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DEEP JOURNEY JORDAN 

WITH AON SARAWUT 

7วนั 4 คนื บนิตรง โดยสายการบนิ รอยลัจอรแ์ดนเนยีน 
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 สเปเชีย่ลสดุ!! เดนิทางกบัซปุตาร ์ “อน้ สราวธุ มาตรทอง” ผูผ้กูจติวญิญาณไวก้บัการเดนิทาง  

อาสาพาคณุเทีย่วแบบเจาะลกึ พรอ้มชา่งภาพอารมณ์ด ีดกีรลีกูศษิยค์รเูล็ก ฉายาชตัเตอรเ์ทพเกาะตดิไปกบัคณุ   ชกั

ภาพในทกุสถานที ่💙ใหท้กุทา่นไดห้ลอ่เหลาสวยงามและประทับใจตลอดการเดนิทางแน่นอน 

 ( รปูโพสตต์อ้งมา รปูเผลอตอ้งม✌ี🏻) 

 🏻 ซปุตารผ์ูรั้กการเดนิทางเป็นชวีติจะตามตดิเซอรว์สิดแูลทกุทา่นตลอดการเสน้ทางซปุตาร ์ผูรั้กการเดนิทางเป็นชวีติ

จติใจ พรอ้มเซอรว์สิและดแูลทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

  พเิศษสดุ!!  น าทกุทา่น แชน่ ้าพรุอ้นใชค้วามรอ้นบ าบดั ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ ณ MAIN HOT SPRIN RESORT & 

SPA โรงแรมทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่เมอืงเดดซ ีพรอ้มทานกลางวันเกรฯ๋ ววิคลูไมเ่หมอืนใคร 

  พเิศษสดุ!!  น าทกุทา่นเ้า้สู ่ประสบการณ์ PETRA KITCHEN ซึง่เป็นรา้นอาหารทีม่ชี ือ่เสยีงมากใน 

เมอืงเพตรา อาหารค า่มือ้นีจ้ะพเิศษสดุๆ เพราะทกุทา่นจะไดม้สีว่นรว่มสรา้งสรรคเ์มนูดว้ยตัวทา่นเอง 

กบัอาหารพืน้เมอืงสดุคลาสสคิแบบฉบบั  “เบดอูนิ” 

  พเิศษสดุ!!  ส าหรับทกุทา่น รับ้องทีร่ะลกึ “้วดทรายจอรแ์ดนสลกัชือ่ตวัทา่นเอง” 

 

ตารางการเดนิทาง 

วันที ่ สถานทีท่อ่งเทีย่ว 
รายละเอยีด อาหาร โรงแรมทีพ่ัก ระดับ 4 ดาว 

หรอืเทยีบเทา่ เชา้ กลางวัน เย็น 

วันทีห่นึง่ 25 ธ.ค.65 กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ– 

ออกเดนิทางสูก่รงุอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน 
    

วันทีส่อง  26 ธ.ค.65 อมัมาน – เจอราช JERASH 
   

AMBASSADOR HOTEL 

@AMMAN 

วันทีส่าม 27 ธ.ค.65 มาดาบา -เมาทเ์นโบ MOUNT 

NEBO - SHOUBAK โชบคั – รา้นอาหาร 

PETRA KITCHEN - เพตรา          

   
PETRA MOON  

@PETRA 

วันทีส่ี ่ 28 ธ.ค. 65 เพตรา PETRA – วาดรัิม - 

ทะเลสาบเดดซ ี(DEAD SEA) 
   

MAZAYEN CAMP BUBBLE 

TENT @WADI RUM 

วันทีห่า้ 29 ธ.ค. 65 อควาบา AQABA – เดดซ ีDEAD 

SEA   
   

HOLIDAY INN DEAD SEA 

RESORT @DEAD SEA 

วันทีห่ก 30 ธ.ค.62 เดดซ ีDEAD SEA - แชน่ ้าพรุอ้น 

MAIN HOT SPRIN RESORT & SPA  
    

วันทีเ่จ็ด 31 ธ.ค.62 ออกเดนิทางจากจอรแ์ดน กลับสู่

ประเทศไทย 
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ตารางเสน้ทางการบนิ 

เสน้ทางการบนิ 
เวลาออกเดนิทาง-เวลาถงึ

ปลายทาง 
เทีย่วบนิ 

ระยะเวลาในการเดนิทาง 

โดยประมาณ 

สวุรรณภมู ิBKK-AMM อมัมาน 0020-0450 RJ183 9 ชัว่โมง 

อมัมาน AMM-BKK สวุรรณภมู ิ 0115-1425 RJ182 8 ชัว่โมง 30 นาท ี

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนัแรก  25 ธ.ค.65  สนามบนิสวุรรณภมู ิBKK (-/-/-) 

 

21.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสาร้าออกระหวา่งประเทศ ประเทศ ช ัน้ 4  

เคานเ์ตอร ์สายการบนิ ROYAL JORDANIAN เทีย่วบนิที ่RJ 183 

พบกบัเจา้หนา้ที่้ องบรษัิทฯ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

วนัทีส่อง 26 ธ.ค. 65  อมัมาน – เจอราช JERASH       (B/L/D) 

 

