ่งน่ำทึง่ โดยมทีีน่ั่ง 32 แถว จุผูช้มไดป้ระมำณ 3,000 คน จำกนัน้อสิระใหท้่ำน

เดนิเล่นและถ่ำยรูปภำยในเมอืงเพตรำ้ตำมอัธยำศัย (คา่น ัง่รถมา้ 1 รอบรวมอยูใ่นคา่บรกิารแลว้ แต่

ไมร่วมคา่ขีล่า, ขีอ่ฐู ฯลฯ สนใจกรบุาตดิตอ่ทีห่วัหนา้ทวัร)์ 

ค า่  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรมระดบั 4 ดาวหรอืระดับเทยีบเทำ่ 

  

วนัทีห่า้ เพตรา-ลติเต ิล้เพตรา (Little Petra)-ทะเลทรายวาดริมั-น ัง่รถ 4WD -อควาบา 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม  

 จำกนัน้น ำท่ำนชมลติเติล้เพตรา Little Petra สว่นหนึง่ของอำรยธรรม ชำวนำบำเทยีน Nabatean ชนชำติ

ผูส้รำ้งนครเพตรำ โบรำณสถำนทีต่ัง้อยูท่ำงตอนเหนือของเพตรำ ห่ำงออกไปประมำณ 8กม. เป็นกำรแกะสลัก

เขำหนิทรำยใหเ้ป็นอำคำรโดยชนเผำ่เนบำเทยีน โดยมคีวำมเชือ่กนัวำ่สถำนทีแ่ห่งนี้เป็นเหมอืนโรงแรม หรอืที่

พักกลำงทำงของกลุม่คำรำวำนในอดตี เนือ่งจำกเมอืงเพตรำเป็นทำงผำ่นของเสน้ทำงสำยไหม  

กลางวนั ภตัตำคำร ณ รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสูท่ะเลทรายวาดริมั Wadi Rum Desert (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.05 ชัว่โมง) ซึง่

ทะเลทรำยแห่งนี้ในอดีตเป็นเสน้ทำงคำรำวำนจำกประเทศซำอุฯเดินทำงไปยังประเทศซีเรียและ

ปำเลสไตน์ และในศกึสงครำมอำหรับรโีวลทร์ะหว่ำงปีค.ศ. 1916-1918 ทะเลทรำยแห่งนี้ไดถู้กใชเ้ป็น

ฐำนบญัชำกำรในกำรรบของนำยทหำรชำวองักฤษ ทอี ีลอวเ์รนซแ์ละเจำ้ชำยไฟซำลผูน้ ำแห่งชำวอำหรับ

ร่วมรบกันขับไล่พวกออตโตมันทีเ่ขำ้มำรุกรำนเพือ่ครอบครองดนิแดนและต่อมำยังไดถู้กใชเ้ป็นสถำนที่

จรงิในกำรถ่ำยท ำภำพยนตฮ์อลลวีูดอันยิง่ใหญ่ในอดตีเรือ่ง “Lawrence of Arabia” ในปี ค.ศ.1963 

สำมำรถกวำดรำงวัลออสกำรไ์ดถ้งึ 7 รำงวัล และรำงวัลจำกสถำบันอืน่ๆ มำกกว่ำ 30 รำงวัล จำกนัน้น ำ

ท่ำนเปลีย่นเป็นน ัง่รถขบัเคลือ่น 4 ลอ้ หรอื 4WD  ท่องทะเลทรำยทีถู่กกล่ำวขำนว่ำสวยงำมทีสุ่ด

แห่งหนี่งของโลก ดว้ยเม็ดทรำยละเอยีดสสีม้อมแดงอันเงียบสงบที่เกดิเป็นทะเลทรำยอันกวำ้งใหญ่

ไพศำล จำกนัน้น าทา่นแวะถา่ยรูปกบัน า้พุแหง่ลอวเ์รนซ ์หรอื Fountain of Lawrence สถำนทีท่ี่

ในอดตีนำยทหำร ทอี ีลอวเ์รนซ ์ทหำรชำวอังกฤษใชเ้ป็นสถำนทีพั่กและคดิแผนกำรสูร้บกันพวกออตโต

