
Page 1 of 17 

 

 

 

Code: IP03-JOR-HB7D5N-WY-Jordan-75WY-APR-JUL-55-58-PE220304 

 

จอรแ์ดน 7 วนั 5 คนื สายการบนิ โอมานแอร ์WY 

 

 



Page 2 of 17 

 

 

 

 

07.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิหนา้เคานเ์ตอร ์สายการบนิ OMAN AIR ชัน้ 4 แถวQ 

 พรอ้มเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกข์องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ 

09.10 น. ออกเดนิทางสูม่สักตั MCT โดยสายการบนิ OMAN AIR เทีย่วบนิที ่WY818 

 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ทีน่ ัง่บนเครือ่ง 3-3-3  

12.05 น. เดนิทาง ถงึสนามบนิประเทศโอมาน (MCT มสักตั) (ใชเ้วลาในการเดนิทาง 6 ช ัว่โมง) 

 เวลาทีม่สักตั ชา้กวา่ไทย -3 ช ัว่โมง (แวะเปลีย่นเครือ่ง 2 ช ัว่โมง 50 นาท ีสูอ่มัมาน ) 

14.05 น. ออกเดนิทางสู ่AMM (อมัมาน ควนีอาเลยี) โดยสายการบนิ OMAN AIR เทีย่วบนิที ่WY413 

 (ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ช ัว่โมง 50 นาท)ี มแีซนวสิ น า้ผลไม ้กาแฟ ชา ใหบ้รกิารบนเครือ่ง 

16.05 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนินานาชาต ิQUEEN ALIA ณ กรงุอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน  

 หลงัผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืแลว้ จะมเีจา้หนา้ทีด่า้น VISA มาคอยอ านวยความสะดวกแกค่ณะทวัร ์

(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 4 ช ัว่โมง) 

 หลังจากรับสัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ ออกจากประตูไป ทางดา้นซา้ยมือ ท่านสามารถแลกเงิน,ซื้อSIM 

INTERNET ไดเ้ลย 

 ราคาขึน้อยูก่บั GB ความแรงของ Internet data  

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

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าทา่นเขา้พกัโรงแรม ระดบั 4 ดาว SADEEN AMMAN HOTEL@AMMAN หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เชา้นีน้ าทา่นเดนิทางสูน่ครเจอราช  

วนัแรก (-/-/D) สนามบนิสวุรรณภมู-ิ โอมาน MCT – อมัมาน AMM   
 

วนัทีส่อง (B/L/D) อมัมาน – เจอราช- อจัลนุ– เพตรา 
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ชมนครเจอราช (JERASH) หรอืเมอืงพนัเสาเป็นอดตี 1 ใน 10 หัวเมอืงเอกตะวันออกอันยิง่ใหญ่ของ

อาณาจักรโรมัน สันนษิฐานว่าเมอืงนี้น่าจะถูกสรา้งในราว 200 – 100 ปีก่อนครสิตกาล เดมิทใีนอดตีเมอืง

แหง่นีช้ ือ่วา่ ในปี ค.ศ. 749 นครแหง่นี้ไดถู้กแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่ท าลาย และถูกฝังกลบโดยทรายหลังจาก

นัน้ก็ไดส้ญูหายไปเป็นนับพันปี 

 

ชมซุม้ประตูกษตัรยเ์ฮเดรยีนและสนามแขง่มา้ฮปิโปโดรม น าท่านเดนิเขา้ประตูทางทศิใตช้ม โอวัล

พลาซา่ สถานทีช่มุนุม พบปะ สังสรรคข์องชาวเมอืง, วหิารเทพซอีสุฯลฯโรงละครทางทศิใต ้(สรา้งในราวปี 

ค.ศ. 90-92) จุผูช้มไดถ้งึ 3,000 คน มจีุดเสยีงสะทอ้นตรงกลางโรงละคร เชญิทดสอบกับความอัศจรรย ์

เพยีงพดูเบา ๆ ก็จะมเีสยีงสะทอ้นกอ้งเขา้มาในหูของเรา ชมวหิารเทพอีารเ์ทมสิ เป็นเทพปีระจ าเมอืงเจอ

ราช สรา้งในราวปี ค.ศ. 150 สรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรับท าพธิบีวงสรวง และบชูายัญต่อเทพอีงคน์ี ้

แบง่เป็น 3 ชัน้ คอื ชัน้นอก ชัน้กลาง ชัน้ใน 

 

 น าทา่นเดนิเขา้สูถ่นนคารโ์ด หรอื ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักทีใ่ชเ้ขา้-ออกเมอืงแห่งนี้ บนถนนนัน้ยัง

มีริ้วรอยทางของลอ้รถมา้, ฝาท่อระบายน ้ า, ซุม้โคมไฟ, บ่อน ้ าดื่มของมา้ ชมน า้พุใจกลางเมือง 

(NYMPHAEUM) สรา้งในราวปี ค.ศ. 191 เพือ่อทุศิแด่เทพธดิาแห่งขนุเขา ซึง่เป็นทีนั่บถอืของชาวเมอืง

แหง่นี ้มทีีพ่น่น ้าเป็นรปูหัวสงิโตทัง้เจ็ด และตกแตง่ดว้ยเทพตา่งๆ ประจ าซุม้ดา้นบนของน ้าพฯุลฯ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 จากน ัน้น าทา่นเดนิทางไปยงัเมอืงอจัลุน อยูท่างดา้นเหนือของเมอืงเจอราชไปเล็กนอ้ยเมอืงทีต่ัง้อยูบ่น