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

04.50 น.เดนิทางถงึสนามบนินานาชาต ิ(AMM อมัมาน ควนี อาเลยี QUEEN ALIA) 

ณ กรงุอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน  ใชเ้วลาในการเดนิทาง 9 ช ัว่โมง 

จะมเีจา้หนา้ทีด่า้น VISA มาคอยอ านวยความสะดวกแกค่ณะทัวร ์ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง) 

เมอืงหลวง้องประเทศจอรแ์ดน หรอื ราชอาณาจักรฮชัไมตจ์อรแ์ดนศนูยก์ลางแหง่ตะวันออกกลางทีม่กีาร

ผสมผสานความเกา่แกเ่้า้กบัยคุสมยัปัจจบุนั หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเ้า้เมอืง และศลุกากรแลว้ รับสมัภาระ

เรยีบรอ้ยแลว้ ออกจากประตไูป ทางดา้นซา้ยมอื ทา่นสามารถแลกเงนิ,ซือ้ SIM INTERNET ไดเ้ลย  

ราคา้ึน้อยูก่บั GB   

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

น าทกุทา่นเดนิทางเ้า้สูท่ีพั่ก CHECK IN ณ โรงแรม AMBASSADOR HOTEL พักผอ่นตามอธัยาศัย   
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เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่น ชมรอบเมอืงหลวงกรงุอมัมาน เมอืงหลวงทีต่ัง้อยูบ่นภเู้า7ลกูและมปีระวัตศิาสตรย์าวนานมากกวา่ 

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

 

ชมป้อมปราการแหง่กรงุอมัมาน (CITDAEL) ถกูสรา้ง้ึน้เพือ่เป็นจดุสงัเกตเหตบุา้น การเมอืงตา่งๆรอบเมอืง

เชญิอสิระถา่ยรปูตรงจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุ้องเมอืงแหง่นี ้โดยมฉีากหลังเป็น โรละครโรมนั 

ROMANSTHEATER ทีม่ี้ นาดใหญท่ีส่ดุในประเทศจอรแ์ดนจผุูช้มไดถ้งึ 6,000 คน และตกึรามบา้นชอ่งที่

ตัง้อยูบ่นภเู้าสงูอนัแปลกตายิง่นักทีส่นันษิฐานวา่น่าจะถกูสรา้ง้ึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 161-180 ในสมยัโรมนั  

 

พระราชวงัเกา่อมุเมยาด สรา้ง้ึน้ในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผูน้ าชาวมสุลมิ ้องราชวงศ ์ในสมยัมสุลมิไดเ้้า้

มาปกครองประเทศจอรแ์ดนซึง่ภายในประกอบหอ้งท างาน, หอ้งรับแ้กฯลฯ  

 

ผา่นชมพระราชวงัของพระมหากษตัรยิ ์อบัดลุลาหท์ีส่อง (RAGHADAN PALACE) ทีต่ัง้อยูบ่นภเู้ามที าเลที่

สวยงามมากทีส่ดุในกรงุอมัมาน และมทีหารคอยเฝ้าดแูลตรวจตราอยา่งเ้ม้งวด  

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงนครเจอราช (JERASH) หรอื “เมอืงพนัเสา” เป็นอดตี 1 ใน 10 หวัเมอืงเอก

ตะวันออกอนัยิง่ใหญ่้ องอาณาจักรโรมนั สนันษิฐานวา่เมอืงนีน่้าจะถกูสรา้งในราว 200 – 100 ปีกอ่นครสิตกาล 

เดมิทใีนอดตีเมอืงแหง่นีช้ ือ่วา่ ในปี ค.ศ. 749 นครแหง่นีไ้ดถ้กูแผน่ดนิไหวครัง้ใหญท่ าลาย และถกูฝังกลบโดย

ทรายหลังจากนัน้ก็ไดส้ญูหายไปเป็นนับพันปี ชมซุม้ประตกูษตัรยเ์ฮเดรยีนและสนามแขง่มา้ฮปิโปโดรม 
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น าทา่นเดนิเขา้ประตทูางทศิใต ้ชมโอวัลพลาซา่ สถานทีช่มุนุม พบปะ สงัสรรค์้ องชาวเมอืง, วหิารเทพซอีสุ

ฯลฯโรงละครทางทศิใต(้สรา้งในราวปี ค.ศ. 90-92) จผุูช้มไดถ้งึ 3,000 คน มจีดุเสยีงสะทอ้นตรงกลางโรงละคร  

เชญิทดสอบกบัความอศัจรรยเ์พยีงพดูเบา ๆก็จะมเีสยีงสะทอ้นกอ้งเ้า้มาในหู้ องเรา  

 

ชมวหิารเทพอีารเ์ทมสิ เป็นเทพปีระจ าเมอืงเจอราช สรา้งในราวปี ค.ศ. 150 สรา้ง้ึน้พือ่ใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรับ

ท าพธิบีวงสรวง และบชูายญัตอ่เทพอีงคน์ี ้แบง่เป็น 3 ชัน้ คอื ชัน้นอก ชัน้กลาง ชัน้ใน 
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จากน ัน้น าทกุทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงอมัมาน  

ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  โรงแรม AMBASSADOR HOTEL @AMMAN 

 