มัน  ก่อนน าท่านขีอู่ฐเลำะเลียบไปตำมเนินทรำย เพื่อชมทัศนียภำพที่ค่อยๆ เปลี่ยนสียำมตอ้ง
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แสงอำทติยไ์ล่เฉดสไีปตำมแสงของตะวัน และน ำท่ำนสัมผัสวถิีชวีติของชำวเบดูอนิที่อำศัยอยู่กลำง

ทะเลทรำย และชมภำพแกะสลักต่ำงๆ ของชำวบำนำเทยีน  จนไดเ้วลำอันสมควรน ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอื

งอควาบา Aqaba เมอืงท่ำและเมอืงท่องเทีย่วตำกอำกำศทีส่ ำคัญของประเทศ ทีเ่รยีกว่ำทะเลแดง 

ทะเลแห่งประวัตสิำสตร์ที่ไดม้กีำรกล่ำวขำนในพระคัมภรี์ของศำสนำครสิต์ว่ำทะเลแห่งนี้เป็นสถำนที่

โมเสสไดท้ ำอศัจรรยโ์ดยกำรชไูมเ้ทำ้แหวกทะเลแดงเป็นทำงเดนิพำชำวอสิรำเอลหนีใหร้อดพน้จำกกำร

ตำมลำ่ของทหำรอยีปิต ์(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) 

ค า่  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรมระดบั 4 ดาวหรอืระดับเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีห่ก  อควาบา-ลอ่งเรอืทอ้งกระจก-อมัมาน 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม  

จำกนัน้น ำทำ่นสูท่ำ่เรอื น ำทำ่นลอ่งเรอืทอ้งกระจก  Glass Boat ล่องไปในทะเลแดง ทะเลทีม่น่ีำนน ้ำ

ครอบคลมุถงึ 0 ประเทศ คอื ประเทศจอรแ์ดน, อสิรำเอล, อยิปิตแ์ละ ซำอดุอิำระเบยี ท่ำนจะไดช้มควำม

ใสของน ้ำทะเล, ปะกำรัง, ปลำทะเลหลำกชนดิ, เมน่ทะเล, แมงกะพรนุ ฯลฯ ซึง่ทะเลแดงแหง่นี ้เป็นทะเล

แหง่ประวัตสิำสตรท์ีไ่ดม้กีำรกล่ำวขำนในพระคัมภรีข์องศำสนำครสิตว์่ำทะเลแห่งนี้เป็นสถำนทีโ่มเสสได ้

ท ำอศัจรรยโ์ดยกำรชไูมเ้ทำ้แหวกทะเลแดงเป็นทำงเดนิพำชำวอสิรำเอลหนใีหร้อดพน้จำกกำรตำมลำ่ของ

ทหำรอยิปิตเ์พือ่จับไปเป็นทำสของอยีปิต ์และจดุมุง่หมำยเพือ่เดนิทำงไปสูแ่ผน่ดนิแหง่พันธสญัญำทีพ่ระ

เป็นเจำ้ทรงมอบใหก้บัชำวอสิรำเอล น่ันคอืก็คอืกรงุเยรซูำเลมในปัจจบุนั  

กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร 

บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงกลับสูก่รงุอมัมาน ในอดตีสมยัยคุกำรปกครองของจักรวรรดโิรมนัเมอืงอมัมำนเคยมชีือ่วำ่ 

“ฟิลำเดลเฟีย” และปัจจุบันจงึกลำยเป็นเมอืงหลวงของประเทศจอรแ์ดน (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 0 

ชัว่โมง) 

ค า่ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ  หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรมระดบั 4 ดาวหรอืระดับเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีเ่จ็ด  อมัมาน-ป้อมปราการแหง่อมัมาน-โรมนัเธยีเตอร-์ชอ้ปป้ิง-สนามบนิ 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

 จำกนัน้น ำทำ่นชมป้อมปราการแหง่อมัมาน Amman Citadel ถูกสรำ้งขึน้เพือ่เป็นจุดสังเกตเหตุบำ้น 

กำรเมอืงตำ่ง ๆรอบเมอืง อสิระถำ่ยรปูตรงจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุของเมอืงแหง่นี้ น ำท่ำนเขา้ชมพพิธิภบัฑ์

