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►เพตรา นครศลิาสชีมพหูรอืนครสดีอกกหุลาบ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยแ์หง่โลกใหม ่ ►ทะเลทรายวาดริมั หนึง่

ในทะเลทรายทีถ่กูขนานนามวา่สวยทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ดว้ยเม็ดทรายละเอยีดสชีมพู ►มาดาบา เมอืงแหง่

โมเสก ►เมา้ทเ์นโบ ดนิแดนศกัดิส์ทิธิท์ ีอ่ยูบ่นเขา ►เครคั ทีต่ ัง้ปราสาทเครคั ของนกัรบครเูสด ทีใ่ชต้อ่สูใ้น

สงครามครเูสดกบักองทพัมสุลมิ►อคาบา เมอืงทา่และเมอืงตากอากาศ กจิกรรมลอ่งเรอืทอ้งกระจก  ►ทะเล

เดดซ ีไปนอนลอยตวั แชน่ า้แร ่พอกโคลนธรรมชาต ิ►เจราช เมอืงโบราณ กรกี-โรมนั หนึง่ในสบิของหวัเมอืง

เอกราชอาณาจกัโรมนั 

 

 

รายละเอยีดการบนิ 

 

ก าหนดการเดนิทาง  

รอบการเดนิทาง 

26 กมุภาพนัธ ์– 04 มนีาคม 2566  119,900.- 

12 – 18 มนีาคม 2566 119,900.- 

26 มนีาคม - 01 เมษายน 2566 119,900.- 

*09 – 15 เมษายน 2566* *124,900.- 

23 – 29 เมษายน 2566 119,900.- 

วนับนิ เมอืง CODE เทีย่วบนิ เวลา 

วนัที ่2 กรงุเทพฯ – อมัมาน BKK – AMM RJ 183 00.20 – 05.50 

วนัที ่7 อมัมาน – กรงุเทพฯ AMM - BKK RJ 182 02.15 – 14.25 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ(สวุรรณภมู)ิ                                                         

21.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 

แถว S เคานเ์ตอรส์ายการบนิรอยลั จอรแ์ดเนยีน ประตทูางเขา้ที ่9 แถว S 

โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและตรวจเอกสารการเดนิทาง 

 

 

วนัที ่2 อมัมาน – เจราซ – อจัลนุ - อาล ซอลท ์- เดตซ ี                                                                                

00.20 น. “เหริฟ้าสูก่รงุอมัมมาน" โดยสายการบนิรอยลั จอรแ์ดเนีย่น เทีย่วบนิ RJ183  

05.50 น. 
เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตคิวนี อเลยี  กรงุอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน ผา่น

พธิตีรวจคนเขา้เมอืง 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

 
น าท่านเดนิทางไปยัง เมอืงเจราช (JERASH) เมอืงโบราณยุคกรกี-โรมัน ถูก

สรา้งขึน้ราว 200 ปีกอ่น ครสิตศักราชอดตีเคยเป็นหนึง่ในสบิของหัวเมอืงเอกของ
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อาณาจักรโรมัน ชมซากปรักหักพังที่ยังคงมกีลิน่ไอของความเจรญิรุ่งเรืองของ

อาณาจักรโรมนั และมคีวามสมบรูณ์แบบทีส่ดุแหง่หนึง่ สนามแขง่มา้ฮปิโปโดรม  

 

น าทา่นเดนิผา่นประตทูางทศิใตห้รอืประตแูหง่ชยัชนะ เป็นประตทูีใ่ชเ้ขา้สูเ่มอืง

ตอ่เมือ่กองทัพรบชนะกลับมาในอดตี  

 

ชมโรงละครโรมนั ทีจ่ผุูช้มไดถ้งึ 5,000 คน เชญิทดสอบกบัความมหัศจรรยข์อง

การคดิคน้การวางจดุใหเ้กดิเสยีงเอค็โคได ้ เพยีงพดูเบาๆ ตรงจดุกึง่กลางของโรง

ละครแลว้จะไดย้นิทัง้โรงละคร 

 

 ชม วหิารอารท์มีสี (Temple of Artemis) เทพแีหง่ความรักและความสงบสขุ 

ชมความมหศัจรรยข์องกอ้นหนิ 3 กอ้นทีเ่รยีงกนัไมล่ม้ หลังเกดิแผน่ดนิไหวครัง้

ใหญ ่และสมัผัสถงึความเคลือ่นไหวตลอดเวลาของกอ้นหนิบนนิว้มอื  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 เดนิทางไปยัง เมอืงอจัลุน(Ajloun) อยู่ทางดา้นเหนือของเมอืงเจราชไป