วนัทีส่าม 27ธ.ค.65  มาดาบา -เมาทเ์นโบ MOUNT NEBO - SHOUBAK โชบคั – เพตรา - 

รา้นอาหาร  PETRA KITCHEN       (B/L/D) 

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงมาดาบา (ประมาณ 30 กโิลเมตร)  อดีตเสน้ทางส าคัญสมัยโรมัน ดนิแดนอัน

ศักดิส์ทิธิแ์หง่เยรซูาเล็ม และเมอืงแหง่เรือ่งราว้องโมเสสทีส่ าคัญทางหนา้ประวัตศิาสตร์้ องศาสนายดูา, ครสิต ์

และอสิลาม ยงัเป็นศนูยก์ลางที่้ ึน้ชือ่เรือ่งการท าโมเสก เป็นศลิปะการตกแตง่ดว้ยชิน้แกว้, หนิ, หรอืกระเบือ้งช ิน้

เล็กๆ ซึง่ใชใ้นการตกแตง่มหาวหิาร หรอืในปัจจบุนัใชป้ระยกุตใ์นการตกแตง่บา้นเรอืนหรอื เมอืงแหง่โมเสก  

 

ชม โบสถก์รกี-ออโธดอกซแ์หง่เซนตจ์อรจ์ ถูกสรา้งในราวปี ค.ศ. 600 ยคุ้องไบแซนไทน์ ชมภาพแผน

ทีด่นิแดนศกัดสิทิธิแ์ห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสตี่างๆ ประมาณ 2.3 ลา้นชิน้แสดงถงึพื้นที่ดนิแดน

ศักดิส์ทิธิต์่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน, เยรูซาเลม, แมน่ ้าจอรแ์ดน, ทะเลเดดซ,ี เ้าไซนาย, อยีปิต ์

ฯลฯ  

 

น าทา่นชมยอดเขาเมาทเ์นโบ MOUNT NEBO มคีวามสงู 817 เมตร จากระดับน ้าทะเล เชือ่กนัวา่เป็นสถานที่

ฝังศพ้องโมเสส ผูน้ าชาวยวิสท์ีเ่ดนิทางจากอยิปิตม์ายงัเยรซูาเลม และเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่ดุแหง่หนึง่้อง

จอรแ์ดน  

ทีแ่หง่นีเ้ป็นสถานทีส่ดุทา้ย้องโมเสส กอ่นจะชีท้างใหผู้ส้บืทอดน าพาผูค้นไปยงัดนิแดนพันธสญัญา ในประเทศ

อสิราเอลปัจจบุนั เมือ่ยนือยูบ่นยอดเ้าจะมองไปเห็นดนิแดนแหง่พันธะสญัญา THE PROMISED LAND  ที่

โมเสสเคยเห็นบนยอดเ้านี ้และเป็นทีจ่ารกิแสวงบญุ้องชาวครสิตม์าแตโ่บราณ และโบสถบ์นยอดเ้าไดถ้กู

สรา้ง้ึน้ในปลายศตวรรษทีส่ีเ่พือ่เป็นการบง่ชีจ้ดุทีค่าดวา่โมเสสเสยีชวีติ  

MOUNT NEBO ยงัเคยเป็นสถานทีม่าเยอืน้องสนัตะปาปา ้องศาสนาครสิต ์โดยสนัตะปาปาจอหน์ปอลที ่2 

ไดม้าแวะพ านักทีน่ี ่ระหวา่งการเดนิทางไปเยอืนดนิแดนศักดิส์ทิธิ ์และไดป้ลกูตน้มะกอก สญัญลักษณ์้อง

สนัตภิาพไว ้้ า้งๆโบสถไ์บแซนไทนด์ว้ย 
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ชมพพิธิภณัฑข์นาดยอ่ม ภายในเก็บสิง่้องตา่ง ๆ ที่้ ดุพบภายในบรเิวณนี ้พรอ้มทัง้มภีาพถา่ยตา่ง ๆ 

ภาพถา่ยทีส่ าคญัคอืภาพทีโ่ป๊บ จอหน์ ปอลที ่2 เสด็จมาแสวงบญุทีน่ีแ่ละไดป้ระกาศใหเ้ป็นดนิแดนศักดิส์ทิธิ ์ใน

ปี ค.ศ. 2000 

 

ชมอนสุรณ์ไมเ้ทา้ศกัดิส์ทิธแ์หง่โมเสส ออกแบบเป็นลักษณะเป็นไมเ้ทา้ในรปูแบบไมก้างเ้น โดยอทุศิเป็น 

สญัลักษณ์้องโมเสส และพระเยซ ู  เชญิถา่ยรปู ณ จดุชมววิ โดยในวันทีท่อ้งฟ้าแจม่ใส ทา่นสามารถมองเห็น 

แมน่ ้าจอรแ์ดน, ทะเลเดดซ,ี เมอืงเจอรโิก และประเทศอสิราเอล ไดจ้ากจดุนีอ้ยา่งชดัเจน  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร   

 

น าทา่นสู ่SHOUBAK ปราสาทครเูสดโชบคั หรอืทีรู่จ้ักกนัในพวกนักรบครเูสดชือ่ มอนทรลีแหง่ ตะวันออก 