โบราบคด ีThe Jordan Archaeological Museum ดำ้นในจัดแสดงสิง่ประดษิฐ ์เครือ่งมอืเครือ่งใช ้

รูปปั้น เมือ่ครัง้สมัยกอ่นประวัตศิำสตรจ์นถงึศตวรรษที่ 15 ทีม่คีวำมส ำคัญทำงดำ้นโบรำณคดใีนประเทศ

จอรแ์ดนจัดแสดงไวท้ีน่ี่ จำกนัน้น ำท่ำนชมและถา่ยรูปกบัวหิารเฮอรค์วิลสิ Temple of Hercules 
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หรอืรูจั้กกันในชือ่ซำกเสำหนิแห่งเฮอรค์วิลสิ ตัง้อยูบ่นท ำเลทีส่วยมำกของเมอืงอัมมำน ถูกสรำ้งขึน้ใน

สมยัโรมนั ลักษณะเป็นเสำหนิโรมนัขนำดใหญท่ีต่ัง้ตระหงำ่นอยูอ่นัเป็นเอกลักษณ์ของวหิำรเฮอรค์วิลสิ  

กลางวนั ภตัตำคำร ณ รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

บา่ย น ำท่ำนชมโรงละครโรมนั Roman Theater ทีม่ขีนำดใหญ่ทีสุ่ดในประเทศจอรแ์ดนจุผูช้มไดถ้งึ 

6,444 คน และตกึรำมบำ้นชอ่งที่ตัง้อยู่บนภูเขำสูง อันแปลกตำยิง่นักที่สันนษิฐำนว่ำน่ำจะถูกสรำ้งขึน้

ระหว่ำงปี ค.ศ.161–184 ในสมัยโรมัน  จำกนัน้อสิระในกำรชอ้ปป้ิงภำยในหา้งสรรพสนิคา้ Abdali 

Boulevard ซึง่มสีนิคำ้ใหท้ำ่นเลอืกมำกมำยเป็นของฝำกจำกจอรแ์ดน 

ค า่  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

  จนไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกรงุอมัมาน 

 

วนัทีแ่ปด อมัมาน-ดไูบ(สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส)์-สวุรรบภมู ิ

03.10 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิกรงุอมัมาน โดยสายการบนิ Emirates Airlines เทีย่วบนิที ่EK-906 

 ***เดนิทางชว่งปลายเดอืนต.ค. - ธ.ค.3563 เวลาบนิเปลีย่นเป็น 01.45-06.40 น.) 

06.10 น. เดนิทางถงึสนามบนินครดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

08.50 น. ออกเดนิทางจากสนามบนินครดไูบ โดยสายการบนิ Emirates Airlines เทีย่วบนิที ่EK-370 

18.20  น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรบภมู ิ โดยสวสัดภิาพ..  

โปรดตรวจสอบเวลาการเดนิทางแต ่กรบีทีบ่างทา่นเดนิทางกลบัตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดั**

  ละก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้กอ่นท าการจองต ัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่นเนือ่งจากรายการทวัร์

เป็นรายการซีรีแ่ละไดม้กีารด าเนนิการไวล้่วงหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดูกาล เวลาการ

เดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย** 

 

 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตกุารบ์อืน่ๆ ทีไ่มค่าดคดิ

หรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์หรอืสถานทีใ่ดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดด้ว้ยสาเหตตุา่งๆ หรอืสถานที่

ปิดโดยมไิดร้บัแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ บรษิทัฯ ขออนญุาตท าการเปลีย่นแปลงสถานทีอ่ ืน่ๆ ทดแทนให ้ท ัง้นีเ้พือ่

ประโยชนข์องคบะเป็นส าคญั 

 

 

อตัราคา่เดนิทาง 10-17 ต.ค./ 13-19 ต.ค. / 33-39 ต.ค./ 7-14 พ.ย./ 38 พ.ย.-05 ธ.ค.3563 