เล็กนอ้ย เมอืงทีต่ัง้อยูบ่นภเูขาสงูทีห่อ้มลอ้มไปดว้ยป่าตน้สน และตน้มะกอก  

 

ชมปราสาทแหง่เมอืงอจัลนุ (Ajloun Castle) ถกูสรา้งโดยพวกนักรบมสุลมิ ในปี 

ค.ศ.1184-1185 ใชเ้ป็นป้อมทหารในการต่อสูร้บกับพวกนักรบครูเสดและในปี 

ค.ศ. 1260 ถกูเขา้ท าลายโดยกองทัพมองโกล จนกระทั่งไดเ้วลาสมควร 
 

 น าท่านเดนิทางสู่ทีพ่ัก ระหว่างทางผ่าน เมอืงอาล ซอลท ์(AL SALT) เมอืง

โบราณตัง้อยู่บนเนนิเขาใกลก้ับหุบเขาจอร์แดน เป็นที่ตัง้ของป้อมปราการทีถู่ก

ท าลายในศตวรรษที่ 13 เป็นที่ตัง้ถิน่ฐานที่ส าคัญที่สุดในพื้นที่ระหว่างหุบเขา

จอรแ์ดนและทะเลทรายตะวันออก เนือ่งจากประวัตคิวามเป็นมาของการเชือ่มโยง

การคา้ระหว่างทะเลทรายตะวันออกและตะวันตกจึงเป็นสถานที่ส าคัญส าของ

ภมูภิาคนี้ สรา้งขึน้โดยกองทัพมาซโิดเนียในชว่งรัชสมัยของพระเจา้อเล็กซานเด

มหาราชถกูท าลายโดย Mongol 
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น าทา่นเดนิทางเชค็อนิเขา้ทีพั่ก และอสิระในการลงเลน่ ทะเลเดดซ ี(Dead Sea) 

ทะเลสาบเดดซทีีถู่กบันทกึลงในหนังสอื กนิเนสสว์่า เป็นจุดทีต่ ่าทสีุดในโลก มี

ความต ่ากวา่ระดับน ้า ทะเลถงึ 400 เมตร และ มคีวามเค็มทีส่ดุในโลกมากกว่า 20 

เปอรเ์ซน็ตข์องน ้าทะเลทั่วไป ท าใหไ้มม่สี ิง่มชีวีติใดเลยอาศัยอยูไ่ดใ้นทอ้งทะเล

แหง่นี ้(การลงเลน่น ้าในทะเลนัน้มวีธิขีัน้ตอนการลงเลน่ และขอ้ควรระวังตา่งๆ ควร

ฟังค าแนะน าจากมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวร)์  
 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่ัก 
 

พกัที ่  เขา้สูท่ีพั่ก  HOTEL CROWN PLAZA RESORT DEAD SEA 5*หรอื

เทยีบเทา่  
DEAD SEA 

วนัที ่3  เดตซ ี- มาดาบา -ลติเต ิล้เพตรา                                                                                                                                                                  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 ชว่งเชา้ในอสิระทา่นพักผอ่นตามอธัยาศัยทีท่ะเลสาบเดตซอีกีครัง้ จนกระทั่งได ้

เวลาอนัสมควร  

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่ทอืกเขาตอนกลางของประเทศจอรแ์ดน ออกเดนิทางสูเ่มอืง 

มาดาบา (Madaba) หรอื เมอืงแหง่โมเสก  

 

ชม โบสถก์รกี -ออโธดอกซแ์หง่เซนตจ์อหน์ (St.John the Baptist 

Roman Catholic Church) ถกูสรา้งในราวปี ค.ศ. 600 ยคุของไบแซนไทน ์

ชมภาพแผนทีด่นิแดนศักดสิทิธิแ์หง่เยรซูาเลม ตกแตง่โดยโมเสกสตีา่งๆ 

ประมาณ 2.3 ลา้นชิน้แสดงถงึพืน้ทีด่นิแดนศักดิส์ทิธิต์า่งๆ ในแถบรอบทะเลเมดิ

เตอรเ์รเนยีน, เยรซูาเลม, แมน่ ้าจอรแ์ดน, ทะเลเดดซ,ี เขาไซนาย, อยีปิต ์ฯลฯ  

 