ภเูขาสูงทีห่อ้มลอ้มไปดว้ยป่าตน้สนและตน้มะกอก ชมปราสาทแหง่เมอืงอจัลุนถูกสรา้งโดยพวกนักรบ

มสุลมิ ในปี ค.ศ.1184 -1185 ใชเ้ป็นป้อมทหารในการต่อสูร้บกับพวกนักรบครูเสด และในปี ค.ศ. 1260 ถูก

เขา้ท าลายโดยกองทัพมองโกลส ์
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 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทกุทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเพตรา 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 

  น าทา่นเขา้พกัโรงแรม ระดบั 4 ดาว PETRA PANORAMA HOTEL@ PETRA หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่น ชมเมอืงเพตรา้ (ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 

สิง่มหัศจรรยข์องแห่งโลกใหม่ จากการตัดสนิโดยการโหวตจากบุคคลนับลา้นทั่วโลกในวันมหัศจรรย ์07/ 

07/ 07)  

 เมอืงเพตรา้ มหานครสดีอกกหุลาบทีซ่อ่นตวัอยูใ่นหบุเขาแหง่โมเสส (WADI MUSA) 

 

มปีระวัตศิาสตรอ์นัยาวนานหลายพันปีเคยเป็นถิน่ทีอ่ยูอ่าศัยทัง้ชาวอโีดไมทจ์วบจนกระทั่งถงึยคุรุ่งเรอืงเฟ่ือง

ฟูในการเขา้มาครอบครองดินแดนของชาวอาหรับเผ่าเร่ร่อน นาบาเทียนในช่วงระหว่าง 100 ปี ก่อน

ครสิตกาล และไดเ้ขา้มาสรา้งอาณาจักร, บา้นเมอืง ฯลฯ จนกระทั่งในปีค.ศ. 106 นครแห่งนี้ตกอยู่ภายใต ้

การปกครองของอาณาจักรโรมันทีน่ าโดยกษัตรยิท์ราจันและไดผ้นกึเมอืงแห่งนี้ใหเ้ป็นหนึง่ในอาณาจักร

โรมันแห่งแหลมอาระเบยีตะวันออก นครเพตรา้ถงึคราวล่มสลายเมือ่หมดยุคของอาณาจักรโรมันท าให ้

ชาวเมืองนั้นละทิง้บา้นเมืองจากกันไปหมดทิง้ใหเ้มอืงแห่งนี้รกรา้งไปพรอ้มกับการพังทลายของเมือง

หลังจากเกดิแผ่นดนิไหวหลายครัง้จนสูญหายนับพันปีจวบจนในปี ค.ศ. 1812 นักส ารวจเสน้ทางชาวสวสิ 

นายโจฮันน์ลุดวกิเบริก์ฮาดทไ์ดค้น้พบนครศลิาแห่งนี้ และน าไปเขยีนในหนังสอืชือ่ TRAVEL IN SYRIA 

วนัทีส่าม (B/L/D) เพตรา -วาดริมั- JEEP TOUR - AQABA 
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จนท าใหเ้ริม่เป็นทีรู่จ้ักกนัอยา่แพร่หลายจนถงึปัจจุบัน (ทกุทา่นสามารถขีม่า้ภายในเสน้ทางทีม่า้เดนิใน

เพตราได ้ซึง่รวมอยูใ่นคา่บตัรแลว้ เพยีงแตต่อ้งจา่ยคา่ทปิแกค่นจูงมา้ ทา่นละ 5 USD ตอ่ทา่น /

ตอ่เทีย่ว หรอืแลว้แตก่ารตอ่รองราคา กบัคนจูงมา้กรณีอยากขีล่า, ขีอู่ฐ, รถมา้ลาก ฯลฯ สอบถาม

โดยตรงตอ่เจา้หนา้ทีห่รอืสอบถามทีห่วัหนา้ทวัร)์ ระยะทางทีเ่ดนิเขา้ไปในเพตรา ประมาณ 800 เมตร 

บนถนนทรายเพือ่ตรงเขา้สูห่นา้เมอืงพรอ้มชมทัศนียภาพรอบขา้งทีเ่ป็นภเูขาทัง้สองฝ่ัง ธารน ้า คลังสมบัต ิ

ภเูขาทัง้สองฝ่ังทีม่รีปูรา่งหนา้ตาตา่งกนัออกไป 

น าทา่นเดนิเทา้เขา้สูถ่นนเขา้เมอืง THE SIQ เป็นชอ่งทางเดนิทีข่นาบสองฝ่ังดว้ยหนา้ผา กว่า 1.5 

กโิลเมตรที่เกดิจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน ้าเมื่อหลายลา้นปีก่อน ส่วนใหญ่

ทางเดนิรม่ๆ สบายๆ (ทางเดนิค่อนขา้งลาดลง ไมเ่หนื่อย ระหว่างทางก็มมีมุสวยๆ ใหเ้ก็บภาพเรือ่ยๆ และมี

บรรดาคนมาขายของทีร่ะลกึ เดนิชมความสวยงามของผาหนิสชีมพสูงูชนัทัง้ 2 ขา้งคลา้ยกบัแคนยอนนอ้ย ๆ 

และ สิง่กอ่สรา้ง รปูปัน้แกะสลัก ตา่งๆ 

มหาวหิารศกัดิส์ทิธิ ์เอล-คาซเนท ์(EL-KHAZNEH / TREASURY) สันนษิฐานว่าจะสรา้งในราว

