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Code: IP03-JOR-DeadSea-63RJ-Oct-51-57-A220705 

 

เดดซ ีจอรแ์ดน 6 วนั 3 คนื  
บนิตรงโดย รอยัล จอรแ์ดนเนยีนแอรไ์ลนส ์
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ตารางการเดนิทาง 

วันที ่ สถานทีท่อ่งเทีย่ว 
รายละเอยีด อาหาร โรงแรมทีพั่ก ระดับ 4 ดาว 

หรอืเทยีบเทา่ เชา้ กลางวัน เย็น 

วันทีห่นึง่ กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ออกเดนิทางสู่

กรงุอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน 
    

วันทีส่อง  อมัมาน – เมอืงมาดาบา –MOUNT NEBO – 
เดนิทางสูท่ะเลทรายวาดรัิม- Jeep Tour Safari 

   

RUM OASIS LUXURY 
CAMP 

WADI RUM / DELUXE 
TENT 

วันทีส่าม ทะเลทรายวาดรัิม –เมอืงเพตรา-เทีย่วชม มหา
นครเพตรา-เดนิทางสุเ่มอืงเดดซ ี    

GRAND EAST HOTEL 
RESORT & SPA /DEAD 

SEA 

วันทีส่ี ่ ทะเลสาบเดดซ ี(DEAD SEA) – ป้อมปราการ
แหง่เมอืงอมัมาน-โรงละครโรมันโบราณ 
ROMANS THEATER 

   
THE SIGNATURE HOTEL 

AMMAN 

วันทีห่า้ เมอืงอมัมาน- ป้อมอจัลนุ –เมอืงโบราณเจอราช      

วันทีห่ก ออกเดนิทางจาก จอรแ์ดน กลับสูป่ระเทศไทย     

 

ตารางเสน้ทางการบนิ 

เสน้ทางการบนิ 
เวลาออกเดนิทาง-เวลาถงึ

ปลายทาง 
เทีย่วบนิ 

ระยะเวลาในการเดนิทาง 
โดยประมาณ 

สวุรรณภมู ิBKK-AMM อมัมาน 00.25-05.10 RJ183 9 ชัว่โมง 

อมัมาน AMM-BKK สวุรรณภมู ิ 02.15-15.15 RJ182 8.30 ชัว่โมง 

 

***** ทาํไมตอ้งเลอืกเดนิทางกบัเรา #ทวัรจ์อรแ์ดนดดี ี***** 

1. เราคอืผูบ้กุเบกิเสน้ทางตะวนัออกกลาง และประเทศจอรแ์ดนอยา่งจรงิจัง เป็นบรษัิทฯแรกของไทยทีม่ยีอดเป็น
อนัดับ 1 มาตลอด 10 ปี จงึมชีว่งเวลาและวันเดนิทางใหค้นเลอืกไดม้ากกวา่ 

2. รายการทอ่งเทีย่วทีจ่ดัอยา่งลงตวั เพือ่ใหเ้หมาะกบันักทอ่งเทีย่วคนไทยมากทีส่ดุไมต่อ้งเดนิทางยอ้นไป ยอ้นมา 
เทีย่วสบาย การันตถีงึคณุภาพและราคาทีจ่ะไมม่บีรษัิทฯใด ใหค้ณุไดม้ากกวา่แน่นอน 

3. เราใชโ้รงแรม ระดบั 4 ดาว เราเลอืกโรงแรมทีม่คีวามสะดวกสบาย  นอนเพตรา้ 1 คนื / นอนอควาบา 1 คนื / 
นอนทีก่รงุอมัมานเมอืงหลวง 2 คนื (ไมน่อนเดดซเีนือ่งจากทีเ่ดดซไีมม่กีจิกรรมอะไรน่าสนใจ มแีคท่ะเลเดดซเีทา่นัน้ 
ทําใหเ้ราเสยีเวลาเปลีย่น โรงแรมและยังพลาดโอกาส ในการ SHOPPING ทีม่ทีางเลอืกมากมายทีก่รงุอมัมาน) 
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4. กรณีทีก่รุฟ๊ ออกเดนิทางมากกวา่ 20 ทา่น เรา จะใชร้ถ BUS ใหญ ่ม ีWIFI ON BUS // และกรณี ทีก่รุป๊
เดนิทางนอ้ยกวา่ 15  ทา่น  เราขอสงวนสทิธิใ์นการใชร้ถ BUS เล็ก 18 ทีน่ ัง่ในการเดนิทาง  //รถเล็กไมม่ ี
WIFI ON BUS คะ่ 