   04-11 ธ.ค./ 5-13 ธ.ค. / 19-36 ธ.ค.3563 
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**ไมร่วมคา่ทปิทา่นละ 3, 300บาทโดยเรยีกเก็บและช าระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย** 

*** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษนี า้มนั ในกรบีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิภายหลงั  

*** โรงแรม ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ *** 

 หมายเหต ุ

 อตัราคา่เดนิทางนีต้อ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญจ่ านวนไมต่ า่กวา่ 35 ทา่น **ไมม่รีาคาเด็ก** และ

จะตอ้งช าระมดัจ า หลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี

 เนือ่งจากเป็นต ัว๋โปรโมช ัน่ จองแลว้ไมส่ามารถ ยกเลกิ ,เปลีย่นคนเดนิทาง ,Refund ต ัว๋ได ้ 

 กรบีทา่นทีม่ตี ัว๋ของสายการบนิอืน่หรอืรว่มเดนิทางโดยไมใ่ชต้ ัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบรษิทั

ทวัร ์กรบุาแจง้ลว่งหนา้เนือ่งจากมกีารเกีย่วขอ้ง กรบียกเวน้วซีา่เขา้ประเทศจอรแ์ดนของคบะทวัร ์

อตัรานีร้วมบรกิาร 

 ค่ำตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับโดยสำยกำรบนิ Emirates Airlines เสน้ทำง กรุงเทพฯ-ดูไบ-อัมมำน // อัมมำน-ดูไบ-

กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 

 ค่ำโรงแรมทีพ่ักตำมรำยกำรทีร่ะบุ (2 ท่ำนต่อหอ้ง) เนื่องจำกโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหีอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple 

Room) กรณีทีเ่ดนิทำง 3 ทำ่น ทำ่นตอ้งพักเป็น 0 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช ำระคำ่พักเดีย่วเพิม่ 

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ตำมรำยกำร, คำ่รถรับสง่ระหวำ่งน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ

 คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 ค่ำธรรมเนียมบรกิำรมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และหัวหนำ้ทัวร์ของบรษัิทจำกกรุงเทพฯ  ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำน

ตลอดกำรเดนิทำงในตำ่งประเทศ 

 คำ่น ้ำดืม่แจกบนรถ 1 ขวด/ทำ่น/วัน 

 ค่ำประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้หญ่ทีอ่ำยุเกนิ 75 ปี กรม

ธรรมพ ์544,444 บำท (เงือ่นไขเป็นไปตำมกรมธรรพบ์รษัิทประกัน) (เฉพำะค่ำรักษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไม่ไดร้วมถงึ

ค่ำใชจ้่ำยอืน่ๆ อันเกดิจำกอุบัตเิหตุ อำท ิค่ำตั๋วโดยสำร, ค่ำทีพ่ัก, ค่ำอำหำร หรอืค่ำใชจ้่ำยอืน่ๆ ทัง้นี้เป็นไปตำม

เงือ่นไขของบรษัิทประกนัฯ) 

 ค่ำภำษีน ้ำมันเชือ้เพลงิและค่ำประกันภัยกำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเก็บจำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอัตรำเรยีกเก็บ ณ วันที ่ 

21 เม.ย.0563 หำกมเีพิม่เตมิภำยหลังหรอือัตรำกำรผกผันค่ำน ้ำมันหรอืภำษีใดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฏและ

เงือ่นไขของสำยกำรบนิ  

อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 

 คำ่น ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกวำ่สำยกำรบนิก ำหนด (23 กโิลกรัม/จ ำกดั 1 ใบ/ทำ่น) 

โมโนจอรแ์ดน / คนื 5 วนั 8EK อตัราคา่ทวัร ์

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ ทำ่น 0 59,900 

ทำ่นทีต่อ้งกำรพักเดีย่วเพิม่ทำ่นละ 8,500 
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 คำ่ธรรมเนยีมกำรท ำหนังสอืเดนิทำง 

 คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่จอรแ์ดน (กรณีทีจ่ ำนวนผูเ้ดนิทำงนอ้ยกวำ่ทีส่ถำนทตูก ำหนด) 