ศตวรรษที ่ 1-2 โดยผูป้กครองเมอืงในเวลานัน้เป็นวหิารทีแ่กะสลักโดยเจาะเขา้ไปในภูเขาสชีมพูทัง้ลูก มี

ความสงู 40 เมตร และมคีวามกวา้ง 28 เมตร วหิารแห่งนี้ไดถู้กออกแบบโดยไดรั้บอทิธพิลศลิปะของหลาย

ชาตเิขา้ดว้ยกนั เชน่ อยิปิต,์ กรกี, นาบาเทยีน ฯลฯ ภายในประกอบดว้ย 3 หอ้ง คอื หอ้งโถงใหญ่ตรงกลาง

และหอ้งเล็กทางดา้นซา้ยและขวาเดิมทีถูกเชื่อว่าเ ป็นที่เก็บขุมทรัพย์สมบัติของฟาโรห์อ ิย ิปต ์ 

ชมโรงละครโรมนั (ROMANTHEATRE)ทีแ่กะสลักจากภเูขาโดยมแีนวราบทีน่ั่งเท่ากันและมคีวามสมดุล

ไดอ้ยา่งน่าทึง่ สันนษิฐานเดมิทสีรา้งโดยชาวนาบาเทยีนต่อมาในสมัยทีโ่รมันเขา้มาปกครองไดต้่อเตมิและ

สรา้งเพิม่เตมิ มทีีน่ั่ง 32 แถว จผุูช้มไดป้ระมาณ 3,000 คน /อสิระในการเดนิชมและถา่ยรูปภายในเมอืง

เพตรา้ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 หลังรับประทานอาหารแลว้ น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลทรายวาดริมั (WADI RUM) ใชเ้วลา 1 ช ัว่โมง 30 

นาทใีนการเดนิทาง ทะเลทรายแห่งนี้ในอดีตเป็นเสน้ทางคาราวาน จากประเทศซาอุฯเดนิทางไปยัง

ประเทศซเีรยีและปาเสลไตน ์(เคยเป็นทีอ่ยูอ่าศัยของชาวนาบาเทยีนกอ่นทีจ่ะยา้ยถิน่ฐานไปสรา้งอาณาจักร

อนัยิง่ใหญท่ีเ่มอืงเพตรา้) ในศกึสงครามอาหรับรโีวลทร์ะหวา่งปีค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแหง่นีไ้ดถ้กูใช ้

เป็นฐานบัญชาการในการรบของนายทหารชาวอังกฤษ ทอี ีลอวเ์รนซแ์ละเจา้ชายไฟซาล ผูน้ าแห่งชาว

อาหรับร่วมรบกันขับไล่พวกออตโตมันที่เขา้มารุกรานเพื่อครอบครองดนิแดนและต่อมายังไดถู้กใชเ้ป็น

สถานทีจ่รงิในการถ่ายท าภาพยนตฮ์อลลวีูดอันยิง่ใหญ่ในอดตีเรือ่ง “LAWRENCE OF ARABIA”(และในปี 

ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวัลออสการไ์ดถ้งึ 7 รางวัล และรางวัลจากสถาบันอืน่ๆ มากกว่า30 รางวัลน า

แสดงโดย PETER O'TOOLE, OMAR SHARIF  

http://www.imdb.com/name/nm0001725/
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น าทา่นน ัง่รถกระบะเปิดหลงัคารบับรรยาอากาศทอ่งทะเลทราย ทีถ่กูกลา่วขานวา่สวยงามทีส่ดุของโลก

แห่งหนี่ง ดว้ยเม็ดทรายละเอียดสีสม้อมแดง อันเงียบสงบที่กวา้งใหญ่ไพศาล (สีของเม็ดทราบนั้น

ปรับเปลีย่นไปตามแสงของดวงอาทติย)์ ชมน า้พุแหง่ลอวเ์รนซ ์สถานทีใ่นอดตีนายทหาร ทอี ีลอวเ์รนซ ์

ทหารชาวองักฤษใชเ้ป็นสถานทีพั่กและคดิแผนการสูร้บกนัพวกออตโตมนั  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ กลางทะเลทราย CAMP WADI RUM  

 หลังจากมือ้อาหารอันแสนอร่อยแลว้ น าทุกท่าน กลับสูเ่มอืง อควาบา ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 

50 นาท ีสู่เมอืงท่าและเมอืงท่องเทีย่วตากอากาศทีส่ าคัญของประเทศจอร์แดนเป็นเมอืงแห่งเดียวของ

ประเทศจอรแ์ดนทีถ่กูประกาศใหเ้ป็นเมอืงปลอดภาษีมปีระชากรอาศัยราว 70,000 คน  น าท่านเข้าพกั

โรงแรม CITY TOWER HOTEL@AQABA ระดบั 4 หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทาง สูเ่มอืงอควาบา เมอืงท่าและเมอืงท่องเทีย่วตากอากาศทีส่ าคัญของประเทศจอรแ์ดนเป็น

เมอืงแหง่เดยีวของประเทศจอรแ์ดนทีถ่กูประกาศใหเ้ป็นเมอืงปลอดภาษีมปีระชากรอาศัยราว 70,000 คน 

 

 

 

  

 

 

 น าท่านลง เรอืทอ้งกระจก (GLASS BOAT) น ้าทะเลทีน่ี่ใสมาก แต่ดว้ยความลกึและการมองผ่านกระจก

