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Code: IP03-JOR-Luxury5Star-74RJ-Mar-Apr-79-A230120 

 

LUXURY JORDAN  5 STAR  

(ROYAL JORDANIAN AIRLINE) 

จอรแ์ดน 7 วัน 4 คนื บนิตรง รอยลั จอรแ์ดนเนยีน 
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ตารางการเดนิทาง 

วันที ่ สถานทีท่อ่งเทีย่ว 
รายละเอยีด อาหาร โรงแรมทีพ่ัก ระดับ 5 ดาว 

หรอืเทยีบเทา่ เชา้ กลางวัน เย็น 

วันทีห่นึง่ กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ออกเดนิทางสู่

กรงุอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน 
    

วันทีส่อง  อมัมาน – เมอืงมาดาบา –MOUNT NEBO – 

ป้อมเครัค KERAK – เมอืงอคาบา AQABA     

MOEVENPICK RESORT 

&RESIDENCES AQABA 

HOTEL 

วันทีส่าม เมอืงอาคาบา- ลอ่งเรอื ทะเลแดงชมปะการัง 

พรอ้มทาน บาบคีวิ บนเรอื – ทะเลทรายวาดรัิม 

– JEEP TOUR SAFARI – CAMP WADI RUM 

   

ALADDIN CAMP WADI 

RUM 

PANORAMIC DOME 

วันทีส่ี ่ ทะเลทรายวาดรัิม – เมอืงเพตรา PETRA - 

เทีย่วชมมหานครเพตรา – เมอืงอมัมาน 

AMMAN  

   
LANDMARK AMMAN 

HOTEL  

วันทีห่า้ เมอืงอมัมาน AMMAN - ป้อมอจัลนุ AJLOUN -

นครเจอราช (JERASH) – ทะเลสาบเดดซ ี

DEAD SEA - เมอืงอมัมาน AMMAN 

   
LANDMARK AMMAN 

HOTEL 

วันทีห่ก เมอืงอมัมาน AMMAN -DESERT CASTLES – 

AMMAN CITY TOUR – SHOPPING - 

สนามบนิ  

    

วันทีเ่จ็ด สนามบนิอมัมาน AMM  - BKK สนามบนิสวุรรณ

ภมู ิ                                 
    

 

 

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 
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ท าไมตอ้งเลอืกเดนิทางกบัเรา #ทัวรจ์อรแ์ดนดดี ี

 

เราคอืผูบ้กุเบกิเสน้ทางตะวันออกกลางและประเทศจอรแ์ดนอยา่งจรงิจัง เป็นบรษัิทฯแรกของไทยทีม่ยีอดเป็นอนัดับ 1  

มาตลอด 10 ปี จงึมชีว่งเวลาและวันเดนิทางใหค้นเลอืกไดม้ากกวา่ 

รายการทอ่งเทีย่วทีจ่ดัอยา่งลงตวั เพือ่ใหเ้หมาะกบันักทอ่งเทีย่วคนไทยมากทีส่ดุไมต่อ้งเดนิทางยอ้นไป ยอ้นมา เทีย่ว

สบาย การันตถีงึคณุภาพและราคาทีจ่ะไมม่บีรษัิทฯใด ใหค้ณุไดม้ากกวา่แน่นอน 

เราใชโ้รงแรม ระดับ 5 ดาว เราเลอืกโรงแรมทีม่คีวามสะดวกสบาย  นอนอควาบา 1 คนื / นอนเพตรา้ 1 คนื  / นอนที่

กรงุอมัมานเมอืงหลวง 2 คนื   

กรณีทีก่รุ๊ป ออกเดนิทางมากกวา่  25  ทา่น ทางเรา จะใชร้ถ LARGE BUS  49 ทีน่ีง่ ม ีWIFI ON BUS  

กรณีทีก่รุ๊ป ออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น ทางเรา จะใชร้ถ MIDIUM BUS 30 ทีน่ั่ง 

กรณีทีก่รุ๊ป ออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เราขอสงวนสทิธิ ์ในการใชร้ถ  SMALL BUS 18  ทีน่ั่งในการเดนิทาง   