น าทา่นเดนิทางชม เมาท ์เนโบ (Mount Nebo) ดนิแดนศักดิส์ทิธิท์ีต่ัง้อยูบ่น

เขาซึง่เชือ่กนัวา่น่าจะเป็นบรเิวณทีเ่สยีชวีติและฝังศพของโมเสส ผูน้ าชาวยวิ

เดนิทางจาก อยีปิตม์ายงัเยรซูาเลม ชมพพิธิภณัฑข์นาดยอ่ม ภายในเก็บสิง่ของ

ตา่งๆ ทีข่ดุพบภายในบรเิวณนี ้พรอ้มทัง้มภีาพถา่ยตา่ง ๆ ภาพถา่ยทีส่ าคัญคอื

ภาพที ่โป๊บ จอหน์ ปอลที ่2 เสด็จมาแสวงบญุทีน่ีแ่ละไดป้ระกาศใหเ้ป็นดนิแดน

ศักดิส์ทิธิ ์ในปี ค.ศ. 2000 ชมอนุสรณ์ไมเ้ทา้ศักดิส์ทิธแ์หง่โมเสส ออกแบบเป็น

ลักษณะเป็นไมเ้ทา้ในรปูแบบไมก้างเขน โดยอทุศิเป็นสญั ลักษณ์ของโมเสส และ

พระเยซ ูเชญิถา่ยรปู ณ จดุชมววิ โดยในวันทีท่อ้งฟ้าแจม่ใส ทา่นสามารถมองเห็น 

แมน่ ้าจอรแ์ดน, ทะเลเดดซ,ี เมอืงเจอรโิก และประเทศอสิราเอล ไดจ้ากจดุนีอ้ยา่ง
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ชดัเจน 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 

บา่ย เดนิทางสู ่ลติเต ิล้เพตรา (Triclinium - Little Petra) ทีอ่ยูอ่าศัย ของ 

"ชาวเบดอูนิ"เผา่ นาปาเทยีน เชน่เดยีวกบัทีเ่พตรา แตม่ขีนาดเล็กกวา่เสมอืนนคร

เล็กๆของเพตรา เรยีกไดว้า่เป็นการเรยีกน ้ายอ่ยกอ่นไปเจอนครเพตราทีม่ขีนาด

ใหญแ่ละอลังการณ์มากกวา่น่ันเอง ระหวา่งทางไปบนถนน King’s Highway หนึง่

ในเสน้ทางทีส่วยทีส่ดุของจอรแ์ดน ผา่น ปราสาทโซบคั(Shobak Castle) แวะ

ถา่ยรปูดา้นลา่ง  

** กจิกรรมเสรมิ (ไมร่วมในคา่ทัวร)์ Petra by Night สมัผัสบรรยากาศชมนครเพ

ตรายามค ่าคนื กจิกรรมจะเริม่ตน้ประมาณ 20.00 น. รปูแบบจะเป็นการเดนิไป

ปลายทางที ่The Treasury ฟังการบรรยายเรือ่งราวตา่งๆของนครเพตรา มกีารจดุ

เทยีนตามทางประกอบดนตร ีใชเ้วลาชมโชวป์ระมาณ 1 ชัว่โมง คา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิประมาณ 30-35USD**  โดยบรษัิทจะมรีถรับสง่ ณ จดุเริม่ตน้เดนิเทา้ 

ทา่นสามารถแจง้ความประสงคไ์ดท้ีห่วัหนา้ทวัร ์

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่ัก  

พกัที ่  เขา้สูท่ีพั่ก HYATT ZAMAN PETRA HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่**  PETRA 

วนัที ่4 เพตรา 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 พรอ้มแลว้เดนิทางเพือ่ชม นครเพตรา (Petra) จากจดุเริม่เดนิไปยงั SIQ

ประมาณ 600 เมตรทา่นสามารถเดนิหรอืขีม่า้(รวมในคา่ทัวร)์ และน ัง่รถกอลฟ์

ตอ่จาก SIQ ไปยงั The Treasury (รวมในคา่ทัวร)์  ผา่นทัศนยีภาพสวยงาม

แปลกตา ระยะทางประมาณ 1.5 กโิลเมตร นครเพตรา ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็น

มรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องแหง่

โลกใหม ่ จากการตดัสนิโดยการโหวตจากบคุคลนับลา้นทั่วโลกในวันมหศัจรรย ์

07/ 07/ 07)  

มหานครสดีอกกหุลาบทีซ่อ่นตัวอยูใ่นหบุเขาแหง่โมเสส (WADI MUSA) มี

ประวัตศิาสตรอ์นัยาวนานหลายพันปีเคยเป็นถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัทัง้ชาวอโีดไมท ์จวบ