5. อาหารการกนิของประเทศจอรแ์ดน เนือ่งจากประเทศจอรแ์ดนนัน้ นับถอืศาสนาอสิลาม อาหารนัน้ยอ่มไมม่ี
สว่นผสมของเนือ้หม ู อาหารสว่นใหญ ่เนน้ แป้ง ไก ่แกะ ปลาและผัก  และสารพัดแป้งนานาชนดิ  อาหารสไตลบ์ารบ์ี
ควิ อาหารสไตลเ์ลบานอน (ผักใบเขยีวไมค่อ่ยม ีแตม่ะเขอืเทศประเทศนีก้รอบ อรอ่ยมาก ) และผักดอง เชน่แตงกวา่
ดอง พรกิดอง หัวไซเทา้ดอง  แครอทดอง กนิกบัซอสครมีหลากหลายชนดิใหเ้ลอืกสรร และทีไ่มค่วรพลาด นัน้คอื
บารบ์คีวิจานใหญแ่หง่กรงุอมัมาน ซึง่รา้นนีไ้ดรั้บรางวัลจาก TRIPADVISOR ดว้ย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

วันแรก   กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ออกเดนิทางสูก่รงุอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน ( -/-/-) 

 
21.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ประเทศ ชัน้ 4  

เคานเ์ตอร ์สายการบนิ ROYAL JORDANIAN เทีย่วบนิที ่RJ 183 
พบกบัเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

 
 

 



Page 4 of 15 

 

 

วันทีส่อง อมัมาน – เมอืงมาดาบา –MOUNT NEBO – เดนิทางสูท่ะเลทรายวาดรัิม- Jeep Tour Safari (B/L/D) 

 
00.25 น.ออกเดนิทาง สู ่เมอืงอมัมาน (AMM) โดยสายการบนิ ROYAL JORDANIAN เทีย่วบนิที ่RJ 183  

05.10 น.เดนิทางถงึสนามบนินานาชาต ิ(AMM อมัมาน ควนี อาเลยี QUEEN ALIA) 
ณ กรงุอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน  ใชเ้วลาในการเดนิทาง 8 ชัว่โมง 55 นาท ี
จะมเีจา้หนา้ทีด่า้น VISA มาคอยอํานวยความสะดวกแกค่ณะทัวร ์ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง) 
เมอืงหลวงของประเทศจอรแ์ดน หรอื ราชอาณาจักรฮชัไมตจ์อรแ์ดนศนูยก์ลางแหง่ตะวันออกกลางทีม่กีาร
ผสมผสานความเกา่แกเ่ขา้กบัยคุสมัยปัจจบุนั หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากรแลว้ รับสมัภาระ
เรยีบรอ้ยแลว้ ออกจากประตไูป ทางดา้นซา้ยมอื ทา่นสามารถแลกเงนิ,ซือ้SIM INTERNET ไดเ้ลย ราคา ณ 
วันที ่6 JUN 18 ลา่สดุ // ราคาขึน้อยูก่บั GB   
-INTERNET BUNDLE  6GB = 17 USD , 12GB = 19 USD , 18GB = 22 USD 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมาดาบา  (ประมาณ 50 กโิลเมตร)  อดตีเสน้ทางสําคัญสมัยโรมัน ดนิแดนอนั

ศักดิส์ทิธิแ์หง่เยรซูาเล็ม และเมอืงแหง่เรือ่งราวของโมเสสทีสํ่าคัญทางหนา้ประวัตศิาสตรข์องศาสนายดูา , ครสิต ์
และอสิลาม ยังเป็นศนูยก์ลางทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งการทําโมเสก เป็นศลิปะการตกแตง่ดว้ยชิน้แกว้ , หนิ, หรอืกระเบือ้งชิน้
เล็กๆ ซึง่ใชใ้นการตกแตง่มหาวหิาร หรอืในปัจจบุนัใชป้ระยกุตใ์นการตกแตง่บา้นเรอืนหรอื เมอืงแหง่โมเสก  

ชม โบสถก์รกี-ออโธดอกซแ์หง่เซนตจ์อรจ์ ถกูสรา้งในราวปี ค.ศ. 600 ยคุของไบแซนไทน ์ชมภาพแผน
ทีด่นิแดนศักดสิทิธิแ์หง่เยรซูาเลม ตกแตง่โดยโมเสกสตีา่งๆ ประมาณ 2.3 ลา้นชิน้แสดงถงึพืน้ทีด่นิแดน
ศักดิส์ทิธิต์า่งๆ ในแถบรอบทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน, เยรซูาเลม, แมน้ํ่าจอรแ์ดน, ทะเลเดดซ,ี เขาไซนาย, อยีปิต ์
ฯลฯ  
 