// รถเล็กไมม่ ีWIFI ON BUS  

อาหารการกนิของประเทศจอรแ์ดน เนือ่งจากประเทศจอรแ์ดนนัน้ นับถอืศาสนาอสิลาม อาหารนัน้ยอ่มไมม่สีว่นผสม

ของเนือ้หม ู อาหารสว่นใหญ ่เนน้ แป้ง ไก ่แกะ ปลาและผัก  และสารพัดแป้งนานาชนดิ  อาหารสไตลบ์ารบ์คีวิ อาหาร

สไตลเ์ลบานอน  

(ผักใบเขยีวไมค่อ่ยม ีแตม่ะเขอืเทศประเทศนีก้รอบ อรอ่ยมาก ) และผักดอง เชน่แตงกวา่ดอง พรกิดอง หัวไซเทา้ดอง  

แครอทดอง กนิกบัซอสครมีหลากหลายชนดิใหเ้ลอืกสรร และทีไ่มค่วรพลาด นัน้คอืบารบ์คีวิจานใหญแ่หง่กรงุอมัมาน ซึง่

รา้นนีไ้ดรั้บรางวลัจาก TRIPADVISOR ดว้ย  

 

รายและเอยีดการเดนิทาง 

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

 

21.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ประเทศ ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ ROYAL JORDANIAN เทีย่วบนิที ่RJ 183 พบกบัเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวย

ความสะดวก 

 

วันทีส่อง อมัมาน – เมอืงมาดาบา –MOUNT NEBO – ป้อมเครัค KERAK – เมอืงอคาบา  AQABA   (B/L/D) 
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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 ประเทศ

จอรแ์ดน  ใชเ้วลาในการเดนิทาง 9 ชัว่โมง 

จะมเีจา้หนา้ทีด่า้น VISA มาคอยอ านวยความสะดวกแกค่ณะทัวร ์ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 4 

ชัว่โมง) เมอืงหลวงของประเทศจอรแ์ดน หรอื ราชอาณาจักรฮชัไมตจ์อรแ์ดนศนูยก์ลางแหง่ตะวันออก

กลางทีม่กีารผสมผสานความเกา่แกเ่ขา้กบัยคุสมยัปัจจบุนั หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และ

ศลุกากรแลว้ รับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ ออกจากประตไูป ทางดา้นซา้ยมอื ทา่นสามารถแลกเงนิ,ซือ้ SIM 

INTERNET ไดเ้ลย ราคาขึน้อยูก่บั GB   

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

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงมาดาบา (ประมาณ 30 กโิลเมตร)  อดตีเสน้ทางส าคัญสมัยโรมัน ดนิแดนอัน

ศักดิส์ทิธิแ์หง่เยรซูาเล็ม และเมอืงแหง่เรือ่งราวของโมเสสทีส่ าคัญทางหนา้ประวัตศิาสตรข์องศาสนายดูา

, ครสิต ์และอสิลาม ยงัเป็นศนูยก์ลางทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งการท าโมเสก เป็นศลิปะการตกแต่งดว้ยชิน้แกว้, หนิ, 

หรอืกระเบือ้งช ิน้เล็กๆ ซึง่ใชใ้นการตกแต่งมหาวหิาร หรอืในปัจจุบันใชป้ระยุกตใ์นการตกแต่งบา้นเรอืน

หรอื เมอืงแหง่โมเสก  

 

 

ชมโบสถก์รกี-ออโธดอกซแ์หง่เซนตจ์อรจ์ ถกูสรา้งในราวปี ค.ศ. 600 ยคุของไบแซนไทน ์ 

 

ชมภาพแผนทีด่นิแดนศักดสิทิธิแ์หง่เยรซูาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสตี่างๆ ประมาณ 2.3 ลา้นชิน้แสดงถงึ

พืน้ทีด่นิแดนศักดิส์ทิธิต์า่งๆ ในแถบรอบทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน, เยรูซาเลม, แมน่ ้าจอรแ์ดน, ทะเลเดดซ,ี 