หนาจงึท าใหด้ปูะการังและซากเรอืไมค่่อยชดัมาก น าท่านแล่นสูจุ่ดทีช่มปะการัง ลกึแค่ประมาณ 5 -6 เมตร 

สว่นจุดเรอืจมลกึประมาณ 27 เมตร ปะการังโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมสีสีรร สัตวท์ะเล เชน่ ปลาสงิโต ปลา

นกแกว้ Goby fish ปลงิทะเล หอยเมน่ และยังเป็นแหล่งด าน ้าลกึทีม่ชี ือ่เสยีง ทะเลทีม่น่ีานน ้าครอบคลุมถงึ 

4 ประเทศ คอื ประเทศจอรแ์ดน, อสิราเอล, อยิปิตแ์ละ ซาอดุอิาระเบยี ชมความใสของน ้าทะเล, ปะการัง, 

ปลาทะเลหลากชนดิ, เมน่ทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ (ทะเลแดงเป็นทะเลแห่งประวัตสิาสตร์ ทีไ่ดม้กีารกล่าว

วนัทีส่ ี ่ (B/L/D)   อควาบา AQABA – เรอืทอ้งกระจก –เครคัหรอืโชบคั – อมัมาน 
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ขานในพระคัมภรีข์องศาสนาครสิตว์า่ทะเลแหง่นีเ้ป็นสถานทีโ่มเสสไดท้ าอศัจรรยโ์ดยการชไูมเ้ทา้แหวกทะเล

แดงเป็นทางเดนิพาชาวอสิราเอลหนใีหร้อดพน้จากการตามลา่ของทหารอยิปิต ์เพือ่จับไปเป็นทาสของอยีปิต์

และจดุมุง่หมายเพือ่เดนิทางไปสูแ่ผน่ดนิแหง่พันธะสญัญาทีพ่ระเป็นเจา้ทรงมอบใหก้ับชาวอสิราเอล น ัน่คอื

ก็คอืกรุงเยรูซาเลมในปัจจุบนั) *** หมายเหตุ ทุกท่านสามารถ ลงด าน ้าดูปะการังได ้เตรยีมเสือ้ไป

เปลีย่นดว้ยน่ะคะ่ แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศและกปัตันเรอื *** 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั BBQ บนเรอื  

 อาหารเทีย่งแบบบฟุเฟ่ตบ์นเรอื มทีัง้ปลา ไก ่และแกะบารบ์คีวิ ทานกบัผักสลัดและแป้งโรต ี

 

 

 

 

 

 จากอควาบาเดนิทางสู่เครัค ใชเ้วลาประมาณ 4 ชั่วโมง ปราสาทเครัคจะปิดประมาณ 5 โมง เราจงึน าท่าน

เทีย่วปราสาทครเูสดโชบคัแทน ซึง่มคีวามส าคัญและลักษณะปราสาทคลา้ยๆกนั แตท่า่นจะเห็นบา้นใตถ้ ้าใน

สมยั 60 กวา่ปีทีผ่า่นมาบรเิวณนัน้ๆ  

 น าท่านสู่ SHOUBAK ปราสาทครูเสดโชบคั หรือที่รูจั้กกันในพวกนักรบครูเสดชือ่ มอนทรีลแห่ง 

ตะวันออก (MONTREAL) สรา้งขึน้โดยกษัตรบ์อลดว์นิที ่1 แห่งเยรูซาเลม ในปี ค.ศ. 1115 เพือ่ใชเ้ป็นป้อม 

ปราการควบคมุเสน้ทางกองคาราวานทีจ่ะเดนิทางจากดามสักสัไปอยิปิต ์ในอดตีเมอืงแหง่นีม้ชีาวครสิตอ์าศยั

อยู ่ราว 6,000 คน และในปี ค.ศ. 1189 ไดถู้กท าลายลงโดยนักรบมสุลมิภายใตก้ารน าทัพของ ซาลาดนิ 

(SALADIN) บรเิวณขา้งลา่ง หรอืเขาขา้งปราสาทโชบัค ท่านสามารถมองเห็นบา้นชอ่ง สภาพการอยูภ่ายใน

ถ ่าหลงเหลอือยู ่ 

 

 

 

 

 

  

หมายเหต ุกรณีทีอ่อกจากอควาบาไว และสามารถตไีปทนัปราสาทเครคั เราจะน าทา่นเทีย่วเครคั 

ตามเดมิ จากนัน้น าทา่น สูเ่มอืงเครคั ซึง่ตัง้อยูบ่นทีร่าบสงูขนาดใหญ ่ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์อัน

งดงามขา้งทางระหว่างทางขึน้สู่เขา โดยเฉพาะบรเิวณที่ถูกเรียกขานกันว่าเป็น “แกรนดแ์คนยอนแห่ง

จอรแ์ดน” "AL KARAK CASTLE’’”ปราสาทเครัค ตัง้อยูท่ีเ่มอืงเครัค ทางตอนกลางของประเทศจอรแ์ดน 

นับเป็นปราสาทที่มขีนาดใหญ่แห่งหนึ่งในช่วงยุคสงครามครูเสด จากประวัตศิาสตร์สงครามครูเสดเป็น

สงครามระหวา่งครสิเตยีนจากยโุรปและชาวมสุลมิซึง่ยดึครองพืน้ทีแ่ถบนีร้วมทัง้นครเยรซูาเล็ม นครศกัดิส์ทิธิ์
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และสัญลักษณ์ของศาสนาอับราฮัมหลักทัง้สาม (ศาสนายูดาย ศาสนาครสิต ์และศาสนาอสิลาม) โดยชาว