 

 
 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่ยอดเขาเมาทเ์นโบ MOUNT NEBO มคีวามสงู 817 เมตร จากระดับน้ําทะเล เชือ่กนัวา่
เป็นสถานทีฝั่งศพของโมเสส ผูนํ้าชาวยวิทีเ่ดนิทางจากอยิปิตม์ายังเยรซูาเลม และเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่ดุแหง่
หนึง่ของจอรแ์ดน ทีแ่หง่นีเ้ป็นสถานทีส่ดุทา้ยของโมเสส กอ่นจะชีท้างใหผู้ส้บืทอดนําพาผูค้นไปยังดนิแดนพันธ
สญัญา ในประเทศอสิราเอลปัจจบุนั เมือ่ยนือยูบ่นยอดเขาจะมองไปเห็นดนิแดนแหง่พันธะสญัญา  THE 
PROMISED LAND  ทีโ่มเสสเคยเห็นบนยอดเขานี ้และเป็นทีจ่ารกิแสวงบญุของชาวครสิตม์าแตโ่บราณ และ
โบสถบ์นยอดเขาไดถ้กูสรา้งขึน้ในปลายศตวรรษทีส่ีเ่พือ่เป็นการบง่ชีจ้ดุทีค่าดวา่โมเสสเสยีชวีติ   MOUNT 
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NEBOยังเคยเป็นสถานทีม่าเยอืนของสนัตะปาปา ของศาสนาครสิต ์โดยสนัตะปาปาจอหน์ปอลที ่ 2 ไดม้าแวะ
พํานักทีน่ี ่ระหวา่งการเดนิทางไปเยอืนดนิแดนศักดิส์ทิธิ ์และไดป้ลกูตน้มะกอก สญัญลักษณ์ของสนัตภิาพไว ้
ขา้งๆโบสถไ์บแซนไทนด์ว้ย 
 

 
ชมพพิธิภัณฑข์นาดยอ่ม ภายในเก็บสิง่ของตา่ง ๆ ทีข่ดุพบภายในบรเิวณนี ้พรอ้มทัง้มภีาพถา่ยตา่ง ๆ 

ภาพถา่ยทีสํ่าคัญคอืภาพทีโ่ป๊บ จอหน์ ปอลที ่2 เสด็จมาแสวงบญุทีน่ีแ่ละไดป้ระกาศใหเ้ป็นดนิแดนศักดิส์ทิธิ ์ใน
ปี ค.ศ. 2000 

ชมอนุสรณ์ไมเ้ทา้ศักดิส์ทิธแ์หง่โมเสส ออกแบบเป็นลักษณะเป็นไมเ้ทา้ในรปูแบบไมก้างเขน โดยอทุศิ
เป็นสญัลักษณ์ของโมเสส และพระเยซ ู  เชญิถา่ยรปู ณ จดุชมววิ โดยในวันทีท่อ้งฟ้าแจม่ใส ทา่นสามารถ
มองเห็น แมน้ํ่าจอรแ์ดน, ทะเลเดดซ,ี เมอืงเจอรโิก และประเทศอสิราเอล ไดจ้ากจดุนีอ้ยา่งชดัเจน  
เทีย่ง     บรกิารอาหารกลางวัน  ณ รา้นอาหาร 
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จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลทรายวาดรัิม (WADI RUM) ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท ี 

ทะเลทรายแหง่นีใ้นอดตีเป็นเสน้ทางคาราวานจากประเทศซาอฯุ เดนิทางไปยังประเทศซเีรยีและปาเสลไตน์  
(เคยเป็นทีอ่ยูอ่าศัยของชาวนาบาเทยีนกอ่นทีจ่ะยา้ยถิน่ฐานไปสรา้งอาณาจักรอนัยิง่ใหญท่ีเ่มอืงเพตรา้) ในศกึ
สงครามอาหรับรโีวลทร์ะหวา่งปีค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแหง่นีไ้ดถ้กูใชเ้ป็นฐานบญัชาการในการรบของ
นายทหารชาวองักฤษ ทอี ีลอวเ์รนซแ์ละเจา้ชายไฟซาล ผูนํ้าแหง่ชาวอาหรับรว่มรบกนัขบัไลพ่วกออตโตมันที่
เขา้มารกุรานเพือ่ครอบครองดนิแดนและตอ่มายังไดถ้กูใชเ้ป็นสถานทีจ่รงิในการถา่ยทําภาพยนตฮ์อลลวีดูอนั
ยิง่ใหญใ่นอดตีเรือ่ง “LAWRENCE OF ARABIA” (และในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวัลออสการไ์ดถ้งึ 7 
รางวัล และรางวัลจากสถาบนัอืน่ๆ มากกวา่ 30 รางวัล นําแสดงโดย PETER O'TOOLE, OMAR SHARIF  