เขาไซนาย, อยีปิต ์ฯลฯ  
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น าทา่นเดนิทางสู ่ยอดเขาเมาทเ์นโบ MOUNT NEBO มคีวามสงู 817 เมตร จากระดับน ้าทะเล เชือ่กันว่า

เป็นสถานที่ฝังศพของโมเสส ผูน้ าชาวยวิส์ที่เดินทางจากอยิปิต์มายังเยรูซาเลม และเป็นสถานที่

ศักดิส์ทิธิท์ีส่ดุแห่งหนึง่ของจอรแ์ดน ทีแ่ห่งนี้เป็นสถานทีสุ่ดทา้ยของโมเสส กอ่นจะชีท้างใหผู้ส้บืทอด

น าพาผูค้นไปยังดนิแดนพันธสัญญา ในประเทศอสิราเอลปัจจุบัน เมือ่ยนือยู่บนยอดเขาจะมองไปเห็น

ดนิแดนแหง่พันธะสญัญา THE PROMISED LAND  ทีโ่มเสสเคยเห็นบนยอดเขานี้ และเป็นทีจ่ารกิแสวง

บญุของชาวครสิตม์าแตโ่บราณ และโบสถบ์นยอดเขาไดถ้กูสรา้งขึน้ในปลายศตวรรษทีส่ีเ่พือ่เป็นการบง่ชี้

จุดทีค่าดว่าโมเสสเสยีชวีติ   MOUNT NEBO ยังเคยเป็นสถานทีม่าเยอืนของสันตะปาปา ของศาสนา

ครสิต ์โดยสนัตะปาปาจอหน์ปอลที ่2 ไดม้าแวะพ านักทีน่ี่ ระหว่างการเดนิทางไปเยอืนดนิแดนศักดิส์ทิธิ ์

และไดป้ลกูตน้มะกอก สญัลักษณ์ของสนัตภิาพไวข้า้งๆโบสถไ์บแซนไทนด์ว้ย 

 

ชมพพิธิภณัฑข์นาดยอ่ม ภายในเกบ็สิง่ของตา่ง ๆ ทีข่ดุพบภายในบรเิวณนี ้พรอ้มทัง้มภีาพถา่ยตา่ง ๆ 

ภาพถา่ยทีส่ าคญัคอืภาพทีโ่ป๊บ จอหน์ ปอลที ่2 เสด็จมาแสวงบญุทีน่ีแ่ละไดป้ระกาศใหเ้ป็นดนิแดน

ศักดิส์ทิธิ ์ในปี ค.ศ. 2000 

 

ชมอนุสรณ์ไมเ้ทา้ศักดิส์ทิธแ์หง่โมเสส ออกแบบเป็นลกัษณะเป็นไมเ้ทา้ในรปูแบบไมก้างเขน โดยอทุศิ

เป็นสญัลกัษณ์ของโมเสส และพระเยซ ู  เชญิถา่ยรปู ณ จดุชมววิ โดยในวันทีท่อ้งฟ้าแจม่ใส ทา่น

สามารถมองเห็น แมน่ ้าจอรแ์ดน, ทะเลเดดซ,ี เมอืงเจอรโิก และประเทศอสิราเอล ไดจ้ากจดุนีอ้ยา่ง

ชดัเจน  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร   

 

จากนัน้น าทา่น สูเ่มอืงเครัค KARAK  ซึง่ตัง้อยูบ่นทีร่าบสงูขนาดใหญ ่ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทศัน์

อนังดงามขา้งทางระหวา่งทางขึน้สูเ่ขาโดยเฉพาะบรเิวณทีถ่กูเรยีกขานกนัวา่เป็น “แกรนดแ์คนยอนแหง่

จอรแ์ดน” "AL KARAK CASTLE’’ ปราสาทเครัค ตัง้อยูท่ีเ่มอืงเครัค ทางตอนกลางของประเทศจอรแ์ดน 

นับเป็นปราสาททีม่ขีนาดใหญแ่หง่หนึง่ในชว่งยคุสงครามครเูสด จากประวตัศิาสตรส์งครามครเูสดเป็น
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สงครามระหวา่งครสิเตยีนจากยโุรปและชาวมสุลมิซึง่ยดึครองพืน้ทีแ่ถบนีร้วมทัง้นครเยรซูาเล็ม นคร