ครสิตต์อ้งการฟ้ืนฟกูารเขา้ถงึทีศ่ักดิส์ทิธิใ์นและใกลเ้ยรูซาเล็มปราสาทเครัคแห่งนี้สรา้งในศตวรรษที ่12 ปี 

ค.ศ. 1115 โดย King Baldwin ที ่1 แห่งเยรูซาเลม เพือ่เป็นจุดยทุธศาสตรใ์นการควบคุมกองคาราวานใน

เสน้ทางการคา้ขายทีเ่ชือ่กับประเทศอยีปิตไ์ปยังกรุงดามัสกัส ประเทศซเีรยี โดยตัวปราสาทสรา้งดว้ยหนิ 

ก าแพงทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ หลังคาโคง้ยาว แลว้ก็เจาะร่องแสงเล็กๆ ลักษณะแบบนี้ท าใหง้่ายต่อการป้องกัน

ศัตรูปัจจุบันสถานทีแ่ห่งนี้ยังคงเหลอืโครงสรา้งทีส่มบูรณ์ การแวะเยีย่มชมทีน่ี่ ท าใหเ้ราไดเ้ห็นมมุมองของ

การท าสงครามสมยัประวัตศิาสตร ์(ครเูสด) 

 

 น าทา่นเดนิทางกลบั สูก่รงุอมัมาน  

ค า่ บรกิารอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั  

 น าทา่นเขา้พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว SADEEN AMMAN HOTEL @AMMAN หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมาดาบา (ประมาณ 50 กโิลเมตร) อดตีเสน้ทางส าคัญสมัยโรมัน ดนิแดนอันศักดิส์ทิธิ์

แหง่เยรซูาเล็ม และเมอืงแหง่เรือ่งราวของโมเสสทีส่ าคัญทางหนา้ประวัตศิาสตรข์องศาสนายดูา, ครสิต ์และ

อสิลาม ยงัเป็นศนูยก์ลางทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งการท าโมเสก เป็นศลิปะการตกแตง่ดว้ยชิน้แกว้, หนิ, หรอืกระเบือ้งช ิน้

เล็กๆ ซึง่ใชใ้นการตกแตง่มหาวหิาร หรอืในปัจจบุนัใชป้ระยกุตใ์นการตกแต่งบา้นเรอืนหรอื เมอืงแห่งโมเสก 

ชม โบสถก์รกี-ออโธดอกซแ์ห่งเซนตจ์อรจ์ ถูกสรา้งในราวปี ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์ ชมภาพแผน

ทีด่นิแดนศักดสิทิธิแ์ห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสตี่างๆ ประมาณ 2.3 ลา้นชิน้แสดงถงึพืน้ทีด่นิแดน

ศักดิส์ทิธิต์่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน, เยรูซาเลม, แม่น ้าจอรแ์ดน, ทะเลเดดซ,ี เขาไซนาย, 

อยีปิต ์ฯลฯ 

 

วนัทีห่า้ (B/L/D) อมัมาน –มาดาบา –MOUNT NEBO - ทะเล Dead Sea – อมัมาน   
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น าทา่นเดนิทางสู ่ยอดเขาเมาทเ์นโบ MOUNT NEBO มคีวามสงู 817 เมตร จากระดับน ้าทะเล เชือ่กัน

วา่เป็นสถานทีฝั่งศพของโมเสส ผูน้ าชาวยวิสท์ีเ่ดนิทางจากอยิปิตม์ายงัเยรซูาเลม และเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ์

ทีส่ดุแห่งหนึง่ของจอรแ์ดน ทีแ่ห่งนี้เป็นสถานทีส่ดุทา้ยของโมเสส กอ่นจะชีท้างใหผู้ส้บืทอดน าพาผูค้นไป

ยังดนิแดนพันธสัญญา ในประเทศอสิราเอลปัจจุบัน เมือ่ยนือยู่บนยอดเขาจะมองไปเห็นดนิแดนแห่งพันธะ

สญัญา THE PROMISED LAND ทีโ่มเสสเคยเห็นบนยอดเขานี ้และเป็นทีจ่ารกิแสวงบญุของชาวครสิตม์า

แต่โบราณ และโบสถ์บนยอดเขาไดถู้กสรา้งขึน้ในปลายศตวรรษที่สีเ่พื่อเป็นการบ่งชีจุ้ดที่คาดว่าโมเสส

เสยีชวีติ MOUNT NEBO ยังเคยเป็นสถานทีม่าเยอืนของสันตะปาปา ของศาสนาครสิต ์โดยสันตะปาปา

จอหน์ปอลที ่2 ไดม้าแวะพ านักทีน่ี่ ระหว่างการเดนิทางไปเยอืนดนิแดนศักดิส์ทิธิ ์และไดป้ลูกตน้มะกอก 

สญัญลักษณ์ของสนัตภิาพไวข้า้งๆโบสถไ์บแซนไทนด์ว้ย 

 

ชมพพิธิภณัฑข์นาดย่อม ภายในเก็บสิง่ของต่าง ๆ ทีขุ่ดพบภายในบรเิวณนี้ พรอ้มทัง้มภีาพถ่ายต่าง ๆ 

ภาพถ่ายที่ส าคัญคือภาพที่โป๊บ จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่นี่และไดป้ระกาศใหเ้ป็นดนิแดน

