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เทีย่วครบจดัเต็ม-ทีพ่กัด-ีนอนเพตรา-นอนเดดซ-ีไมเ่ดนิทางยอ้นไปมา  

 

***** จดุเดน่นา่สนใจของรายการทอ่งเทีย่ว*** 

 กรงุ-อมัมาน (AMMAN) เมอืงหลวงทีม่ปีระวัตศิาสตรม์ากกวา่ 6,000 ปี ผสมผสานยคุเกา่และยคุใหม ่อยา่งลง

ตัว 

 เพตรา (PETRA) มหานครศลิาทรายสชีมพหูรอืนครสดีอกกหุลาบ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยแ์หง่โลกใหม ่ 

 ทะเล เดดซ ี ทะเลในฝันของใครหลายคนทีค่รัง้หนึง่ตอ้งการมาทดลองวา่ “ ลอยตวั ไดจ้รงิ หรอื ไม ่” 

 นครกรกี-โรมนัเจอราช ฉายา “เมอืงพันเสา” อดตี 1 ใน 10 หัวเมอืงเอกอนัยิง่ใหญข่องอาณาจกัรโรมนั  

 ทะเลทรายวาดริมั ทีถ่กูกลา่วขานวา่สวยงามทีส่ดุของโลกแหง่หนึง่ ดว้ยเม็ดทรายละเอยีดสชีมพกูวา้งใหญ่

ไพศาล 

 ประสาทเครคั ของนักรบครเูสด ใชใ้นการตอ่สูใ้นสงครามครเูสดกบักองทัพมสุลมิ 

 ทะเลแดง สิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาต ิน ้าทะเลทีใ่สทีส่ดุ ชมแนวประการังเรอืทอ้งกระจก 

*พเิศษ* นอนนบัดาวกลางทะเลทราย /  พกัโรงแรมเดดซ ีพกัผอ่นพอกโคลนลอยตวัเต็มที!่! 

JORDAN IN DREAM 7 DAYS 
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วนัทีห่นึง่/               สนามบนิสวุรรณภมู ิ -/-/- 

      

21.00 น.   คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิ โรยลั จอรแ์ดนเนยีล ช ัน้ 4  แถว ประต ู7 

แถว Q01-02 เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ กรณุาสงัเกตป้าย JORDAN IN DREAM 

 

วนัทีส่อง/  อมัมาน  –  ปราสาทอจัลนุ – นครเจอราช –  อมัมาน เชา้/กลางวนั/เย็น 

 

00.30 น.   เหนิฟ้าสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยสายการบนิโรยัลจอร์แดนเนียล เที่ยวบนิที่ RJ183 

00.30-05.15  เชญิท่านพักผ่อนอสิระบนเครือ่งทีวสี่วนตัวทุกทีน่ั่ง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  8.45 

ชัว่โมง)  

05.15 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนินานาชาต ิ QUEEN ALIA ณ กรงุอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน หลังผ่านพธิตีรวจ

คนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง) 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางไปทางตอนเหนือของประเทศ ปราสาทอจัลุน (AJLOUN) หรอื ป้อมอจัลุน ปราสาทแห่ง

ยคุสงครามเครัคถูกสรา้ง ชว่ง ค.ศ 1184-1185 เป้นผลงานของชาวมสุลมิ ผูส้รา้งคอื Izz al-Din Usama 

หลานของชาลาดนิทีไ่ดรั้บมอบหมายใหส้รา้งป้อมปราการเพือ่สกัดดัน้การรุกคบีของชาวครสิตท์ีม่าจากฝ่ัง

ตะวันตก   

 

เทีย่ง  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย ชม นครเจอราช (JERASH) หรอื “เมอืงพนัเสา” เป็นอดตี 1 ใน 10 หัว เมอืงเอกตะวันออกอันยิง่ใหญ่ของ

อาณาจักรโรมัน สันนษิฐานว่าเมอืงนี้น่าจะถูกสรา้งในราว 100 – 200 ปีก่อนครสิตกาล นครแห่งนี้ไดถู้ก