ศักดิส์ทิธิแ์ละสญัลกัษณ์ของศาสนาอบัราฮมัหลกัทัง้สาม (ศาสนายดูาย ศาสนาครสิต ์และศาสนา

อสิลาม) โดยชาวครสิตต์อ้งการฟ้ืนฟกูารเขา้ถงึทีศ่กัดิส์ทิธิใ์นและใกลเ้ยรซูาเล็มปราสาทเครัคแหง่นีส้รา้ง

ในศตวรรษที ่12 ปี ค.ศ. 1115 โดย King Baldwin ที ่1 แหง่เยรซูาเลม เพือ่เป็นจดุยทุธศาสตรใ์นการ

ควบคมุกองคาราวานในเสน้ทางการคา้ขายทีเ่ชือ่กบัประเทศอยีปิตไ์ปยงักรงุดามสักสั ประเทศซเีรยี โดย

ตัวปราสาทสรา้งดว้ยหนิ ก าแพงทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ หลงัคาโคง้ยาว แลว้กเ็จาะรอ่งแสงเล็กๆ ลักษณะ

แบบนีท้ าใหง้า่ยตอ่การป้องกนัศตัรปัูจจบุนัสถานทีแ่หง่นีย้งัคงเหลอืโครงสรา้งทีส่มบรูณ์ การแวะเยีย่มชม

ทีน่ี ่ท าใหเ้ราไดเ้ห็นมมุมองของการท าสงครามสมยัประวัตศิาสตร ์(ครเูสด)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสูอ่ควาบา AQABA  (ใชเ้วลาในการเดนิทาง 3 ชัว่โมง 30 นาท ี) 

 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 น าทา่นเขา้พกัโรงแรม ระดบั 5 ดาว MOEVENPICK RESORT &RESIDENCES AQABA 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

** หมายเหต ุส าหรับทา่นใดทีจ่ะลงเลน่น ้า ด าน ้าดปูะการัง กรณุาเตรยีมกระเป๋าใบเล็ก แยกเสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัใชส้ าหรับเปลีย่นทีห่อ้งน ้าบนเรอื ส าหรับยามเชา้ ** 
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วันทีส่าม เมอืงอาคาบา- ลอ่งเรอื ทะเลแดงชมปะการัง พรอ้มทาน บาบคีวิ บนเรอื – ทะเลทรายวาดรัิม – JEEP 

TOUR SAFARI – CAMP WADI RUM                                         (B/L/D) 

 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูเ่มอืงอาคาบา ซึง่เป็นเมอืงทา่ และเมอืงทอ่งเทีย่วตากอากาศทีส่ าคญัของประเทศ

จอรแ์ดน เป็นเมอืงแหง่เดยีวของประเทศจอรแ์ดนทีถ่กูประกาศใหเ้ป็นเมอืงปลอดภาษี มปีระชากรอาศัย

ราว 70,000 คน ตัง้อยูใ่กล ้ๆ  กบัฉนวนกาซาฝ่ังตรงขา้ม คอือสิราเอล โดยมทีะเลแดงคั่น เป็นเมอืง

คอ่นขา้งทันสมยัแตก่็มวีัฒนธรรมของจอรแ์ดนมากพอสมควร และมสี ิง่ทีน่่าสนใจ คอื เสาธงสงูทีส่ดุใน

โลกซึง่ไดรั้บการบนัทกึไวใ้น Guinness Book of World Records ดว้ย  

 

น าทา่นลงเรอืทอ้งกระจก (GLASS BOAT) เลน่น ้าตามอธัยาศัย  

(ใชเ้วลาประมาณ 3 – 4 ชัว่โมง  “กรณุาเตรยีมชดุส าหรับลงเลน่น ้า หรอืด าน ้าดปูะการังดว้ย” 

น ้าทะเลทีน่ีใ่สมาก แตด่ว้ยความลกึและการมองผา่นกระจกหนาจงึท าใหด้ปูะการังและซากเรอืไมค่อ่ยชดั

มาก  

 