(MONTREAL) สรา้ง้ึน้โดยกษัตรบ์อลดว์นิที ่1 แหง่เยรซูาเลม ในปี ค.ศ. 1115 เพือ่ใชเ้ป็นป้อม ปราการควบคมุ

เสน้ทางกองคาราวานทีจ่ะเดนิทางจากดามสักสัไปอยิปิต ์ในอดตีเมอืงแหง่นีม้ชีาวครสิตอ์าศัยอยู ่ราว 6,000 คน 

และในปี ค.ศ. 1189 ไดถ้กูท าลายลงโดยนักรบมสุลมิภายใตก้ารน าทัพ้อง ซาลาดนิ (SALADIN) บรเิวณ

้า้งลา่ง หรอืเ้า้า้งปราสาทโชบคั ทา่นสามารถมองเห็นบา้นชอ่ง สภาพการอยูภ่ายในถ ่าหลงเหลอือยู ่ 
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น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเพตรา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  40 นาท ี)  

ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร  PETRA KITCHEN 

รา้นอาหาร PETRA KITCHEN ถอืไดว้า่เป็นรา้นทีม่ชี ือ่เสยีงในเพตรา ทา่นจะไดร้ว่มเรยีนท าอาหารทอ้งถิน่ที่

เป็นตน้ต ารับในบรรยากาศสบายๆ แบบครอบครัว  ทกุทา่นจะไดเ้้า้ชมและรว่มกนัท าอาหารกบัเชฟทอ้งถิน่ โดย

จัดเตรยีมวัสดอุปุกรณ์ส าหรับอาหารมือ้ค า่อนัแสนพเิศษ อาหารทีพ่บในเมนู้องครอบครัวชาวจอรแ์ดน โดยใช ้

วัตถดุบิสดใหมแ่ละแบง่ปันสตูรอาหารและรสชาตใิหแ้กผู่เ้้า้รว่มหลกัสตูรอาหารและใหท้กุทา่นไดร้ว่มรับประทาน

อาหารในมือ้นี ้ 
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เดนิทางกลบัสูท่ ีพ่กั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  โรงแรม PETRA MOON @PETRA ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ 28 ธ.ค. 65  เพตรา PETRA – วาดริมั – ทะเลสาบเดดซ ี DEAD SEA              (B/L/D)

          

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าทา่นเขา้สูเ่มอืงเพตรา้ (ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 

สิง่มหัศจรรย์้ องแหง่โลกใหม ่จากการตดัสนิโดยการโหวตจากบคุคลนับลา้นทัว่โลกในวันมหศัจรรย ์07/ 07/ 

07) มหานครสดีอกกหุลาบทีซ่อ่นตวัอยูใ่นหบุเ้าแหง่โมเสส (WADI MUSA)มปีระวัตศิาสตรอ์นัยาวนานหลาย

พันปีเคยเป็นถิน่ทีอ่ยูอ่าศัยทัง้ชาวอโีดไมทจ์วบจนกระทั่งถงึยคุรุง่เรอืงเฟ่ืองฟใูนการเ้า้มาครอบครองดนิแดน

้องชาวอาหรับเผา่เรร่อ่นนาบาเทยีนในชว่งระหวา่ง 100 ปี กอ่นครสิตกาล – ปี ค.ศ 100และไดเ้้า้มาสรา้ง

อาณาจกัร, บา้นเมอืง ฯลฯ จนกระทั่งในปีค.ศ. 106 นครแหง่นีต้กอยูภ่ายใตก้ารปกครอง้องอาณาจักรโรมนัทีน่ า

โดย กษัตรยิท์ราจัน และไดผ้นกึเมอืงแหง่นีใ้หเ้ป็นหนึง่ในอาณาจกัรโรมนัแหง่แหลมอาระเบยีตะวันออก  
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(ทกุทา่นสามารถ้ีม่า้ภายในเสน้ทางทีม่า้เดนิในเพตราได ้ซึง่รวมอยูใ่นคา่บตัรแลว้ เพยีงแตต่อ้งจา่ยคา่ทปิแกค่น

จงูมา้ ทา่นละ 5 USD ตอ่ทา่น /ตอ่เทีย่ว หรอืแลว้แตก่ารตอ่รองราคา กบัคนจงูมา้  

กรณีอยาก้ีล่า,้ีอ่ฐู,รถมา้ลาก ฯลฯ สอบถามโดยตรงตอ่เจา้หนา้ทีห่รอืสอบถามทีห่วัหนา้ทวัร)์ 

ระยะทางทีเ่ดนิเ้า้ไปในเพตรา ประมาณ  800 เมตร บนถนนทรายเพือ่ตรงเ้า้สูห่นา้เมอืงพรอ้มชมทศันยีภาพ

รอบ้า้งทีเ่ป็นภเู้าทัง้สองฝ่ัง ธารน ้า คลังสมบตั ิภเู้าทัง้สองฝ่ังทีม่รีปูรา่งหนา้ตาตา่งกนัออกไป 

 

น าทา่นเดนิเทา้เขา้สูถ่นนเขา้เมอืง THE SIQ เป็นชอ่งทางเดนิที่้ นาบสองฝ่ังดว้ยหนา้ผา กวา่ 1.5 กโิลเมตร

ทีเ่กดิจากการแยกตวั้องเปลอืกโลกและการซดัเซาะ้องน ้าเมือ่หลายลา้นปีกอ่น สว่นใหญท่างเดนิรม่ๆ สบายๆ 