 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัวนอกเหนอืจำกรำยกำร เชน่ คำ่เครือ่งดืม่และคำ่อำหำรทีส่ัง่เพิม่เอง คำ่โทรศัพท ์คำ่ซกัรดี ฯลฯ 

 คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 

 คา่ทปิคนขบั, คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 3,300 บาททีจ่ะเรยีกเก็บในอนิวอยซพ์รอ้มคา่

ทวัรง์วดสดุทา้ย 

 คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลับเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำต ิหรอื คนตำ่งดำ้ว 

 ค่ำทปิพนักงำนยกกระเป๋ำ ซึง่ขึน้อยู่กับอัตรำเรยีกเก็บค่ำบรกิำรจำกแต่ละโรงแรม ซึง่ท่ำนจะตอ้งดูแลกระเป๋ำและ

ทรัพยส์นิดว้ยตัวทำ่นเอง 

 ทัวรไ์มม่แีจกกระเป๋ำหรอืของทีร่ะลกึ 

 ไมม่สีญัญำณ Wifi บนรถและไมร่วมคำ่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม  

 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวันอกเหนอืจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ คำ่เครือ่งดืม่และคำ่อำหำรทีส่ัง่เพิม่เองคำ่โทรศัพท ์คำ่ซกัรดีฯลฯ 

หรอืคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรับคำ่น ้ำมนั, คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ทีน่อกเหนอืจำกทีร่ะบหุรอืคำ่แปล 

เอกสำร, คำ่บรกิำรทีเ่กีย่วกบัวซีำ่ หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 

 คำ่ประกนักำรเกดิจำรกรรมหรอืภยัธรรมชำตนิอกเหนอืจำกกำรประกนัอบุตัเิหตุ สำมำรถตดิตอ่ไดจ้ำกบรษัิทประกนัภยั

ตำ่ง ๆ 

การช าระเงนิ 

ทำงบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคำ่มดัจ ำเป็นจ ำนวน 01,444 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึง่ท่ำน ส ำหรับกำรจองทัวร ์โดยเรยีกเก็บ

ทันทหีลังจำกกำรจองทัวร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเก็บทัง้หมดกอ่นเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 34 วันกอ่นวันทีน่ ำเทีย่ว 

การยกเลกิ 

1.หำกมกีำรยกเลกิไม่นอ้ยกว่ำ 34 วันก่อนวันทีน่ ำเทีย่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมัดจ ำ โดยทำงบรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรเก็บค่ำธรรมเนียม 1,000 บำท/ท่ำน+ค่ำใชจ้่ำยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ อำท ิค่ำมัดจ ำตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิ, 

คำ่ธรรมเนยีมและคำ่บรกิำรในกำรขอวซีำ่ และคำ่ใชจ้ำ่ยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ 

0.หำกมกีำรยกเลกิไม่นอ้ยกว่ำ 15 วันก่อนวันทีน่ ำเทีย่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ 04% ของค่ำทัวร ์รวมถงึ

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บค่ำใชจ้่ำยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ อำท ิค่ำมัดจ ำตั๋วโดยสำรเครื่องบนิ, ค่ำธรรมเนียมและ

คำ่บรกิำรในกำรขอวซีำ่ และคำ่ใชจ้ำ่ยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ 

3. หำกมกีำรยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วันท ำกำรกอ่นวันทีน่ ำเทีย่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคำ่ทัวรท์ัง้หมด 

0.กรณีทีต่อ้งกำรออกตั๋วภำยในประเทศ กรณีทีล่กูคำ้อยูต่ำ่งจังหวัด ใหท้่ำนตดิต่อเจำ้หนำ้ทีท่ัวรก์อ่นออกบัตรโดยสำรทุก

ครัง้ หำกออกบตัรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หนำ้ทีท่ำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ 

หมำยเหต ุ 

o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกควำมลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่ักในตำ่งประเทศ 

เหตกุำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษัิทฯจะค ำนงึถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคัญ 
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o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและตำ่งประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลังจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้

และมเีหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไม่สำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกว่ำจะ

ไดรั้บกำรยนืยนัจำกสำยกำรบนิ โรงแรม หรอืหน่วยงำนจำกตำ่งประเทศทีบ่รษัิททัวรต์ดิตอ่วำ่สำมำรถคนืเงนิได ้ 

o บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนือ่งจำกมสี ิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้