ศักดิส์ทิธิ ์ในปี ค.ศ. 2000ชมอนุสรณ์ไมเ้ทา้ศักดิส์ทิธแ์หง่โมเสส ออกแบบเป็นลักษณะเป็นไมเ้ทา้ในรปูแบบ

ไมก้างเขน โดยอุทศิเป็นสัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซ ู เชญิถ่ายรูป ณ จุดชมววิ โดยในวันทีท่อ้งฟ้า

แจม่ใส ทา่นสามารถมองเห็น แมน่ ้าจอรแ์ดน, ทะเลเดดซ,ี เมอืงเจอรโิก และประเทศอสิราเอล ไดจ้ากจุดนี้

อยา่งชดัเจน  

 

 จากน ัน้น าทา่นเดนิทาง เดดซ ี 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บฟุเฟ่ต ์INTERNATIONAL) 

  จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลเดดซ ี(DEAD SEA) ทะเลสาบเดดซตีัง้อยูพ่รมแดนระหวา่งอสิราเอลและ

จอรแ์ดนเกดิจากน ้าทีไ่หลมาจากล าธารในจอรแ์ดน มสีว่นผสมของโซเดยีมและแมกนีเซยีม ท าปฏกิริยิากับ

น ้าพรุอ้นทีอ่ยูด่า้นลา่งทะเลสาบ โดยมคีวามเค็ม มากกว่าทะเลอืน่ถงึ 4 เท่า มคีวามยาว 76 กโิลเมตร กวา้ง

ถงึ 18 กโิลเมตร มจีุดลกึทีส่ดุคอื 400 เมตร และอยูต่ ่ากว่าระดับน ้าทะเล 417.5 เมตร นับเป็นพืน้ทีท่ีอ่ยูต่ ่า

กวา่ระดับน ้าทะเลมากทีส่ดุในโลก น ้าในทะเลเดดซมีคีวามหนาแน่นมาก มเีกลอืละลายในน ้าถงึ 25% จงึท า
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ใหว้ัตถลุอยเหนอืน ้า แมแ้ตค่นวา่ยน ้าไมเ่ป็นก็ลอยตัวไดใ้นเดดซแีละถกูบนัทกึลงในหนังสอื กนิเนสส ์วา่ เป็น

จดุทีต่ ่าทีส่ดุในโลก  

 เชญิทา่น อสิระในการลงเลน่น า้ทะเลและพสิจูน ์ความจรงิวา่ทา่นลอยตวัไดจ้รงิหรอืไม่ (การลงเลน่

น า้ในทะเลน ัน้มวีธิขี ัน้ตอนการลงเลน่ และขอ้ควรระวงัตา่งๆ ควรฟงัค าแนะน าจากมคัคเุทศกท์อ้งถิน่

และหวัหนา้ทวัร)์ 

 

น าท่านเดนิทางเขา้ สู่กรุงอมัมาน ระหว่างทางแวะซือ้ผลติภณัฑท์ีท่ าจากเดดซ ีเชน่ โคลนพอกตัว 

พอกหนา้ สบู ่และสนิคา้อืน่ทีท่ าจากเดดซอีกีมากมาย จากนัน้เดนิทางตอ่สูก่รงุอมัมาน 

 

ค า่ บรกิารอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั  

 น าทา่นเขา้พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว SADEEN AMMAN HOTEL @AMMAN หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางชม DESERT CASERT กลุม่ปราสาทในทะเลทราย (DESERT CASTLES) 1 ใน 2 

มรดกโลกของประเทศจอร์แดน สรา้งขึน้เพื่อใชใ้นการพักของกองคาราวาน, ชมป้อมปราการกลาง

ทะเลทราย ซึง่เป็นตัวอย่างของศลิปะและสถาปัตยกรรมแบบอสิลามยุคตน้ ๆ ที่สวยงาม มกีารใชศ้ลิปะ

โมเสก เฟรสโก การแกะสลักบนหินและพื้นปูน รวมทัง้ภาพวาด ป้อมเหล่านี้ถูกใชเ้ป็นจุดพักของกอง

คาราวาน เพือ่การเกษตรและ เป็นศูนยก์ลางการคา้ ใชก้างเต็นท์เพือ่พักอาศัยและยังเป็นปราการใหก้ับ

ผูป้กครองจากมณฑลทีห่า่งไกล ใชค้วบคมุดแูลเผา่เบดอูนิ และยังเป็นสถานบันเทงิ และป้องกันศกึสงคราม

ครเูสด 

วนัทีห่ก (B/L/D) AMMAN CITADEL – ROMANS THEATER - หา้ง CITY MALL-CARREFOUR - 

   โอมาน      
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 น าท่าน ชมรอบเมอืงหลวงกรุงอมัมาน เมืองหลวงที่ตัง้อยู่บนภูเขา7ลูกและมีประวัตศิาสตร์ยาวนาน

มากกวา่ 6,000 ปีผา่นชมยา่นเมอืงเกา่,เมอืงใหม,่ยา่นธรุกจิ,ตลาดใจกลางเมอืง,ยา่นคนรวย ฯลฯ  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 ชมป้อมปราการแหง่กรงุอมัมาน (CITDAEL) ถกูสรา้งขึน้เพือ่เป็นจุดสังเกตเหตุบา้น การเมอืงต่างๆรอบ

เมืองเชญิอสิระถ่ายรูปตรงจุดชมววิที่สวยที่สุดของเมืองแห่งนี้ โดยมีฉากหลังเป็น โรงละครโรมนั 