นําทา่น น่ังรถกระบะเปิดหลังคารับบรรยากาศทะเลทราย   ทีถ่กูกลา่วขานวา่สวยงามทีส่ดุของโลกแหง่ห
นีง่ ดว้ยเม็ดทรายละเอยีดสสีม้อมแดงอนัเงยีบสงบทีก่วา้งใหญไ่พศาล (สขีองเม็ดทราบนัน้ปรับเปลีย่นไปตาม
แสงของดวงอาทติย)์  ชมน้ําพแุหง่ลอวเ์รนซ์  สถานทีใ่นอดตีนายทหาร ทอี ีลอวเ์รนซ ์ทหารชาวองักฤษใชเ้ป็น
สถานทีพั่กและคดิแผนการสูร้บกนัพวกออตโตมัน  
 

 

http://www.imdb.com/name/nm0001725/
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คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพั่ก  
 นําทา่นเขา้พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว RUM OASIS LUXURY CAMP WADI RUM / DELUXE TENT 
 

วันทีส่าม ทะเลทรายวาดรัิม  –เมอืงเพตรา-เทีย่วชม มหานครเพตรา-เดนิทางสุเ่มอืงเดดซ ี(B/L/D) 

 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

นําทา่นสูเ่มอืงเพตรา้ (ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 
สิง่มหัศจรรยข์องแหง่โลกใหม ่จากการตัดสนิโดยการโหวตจากบคุคลนับลา้นทั่วโลกในวันมหัศจรรย ์07/ 
07/ 07) มหานครสดีอกกหุลาบทีซ่อ่นตัวอยูใ่นหบุเขาแหง่โมเสส (WADI MUSA) มปีระวัตศิาสตรอ์นั

ยาวนานหลายพันปีเคยเป็นถิน่ทีอ่ยูอ่าศัยทัง้ชาวอโีดไมทจ์วบจนกระทั่งถงึยคุรุง่เรอืงเฟ่ืองฟใูนการเขา้มา
ครอบครองดนิแดนของชาวอาหรับเผา่เรร่อ่นนาบาเทยีนในชว่งระหวา่ง 100 ปี กอ่นครสิตกาล – ปี ค.ศ 
100และไดเ้ขา้มาสรา้งอาณาจักร, บา้นเมอืง ฯลฯ จนกระทั่งในปีค.ศ. 106 นครแหง่นีต้กอยูภ่ายใตก้าร
ปกครองของอาณาจักรโรมันทีนํ่าโดย กษัตรยิท์ราจัน และไดผ้นกึเมอืงแหง่นีใ้หเ้ป็นหนึง่ในอาณาจักร
โรมันแหง่แหลมอาระเบยีตะวันออก  
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(ทกุทา่นสามารถขีม่า้ภายในเสน้ทางทีม่า้เดนิในเพตราได ้ซึง่รวมอยูใ่นคา่บตัรแลว้ เพยีงแตต่อ้งจา่ยคา่ทปิแกค่น
จงูมา้ ทา่นละ 5 USD ตอ่ทา่น /ตอ่เทีย่ว หรอืแลว้แตก่ารตอ่รองราคา กบัคนจงูมา้  
กรณีอยากขีล่า, ขีอ่ฐู, รถมา้ลาก ฯลฯ สอบถามโดยตรงตอ่เจา้หนา้ทีห่รอืสอบถามทีห่ัวหนา้ทัวร)์   

ระยะทางทีเ่ดนิเขา้ไปในเพตรา ประมาณ  800 เมตร บนถนนทรายเพือ่ตรงเขา้สูห่นา้เมอืงพรอ้มชม
ทัศนยีภาพรอบขา้งทีเ่ป็นภเูขาทัง้สองฝ่ัง ธารน้ํา คลังสมบตั ิภเูขาทัง้สองฝ่ังทีม่รีปูรา่งหนา้ตาตา่งกนัออกไป 
 