ประเทศ เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตำมทีก่องตรวจ

คนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษัิทฯไมอ่ำจคนืเงนิใหท้ำ่นได ้ไมว่ำ่จ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซีำ่ อนัสบืเนือ่งมำจำกตัวผูโ้ดยสำรเอง 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้ับชำวต่ำงชำติ 

หรอื คนตำ่งดำ้วทีพ่ ำนักอยูใ่นประเทศไทย 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่กรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสัมภำระของผูโ้ดยสำร อันเกดิจำกสำยกำร

บนิ ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูรั้บผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณชิย ์ซึง่จะรับผดิชอบต่อกำรสญูหำยหรอื

เสยีหำยของสัมภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไม่รับผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืยกเลกิ

เทีย่วบนิ 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสำรตอ้งสงสัยหรอืถูกตรวจสอบจำกเจำ้หนำ้ทีเ่กีย่วกับกำรน ำสิง่ของตอ้งหำ้ม

เขำ้สูอ่ำคำรสนำมบนิหรอืตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืบนเครือ่งบนิหรอืสว่นหนึง่สว่นใดของอำคำรท่ำอำกำศยำน อำท ิอำวุธ

ปืนทกุชนดิและสว่นประกอบทกุชนดิ, ปืนอดัอำกำศ/ปืนพล/ุปืนฉมวกแบบตำ่งๆ/ปืนเด็กเลน่/ปืนจ ำลองหรอืเลยีนแบบ/

ปืนไฟฟ้ำ/ปืนสลักเกลยีว/ปืนยงิตะปู, ธนูและลูกธนูหรอืหนำ้ไม,้ กระบองไฟฟ้ำ, อุปกรณ์ฆำ่สัตว,์ สเปรยเ์ครือ่งเทศ/

สเปรยพ์รกิต่ำงๆ/สเปรยไ์ล่สัตว/์สเปรยก์รด, แก๊สน ้ำตำ, วัตถุแหลมคมทุกชนดิ เชน่ มดี มดีพับ ใบมดีโกน/ใบมดีคัต

เตอร,์ ขวำนทกุชนดิ, กรรไกรทีย่ำวกวำ่ 6 ซ.ม.เมือ่วัดจำกจดุหมนุ, เครือ่งมอืส ำหรับศลิปะกำรตอ่สูท้ีม่คีมหรอืปลำยแป

ลม, ดำบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่วสนิคำ้, สว่ำนเจำะและหัวเจำะ, เครือ่งมอืชำ่งทุกชนดิ, เลือ่ย, เครือ่งพ่นไฟ, 

อปุกรณ์ไมม่คีมแตอ่ำจกอ่ใหเ้กดิอนัตรำย เชน่ ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟทบ์อล/ไมก้อลฟ์/ไมฮ้อกกี/้ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไม ้

ค ้ำส ำหรับเลน่สก,ี กระบอง, สนับมอื, วัตถรุะเบดิทกุชนดิ/ดอกไมเ้พลงิ/สำรเคมหีรอืสว่นประกอบทีก่อ่ใหเ้กดิเพลงิเป็น

ภยัคกุคำมตอ่ควำมปลอดภยัของอำกำศยำน และอืน่ๆ นอกเหนอืจำกขำ้งตน้ทีเ่ป็นสิง่ตอ้งหำ้มตำมส ำนักงำนกำรบนิพล

เรอืนแหง่ประเทศไทยก ำหนดและ/หรอืภำยใตก้ำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้นกำรรักษำควำมปลอดภัยกำรบนิพลเรอืนและ

กำรประเมนิภัยคุกคำมของส ำนักงำนกำรบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย (ตำมประกำศรำชกจิจำนุเบกษำวันที่ 06 ม.ีค.