จนกระทั่งถงึยคุรุง่เรอืงเฟ่ืองฟใูนการเขา้มาครอบครองดนิ แดนของชาวอาหรับเผา่

เรร่อ่นนาบาเทยีน ในชว่งระหวา่ง 100 ปี กอ่นครสิตกาล–ปี ค.ศ.100 และไดเ้ขา้

มาสรา้งอาณา จักรบา้นเมอืง ฯลฯ จนกระทั่งในปีค.ศ.106 นครแหง่นีต้กอยูภ่ายใต ้

การปกครองของอาณาจกัรโรมนัทีน่ าโดย กษัตรยิท์ราจนั และไดผ้นกึเมอืงแหง่นี้

ใหเ้ป็นหนึง่ในอาณาจักรโรมนัแหง่แหลมอาระเบยีตะวันออก นครเพตราถงึคราว

ลม่สลายเมือ่หมดยคุของอาณาจักรโรมนัท าใหช้าวเมอืงนัน้ละทิง้บา้นเมอืงจากกนั
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ไปหมดทิง้ใหเ้มอืงแหง่นีร้กรา้งไปพรอ้มกบัการพัง ทลายของเมอืงหลังจากเกดิ

แผน่ดนิไหวหลายครัง้จนสญูหายนับพันปีจวบจนในปี ค.ศ.1812 นักส ารวจ

เสน้ทางชาวสวสิ นาย โจฮนัน ์ลดุวกิ เบริก์ฮาดท ์ ไดค้น้พบนครศลิาแหง่นี ้และ

น าไปเขยีนในหนังสอืชือ่ “TRAVEL IN SYRIA” จนท าใหเ้ริม่เป็นทีรู่จ้ักกนัอยา่ง

แพรห่ลายจนถงึปัจจบุนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระหวา่งทางสมัผัสกบัทัศนยีภาพแปลกตาทีเ่กดิจากการแยกตัวของเปลอืกโลก

และการซดัเซาะของน ้าเมือ่หลายลา้นปีกอ่น เดนิชมความสวยงามของผาหนิสี

ชมพสูงูชนัทัง้ 2 ขา้งคลา้ยกบัแคนยอนนอ้ย ๆ และ สิง่กอ่สรา้ง รปูปัน้แกะสลกั 

ตา่งๆ เชน่ รปูปัน้เทพเจา้ตา่งๆ รปูกองคาราวานอฐู, รปูชาวนาบาเทยีน, ทอ่สง่

ล าเลยีงน ้าเขา้สูเ่มอืง ฯลฯ  

สดุปลายทางของชอ่งเขาพบกบัความสวยงามของมหาวหิารศักดิส์ทิธิ ์เอล-คาซ

เนท ์(EL-KHAZNEH / TREASURY) สนันษิฐานวา่จะสรา้งในราวศตวรรษที ่

1-2 โดยผูป้กครองเมอืงในเวลานัน้ เป็นวหิารทีแ่กะสลกัโดยเจาะเขา้ไปในภเูขาสี

ชมพทูัง้ลกู มคีวามสงู 40 เมตร และมคีวามกวา้ง 28 เมตร วหิารแหง่นีไ้ดถ้กู

ออกแบบโดยไดรั้บอทิธพิลศลิปะของหลายชาตเิขา้ดว้ยกนั เชน่ อยีปิต,์ กรกี, นา

บาเทยีน ฯลฯ ภายในประ กอบดว้ย 3 หอ้ง คอื หอ้งโถงใหญต่รงกลาง และ หอ้ง

เล็กทางดา้นซา้ยและขวา เดมิทถีกูเชือ่วา่เป็นทีเ่ก็บขมุทรัพยส์มบตัขิองฟาโรห์

อยีปิต ์ แตภ่ายหลังไดม้กีารขดุพบทางเขา้หลมุฝังศพทีห่นา้วหิารแหง่นี ้ท าใหนั้ก

ประวัตศิาสตรแ์ละนักโบราณคดไีดล้งความเห็นตรงกนัวา่น่าจะสรา้งขึน้เพือ่เป็น

การเฉลมิฉลองใหก้บัผูป้กครองเมอืง, ใชเ้ป็นสถานทีท่ าพธิกีรรมทางศาสนา และ

เป็นสสุานฝังศพของผู ้ปกครองเมอืงและเครอืญาต ิเดมิชมสสุานตา่งๆ ของชาวนา
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บาเทยีน สสุานกษัตรยิ ์ฯลฯ 

 