ท าลายโดยแผน่ดนิไหวครัง้ใหญ ่และถกูทรายฝังกลบจนสญูหายไปเป็นนับพันปี  

 

ชม ซุม้ประตกูษตัรยิเ์ฮเดรยีน และ สนามแขง่มา้ฮปิโปโดรม  

 

น าทา่นเดนิเขา้ประตทูางทศิใต ้ชม โอวลัพลาซ่า สถานทีช่มุนุม พบปะ สังสรรคข์องชาวเมอืง, วหิาร

เทพซอีสุ ฯลฯ โรงละครทางทศิใต ้(สรา้งในราวปี ค.ศ. 90-92 จผุูช้มไดถ้งึ 3,000 คน)  

 

ชม วหิารเทพอีารเ์ทมสิ เป็นเทพีประจ าเมอืงเจอราช สรา้งในราวปี ค.ศ. 150 สรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็น

สถานทีส่ าหรับท าพธิบีวงสรวง และบชูายญัตอ่เทพอีงคน์ี ้ 
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น าทา่นเดนิเขา้สู ่ถนนคารโ์ด หรอื ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักเขา้เมอืง 

 

เมือ่ไดเ้วลาอนัควรน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอมัมานเพือ่เขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

 

ค ่า  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารในโรงแรม (บฟุเฟย)์ 

 เขา้พักโรงแรมระดับสีด่าวมาตรฐานทอ้งถิน่  ณ เมอืงอมัมาน MENA TYCHE HOTEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม/                                        อมัมาน  –    เพตรา – อคาบา เชา้/กลางวนั/เย็น 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม - เชค็เอา้ท ์

  

  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเพตรา (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง) น าทา่นชมเมอืงเพตรา (ไดร้บัการประกาศ

ใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกปี้ ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องแหง่โลกใหม ่

จากการตดัสนิโดยการโหวตจากบุคคลนบัลา้นท ัว่โลกในวนัมหศัจรรย ์07/ 07/ 07) ในปี ค.ศ. 

1812 นักส ารวจเสน้ทางชาวสวสิ นายโจฮนัน ์ลดุวกิ เบริก์ฮาดท ์ ไดค้น้พบนครศลิาแห่งนี้ ในวนอทุยาน

มมีา้ 800 เมตรไวบ้รกิาร ผูท้ีส่นใจสามารถน่ังมา้ได ้โดยจ่ายค่าน่ังมา้หรอืค่าทปิคนจูงมา้ 5 USD /ท่าน/

เทีย่ว ขีล่า 15-20 USD/ทา่น, ขีอ่ฐู 10 USD ราคาแลว้แตค่วามสามารถในการต่อรอง ส าหรับรถมา้เหมา

ไปกบั 45 JD น่ังได2้ทา่นตอ่รองไมไ่ด ้  

  ชมทัศนยีภาพรอบขา้งทีเ่ป็นภเูขาทัง้สองฝ่ัง 
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 น าท่านเดนิเทา้เขา้สูถ่นนเขา้เมอืง  SIQ เสน้ทางมหัศจรรยก์ว่า 1.5 กโิลเมตร ทีเ่กดิจากการแยกตัวของ

เปลอืกโลกและการซดัเซาะของน ้าเมือ่หลายลา้นปีกอ่น สดุปลายทางของชอ่งเขาพบกับความสวยงามของ 

มหาวหิารศกัดิส์ทิธิ ์เอล-คาซเนท ์ 

เดนิชมสสุานตา่งๆ ของชาวนาบาเทยีน, สสุานกษัตรยิ ์ฯลฯ ชมโรงละครโรมนัแกะสลักจากภเูขาโดยมี

แนวราบทีน่ั่งเท่ากัน สันนษิฐานเดมิทสีรา้งโดยชาวนาบาเทยีน ต่อมาในสมัยโรมันไดต้่อเตมิและสรา้ง