0563)   

o ในบำงรำยกำรทัวร์ ที่ตอ้งมีบนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำ

มำตรฐำนได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภำระควำมรับผดิชอบ

คำ่ใชจ้ำ่ยในน ้ำหนักสว่นทีเ่กนิ 

o ทำ่นทีม่อีำกำร แพอ้ำหำร, มปัีญหำดำ้นสขุภำพหรอืตอ้งมกีำรใชย้ำเฉพำะ, รวมถงึทำ่นทีต่อ้งกำรควำมชว่ยเหลอืและ

กำรดูแลเป็นพเิศษ อำท ิท่ำนทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดกำรเดนิทำง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทำงบรษัิทฯ ใหท้รำบล่วงหนำ้

ตัง้แต่เริม่จองทัวร ์เนื่องจำกกฏทำงดำ้นกำรรักษำควำมปลอดภัย ดำ้นโภชนำกำร ดำ้นกำรบนิ และดำ้นกำรบรกิำร 

อำจจะไมไ่ดรั้บควำมสะดวกส ำหรับผูท้ีม่ปัีญหำขำ้งตน้  
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o ในประเทศต่ำง ๆ ในยโุรป มกีำรรณรงคเ์รือ่งกำรงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดที่

ชดัเจนในเรือ่งกำรสบูบหุรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 

o กรณีที่ท่ำนเดนิทำงเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครัว ที่ตอ้งไดรั้บกำรดูแลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอำย ุมโีรคประจ ำตัว ไมส่ะดวกในกำรเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 0 - 5 ชัว่โมง

ตดิตอ่กนั ทำ่นและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ 

หัวหนำ้ทัวรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

o กำรจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหนำ้ค่อนขำ้งนำน หำกวันเดนิทำงดังกล่ำวตรงกับ

วันทีส่ถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนำ้ หรอื กำรเปิดรับจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวันที่

คณะจะเขำ้ชมไมส่ำมำรถจองผำ่นระบบดังกลำ่วได ้ทำงบรษัิทฯ จะสลับรำยกำรเพือ่ใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่ังกล่ำว

ใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคำ่เขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่นไขรำคำทีไ่ดรั้บจำกทำง บรษัิท supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำกมกีำรล่ำชำ้ 

หรอื เหตหุนึง่เหตใุดในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้ำ่นไมส่ำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่ังกลำ่วได ้ทำงบรษัิทฯ จะไม่

มกีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่ำ่น เนือ่งจำกไดช้ ำระคำ่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมำสตห์รอืปีใหม่ ซึง่เป็นชว่งวันหยดุของชำวยโุรป รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่นใหญ ่

ดังนัน้ขอใหพ้จิำรณำกอ่นกำรจองทัวร ์

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จงึอำจท ำใหห้อ้งพัก

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพักอำจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 

3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอือาจจะ

ตอ้งแยกเป็น 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดีย่ว กรบีทีม่า 3 ทา่น  

2. โรงแรมสว่นใหญอ่ำจจะไมม่เีครือ่งปรับอำกำศเนือ่งจำกอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่ำ  

3. กรณีทีม่งีำนจัดประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสูงขึน้มำกและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทัดรัต และไมม่อีำ่ง

อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยูก่บักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอำจมลีักษณะแตกตำ่งกนั 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุำช ำระคำ่มดัจ ำทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลำทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนด หำกลกูคำ้ไมช่ ำระตำมก ำหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคำ้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกำสใหล้กูคำ้ทำ่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำง

ตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท ำใหลู้กคำ้ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้เช่น มีลูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเลกิกำรเดนิทำง

กระทันหัน ภัยธรรมชำต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยำยำมหำโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในรำคำและชว่งเวลำ

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคำ้ทรำบและเขำ้ใจดวีำ่เหตกุำรณ์ดังกลำ่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วำ่บรษัิทฯ

ไดพ้ยำยำมอยำ่งสดุควำมสำมำรถในกำรหำโปรแกรมทดแทนดังกลำ่วแลว้  

 ดังนัน้ ลกูคำ้จะไมย่กเหตุนี้มำเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หำกลูกคำ้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทำงไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. กำรยืน่ขอวซีำ่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลำนำนกวำ่กำรยืน่ขอวซีำ่แบบเดีย่วมำก บอ่ยครัง้ทีลู่กคำ้จะทรำบผลวซีำ่กอ่นกำร

เดนิทำงเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัควำมครบถว้นรวดเร็วในกำรยืน่เอกสำรของลกูคำ้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิำณงำนในชว่ง

นัน้ๆของสถำนฑตู) ซึง่หมำยควำมวำ่ลกูคำ้อำจจะตอ้งช ำระคำ่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทรำบผลวซีำ่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหำดังกลำ่ว บรษัิทฯขอแนะน ำใหลู้กคำ้สละเวลำไปยืน่วซีำ่เดีย่วเพือ่จะไดท้รำบผลวซีำ่อยำ่ง

รวดเร็วกอ่นช ำระคำ่ทัวร ์กรณุำแจง้ควำมประสงคย์ืน่วซีำ่เดีย่วกบัเจำ้หนำ้ทีท่ันท ี

5. ในกำรขอวซีำ่ กรณุำยืน่เอกสำรตำมชนดิและเงือ่นไขทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนดอยำ่งเคร่งครัด หำกลูกคำ้ไมป่ฏบิัตติำม

และวซีำ่ไมผ่ำ่น บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในกำรยืน่วีซ่ำที่สถำนฑูต บรษัิทฯจะจัดเจำ้หนำ้ที่เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หำกลูกคำ้ตอ้งกำร

เจำ้หนำ้ทีด่แูลเฉพำะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคำ่บรกิำรครัง้ละ 544 บำทตอ่ลกูคำ้ 1 ทำ่น 

7. กำรพจิำรณำอนุมตัวิซีำ่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถำนฑตูโดยจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่ำวซีำ่ใน

ทกุกรณี หำกวซีำ่ไมผ่ำ่นบรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสำยกำรบนิปฏเิสธกำรออกตั๋วใหลู้กคำ้เป็นรำยบคุคลไมว่่ำในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่ำลูกคำ้ท่ำนนัน้ยกเลกิ

กำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรม 

9. กำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืง และจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตุผล หำก

ลกูคำ้ไมไ่ดรั้บอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หำกลกูคำ้ไมใ่ชห้รอืไมส่ำมำรถใชบ้รกิำรใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้สมคัรใจสละสทิธใินกำร

ใชบ้รกิำรนัน้ๆและจะไมม่กีำรคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนกำรเดนิทำงหำกจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไม่ถงึจ ำนวนขัน้ต ่ำที่บรษัิทฯก ำหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคำ่ใชจ้ำ่ยทีล่กูคำ้ไดช้ ำระมำแลว้เต็มจ ำนวน (ยกเวน้ค่ำวซีำ่) กรณี

ลกูคำ้ช ำระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคำ่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 
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12. เนื่องจำกในปัจจุบัน พบปัญหำกระเป๋ำเดนิทำงสูญหำยหรอืล่ำชำ้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน ำใหลู้กคำ้ลดควำม

เสีย่งโดยแบง่สมัภำระและของใชจ้ ำเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋ำอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี

ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติำมเงือ่นไขทีส่ำยกำรบนิก ำหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอื

ลำ่ชำ้ หำกกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำย อำจตอ้งใชเ้วลำหลำยเดอืนในกำรเรยีกรอ้งควำมรับผดิชอบจำกสำยกำรบนิ 

และทีส่ ำคัญ ลกูคำ้อำจไมส่ำมำรถซือ้เสือ้ผำ้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบำงสถำนที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึกำรประกัน

สขุภำพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้ำหำร แพอ้ำกำศ โรคประจ ำตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน ำใหท้่ำนซือ้ประกัน

สขุภำพระหวำ่งเดนิทำงไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทำงกำรแพทยต์ำ่งๆ หำกตอ้งกำรกรุณำแจง้ควำมจ ำนงคก์ับเจำ้หนำ้ที่

ทันท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขำยมไิดเ้ป็นผูด้ ำเนินกำร ลูกคำ้สำมำรถสอบถำมชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ ำเนนิกำรทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลำ ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ำกัดควำมรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ ำนวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตำมหลักฐำนทำงบญัชเีทำ่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรบุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