(ทางเดนิคอ่น้า้งลาดลง ไมเ่หนือ่ย ระหวา่งทางก็มมีมุสวยๆ ใหเ้กบ็ภาพเรือ่ยๆ และมบีรรดาคนมา้าย้องที่

ระลกึ เดนิชมความสวยงาม้องผาหนิสชีมพสูงูชนัทัง้ 2 ้า้งคลา้ยกบัแคนยอนนอ้ย ๆ และ สิง่กอ่สรา้ง รปูปัน้

แกะสลัก ตา่งๆ 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหารโรงแรม  TAYBET ZAMAN VILLAGE RESTAURANT@ OLD 

VILLAGE HOTEL 

 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่ทะเลทรายวาดริมั (WADI RUM) ใชเ้วลาประมาณ 1 ช ัว่โมง 40 นาท ี 

ทะเลทรายแหง่นีใ้นอดตีเป็นเสน้ทางคาราวานจากประเทศซาอฯุ เดนิทางไปยงัประเทศซเีรยีและปาเสลไตน ์ 

(เคยเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของชาวนาบาเทยีนกอ่นทีจ่ะยา้ยถิน่ฐานไปสรา้งอาณาจกัรอนัยิง่ใหญท่ีเ่มอืงเพต

รา้) ในศกึสงครามอาหรับรโีวลทร์ะหวา่งปีค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแหง่นีไ้ดถ้กูใชเ้ป็นฐานบญัชาการในการ

รบ้องนายทหารชาวองักฤษ ทอี ีลอวเ์รนซแ์ละเจา้ชายไฟซาล ผูน้ าแหง่ชาวอาหรับรว่มรบกนั้บัไลพ่วกออตโต

มนัทีเ่้า้มารกุรานเพือ่ครอบครองดนิแดนและตอ่มายงัไดถ้กูใชเ้ป็นสถานทีจ่รงิในการถา่ยท าภาพยนตฮ์อลลวีดู

อนัยิง่ใหญใ่นอดตีเรือ่ง “LAWRENCE OF ARABIA” (และในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวลัออสการไ์ดถ้งึ 

7 รางวัล และรางวัลจากสถาบนัอืน่ๆ มากกวา่ 30 รางวัล น าแสดงโดย PETER O'TOOLE, OMAR SHARIF  

 

http://www.imdb.com/name/nm0001725/
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น าทา่น น ัง่รถกระบะเปิดหลงัคารบับรรยากาศทะเลทราย  ทีถ่กูกลา่ว้านวา่สวยงามทีส่ดุ้องโลกแหง่หนีง่ 

ดว้ยเม็ดทรายละเอยีดสสีม้อมแดงอนัเงยีบสงบทีก่วา้งใหญไ่พศาล (สี้ องเม็ดทราบนัน้ปรับเปลีย่นไปตามแสง

้องดวงอาทติย)์  

 

ชมน า้พุแหง่ลอวเ์รนซ ์สถานทีใ่นอดตีนายทหาร ทอี ีลอวเ์รนซ ์ทหารชาวองักฤษใชเ้ป็นสถานทีพั่กและคดิ

แผนการสูร้บกนัพวกออตโตมนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ ทะเลทรายวาดริมั  

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  โรงแรม MAZAYEN CAMP  BUBBLE TENT@WADI RUM  
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วนัทีห่า้   29 ธ.ค.62  อควาบา AQABA – เดดซ ีDEAD SEA    (B/L/D) 

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูเ่มอืงอาคาบา ซึง่เป็นเมอืงทา่ และเมอืงทอ่งเทีย่วตากอากาศทีส่ าคญั้องประเทศ

จอรแ์ดน เป็นเมอืงแหง่เดยีว้องประเทศจอรแ์ดนทีถ่กูประกาศใหเ้ป็นเมอืงปลอดภาษี มปีระชากรอาศัยราว 
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70,000 คน ตัง้อยูใ่กล ้ๆ  กบัฉนวนกาซาฝ่ังตรง้า้ม คอือสิราเอล โดยมทีะเลแดงคั่น เป็นเมอืงคอ่น้า้งทันสมยัแต่

ก็มวีัฒนธรรม้องจอรแ์ดนมากพอสมควร และมสี ิง่ทีน่่าสนใจ คอื เสาธงสงูทีส่ดุในโลกซึง่ไดรั้บการบนัทกึไวใ้น 

Guinness Book of World Records ดว้ย  

 

น าทา่นลงเรอืทอ้งกระจก (GLASS BOAT) เลน่น า้ตามอธัยาศยั (ใชเ้วลาประมาณ 3 – 4 ช ัว่โมง  

“กรณุาเตรยีมชุดส าหรบัลงเลน่น า้ หรอืด าน า้ดปูะการงั มาดว้ย” 

น ้าทะเลทีน่ีใ่สมาก แตด่ว้ยความลกึและการมองผา่นกระจกหนาจงึท าใหด้ปูะการังและซากเรอืไมค่อ่ยชดัมาก 

 

 

 

น าทา่นแลน่สูจ่ดุทีช่มปะการงั ลกึแคป่ระมาณ  5 - 6 เมตร สว่นจดุเรอืจมลกึประมาณ 27 เมตร ปะการังโดย