เพิม่เตมิมทีีน่ั่ง 32 แถว จผุูช้มได3้,000 คน 

 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

บา่ย  อสิระเก็บภาพแหง่ความประทับโดยรอบเพตรา หรอืเดนิขา้งเขาเพือ่ไปทา้ยเมอืงเพตรา โดยเกนิขึน้บนัใด

หนิ ประมาณ 800 ขึน้  สู ่MONASTERY PETRA อารามหรอืทีป่ระชมุลับของกษัตรย์หรอืผูน้ าเมอืงใน

สมยักอ่น 

 

เยน็  ไดว้เลาอนัควร น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงอคาบา (Aqaba) เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

 

ค ่า   รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารในโรงแรม (บฟุเฟย)์ 

 เขา้พักโรงแรมระดับสีด่าวมาตรฐานทอ้งถิน่  ณ เมอืงอคาบา AQUAVISTA HOTEL 
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วนัทีส่ ี/่             เมอืงอคาบา – ลงเรอืทอ้งกระจก – ทะเลทรายวาดริมั  เชา้/กลางวนั/เย็น 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม – และเชค็เอา้ท ์ 

 

น าทา่นชมเมอืง เมอืงอคาบา เมอืงทา่และเมอืงทอ่งเทีย่วตากอากาศทีส่ าคัญของประ เทศจอรแ์ดน เป็น

เมอืงแหง่เดยีวของประเทศจอรแ์ดนทีถ่กูประกาศใหเ้ป็นเมอืงปลอดภาษี  

 

น าท่านลงเรอืทอ้งกระจก (GLASS BOAT) แล่นในทะเลแดง ทะเลทีม่น่ีานน ้าครอบคลุมถงึ 4 ประเทศ 

คอื ประเทศจอรแ์ดน, อสิราเอล, อยิปิต ์และ ซาอดุอิาระเบยี ชมความใสของน ้าทะเล, ปะการัง, ปลา

ทะเลหลากชนดิ ฯลฯ  

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารบนเรอื  

 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลทรายวาดริมั (WADI RUM) ทะเลทรายแหง่นีใ้นอดตีเป็นเสน้ทางคาราวาน

จากประเทศ ซาอฯุ เดนิทางไปยงัประเทศซเีรยีและปาเสลไตน ์ในศกึสงครามอาหรับรโีวลทร์ะหวา่งปี 

ค.ศ. 1916-1918 ทะเลทราย แหง่นีไ้ดถ้กูใชเ้ป็นฐานบญัชาการในการรบของนายทหารชาวองักฤษ ทอี ี

ลอวเ์รนซ ์และเจา้ชายไฟซาล ผูน้ าแหง่ชาวอาหรับรว่มรบกนัขบัไลพ่วกออตโตมนัทีเ่ขา้มารกุรานเพือ่

ครอบครองดนิแดน และตอ่มาเป็นสถานทีจ่รงิในการถา่ยท าภาพยนตฮ์อลลวีดูอนัยิง่ใหญใ่นอดตีเรือ่ง 

“LAWRENCE OF ARABIA”  

  

  น าทา่นน่ังรถกระบะเปิดหลังคารับบรรยากาศทอ้งทะเลทรายวาดรัิมทีถ่กูกลา่วขานวา่สวยงามทีส่ดุของ

โลกแหง่หนีง่ ดว้ยเม็ดทรายละเอยีดสสีม้อมแดงอนัเงยีบสงบทีก่วา้งใหญไ่พศาล ชมสถานทีใ่นอดตี

นายทหาร ทอี ีลอวเ์รนซ ์ทหารชาวองักฤษใชเ้ป็นสถานทีพ่ัก และคดิแผนการสูร้บกนัพวกออตโตมนั น า

ทา่นทอ่งทะเลทรายตอ่ไปยงัภเูขาคาซาร ี 

 

  ชมภาพเขยีนแกะสลกักอ่น ประวัตศิาสตร ์ทีเ่ป็นภาพแกะสลักของชาวนาบาเทยีนทีแ่สดงถงึเรือ่งราวใน