ชม โรงละครนาบาเทยีน (Nabatean Theatre) โรงละครขนาดใหญท่ี่

สามารถบรรจคุนไดม้ากกวา่ 3,000 คน  ทีเ่กดิจากการเจาะภเูขาใหเ้ป็นทีน่ั่งที่

ขนาดเทา่กนัมากมาย ซีง่ระหวา่งทางไปบนถนจะสามารถมองเห็นวหิารนอ้ยใหญ่

จ านวนมากตลอดสองขา้งทาง  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Bazin international buffet   

บา่ย น าทา่นขีล่า(รวมในคา่ทัวร)์ เพือ่เดนิทางสู ่The Monastery หนึง่ในไฮไลท์

และสถานทีท่ีส่วยทีส่ดุของนครเพตรา เนือ่งจากระยะทางจาก  The Treasury ไป

ยงั The Monastery คอ่นขา้งไกลมาก 3.4 กโิลเมตร จ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารใช ้

พาหนะอืน่อยา่ง มา้ ลา หรอือฐูในการเดนิทางเขา้ไปเทา่นัน้เพือ่ประหยดัเวลา   

ซึง่บรเิวณแหง่นีจ้ะสวยทีส่ดุชว่งบา่ยเนือ่งจากแสงจะตรงกระทบเขา้บรเิวณดา่น

หนา้สะทอ้นสสีม้แดงสวยงามมาก 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่  เขา้สูท่ีพั่ก HYATT ZAMAN PETRA HOTEL 5*หรอืเทยีบเทา่** 

 
PETRA 

วนัที ่5 อคาบา – ทะเลทรายวาดริมั                                                             

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 ออกเดนิทางสู ่เมอืงอคาบา (Aqaba) เมอืงทา่และเมอืงทอ่งเทีย่วตากอากาศที่

ส าคัญของประเทศจอรแ์ดนเป็นเมอืงแห่งเดยีวของประเทศจอรแ์ดนทีถู่กประกาศ

ใหเ้ป็นเมอืงปลอดภาษี   

 

น าท่านแวะถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ “ทะเลแดง” ทะเลที่มีน่านน ้ า

ครอบคลุมถงึ 4 ประเทศ คือประเทศจอร์แดน อสิราเอล  อยิปิต์ และ

ซาอุดอิาระเบยี (ทะเลแดงทะเลแห่งประวัตสิาสตร ์ทีค่รัง้หนึง่ไดม้กีารกล่าวขาน

ในพระคัมภรี์ของศาสนาครสิตว์่า  ทะเลแห่งนี้เป็นสถานที่โมเสสไดท้ าอัศจรรย์

แหวกทะเลแดงพาชาวอสิราเอลหนีใหร้อดพน้จากการเป็นทาสของอยีปิต์เพื่อ

เดนิทางไปสูแ่ผน่ ดนิแห่งพันธะสัญญาทีพ่ระเป็นเจา้ทรงมอบใหก้ับชาวอสิราเอล 

โดยการชไูมเ้ทา้ของโมเสส ) 

 

น าท่านลงเรอืทอ้งกระจก (BIG GLASS BOAT) แล่นในทะเลแดง ทะเลทีม่ี

น่านน ้าครอบคลุมถงึ 4 ประเทศ คอื ประเทศจอรแ์ดน, อสิราเอล, อยิปิต ์และ 

ซาอดุอิาระเบยี ชมความใสของน ้าทะเล, ปะการัง, ปลาทะเลหลากชนดิ, เม่น

ทะเล, แมงกะพรนุ ฯลฯ  
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จากนัน้ ใหท้า่นไดเ้ดนิ ชอ้ปป้ิงสนิคา้ตา่งๆมากมาย ณ ตลาดของเมอืงอาคาบา 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวันบนเรอื  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลทรายวาดริมั (WADI RUM) ทะเลทรายแหง่นีใ้นอดตี

เป็นเสน้ทางคาราวานจากประเทศซาอฯุ เดนิทางไปยงัประเทศซเีรยีและปาเสล

ไตน ์(เคยเป็นทีอ่ยูอ่าศัยของชาวนาบาเทยีนกอ่นทีจ่ะยา้ยถิน่ฐานไปสรา้ง

อาณาจกัรอนัยิง่ใหญทีเ่มอืงเพตรา้)ในศกึสงครามอาหรับรโีวลทร์ะหวา่งปี ค.ศ. 