น าทา่นแลน่สูจ่ดุทีช่มปะการัง ลกึแคป่ระมาณ  5 - 6 เมตร สว่นจดุเรอืจมลกึประมาณ 27 เมตร ปะการัง

โดยสว่นใหญไ่มค่อ่ยมสีสีนั  สตัวท์ะเล  เชน่ ปลาสงิโต ปลานกแกว้ Goby fish ปลงิทะเล หอยเมน่  และ

ยงัเป็นแหลง่ด าน ้าลกึทีม่ชี ือ่เสยีงอกีดว้ย ทะเลทีน่ีค้รอบคลมุถงึ 4 ประเทศ คอื ประเทศจอรแ์ดน, 

อสิราเอล, อยิปิตแ์ละ ซาอดุอิาระเบยี  

 

ชมความใสของน ้าทะเล,ชมปะการัง, ปลาทะเลหลากหลายชนดิ, เมน่ทะเล, แมงกะพรนุ ฯลฯ  

(ทะเลแดงเป็นทะเลแหง่ประวัตสิาสตร ์ทีไ่ดม้กีารกลา่วขานในพระคัมภรีข์องศาสนาครสิตว์า่ทะเลแหง่นี้

เป็นสถานทีโ่มเสสไดท้ าอศัจรรย ์โดยการชไูมเ้ทา้แหวกทะเลแดงเป็นทางเดนิพาชาวอสิราเอลหนใีหร้อด

พน้จากการตามลา่ของทหารอยิปิต ์เพือ่จับไปเป็นทาสของอยีปิต ์และจดุมุง่หมายเพือ่เดนิทางไปสู่

แผน่ดนิแหง่พันธะสญัญาทีพ่ระเป็นเจา้ทรงมอบใหก้บัชาวอสิราเอล น่ันคอืกค็อืกรงุเยรซูาเลมในปัจจบุนั)  
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เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง  BBQ บนเรอื   

อาหารเทีย่งแบบบฟุเฟ่ตบ์นเรอื มที ัง้ปลา ไก ่และแกะบารบ์คีวิ ทานกบัผกัสลดัและแป้งโรต ี

 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลทรายวาดรัิม (WADI RUM) ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท ี 

ทะเลทรายแหง่นีใ้นอดตีเป็นเสน้ทางคาราวานจากประเทศซาอฯุ เดนิทางไปยงัประเทศซเีรยีและปาเสล

ไตน ์(เคยเป็นทีอ่ยูอ่าศัยของชาวนาบาเทยีนกอ่นทีจ่ะยา้ยถิน่ฐานไปสรา้งอาณาจักรอนัยิง่ใหญท่ีเ่มอืง

เพตรา้)  

ในศกึสงครามอาหรับรโีวลทร์ะหวา่งปีค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแหง่นีไ้ดถ้กูใชเ้ป็นฐานบญัชาการใน

การรบของนายทหารชาวองักฤษ ทอี ีลอวเ์รนซแ์ละเจา้ชายไฟซาล ผูน้ าแหง่ชาวอาหรับรว่มรบกนัขบัไล่

พวกออตโตมนัทีเ่ขา้มารกุรานเพือ่ครอบครองดนิแดนและตอ่มายงัไดถ้กูใชเ้ป็นสถานทีจ่รงิในการถา่ยท า

ภาพยนตฮ์อลลวีดูอนัยิง่ใหญใ่นอดตีเรือ่ง “LAWRENCE OF ARABIA” (และในปี ค.ศ.1963 สามารถ

กวาดรางวัลออสการไ์ดถ้งึ 7 รางวัล และรางวัลจากสถาบนัอืน่ๆ มากกวา่ 30 รางวัล น าแสดงโดย PETER 

O'TOOLE, OMAR SHARIF  

 

น าทา่น น่ังรถกระบะเปิดหลังคารับบรรยากาศทะเลทราย  ทีถู่กกล่าวขานว่าสวยงามทีส่ดุของโลกแห่งห

นีง่ ดว้ยเม็ดทรายละเอยีดสสีม้อมแดงอนัเงยีบสงบทีก่วา้งใหญไ่พศาล (สขีองเม็ดทราบนัน้ปรับเปลีย่นไป