ชวีติประจ าวันตา่งๆ และรปูภาพตา่ง ๆ ผา่นชมเตน้ทช์าวเบดอูนิทีอ่าศัยอยูใ่นทะเลทราย เลีย้งแพะเป็น

อาชพี ฯลฯ (เป็นธรรมเนยีมปฏบิตัใินการใหท้ปิทา่นละ 1 USD แกค่นขบัรถ) 

 

ค ่า  รับประทานอาหาร ในแคม้ป์กลางทะเลทราย แบบทอ้งถิน่ของชนเผา่เบดอูนิ  

  เขา้พักแคม้ป์กลางทะเลทราย LUXURY RUM MAGIC CAMP, PANORAMIC TENT   
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วนัทีห่า้/                                   วาดริมั - เดดซ ี เชา้/กลางวนั/เย็น 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม – และเชค็เอา้ท ์ 

 

   อสิระเกบ็ภาพแหง่ความประทับใจบรเิวณโดยรอบแคม้ป์กลางทะเลทรายวาดรัิม  

  

  เมือ่ไดเ้วลาอนัควรน าทา่นเดนิทางสู ่เดดซ ีทะเลเดดซ ี(ใชเ้วลาประมาณ 4-5 ช.ม) ทะเลเดดซ ีเป็นจดุ

ทีต่ า่ทีส่ดุในโลก มคีวามต ่ากวา่ระดับน ้าทะเลถงึ 400 เมตร และ มคีวามเค็มทีส่ดุในโลกมากกวา่ 20% 

ของน ้าทะเลทัว่ไป ท าใหไ้มม่สี ิง่มชีวีติใดเลยอาศัยอยูไ่ดใ้นทอ้งทะเลแหง่นี ้อกีทัง้เดดซเีป็นจดุต า่  ทีส่ดุ

ใน โลกจงึท าใหบ้รเิวณนีม้อีอ็กซเิจนและอากาศสดชืน่ถงึเมอืงเดดซ ี 

 

เทีย่ง              รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารในโรงแรมทีพ่ัก บฟุเฟย ์

 

บา่ย  น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ซึง่โรงแรมทีพั่กมหีาดสว่นตวัสามารถเดนิลงหาดไดเ้ลยหรอืจะใชบ้รกิารรถรับ-สง่ ของ

โรงแรม ใหท้า่นไดเ้ขา้หอ้งพัก เปลีย่นเสือ้ผา้เพือ่ลงเลน่น ้าเดดซ ีใชเ้วลาตามอธัยาศัย และสามารถลง

อกีรอบตอนเชา้ได ้เพือ่สขุภาพผวิอดุมดว้ยแรธ่าต ุหรอืจะอสิระวา่ยน ้าในสระวา่ยน ้าของโรงแรม 
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ค ่า                รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารในโรงแรมทีพ่ัก บฟุเฟย ์

                   เขา้พักโรงแรมในเมอืงเดดซ ีRAMADA RESORT DEAD SEA  HOTEL  

 

 

 

วนัทีห่ก/         เมาท ์เนโบ – มาดาบา - ป้อมปราการ แหง่กรงุอมัมาน เชา้/กลางวนั/เย็น 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม – และเชค็เอา้ท ์

 

   น าท่านเดนิทางสู ่ เมาท ์เนโบ ดนิแดนศักดิส์ทิธิท์ีต่ัง้อยูบ่นเขาซึง่เชือ่กันว่าน่าจะเป็นบรเิวณทีเ่สยีชวีติ

และฝังศพของโมเสส ชมพพิธิภณัฑข์นาดยอ่ม ภายในเก็บสิง่ของต่างๆทีขุ่ดพบภายในบรเิวณนี้ ชม

อนสุรณ์ไมเ้ทา้ศกัดิส์ทิธแ์หง่โมเสส ลักษณะเป็นไมเ้ทา้ในรปูแบบไมก้างเขน โดยอทุศิเป็นสัญลักษณ์