นําทา่นเดนิเทา้เขา้สูถ่นนเขา้เมอืง THE SIQ เป็นชอ่งทางเดนิทีข่นาบสองฝ่ังดว้ยหนา้ผา กวา่ 1.5 
กโิลเมตรทีเ่กดิจากการแยกตัวของเปลอืกโลกและการซดัเซาะของน้ําเมือ่หลายลา้นปีกอ่น สว่นใหญท่างเดนิรม่ๆ 
สบายๆ (ทางเดนิคอ่นขา้งลาดลง ไมเ่หนือ่ย ระหวา่งทางก็มมีมุสวยๆ ใหเ้ก็บภาพเรือ่ยๆ และมบีรรดาคนมาขาย
ของทีร่ะลกึ เดนิชมความสวยงามของผาหนิสชีมพสูงูชนัทัง้ 2 ขา้งคลา้ยกบัแคนยอนนอ้ย ๆ และ สิง่กอ่สรา้ง รปู
ปัน้แกะสลัก ตา่งๆ 
 
 
 

 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  รา้นอาหาร 
 สมควรแกเ่วลา นําคณะเดนิทางสูเ่มอืงเดดซ ีโดยใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัง่โมง  
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ โรงแรมแรมทีพั่ก 

 นําทา่นเขา้พักโรงแรม GRAND EAST HOTEL RESORT & SPA /DEAD SEA หรอืเทยีบเทา่ 
 

วันทีส่ี ่ทะเลสาบเดดซ ี( DEAD SEA) – ป้อมปราการแหง่เมอืงอมัมาน-โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER 

(B/L/D) 

 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ทะเลเดดซ ี (DEAD SEA) ทะเลสาบเดดซตีัง้อยูพ่รมแดนระหวา่งอสิราเอลและจอรแ์ดน เกดิจากน้ําที่
ไหลมาจากลําธารในจอรแ์ดน มสีว่นผสมของโซเดยีมและแมกนเีซยีม ทําปฏกิริยิากบัน้ําพรุอ้นทีอ่ยูด่า้นลา่ง
ทะเลสาบ โดยมคีวามเค็ม มากกวา่ทะเลอืน่ถงึ 4 เทา่ มคีวามยาว 76 กโิลเมตร กวา้งถงึ 18 กโิลเมตร มจีดุลกึ
ทีส่ดุคอื 400 เมตร และอยูตํ่า่กวา่ระดับน้ําทะเล 417.5 เมตร นับเป็นพืน้ทีท่ีอ่ยูตํ่า่กวา่ระดับน้ําทะเลมากทีส่ดุใน
โลก น้ําในทะเลเดดซมีคีวามหนาแน่นมาก มเีกลอืละลายในน้ําถงึ 25% จงึทําใหว้ัตถลุอยเหนอืน้ํา แมแ้ตค่นวา่ย
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น้ําไมเ่ป็นก็ลอยตัวไดใ้นเดดซแีละถกูบนัทกึลงในหนังสอื กนิเนสส ์วา่ เป็นจดุทีตํ่า่ทีส่ดุในโลก เชญิทา่น อสิระใน
การลงเลน่น้ําทะเลและพสิจูน ์ความจรงิวา่ทา่นลอยตัวไดจ้รงิหรอืไม ่
(การลงเลน่น้ําในทะเลนัน้มวีธิขีัน้ตอนการลงเลน่ และขอ้ควรระวังตา่งๆ ควรฟังคําแนะนําจากมัคคเุทศกท์อ้งถิน่
และหัวหนา้ทัวร)์ 
 นําทา่นเดนิทางเขา้ สูก่รงุอมัมาน ระหวา่งทางแวะซือ้ผลติภัณฑท์ีทํ่าจากเดดซ ีเชน่ โคลนพอกตัว พอก
หนา้ สบู ่และสนิคา้อืน่ทีทํ่าจากเดดซอีกีมากมาย จากนัน้เดนิทางตอ่สูก่รงุอมัมาน 

 
 

 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  รา้นอาหาร 
นําทา่น ชมรอบเมอืงหลวงกรงุอมัมาน เมอืงหลวงทีต่ัง้อยูบ่นภเูขา7ลกูและมปีระวัตศิาสตรย์าวนาน

มากกวา่ 6,000 ปีผา่นชมยา่นเมอืงเกา่,เมอืงใหม,่ยา่นธรุกจิ,ตลาดใจกลางเมอืง,ยา่นคนรวย ฯลฯ  
ชมป้อมปราการแหง่กรงุอมัมาน  (CITDAEL) ถกูสรา้งขึน้เพือ่เป็นจดุสงัเกตเหตบุา้น การเมอืงตา่งๆรอบ