สว่นใหญไ่มค่อ่ยมสีสีรร  สตัวท์ะเล  เชน่ ปลาสงิโต ปลานกแกว้ Goby fish ปลงิทะเล หอยเมน่  และยงัเป็น

แหลง่ด าน ้าลกึทีม่ชี ือ่เสยีงอกีดว้ย ทะเลทีน่ีม้น่ีาน ครอบคลมุถงึ 4 ประเทศ คอื ประเทศจอรแ์ดน, อสิราเอล, 

อยิปิตแ์ละ ซาอดุอิาระเบยี ชมความใส้องน ้าทะเล,ชมปะการัง, ปลาทะเลหลากหลายชนดิ, เมน่ทะเล, 

แมงกะพรนุ ฯลฯ  

(ทะเลแดงเป็นทะเลแหง่ประวัตสิาสตร ์ทีไ่ดม้กีารกลา่ว้านในพระคัมภรี์้ องศาสนาครสิตว์า่ทะเลแหง่นีเ้ป็น

สถานทีโ่มเสสไดท้ าอศัจรรย ์โดยการชไูมเ้ทา้แหวกทะเลแดงเป็นทางเดนิพาชาวอสิราเอลหนใีหร้อดพน้จากการ

ตามลา่้องทหารอยิปิต ์เพือ่จับไปเป็นทาส้องอยีปิต ์และจดุมุง่หมายเพือ่เดนิทางไปสูแ่ผน่ดนิแหง่พันธะสญัญา

ทีพ่ระเป็นเจา้ทรงมอบใหก้บัชาวอสิราเอล น่ันคอืก็คอืกรงุเยรซูาเลมในปัจจบุนั)  
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เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง  BBQ บนเรอื   

อาหารเทีย่งแบบบฟุเฟ่ตบ์นเรอื มที ัง้ปลา ไก ่และแกะบารบ์คีวิ ทานกบัผกัสลดัและแป้งโรต ี

สมควรแกเ่วลา น าคณะเดนิทาง สูเ่มอืงเดดซ ีDEAD SEA โดยใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัง่โมง  

(ระยะทาง 200 กโิลเมตร)  

 

ทะเลเดดซ ี(DEAD SEA) ทะเลสาบเดดซตีัง้อยูพ่รมแดนระหวา่งอสิราเอลและจอรแ์ดน เกดิจากน ้าทีไ่หลมา

จากล าธารในจอรแ์ดน มสีว่นผสม้องโซเดยีมและแมกนเีซยีม ท าปฏกิริยิากบัน ้าพรุอ้นทีอ่ยูด่า้นลา่งทะเลสาบ 

โดยมคีวามเค็ม มากกวา่ทะเลอืน่ถงึ 4 เทา่ มคีวามยาว 76 กโิลเมตร กวา้งถงึ 18 กโิลเมตร มจีดุลกึทีส่ดุคอื 400 

เมตร และอยูต่ า่กวา่ระดับน ้าทะเล 417.5 เมตร นับเป็นพืน้ทีท่ีอ่ยูต่ ่ากวา่ระดับน ้าทะเลมากทีส่ดุในโลก น ้าในทะเล

เดดซมีคีวามหนาแน่นมาก มเีกลอืละลายในน ้าถงึ 25% จงึท าใหว้ัตถลุอยเหนอืน ้า แมแ้ตค่นวา่ยน ้าไมเ่ป็นก็

ลอยตวัไดใ้นเดดซแีละถกูบนัทกึลงในหนังสอื กนิเนสส ์วา่ เป็นจดุทีต่ ่าทีส่ดุในโลก  

เชญิทา่น อสิระในการลงเลน่น ้าทะเลและพสิจูน ์ความจรงิวา่ทา่นลอยตัวไดจ้รงิหรอืไม่ 

(การลงเลน่น า้ในทะเลน ัน้มวีธิขี ัน้ตอนการลงเลน่ และขอ้ควรระวงัตา่งๆ ควรฟงัค าแนะน าจากมคัคเุทศก์

ทอ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร)์ 
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ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  โรงแรม HOLIDAY INN DEAD SEA RESORT @DEAD SEA 

 

วนัทีห่ก 30 ธ.ค.62   เดดซ ีDEAD SEA  - MAIN HOT SPRIN RESORT & SPA  (B/L/D) 

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทกุทา่นเดนิทางไป ณ MAIN HOT SPRIN RESORT & SPA  อยูท่างใต ้้ องอมัมาน เป็นน ้าพรุอ้นและ

น ้าตกแรร่อ้นทีเ่ฮโรดมหาราชกลา่ว เพือ่อาบน ้า เป็นการชว่ยบ าบดัดว้ยความรอ้น และเพลดิเพลนิไปกบัการแชน่ ้า

รอ้นตัง้แตส่มยักรงุโรม น ้าพรุอ้นทีน่ีม้ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในเนนิเ้าเหนอืทะเลเดดซคีอืฮมัมามตัมาอนิ หา่งจากรสีอรท์

ในทะเลเดดซ ี18.5 กม. น ้าทีน่ี ่มอีณุหภมูติัง้แต ่45 °C ถงึ 60 °C โดยมาจากเนนิเ้าในน ้าตกหลายสายและมนี ้า