ตามแสงของดวงอาทติย)์  

 

ชมน ้าพแุหง่ลอวเ์รนซ ์สถานทีใ่นอดตีนายทหาร ทอี ีลอวเ์รนซ ์ทหารชาวอังกฤษใชเ้ป็นสถานทีพั่กและ

คดิแผนการสูร้บกันพวกออตโตมัน  อตัราคา่บรกิาร ขีอู่ฐ  20 JOD // 3 USD  กรุณาสอบถาม

เพิม่เตมิทีห่วัหนา้ทวัรอ์กีคร ัง้    

 

 

 

http://www.imdb.com/name/nm0001725/
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ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ แคมป์ทีพ่กั 
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 น าทา่นเขา้พกัโรงแรม ระดบั 5 ดาว ALADDIN CAMP WADI RUM PANORAMIC DOME  

นอนเป็น LUXURY BUBBLE 
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วันทีส่ี ่ ทะเลทรายวาดรัิม – เมอืงเพตรา PETRA - เทีย่วชมมหานครเพตรา – เมอืงอมัมาน AMMAN (B/L/D) 

 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

  

 น าทกุทา่น ออกเดนิทางจากวาดรัิม สูเ่มอืงเพตรา้ ใชเ้วลาเดนิทาง ประมาณ 3 ชัว่โมง    

เมอืงเพตรา PETRA  (ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 

สิง่มหัศจรรยข์องแหง่โลกใหม ่จากการตดัสนิโดยการโหวตจากบคุคลนับลา้นทัว่โลกในวันมหศัจรรย ์07/ 

07/ 07) มหานครสดีอกกหุลาบทีซ่อ่นตัวอยูใ่นหบุเขาแหง่โมเสส (WADI MUSA) มปีระวัตศิาสตรอ์นั

ยาวนานหลายพันปีเคยเป็นถิน่ทีอ่ยูอ่าศัยทัง้ชาวอโีดไมทจ์วบจนกระทั่งถงึยคุรุง่เรอืงเฟ่ืองฟใูนการเขา้มา

ครอบครองดนิแดนของชาวอาหรับเผา่เรร่อ่นนาบาเทยีนในชว่งระหวา่ง 100 ปี กอ่นครสิตกาล – ปี ค.ศ 

100และไดเ้ขา้มาสรา้งอาณาจักร, บา้นเมอืง ฯลฯ จนกระทั่งในปีค.ศ. 106 นครแหง่นีต้กอยูภ่ายใตก้าร

ปกครองของอาณาจักรโรมนัทีน่ าโดย กษัตรยิท์ราจัน และไดผ้นกึเมอืงแหง่นีใ้หเ้ป็นหนึง่ในอาณาจกัร

โรมนัแหง่แหลมอาระเบยีตะวันออก  
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(ทกุทา่นสามารถขีม่า้ภายในเสน้ทางทีม่า้เดนิในเพตราได ้ซึง่รวมอยูใ่นคา่บตัรแลว้ เพยีงแตต่อ้งจา่ยคา่

ทปิแกค่นจงูมา้ ทา่นละ 5 USD ตอ่ทา่น /ตอ่เทีย่ว หรอืแลว้แตก่ารตอ่รองราคา กบัคนจงูมา้  

กรณีอยากขีล่า, ขีอ่ฐู, รถมา้ลาก ฯลฯ สอบถามโดยตรงตอ่เจา้หนา้ทีห่รอืสอบถามทีห่ัวหนา้ทัวร)์ 

ระยะทางทีเ่ดนิเขา้ไปในเพตรา ประมาณ  800 เมตร บนถนนทรายเพือ่ตรงเขา้สูห่นา้เมอืงพรอ้มชม

ทัศนยีภาพรอบขา้งทีเ่ป็นภเูขาทัง้สองฝ่ัง ธารน ้า คลังสมบตั ิภเูขาทัง้สองฝ่ังทีม่รีปูรา่งหนา้ตาตา่งกนั

ออกไป 

 