ROMANSTHEATER ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในประเทศจอรแ์ดนจผุูช้มไดถ้งึ 6,000 คน และตกึรามบา้นชอ่งที่

ตัง้อยู่บนภเูขาสูงอันแปลกตายิง่นักทีส่ันนษิฐานว่าน่าจะถูกสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 161-180 ในสมัยโรมัน 

พระราชวงัเกา่อมุเมยาด สรา้งขึน้ในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผูน้ าชาวมสุลมิ ของราชวงศ ์ในสมัยมสุลมิ

ไดเ้ขา้มาปกครองประเทศจอรแ์ดนซึง่ภายในประกอบหอ้งท างาน, หอ้งรับแขกฯลฯ 

 ผา่นชมพระราชวงัของพระมหากษตัรยิ ์อับดุลลาหท์ีส่อง (RAGHADAN PALACE),ทีต่ัง้อยู่บนภูเขามี

ท าเลทีส่วยงามมากทีส่ดุในกรงุอมัมาน และมทีหารคอยเฝ้าดแูลตรวจตราอยา่งเขม้งวด  

 

 ปลอ่ยชอ้ปป้ิงตลาดพืน้เมอืงตามอธัยาศยั 

 

ค า่  บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร  

19.00น. น าทกุทา่นอ าลา จอรแ์ดน เดนิทางสูส่นามบนิ CHECK IN GROUP  

 สูท่า่อากาศยานนานาชาตคิวนีอเลยีอมัมาน AMM 

 (โดยจะมเีจา้หนา้ที ่VISA เมือ่ตอนขามาอ านวยความสะดวกแตท่า่น)  
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02.25 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิ ประเทศโอมานโดยสายการบนิ OMAN AIR เทีย่วบนิที ่WY412 

07.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิประเทศโอมาน (มสักตั MCT) เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง  

08.50 น. ออกเดนิทางกลบัสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ OMAN AIR เทีย่วบนิที ่WY815 

18.00 น. เดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิดว้ยความสวสัดิภ์าพและความประทบัใจ มริูล้มืเลอืน 

 

อตัราคา่บรกิาร 

โปรดศกึษารายละเอยีดใหค้รบถว้น 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ราคาเด็กเสรมิเตยีง 

(พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

ราคาเด็กไมเ่สรมิเตยีง 

(พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 
พักเดีย่วจา่ยเพิม่ 

02-09 เม.ย. 65 55,888 54,888 53,888 7,500 

09-15 เม.ย. 65  58,888 57,888 56,888 8,500 

30 เม.ย.-06 พ.ค. 65 

07-13 พ.ค. 65 

14-20 พ.ค. 65 

28 พ.ค.-03 ม.ิย. 65 

18-24 ม.ิย. 65 

09-15 ก.ค. 65 

23-29 ก.ค. 65 

55,888 54,888 53,888 7,500 

UPDATE 03 FEB 22 

 

เงือ่นไขในการจองทวัร ์

งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 16,000 บาท /ทา่น (หลงัการจองภายใน 3 วนั หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด) พรอ้ม

สง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 

งวดที ่2 : ช าระยอดสว่นทีเ่หลอื กอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั 

หากไม่ช าระค่าใช้จ่ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ

** การเลอืกทีน่ั่งบนเทีย่วบนิ อาจไมไ่ดต้ามทีร่อ้งขอ ขึน้อยูก่บั สถานการณ์ และทีน่ั่งวา่งของเทีย่วบนินัน้ๆ เบือ่งตน้ทาง

บรษัิทฯ ไดท้ าการจองทีน่ั่งแบบกลุม่จากทางสายการบนิไวแ้ลว้  

ในกรณีทีค่ณะออกเดนิทางต ่ากว่า 15 ท่าน ทางผูจ้ัดรายการ //ขอพจิารณายกเลกิการเดนิทาง หรอืเรยีกเก็บค่าทัวร์

เพิม่เตมิตามความเหมาะสมในการเดนิทางและจ านวนผูเ้ดนิทาง ณ ชว่งเวลานัน้ หากกรณีผูร้่วมเดนิทางในคณะสว่นใหญ ่

ไมย่นิดจีา่ยเพิม่ คณะทัวรนั์น้ จ าเป็นตอ้งยกเลกิเดนิทาง 

วนัทีเ่จ็ด (-/-/-) โอมาน – กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ              
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เอกสารประกอบขอวซีา่เขา้ประเทศจอรแ์ดน 

SCAN FILE สชีดัเจน กาง 2 หนา้เต็มๆ //หนังสอืเดนิทางไทยทีม่อีายใุนวันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืน และมหีนา้ว่าง

มากกวา่ 2 หนา้ 

 

กรณียกเลกิ 

ยกเลกิหลังจากวางเงนิมดัจ า บรษัิทฯจะคดิคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ วันนัน้ ทีไ่มส่ามารถคนืเงนิได ้(ตัวอยา่งเชน่ ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ, คา่วซีา่, คา่มดัจ าหอ้งพัก เป็นตน้) +คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท 

ยกเลกิหลังจากจา่ยเงนิเต็มจ านวน บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่ตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทจะท าเรือ่งยืน่เอกสารไป

ยงัสายการบนิ โรงแรม และในทุกๆการใหบ้รกิาร เพือ่ใหพ้จิารณาอกีครัง้ ทัง้นี้ อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนนิการ 