ของโมเสส และพระเยซ ู  ชมและถา่ยรปูจดุชมววิ   

 

   น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง มาดาบา หรอืเมอืงแหง่โมเสด   
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   เขา้ชม โบสถก์รกี-ออโธดอกซแ์หง่เซนตจ์อรจ์ สรา้งขึน้ชว่งระหว่างศตวรรษที ่6 ในยคุของไบแซน

ไทน ์ 

   ชม ภาพแผนทีด่นิแดนศกัดสิทิธิแ์หง่เยรซูาเลม ทีอ่ยูบ่นพืน้โบสถแ์ห่งนี้ และถูกตกแต่งโดยโมเสดส ี

ประมาณ 2.3 ลา้นชิน้แสดงถงึพืน้ทีด่นิแดนศักดิส์ทิธิต์า่งๆ เชน่ เยรซูาเลม, จอรแ์ดน, ทะเลเดดซ,ี อยีปิต ์

ฯลฯ 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย  น าทา่นชมเมอืงหลวงอมัมาน ตัง้อยูบ่นภเูขาทัง้ 7 ลกู และมปีระวัตศิาสตรเ์กา่แกย่าวนานกวา่ 6,000 ปี  

 

  ขึน้ชม  ป้อมปราการ แห่งกรุงอมัมาน (CITDAEL) ถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็นจุดสังเกตเหตุบา้น การเมอืง

ต่างๆรอบเมอืง เชญิอสิระถ่ายรูปตรงจุดชมววิทีส่วยทีส่ดุของเมอืงแห่งนี้ โดยมฉีากหลังเป็น โรงละคร

โรมนั ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในประเทศจอรแ์ดน จุผูช้มได ้6,000 คน และตกึรามบา้นชอ่งทีต่ัง้อยูบ่นภูเขา

สงู อนัแปลกตายิง่นัก  

 

  ชม วหิารเฮอรค์วิลสิ ที่สันนิษฐานว่าน่าจะถูกสรา้งขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 161–180 ในสมัยโรมัน 

พระราชวงัเกา่อุมเมยาด สรา้งขึน้ในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผูน้ าชาวมุสลมิของราชวงศ์ ในสมัย

มสุลมิไดเ้ขา้มาปกครองประเทศจอรแ์ดน ซึง่ภายในประกอบหอ้งท างาน, หอ้งรับแขก ฯลฯ ใหท้่านใช ้

เวลาอสิระในการชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

20.00 น.  จากนัน้น าทา่นสู ่สนามบนิเพือ่เดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย 
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หมายเหต ุโปรแกรมสามารถปรับเปลีย่นไดใ้หเ้หมาะสมกบัเวลาและสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ และ รปูภาพใชใ้นการ

อธบิายโปรแกรมเทา่นัน้ 

 

วนัทีเ่จ็ด/                             สนามบนิสวุรรณภมู ิ -/-/- 

 

01.55 น.  ออกเดนิทางกลับสู่ประเทศไทย ดว้ยสายการบนิ โรยัลจอรแ์ดนเนียล เทีย่วบนิที ่RJ 182 0210 

1515 

15.25 น. เดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิดว้ยความสวสิดภิาพและความประทับใจ  

 

****************************************** 

 

วนัเดนิทาง 2566 (คณะ15ทา่นขึน้

ไป) 
ระดบัทีพ่กั พกัคู ่ พกัเดีย่วเพิม่ 

12 – 18 ม.ีค 4 ดาว 69,900 8,000 

09 – 15 เม.ย 4 ดาว 72,900 8,000 

30 เม.ย - 6 พ.ค 4 ดาว 71,900 8,000 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1.จองพรอ้มช าระงวดแรก 31,000 บาท / ทา่น และสง่มอบเอกสารการเตรยีมการยืน่ขอวซีา่ตามทีก่ าหนด  

2.สว่นทีเ่หลอืช าระภายใน 1 เดอืนกอ่นเดนิทาง หรอืตามวันทีร่ะบใุนใบยนืยนัจองทวัร ์เนือ่งจากจะตอ้งใชใ้นการ