น าทา่นเดนิเทา้เขา้สูถ่นนเขา้เมอืง THE SIQ เป็นชอ่งทางเดนิทีข่นาบสองฝ่ังดว้ยหนา้ผา กวา่ 1.5 

กโิลเมตรทีเ่กดิจากการแยกตัวของเปลอืกโลกและการซดัเซาะของน ้าเมือ่หลายลา้นปีกอ่น สว่นใหญ่

ทางเดนิรม่ๆ สบายๆ (ทางเดนิคอ่นขา้งลาดลง ไมเ่หนือ่ย ระหวา่งทางก็มมีมุสวยๆ ใหเ้ก็บภาพเรือ่ยๆ และ

มบีรรดาคนมาขายของทีร่ะลกึ เดนิชมความสวยงามของผาหนิสชีมพสูงูชนัทัง้ 2 ขา้งคลา้ยกบัแคนยอน

นอ้ย ๆ และ สิง่กอ่สรา้ง รปูปัน้แกะสลัก ตา่งๆ 

 

บา่ย รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร  AL QANTARAH RESTAURANT  

 

น าทา่นเดนิทางเขา้ สูก่รงุอมัมาน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ   3  ชัว่โมง 20 นาท ี  
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ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  โรงแรม LANDMARK AMMAN HOTEL ระดบั 5 ดาวหรอื

เทยีบเทา่ 

 

วันทีห่า้ เมอืงอมัมาน AMMAN - ป้อมอจัลนุ AJLOUN -นครเจอราช (JERASH) – ทะเลสาบเดดซ ีDEAD SEA - 

เมอืงอมัมาน AMMAN           (B/L/D) 

 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าทา่นเดนิทางไปยงัเมอืงอจัลนุ  (AJLOUN CASTLE)  ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 40 นาท ี 

อยูท่างดา้นเหนอืของเมอืงเจอราชไปเล็กนอ้ยเมอืงทีต่ัง้อยูบ่นภเูขาสงูทีห่อ้มลอ้มไปดว้ยป่าตน้สนและตน้

มะกอก  

 

 

ชมปราสาทแหง่เมอืงอจัลนุถกูสรา้งโดยพวกนักรบมสุลมิ ในปี ค.ศ. 1184 -1185 ใชเ้ป็นป้อมทหารใน

การตอ่สูร้บกบัพวกนักรบครเูสด และในปี ค.ศ. 1260 ถกูเขา้ท าลายโดยกองทัพมองโกลส ์
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น าทา่นชมนครเจอราช (JERASH) หรอื “เมอืงพันเสา” เป็นอดตี 1 ใน 10 หวัเมอืงเอกตะวันออกอนั

ยิง่ใหญข่องอาณาจักรโรมนั สนันษิฐานวา่เมอืงนีน่้าจะถกูสรา้งในราว 200 – 100 ปีกอ่นครสิตกาล เดมิที

ในอดตีเมอืงแหง่นีช้ ือ่วา่ ในปี ค.ศ. 749 นครแหง่นีไ้ดถ้กูแผน่ดนิไหวครัง้ใหญท่ าลาย และถกูฝังกลบโดย

ทรายหลังจากนัน้ก็ไดส้ญูหายไปเป็นนับพันปี  

 

ชมซุม้ประตกูษัตรยเ์ฮเดรยีนและสนามแขง่มา้ฮปิโปโดรม 

 

น าทา่นเดนิเขา้ประตทูางทศิใต ้ชมโอวัลพลาซา่ สถานทีช่มุนุม พบปะ สงัสรรคข์องชาวเมอืง, วหิารเทพ

ซอีสุฯลฯโรงละครทางทศิใต(้สรา้งในราวปี ค.ศ. 90-92) จผุูช้มไดถ้งึ 3,000 คน มจีดุเสยีงสะทอ้นตรง

กลางโรงละคร เชญิทดสอบกบัความอศัจรรยเ์พยีงพดูเบา ๆก็จะมเีสยีงสะทอ้นกอ้งเขา้มาในหขูองเรา  

 

ชมวหิารเทพอีารเ์ทมสิ เป็นเทพปีระจ าเมอืงเจอราช สรา้งในราวปี ค.ศ. 150 สรา้งขึน้พือ่ใชเ้ป็นสถานที่