1916–1918 ทะเลทรายแหง่นีไ้ดถ้กูใชเ้ป็นฐานบญัชาการในการรบของ   

นายทหารชาวองักฤษ ทอี ีลอวเ์รนซ ์และ เจา้ชายไฟซาล ผูน้ าแหง่ชาวอาหรับ

รว่มรบกนัขบัไลพ่วกออตโตมนัทีเ่ขา้มารกุรานเพือ่ครอบครองดนิแดน และตอ่มา

ยงัไดถ้กูใชเ้ป็นสถานทีจ่รงิในการถา่ยท าภาพยนตรฮ์อลลวีดูอนัยิง่ใหญใ่นอดตี

เรือ่ง “LAWRENCE OF ARABIA” (และในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวัลออ

สการไ์ดถ้งึ 7 รางวลั และรางวัลจากสถาบนัอืน่ๆ มากกวา่ 30 รางวัล น าแสดงโดย 

Peter O'Toole, Omar Sharif ฯลฯ) (ควรเตรยีมกระเป๋าใบเล็กตา่งหาก เพือ่

ความสะดวกในการเปลีย่นชุด และขนยา้ย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซาฟารทีวัรท์ ีท่ะเลทรายวาดริมั รับบรรยากาศทอ่งทะเลทรายทีถ่กูกลา่วขานวา่

สวยงามทีส่ดุของโลกแหง่หนึง่ ดว้ยเม็ดทรายละเอยีดสชีมพอูมสม้อมแดงอนั

เงยีบสงบทีก่วา้งใหญไ่พศาล (สขีองเม็ดทราบนัน้ปรับเปลีย่นไปตามแสงของดวง

อาทติย)์  

ชมน า้พุแหง่ลอวเ์รนซ ์สถานทีใ่นอดตีนายทหาร ทอี ีลอวเ์รนซ ์ทหารชาว

องักฤษใชเ้ป็นสถานทีพั่ก และคดิแผนการสูร้บกนัพวกออตโตมนั น าทา่นทอ่ง

ทะเลทรายตอ่ไปยงัภเูขาคาซาร ีชมภาพเขยีนแกะสลักกอ่นประวัตศิาสตร ์ทีเ่ป็น

 

http://www.imdb.com/name/nm0001725/
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ภาพแกะสลักของชาวนาบาเทยีนทีแ่สดงถงึเรือ่งราวในชวีติประจ าวันตา่งๆ และ

รปูภาพตา่ง ๆ  ผา่นชมเต็นทช์าวเบดอูนิทีอ่าศัยอยูใ่นทะเลทราย เลีย้งแพะเป็น

อาชพี ฯลฯ    

 

ประสบการณ์ ขีอ่ฐูชมพระอาทติยย์ามเย็น (รวมในคา่ทัวร)์ ชมทะเลทราย

วาดรัิมยามเย็น แสงพระอาทติยส์ะทอ้นกบัเนนิทรายเกดิไดบ้รรยากาศสดุโรแมน

ตกิ 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่ัก “  

พกัที ่  เขา้สูท่ีพั่ก “AL SULTANA RUM CAMP หรอืเทยีบเทา่ แบบ The 

Martian Tent ประสบการณ์นอนทีพ่ักแบบโดมเสมอืนเราอยูบ่นดาวองัคาร 

 

WADIRUM 

วนัที ่6 ทะเลทรายวาดริมั -  ปราสาทเครคั – อมัมาน                                                       

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางชม ปราสาทเครคั (Kerak Castle) ศูนยก์ลางขนาดใหญ่ของ

นักรบครูเสดที่สรา้งขึน้เพื่อควบคุมเสน้ทางเหนือและใตแ้ละใชใ้นการต่อสูใ้น

สงครามครเูสดกบักองทัพมสุลมิ  

 

น าท่านเดนิทางต่อไปยัง บอ่น า้พุรอ้นมาอนิ (Mai’n hot spring) ใหท้่านได ้

พักผอ่น แชเ่ทา้ พักผอ่นตามอธัยาศัย จนกระทั่งไดเ้วลาอนัสมควร 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้เดนิทางกลับกรงุอมัมาน  

น าทา่นชมรอบเมอืงหลวงกรงุอมัมานเมอืงหลวงทีต่ัง้อยูบ่นภเูขา 7 ลกู และมี

ประวัตศิาสตรย์าวนานมาก กวา่ 6,000 ปี ผา่นชมยา่นเมอืงเกา่, เมอืงใหม,่ ยา่น

ธรุกจิ, ตลาดใจกลางเมอืง, ยา่นคนรวย ฯลฯ  

 