ไหลนอ้ยลงและรวบรวมไวใ้นสระน ้า  โดยมสีว่นประกอบดว้ยโพแทสเซยีม แมกนเีซยีม และแคลเซยีม 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร ในโรงแรม MAIN HOT SPRIN RESORT & SPA   
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น าทา่นเดนิทางเ้า้ สูก่รงุอมัมาน ระหวา่งทางแวะซือ้ผลติภณัฑท์ีท่ าจากเดดซ ีเชน่ โคลนพอกตวั พอก

หนา้ สบู ่และสนิคา้อืน่ทีท่ าจากเดดซอีกีมากมาย ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ   2 ช ัว่โมง สูก่รงุอมัมาน  

น าทา่น ชอ้ปป้ิง หา้ง CITY MALL- CARREFOUR เป็น 2 หา้งใหญต่ดิกนั มี้ องแบรนดเ์นมใหเ้ลอืกสรร

มากมาย 

 

ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ณ  CHINESE RESTAURANT 

จากนัน้สมควรแกเ่วลา พาคณะเดนิทางไปยงัสนามบนิ สูส่นามบนินานาชาต ิ

(AMM อมัมาน ควนี อาเลยี QUEEN ALIA)  

 

วนัทีเ่จ็ด    31 ธ.ค.62   สนามบนิอมัมาน  AMMAN – BKK สนามบนิสวุรรณภมู ิ                   (-/-/-) 

 

01.15 น. ออกเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย ดว้ยสายการบนิ ROYAL JORDANNIAN เทีย่วบนิที ่RJ182 

14.25 น. เดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิดว้ยความสวัสดภิาพและความประทับใจ มริูล้มืเลอืน 
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อตัราคา่บรกิารส าหรบั ราคาส าหรบัออกเดนิทาง 20 ทา่นขึน้ไป 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ราคาเด็กเสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 
พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

25 – 31 ธ.ค.65 87,988 บาท 86,988 บาท 12,000 บาท 

 

หมายเหต ุ:รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีโ้ดยค านงึถงึผลประโยชน์้ องลกูคา้เป็นหลัก 

ในกรณีทีค่ณะออกเดนิทางต ่ากวา่ 15 ทา่น หรอืมาตรฐาน้องการยนืยนัการเดนิทาง จะมกีารเปลีย่นแปลง 

้นาด้องภาหนะทีใ่ชใ้นการน าเทีย่ว ตลอดรายการทวัร ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

กรณีทีค่ณะทวัรอ์อกเดนิทางต า่กวา่ 15 ทา่น หรอืต า่กวา่มาตรฐาน้องการยนืยนัการเดนิทาง ทางผูจ้ดัรายการ ้อ

ยกเลกิการเดนิทาง หรอื อาจแจง้ตอ่ทางคณะทวัรใ์หท้ราบวา่มกีารเรยีกเก็บคา่ทวัรเ์พิม่ในกรณีทีต่ า่กวา่ 15 ทา่น ตาม

ความเหมาะสมและเป็นจรงิ 

ทางบรษัิท้อความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ทัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุ้อ้   

 

เงือ่นไขการจองทวัร ์

 

งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจา่ยมดัจ า 21,000 บาท /ทา่น ภายใน 3 วันหลังจากทีม่กีารจอง  (เพือ่เป็นการยนืยนัการ

เดนิทาง) พรอ้มสง่รายชือ่และหนา้พาสปอรต์ผูท้ีจ่ะเดนิทางทันท ีเพือ่ท าวซีา่ (ประเทศจอรแ์ดนทางบรษัิทยนืเป็นวซีา่

กรุ๊ป)  

งวดที ่2 : ช าระยอดสว่นทีเ่หลอื กอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วันหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายใน

ก าหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

กรณีทีต่อ้งการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หาก

ออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิท้อสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิ้ึน้ 

หลังจากช าระคา่มดัจ าแลว้ สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้กอ่นทีบ่รษัิทฯ จะท าการออกตัว๋ลว่งหนา้ 1-2 อาทติยก์อ่นการ

เดนิทางแตท่ัง้นีต้อ้งยดึกฏ้องสายการบนิเป็นหลัก  

 

เงือ่นไขการยกเลกิทวัร ์

 

กรณียกเลกิหลังจากวางเงนิมดัจ า บรษัิทฯจะคดิคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิ้ึน้จรงิ ณ วันนัน้ ทีไ่ม่

สามารถ คนืเงนิได ้(ตวัอยา่งเชน่ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ, คา่วซีา่, คา่มดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้) 

กรณียกเลกิหลังจากจา่ยเงนิเต็มจ านวน บรษัิทฯ้อสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
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กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทจะท าเรือ่งยืน่เอกสารไปยงั

สายการบนิ โรงแรม และในทกุๆการใหบ้รกิาร เพือ่ใหพ้จิารณาอกีครัง้ ทัง้นี ้อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนนิการ ซึง่

ไมส่ามารถแจง้ไดว้า่สามารถคนืเงนิไดท้ัง้หมดหรอืบางสว่น หรอืไมไ่ดเ้ลย เพราะ้ึน้อยูก่บัการพจิารณาและตดัสนิใจ้อง