ออกตั๋วเครือ่งบนิและเอกสารตา่งๆ เพือ่ยนืยนัการเดนิทาง ในการประกอบการพจิารณาวซีา่ของทางสถานทตู 

3.การยกเลกิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิห์กัเงนิตามคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ  

 

อตัรานีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ โดยสายการบนิ RJ ชัน้ประหยดั  

2. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง  

3. คา่หอ้งพักในโรงแรมระดับ 4  ดาว ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั รวมท ัง้ส ิน้ 4 คนื  

4. คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการพรอ้มน ้าดืม่ระหวา่งมือ้ และระหวา่งวัน 2 ขวด ตอ่วัน 

5. คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ 

6. ไกดท์อ้งถิน่ประเทศจอรแ์ดนภาษาองักฤษ และหัวหนา้ทัวรไ์ทยในกรณีผูเ้ดนิทาง 15 ทา่นขึน้ไป 

7. คา่วซีา่แบบหมูค่ณะประเทศจอรแ์ดน  

8. คา่ประกนัอบุตัเิหตแุบบหมูค่ณะรายละเอยีดกรรมธรรม ์
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เอกสารประกอบการขอวซีา่ทอ่งเทีย่วแบบหมุค่ณะ Jordan 

- หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายุเหลือการใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง และตอ้งมหีนา้ว่างเหลอื

ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราประทับเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม สแกนหรอืถ่ายรูปสง่ทางอเีมลห์รอืสง่ทาง

ไลน ์

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง 

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

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ 

5. คา่ทปิขีม่า้, คา่ขีล่า, ขีอ่ฐู, รถมา้ ฯลฯ , คา่ทปิรถมา้ทีเ่มอืงเพตรา และคา่ทปิคนขบัรถในทะเลทรายวาดรัิม 

6. คา่ทปิไกด ์3USD/ ทา่น/วนั และพนักงานขบัรถโดยเฉลีย่ 2USD/ทา่น/ วนั คอื ทัง้ทรปิจ านวน 5 USDX5 

วัน =25 USD ส าหรับหวัหนา้ทัวรไ์ทยทปิตามความพอใจ (วันละ3USDขึน้ต ่า) X 7 วนั 

 

 หมายเหต ุ

1.ในกรณีทีไ่มค่รบ 15 ทา่น จะไมม่หีัวหนา้ทัวรเ์ดนิทางดว้ย หรอืปรับราคาขึน้ตามผูเ้ดนิทางจรงิ 

2.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผดิชอบของ

หัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

3.เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูก

ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

4.ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะยดึถือผลประโยชน ์

ตลอดจนความปลอดภยัของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ  

5. หากสายการบนิมกีารยกเลกิเทีย่วบนิหรอืหากมเีหตุการณ์ประการใดทีเ่กดิขึน้จากสายการบนิทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ีเ้พือ่ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์หนา้งานทีเ่กดิขึน้จรงิ 

6. หากสายการบนิมกีารยกเลกิเทีย่วบนิ, เทีย่วบนิล่าชา้ หรอืหากมเีหตุการณ์ประการใดทีเ่กดิขึน้จากสายการบนิ 

ซึง่ท าใหเ้กดิผลกระทบกบัทา่นผูม้บีนิเทีย่วภายในประเทศ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้

ใดๆ 

7. ในกรณีทีผ่ลตรวจเป็นตดิเชือ้โควดิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กดิขึน้ 

8. ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถระบทุีน่ั่งได ้กรณีขอทีน่ั่งพเิศษ บรษัิทฯจะท าการขอทีก่ับทางสายการบนิให ้ทัง้นี้บรษัิทฯไม่

ยนืยนัจะไดต้ามค าขอซึง่ขึน้อยูก่บัสายการบนิและจ านวนทีน่ั่งผูโ้ดยสารในแตล่ะเทีย่วบนิ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