เมอืงเชญิอสิระถา่ยรปูตรงจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุของเมอืงแหง่นี ้โดยมฉีากหลังเป็น  โรละครโรมัน  
ROMANSTHEATER ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในประเทศจอรแ์ดนจผุูช้มไดถ้งึ 6,000 คน และตกึรามบา้นชอ่งทีต่ัง้อยู่
บนภเูขาสงูอนัแปลกตายิง่นักทีส่นันษิฐานวา่น่าจะถกูสรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 161 -180 ในสมัยโรมัน พระราชวัง
เกา่อมุเมยาด  สรา้งขึน้ในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผูนํ้าชาวมสุลมิ ของราชวงศ ์ในสมัยมสุลมิไดเ้ขา้มาปกครอง
ประเทศจอรแ์ดนซึง่ภายในประกอบหอ้งทํางาน, หอ้งรับแขกฯลฯ  

ผา่นชมพระราชวังของพระมหากษัตรยิ ์ อบัดลุลาหท์ีส่อง ( RAGHADAN PALACE) ทีต่ัง้อยูบ่นภเูขามี
ทําเลทีส่วยงามมากทีส่ดุในกรงุอมัมาน และมทีหารคอยเฝ้าดแูลตรวจตราอยา่งเขม้งวด  
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คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ  รา้นอาหารของโรงแรมทีพั่ก 
 นําทา่นเขา้พักโรงแรมระดับ 4 ดาว THE SIGNATURE HOTEL AMMAN หรอืเทยีบเทา่ 
 

วันทีห่า้ เมอืงอมัมาน- ป้อมอจัลนุ –เมอืงโบราณเจอราช  (B/L/D) 

 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
นําทา่นเดนิทางไปยังเมอืงอจัลนุ  (AJLOUN CASTLE)  ใชเ้วลาในการเดนิทาง 1 ชัว่โมง 40 นาท ี 

อยูท่างดา้นเหนอืของเมอืงเจอราชไปเล็กนอ้ยเมอืงทีต่ัง้อยูบ่นภเูขาสงูทีห่อ้มลอ้มไปดว้ยป่าตน้สนและตน้มะกอก  
ชมปราสาทแหง่เมอืงอจัลนุถกูสรา้งโดยพวกนักรบมสุลมิ ในปี ค.ศ. 1184 -1185 ใชเ้ป็นป้อมทหารในการตอ่สูร้บ
กบัพวกนักรบครเูสด และในปี ค.ศ. 1260 ถกูเขา้ทําลายโดยกองทัพมองโกลส ์

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ชมนครเจอราช (JERASH) หรอื“เมอืงพันเสา”เป็นอดตี 1 ใน 10 หัวเมอืงเอกตะวันออกอนัยิง่ใหญข่อง

อาณาจักรโรมัน สนันษิฐานวา่เมอืงนีน่้าจะถกูสรา้งในราว 200 – 100 ปีกอ่นครสิตกาล เดมิทใีนอดตีเมอืงแหง่นี้
ชือ่วา่ ในปี ค.ศ. 749 นครแหง่นีไ้ดถ้กูแผน่ดนิไหวครัง้ใหญทํ่าลาย และถกูฝังกลบโดยทรายหลังจากนัน้ก็ไดส้ญู
หายไปเป็นนับพันปี ชมซุม้ประตกูษัตรยเ์ฮเดรยีนและสนามแขง่มา้ฮปิโปโดรม 
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นําทา่นเดนิเขา้ประตทูางทศิใต ้ชมโอวัลพลาซา่ สถานทีช่มุนุม พบปะ สงัสรรคข์องชาวเมอืง, วหิารเทพ

ซอีสุฯลฯโรงละครทางทศิใต ้(สรา้งในราวปี ค.ศ. 90-92) จผุูช้มไดถ้งึ 3,000 คน มจีดุเสยีงสะทอ้นตรงกลางโรง
ละคร เชญิทดสอบกบัความอศัจรรยเ์พยีงพดูเบา ๆก็จะมเีสยีงสะทอ้นกอ้งเขา้มาในหขูองเรา  
 

 
ชมวหิารเทพอีารเ์ทมสิ เป็นเทพปีระจําเมอืงเจอราช สรา้งในราวปี ค.ศ. 150 สรา้งขึน้พือ่ใชเ้ป็นสถานที่

สําหรับทําพธิบีวงสรวง และบชูายัญตอ่เทพอีงคน์ี ้แบง่เป็น 3 ชัน้ คอื ชัน้นอก ชัน้กลาง ชัน้ใน 
 