ขึน้ชม ป้อมปราการแหง่กรงุอมัมาน (CITADEL) ถกูสรา้งขึน้เพือ่เป็นจดุ

สงัเกตเหตบุา้น การเมอืงตา่งๆ รอบเมอืง ชมบรเิวณภายในป้อมปราการ มสี ิง่ปลกู

สรา้งมากมายดว้ยกนัศลิปแบบโรมนั และอสิลาม ชมบอ่เก็บนา้ขนาดใหญซ่ึง่ถกูใช ้

ในชว่งทีช่าวโรมนัเขา้มามบีทบาทในประเทศจอรแ์ดน อยูภ่ายในบรเิวณป้อม

ปราการอกีเชน่กนั และน าชมพพิธิภณัฑ ์เชญิอสิระถา่ยรปูตรงจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุ

ของเมอืงแหง่นีโ้ดยโดยมบีา้นเรอืนของชาวบา้นทีส่รา้งอยูบ่นเทอืกเขาเป็นฉาก

หลัง  
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*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะของเงนิบาททีไ่ม่

คงที ่/การเปลีย่นแปลงเวลาของสายการบนิ / สภาวะทางอากาศซึง่การเปลีย่นแปลงนี ้ทางบรษิทัฯ จะยดึถอื

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั *** 

น าชมโรงละครโรมนั (Roman Theater) ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในประเทศ

จอรแ์ดน จผุูช้มไดถ้งึ 6,000 คน และ ตกึรามบา้นชอ่งทีต่ัง้อยูบ่นภเูขาสงู อนั

แปลกตายิง่นัก น าชมพพิธิภณัฑ ์Folklore Museum มกีารจัดแสดงวถิชีวีติและ

การแตง่กายความเป็นไปและประเพณีตา่งๆของชาวอาหรับในยคุตน้ๆ อสิระใน

การชอ้ปป้ิงและรบัประทานอาหารค า่**ภายในหา้งสรรพสนิคา้ MECCA 

MALL ซึง่มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืกมากมายเป็นของฝากจากจอรแ์ดนมากมาย 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

  น าทา่นออกเดนิทางไปยงัสนามบนิ เพือ่ท าการตรวจเอกสารในการเดนิทาง  

วนัที ่7  อมัมาน - กรงุเทพฯ 

02.15 น. “เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯ” สายการบนิรอยลั จอรแ์ดเนีย่น เทีย่วบนิที ่RJ182 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 08.00 ชม.) 

 

14.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภ์าพ  

คา่ทวัรต์อ่ทา่น : ผูเ้ดนิทางต ัง้แต ่10 ทา่น ข ึน้ไป 

 ผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่หรอืเด็ก 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น  

 ผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่หรอืเด็ก 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

รอบเดนิทางวันที ่09 – 15 เมษายน 2566 

 ในกรณีทีท่า่นพัก หอ้งพกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ  

119,900.- 

124,900.-        

 

20,000.-       

 

ราคาอาจมกีารปรบัขึน้-ลง ตามราคาน า้มนัทีป่รบัข ึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ 

ประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่น ัน้ 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 51,000.- บาท/

ทา่น (เพือ่เป็นการยนืยนัการเดนิทางของทา่น) 

 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 45 วนั กอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากทา่นไม่

ช าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

 

คา่ทวัรร์วม : 
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  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ กรงุเทพฯ-อมัมาน-อมัมาน-กรงุเทพฯ (ชัน้ประหยดั) โดยสายการบนิรอยลั จอรแ์ด

เนีย่น 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ และคา่ประกนัภยัสายการบนิ 

 คา่โรงแรมทีพ่ัก 4 คนื ระดับมาตรฐาน 5 ดาว (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

 คา่วซีา่จอรแ์ดน 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ ุและคา่น ้าดืม่ วันละ 2 ขวด/ทา่น 

 คา่กจิกรรมน่ังเรอื Agaba  

 คา่ขีอ่ฐูทีท่ะเลทรายวาดรัิม 1 ชัว่โมง 

 คา่บรกิารรถกอลฟ์ และคา่บรกิารขีล่าทีน่ครเพตรา  

 คา่พาหนะในการน าเทีย่ว ตลอดการเดนิทาง 

 คา่ทปิคนขบัรถกอลฟ์, ขีล่า,ขีม่า้ทีน่ครเพตรา 

 คา่ทปิขีอ่ฐูทีท่ะเลทรายวาดรัิม 1 ชัว่โมง 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบไุวใ้นโปรแกรม 

 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้กท่า่นตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ1,000,000บาทและคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ

วงเงนิ 500,000 บาท (ประกนัไมค่รอบคลมุผูท้ ีม่อีายตุ ัง้แต7่5ปีขึน้ไป) 

คา่ทวัรไ์มร่วม : 

  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถ ฯ ตลอดการเดนิทาง ทา่นละประมาณ 35 USD 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย ตลอดการเดนิทาง ทา่นละ  คดิเป็น 30 USD หรอืขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น 

 คา่กจิกรรม Petra By night ทา่นละ 35 USD ตอ่ทา่น (กจิกรรมเสรมิ มทีกุวันจันทร,์พธุ และ พฤหัสบด)ี 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพัก

คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากทีท่างบรษัิทจัดใหย้กเวน้จะตกลงกันเป็นกรณี

พเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (23 กก./1ใบ/ทา่น) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัของสายการบนิ (หากมกีารปรับขึน้) 

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของพรเีมีย่มตา่งๆ 

การยกเลกิ : 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน  คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด (ยกเวน้ค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท+

ค่าวีซ่าที่ยืน่และตั๋วเครื่องบนิที่ออกล่วงหนา้และกรุ๊ปที่เดนิทาง

ชว่งวันหยดุหรอืเทศกาล (สงกรานต ์วันแรงงาน ชว่งเดอืนตลุาคม 

และปีใหม่) ที่ตอ้งการันตี มัดจ ากับทางสายการบนิหรอืกรุ๊ปที่มี
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การ การันตคี่ามัดจ าทีพ่ัก โดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนใน

ประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน  หักคา่มดัจ า 51,000 บาท + คา่วซีา่หรอืคา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-29 วัน  หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์

 

 

กรณียกเลกิ 

(ยกเลกิหลังจากวางเงนิมดัจ า บรษัิทฯจะคดิคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ วันนัน้ ทีไ่มส่ามารถ คนืเงนิได ้(ตวัอยา่งเชน่คา่ตัว๋

เครือ่งบนิ, คา่วซีา่, คา่มดัจ าหอ้งพัก เป็นตน้)  

(ยกเลกิหลังจากจา่ยเงนิเต็มจ านวน บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่ตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทจะท าเรือ่งยืน่เอกสารไปยงัสาย

การบนิ โรงแรม และในทกุๆ การใหบ้รกิาร เพือ่ใหพ้จิารณาอกีครัง้ ทัง้นี ้อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนนิการ ซึง่ไมส่ามารถ

แจง้ไดว้า่สามารถคนืเงนิไดท้ัง้หมดหรอืบางสว่น หรอืไมไ่ดเ้ลย เพราะขึน้อยูก่บัการพจิารณาและตดัสนิใจของสายการบนิ 

โรงแรมและในทกุๆ บรกิารอืน่ๆเป็นส าคญั 

 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชม สถานทีท่่องเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่่องเทีย่วอืน่ๆ

เพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดนิทางแทน 

 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมอืง และภัยธรรมชาต ิฯลฯ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่

เกดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื จากอุบัตเิหตุต่างๆ  ทัง้นี้ 

บรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ เนื่องจากมสี ิง่ผดิ

กฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ย

เหตุผลใด ๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่

พักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบรกิารคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปใน

ลักษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) / หนังสอืเดนิทางนักการทตู (เลม่สแีดง) เดนิทางกับคณะ บรษัิทฯ 

สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทีย่วใช ้

หนังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา (เลม่สเีลอืดหม)ู 
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กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ย

ตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิความล่าชา้

หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเลื่อนวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน

กรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิ

เทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยนัวา่ทัวรนั์น้ๆ ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หาก

ท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่าย

ใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 หากในกรณีที่สายการบนิมกีารปรับเปลี่ยนตารางเทีย่วบนิ ซึง่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบต่อ

คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สัน้ 

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าให ้

ทา่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีด

อกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกันในถุงใส

พรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบุ วันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และ

หา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

การชดเชยคา่กระเป๋าในการสญูหาย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิ

จะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะ

ชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไม่
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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

แนะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้ดังนัน้ท่าน

ตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรับผดิชอบในกรณีกระเป๋าเดนิทางของท่านเกดิความช ารุด หรอืสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ ใน

ระหวา่งการเดนิทาง 

การเดนิทางเป็นครอบครวั  

 หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดูแลพเิศษ (Wheelchair), เด็ก, 

และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่  

4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข 

ทีบ่รษิทัไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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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 

 