สายการบนิ โรงแรมและในทกุๆบรกิารอืน่ๆ เป็นส าคัญ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 

คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั โดยสายการบนิรอยลัจอรแ์ดเนีย่น (RJ)  กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ใหท้า่นละ 1 

ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 30 ก.ก.ตอ่ใบ / กระเป๋าถอื้ึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 ก.ก.1ใบ  

( กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ไมส่ามารถ้อคนืเงนิไดแ้ละไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้) 

คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่น เป็น TWIN ROOM หรอื TRP ROOM ในโรงแรม ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดบัเดยีวกนั รวม

ทัง้สิน้ 3 คนื 

คา่พาหนะ รถรับ-สง่ ตลอดการเดนิทาง พรอ้มคน้บัรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ 

คา่วซีา่เ้า้ประเทศจอรแ์ดน (ยนืแบบกรุ๊ป) 

คา่บตัรเ้า้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ 

คา่บรกิารน าทัวรโ์ดยมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ์ 

คา่น ้าดืม่ระหวา่งเดนิทาง 1 ้วด ตอ่ทา่น/วัน 

คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง 

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

คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ และทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

คา่้ีล่า, ้ีอ่ฐู, รถมา้ลาก ฯลฯ  

คา่เชา่ผา้เชด็ตวัและคา่เชา่ตูล็้อคเกอร ์ทีโ่รงแรม เดดซ ีรสีอรท์ แอนด ์สปา 

คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนอืรายการ 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนอืรายการและน ้าดิม่นอกเหนอืจากทีแ่จง้ไว ้ทา่นละ 1 ้วด/วัน 

คา่ทปิมคัเุทศก ์พนักงาน้บัรถ ในประเทศจอรแ์ดน  และ หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 
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(เป็นอตัราปกตติามหลกัสากล้องการทอ่งเทีย่ว ) 

คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่      ทา่นละ 3 USD / ทา่น / วัน (คดิเป็น 5วัน เทา่กบั 15 USD) 

พนักงาน้บัรถในประเทศ    ทา่นละ 2 USD / ทา่น / วัน (คดิเป็น 5วัน เทา่กบั 10 USD) 

คา่ทปิคา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์     ทา่นละ 3 USD / ทา่น / วัน (คดิเป็น 7วัน เทา่กบั 21 USD) 

รวมคา่ทปิ 46 USD/ทา่น 

คา่ทปิอืน่ๆ 

คา่ทปิมา้ทีเ่มอืงเพตรา้ ทา่นละ 3 -5 USD แลว้แตต่อ่รอง / เทีย่ว / ทา่น 

คา่ทปิคน้บัรถทีท่ะเลทรายวาดรัิม ทา่นละ 2 USD / เทีย่ว / ทา่น 

 

หมายเหต ุ

 

บรษัิทฯ ้อสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ทา่น  ซึง่ใน

กรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

บรษัิทฯ ้อสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั จนไมอ่าจแกไ้้ได ้

และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบ้องหัวหนา้ทวัรแ์ละ

เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 

บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนอืการ

ควบคมุ้องทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิ้ึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย 

จากสายการบนิเมือ่เทีย่วบนิ “ดเีลย”์ หรอืลา่ชา้? หรอื เหตสุดุวสิยั หรอือบุตัเิหตตุา่ง ๆ 

ราคานีค้ดิตามราคาบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจบุนั หากมกีารปรับราคาบตัรโดยสารสงู้ึน้ ตามอตัราคา่น ้ามนั หรอื 

คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดังกลา่วและแจง้ใหท้า่นทราบ 

เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอื ถกูปฏเิสธการ

เ้า้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ้อสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถ เ้า้-ออกเมอืงไดเ้นือ่งจากปลอมแปลง หรอืการหา้ม้องเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆ ทาง

บรษัิท้อสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

หากลกูคา้ทา่นใด ยืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตั ิลกูคา้ตอ้งช าระคา่วซีา่ตามทีส่ถานฑตูฯ เรยีกเก็บ 

ในกรณีทีท่า่นผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เลม่สนี ้าเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ้อสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบใดๆในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้้า้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู

การ้อทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตจิะอยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแ้็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถ

เปิดประตฉุูกเฉนิได ้(โดยน ้าหนักประตนัูน้อยูท่ีป่ระมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสุ้ ภาพและรา่งกาย และ

อ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ้ึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

ภาพทีใ่ชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พือ่ความเ้า้ใจในมมุมองสถานทีท่อ่งเทีย่ว ภาพใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้ 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไ้ทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเ้า้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็น้อ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไ้ทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯ้อสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่้อวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่น้อวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (้ึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสาร้องลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆ้องสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯ้อแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการ้อวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไ้ทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไ้ทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุ้ัน้ตอน เป็นเอกสทิธิ์้ องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไ้ทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไ้ทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้้า้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิ์้ องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเ้า้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้้า้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไ้ทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวน้ัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯ้อแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและ้องใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอื้ึน้เครือ่ง (กรณีถอื้ึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไ้ทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

้องใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสุ้ ภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯ้อแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสุ้ ภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทน้ายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯ้อจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