นําทา่นเดนิเขา้สู ่ถนนคารโ์ด หรอื ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักทีใ่ชเ้ขา้-ออกเมอืงแหง่นีบ้นถนนนัน้ยัง
มรีิว้รอยทางของลอ้รถมา้,ฝาทอ่ระบายน้ํา,ซุม้โคมไฟ,บอ่น้ําดืม่ของมา้ ชมน้ําพใุจกลางเมอืง (NYMPHAEUM) 
สรา้งในราวปี ค.ศ. 191 เพือ่อทุศิแดเ่ทพธดิาแหง่ขนุเขา ซึง่เป็นทีนั่บถอืของชาวเมอืงแหง่นี ้มทีีพ่น่น้ําเป็นรปูหัว
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สงิโตทัง้เจ็ด และตกแตง่ดว้ยเทพตา่งๆ ประจําซุม้ดา้นบนของน้ําพฯุลฯ  
 

จากนัน้เดนิทางตอ่สูก่รงุอมัมานหลังจากนัน้อสิระ ชอ้ปป้ิง หา้ง CITY MALL- CARREFOUR เป็น 2 หา้ง
ใหญต่ดิกนั มขีองแบรนดเ์นม  
ใหเ้ลอืกสรรมากมาย 

คํา่ รกิารอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ จากนัน้สมควรแกเ่วลา พาคณะเดนิทางไปยังสนามบนิ 
สูส่นามบนินานาชาต ิ(AMM อมัมาน ควนี อาเลยี QUEEN ALIA)  
 

วันทีห่ก ออกเดนิทางจาก จอรแ์ดน กลับสูป่ระเทศไทย (-/-/-) 

 
02.15 น. ออกเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย ดว้ยสายการบนิ ROYAL JORDANNIAN เทีย่วบนิที ่RJ182 

15.15 น. เดนิทางกลับ ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิดว้ยความสวัสดภิาพและความประทับใจ มริูล้มืเลอืน 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ 

(พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ราคาเด็กเสรมิเตยีง 
(พักกบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น) 

ราคาเด็กไมเ่สรมิเตยีง  
(พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พักเดีย่วจา่ยเพิม่ 

01-06 ต.ค. 65 
04-09 ต.ค. 65 
07-11 ต.ค. 65 

51,988 บาท 51,988 บาท 51,988 บาท 6,500 บาท 

11-16 ต.ค. 65 
18-23 ต.ค. 65 
22-27 ต.ค. 65 

55,988 บาท 55,988 บาท 55,988 บาท 6,500 บาท 

20-25 ต.ค. 65 57,988 บาท 57,988 บาท 57,988 บาท 6,500 บาท 

UPDATE 13JUN22 
เงือ่นไขในการจองทัวร ์
งวดที ่1 : สํารองทีน่ั่งจา่ย 16,000 บาท /ทา่น (หลังการจองภายใน 3 วัน) พรอ้มสง่สําเนาหนังสอืเดนิทาง 

งวดที ่2 :ชาํระยอดสว่นทีเ่หลอื กอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วัน หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ําหนด 

หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกําหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

** การ LOCK ทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ อาจไมไ่ดต้ามทีข่อ ขึน้อยูก่บัสายการบนิ นัน้ๆ ปกต ิจะล็อกเป็น Zone กรุ๊ฟเราอยูแ่ลว้
คะ่ แตท่างเรา จะขอพนักงานหนา้เคานเ์ตอรต์อนออกตั๋วใหอ้กีท ี 
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ในกรณีทีค่ณะออกเดนิทางตํา่กวา่ 15 ทา่น ทางผูจั้ดรายการ //ขอพจิารณายกเลกิการเดนิทาง หรอืเรยีกเก็บคา่ทัวร์

เพิม่เตมิตามความเหมาะสมในทรปิเดนิทางและจํานวนผูเ้ดนิทางตอนนัน้ๆ หากกรณีผูร้ว่มเดนิทางในคณะ ไมย่นิดจีา่ยเพิม่ 
คณะทัวรนั์น้ จําเป็นตอ้งยกเลกิเดนิทาง  
 

 กรณียกเลกิ  

ยกเลกิหลังจากวางเงนิมัดจํา บรษัิทฯจะคดิคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ วันนัน้ ทีไ่ม่

สามารถ คนืเงนิได ้(ตัวอยา่งเชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ, คา่วซีา่, คา่มัดจําหอ้งพัก เป็นตน้)  
ยกเลกิหลังจากจา่ยเงนิเต็มจํานวน บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่ตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทจะทําเรือ่งยืน่เอกสารไป
ยังสายการบนิ โรงแรม และในทกุๆการใหบ้รกิาร เพือ่ใหพ้จิารณาอกีครัง้ ทัง้นี ้อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดําเนนิการ 
ซึง่ไมส่ามารถแจง้ไดว้า่สามารถคนืเงนิไดทั้ง้หมดหรอืบางสว่น หรอืไมไ่ดเ้ลย เพราะขึน้อยูก่บัการพจิารณาและตัดสนิใจ
ของสายการบนิ โรงแรมและในทกุๆบรกิารอืน่ๆเป็นสําคัญ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม – ไมร่วมอะไรบา้ง  