ซึง่ไมส่ามารถแจง้ไดว้่าสามารถคนืเงนิไดท้ัง้หมดหรอืบางสว่น หรอืไมไ่ดเ้ลย เพราะขึน้อยูก่ับการพจิารณาและตัดสนิใจ

ของสายการบนิ โรงแรมและในทกุๆบรกิารอืน่ๆเป็นส าคัญ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป - กลับโดยสายการบนิ โอมานแอร ์(Oman Air) ชัน้ประหยดั โดยสายการบนิโอมานแอร ์(Oman Air) 

ก าหนดน ้าหนักชัน้ประหยดั อยูท่ ี ่30 กโิลกรมั //โดยมกีระเป๋า เดนิทาง 1 ใบใหญเ่ทา่น ัน้ 

คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง  

ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่น เป็นเตยีงคูห่รอืเตยีงเดีย่ว ในโรงแรม ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน รวมท ัง้ส ิน้ 5 

คนื 

คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ 

คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ 

คา่วซีา่ประเทศจอรแ์ดน ในการยนืเอกสารใหแ้ลนดท์างจอรแ์ดนเป็นผูด้ าเนนิการ  

คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท (หมายเหต:ุ คา่ประกนัอุ

บติเิหตุส าหรับเด็กทีม่อีายนุอ้ยกว่า 2 ปี และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบรษัิทประกันฯจะชดใชค้่าสนิไหมทดแทน

เพยีงครึง่หนึง่ของสญัญาฯ) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง 

ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ฯลฯ 

คา่เชา่ผา้เชด็ตัวและคา่เชา่ตูล็้อคเกอร ์ทีโ่รงแรม เดดซ ีรสีอรท์แอนดส์ปา 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนอืรายการ 
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คา่ขีล่า, ขีอ่ฐู, รถมา้ลาก ฯลฯ  

 ค่ า ทิป ม ัคุ เ ท ศก์  พ น ัก ง า นข ับ ร ถ  ใ น ป ร ะ เ ท ศ จ อ ร์แ ด น  แ ล ะ  ห ัว ห น้ า ท ัว ร ์จ า ก เ มือ ง ไ ท ย 

(เป็นอตัราปกตติามมาตรฐาน ของการทอ่งเทีย่วประเทศจอรแ์ดน ) 

3 USD / ทา่น ส าหรบัมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ x 6 วนั = 18 USD 

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

3 USD /ทา่น ส าหรบัหวัหนา้ทวัรไ์ทย x 7 วนั = 21 USD 

รวมคา่ทปิ 51 USD/ทา่นหรอืประมาณ 1,680 บาทไทย 

คา่ทปิอืน่ๆ 

คา่ทปิมา้ทีเ่มอืงเพตรา้ ทา่นละ 3 -5 USD แลว้แตต่อ่รอง / เทีย่ว / ทา่น 

คา่ทปิคนขบัรถทีท่ะเลทรายวาดริมั ทา่นละ 2 USD / เทีย่ว / ทา่น 

คา่ทปิยกกระเป๋า ตามโรงแรมทีพ่กั 

 

ส าคญัมาก 

คา่ตรวจโควดิ-19 กอ่นการเดนิทาง 72 ช ัว่โมง (กอ่นออกจากประเทศไทย) 

คา่ตรวจโควดิ-19 หรอืท า QR-Code เพือ่ใชเ้ดนิทางท่องเทีย่วในต่างประเทศ (ขึน้อยู่กบันโยบายบาง

ประเทศ) 

คา่ตรวจโควดิ-19 ทีต่า่งประเทศ เพือ่ใชผ้ลตรวจในการเดนิทางกลบัประเทศไทย 

คา่ตรวจโควดิ-19 และ คา่โรงแรม AQ/SHA+ เมือ่เดนิทางกลบัมาถงึประเทศไทย 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนงัสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ และ คา่พาหนะ

ตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรณุาสอบถามอตัราคา่บรกิารจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุคร ัง้) 

คา่ภาษนี า้มนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯ ไดอ้อกต ัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

 

หมายเหต ุ

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ทา่น  

ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตุ

สดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ที่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย 

จากสายการบนิเมือ่เทีย่วบนิ “ดเีลย”์ หรอืลา่ชา้? หรอื เหตสุดุวสิยั หรอือบุตัเิหตตุา่ง ๆ 
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ราคานี้คดิตามราคาบัตรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึน้ ตามอัตราค่าน ้ามัน หรอื 

คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกลา่วและแจง้ใหท้า่นทราบ 

เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอื ถูกปฏเิสธการ

เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

หากลูกคา้ท่านใด ยืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัต ิลูกคา้ตอ้งช าระค่ามัดจ าทัวรท์ี ่15,000 บาท และค่าวซีา่ตามทีส่ถาน

ฑตูฯเรยีกเก็บ 

 

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง 

และมหีนา้ทีเ่หลอืไวป้ระทบัตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ 

** กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ** 

**ไมร่บัเลม่พาส ขา้ราชการเดนิทาง** 

**ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลเ์ดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทางทีท่า่นไดท้ า

การจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรณุาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีท่ราบ กอ่นการช าระเงนิคา่ต ัว๋ดงักลา่ว  

ถา้เกดิขอ้ผดิพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณี** 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตัด

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

 ดังนัน้ ลูกคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกล่าว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบุคคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลูกคา้สมัครใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจ านวนขัน้ต ่าทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/

หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลูกคา้

ช าระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี

ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื

ล่าชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สุขภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์่างๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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