 
คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับโดยสายการแหง่ชาต ิโรยัลจอรแ์ดนเนีย่ล ชัน้ประหยัด  
คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่าํนาญเสน้ทาง  

คา่ทีพั่กหอ้งละ 2 ทา่น เป็น TWIN ROOM หรอื TRP ROOM ในโรงแรม ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั รวม

ทัง้สิน้ 4 คนื 
คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ 

คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ 
คา่วซีา่ประเทศจอรแ์ดน   

คา่บรกิารนําทัวรโ์ดยมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์ 

คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ (น้ําหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท  
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
คา่จัดทําหนังสอืเดนิทาง 

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

คา่เชา่ผา้เชด็ตัวและคา่เชา่ตูล็้อคเกอร ์ทีโ่รงแรม เดดซ ีรสีอรท์ แอนด ์สปา 
คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนอืรายการ 

คา่ขีล่า, ขีอ่ฐู, รถมา้ลาก ฯลฯ  
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คา่ทปิมัคเุทศก ์พนักงานขบัรถ ในประเทศจอรแ์ดน และ หัวหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทย 
 (เป็นอตัราปกตติามหลักสากลของการทอ่งเทีย่ว ) 
3 USD / ทา่น สําหรับมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ x 5 วัน = 15 USD 

2 USD / ทา่น สําหรับคนขบัรถตอ่วัน x 5 วัน = 10 USD 
3 USD /ทา่น สําหรับหัวหนา้ทัวรไ์ทย x 7 วัน = 21 USD 

รวมคา่ทปิ 46 USD/ทา่น 

คา่ทปิอืน่ๆ 
คา่ทปิมา้ทีเ่มอืงเพตรา้ ทา่นละ 3 -5 USD แลว้แตต่อ่รอง / เทีย่ว / ทา่น 
คา่ทปิคนขบัรถทีท่ะเลทรายวาดรัิม ทา่นละ 2 USD / เทีย่ว / ทา่น 

หมายเหต ุ

 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ทา่น  ซึง่ใน

กรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ
เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  
บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย 
จากสายการบนิเมือ่เทีย่วบนิ “ดเีลย”์ หรอืลา่ชา้? หรอื เหตสุดุวสิยั หรอือบุตัเิหตตุา่ง ๆ 
ราคานีค้ดิตามราคาบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจบุนั หากมกีารปรับราคาบตัรโดยสารสงูขึน้ ตามอตัราคา่น้ํามัน หรอื 

คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกลา่วและแจง้ใหท้า่นทราบ 
เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอื ถกูปฏเิสธการ
เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 
หากลกูคา้ทา่นใด ยืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัต ิลกูคา้ตอ้งชาํระคา่มัดจําทัวรท์ี ่15,000 บาท  และคา่วซีา่ตามทีส่ถาน

ฑตูฯ เรยีกเก็บ 
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โปรดทราบ 
 

1. กรณุาชําระคา่มัดจําทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนด หากลกูคา้ไมช่ําระตามกําหนดระบบจะตดัชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมัติ เพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนทําใหล้กูคา้ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีกูคา้กลุม่ใหญย่กเลกิการเดนิทางกระทันหนั ภยั
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถกูยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ  หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งชําระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่ว เพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
ชําระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนดอยา่งเครง่ครัด  หากลกูคา้ไมป่ฏบิตัติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑตู บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อํานวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลกูคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีด่แูล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตัว๋ใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไมว่า่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล  หากลกูคา้ไมไ่ด ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจํานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจํานวนขัน้ตํา่ทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ําระมาแลว้เต็มจํานวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ชําระดว้ยบตัรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิกัคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจํ้าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตั ิ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิกําหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีสํ่าคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ  โรคประจําตวั ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะนําใหท้า่นซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรณุาแจง้ความจํานงคก์บัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ีบ้รษัิทฯเป็นเพยีงตวัแทนขายมไิดเ้ป็นผูดํ้าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูดํ้าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนีไ้ดต้ลอดเวลา ทัง้นี ้บรษัิทฯขอจํากดัความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจํานวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลกัฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึชําระเงนิมดัจาํ 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 
 

 