ส าหรับท าพธิบีวงสรวง และบชูายญัตอ่เทพอีงคน์ี ้แบง่เป็น 3 ชัน้ คอื ชัน้นอก ชัน้กลาง ชัน้ใน 
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น าทา่นเดนิเขา้สู ่ถนนคารโ์ด หรอื ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักทีใ่ชเ้ขา้-ออกเมอืงแหง่นีบ้นถนนนัน้ยงั

มรีิว้รอยทางของลอ้รถมา้,ฝาทอ่ระบายน ้า,ซุม้โคมไฟ,บอ่น ้าดืม่ของมา้  

 

ชมน ้าพใุจกลางเมอืง (NYMPHAEUM) สรา้งในราวปี ค.ศ. 191 เพือ่อทุศิแดเ่ทพธดิาแหง่ขนุเขา ซึง่เป็น

ทีนั่บถอืของชาวเมอืงแหง่นี ้มทีีพ่่นน ้าเป็นรปูหวัสงิโตทัง้เจ็ด และตกแตง่ดว้ยเทพตา่งๆ ประจ าซุม้ดา้นบน

ของน ้าพฯุลฯ  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม HOLIDAY INN RESORT DEAD SEA   

 

สมควรแกเ่วลา น าคณะเดนิทาง สูเ่มอืงเดดซ ีDEAD SEA โดยใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัง่โมง 40 

นาท ี(ระยะทาง 95 กโิลเมตร) ทะเลเดดซ ี(DEAD SEA) ทะเลสาบเดดซตีัง้อยูพ่รมแดนระหวา่งอสิราเอล

และจอรแ์ดน เกดิจากน ้าทีไ่หลมาจากล าธารในจอรแ์ดน มสีว่นผสมของโซเดยีมและแมกนเีซยีม ท า

ปฏกิริยิากบัน ้าพรุอ้นทีอ่ยูด่า้นลา่งทะเลสาบ โดยมคีวามเค็ม มากกวา่ทะเลอืน่ถงึ 4 เทา่ มคีวามยาว 76 

กโิลเมตร กวา้งถงึ 18 กโิลเมตร มจีดุลกึทีส่ดุคอื 400 เมตร และอยูต่ ่ากวา่ระดับน ้าทะเล 417.5 เมตร 

นับเป็นพืน้ทีท่ีอ่ยูต่ ่ากวา่ระดบัน ้าทะเลมากทีส่ดุในโลก น ้าในทะเลเดดซมีคีวามหนาแน่นมาก มเีกลอื

ละลายในน ้าถงึ 25% จงึท าใหว้ัตถลุอยเหนอืน ้า แมแ้ตค่นวา่ยน ้าไมเ่ป็นก็ลอยตัวไดใ้นเดดซแีละถกู

บนัทกึลงในหนังสอื กนิเนสส ์วา่ เป็นจดุทีต่ า่ทีส่ดุในโลก  

เชญิทา่น อสิระในการลงเลน่น ้าทะเลและพสิจูน ์ความจรงิวา่ทา่นลอยตัวไดจ้รงิหรอืไม ่

(การลงเลน่น ้าในทะเลนัน้มวีธิขีัน้ตอนการลงเลน่ และขอ้ควรระวังตา่งๆ ควรฟังค าแนะน าจากมคัคเุทศก์

ทอ้งถิน่และหัวหนา้ทัวร)์ กรณุาเตรยีมผา้ขนหนู ของใขส้ว่นตวัแยกใสถ่งุผา้ หรอืกระเป๋าใบเล็กๆ เพือ่งา่ย

ตอ่การเปลีย่นชดุ อาบน ้า  



Page 16 of 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  น าทา่นเดนิทางกลับ สูก่รงุอมัมาน ระหวา่งทางแวะซือ้ผลติภณัฑท์ีท่ าจากเดดซ ีเชน่ โคลนพอกตัว พอก

หนา้ สบู ่และสนิคา้อืน่ทีท่ าจากเดดซอีกีมากมาย ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัง่โมง 40 นาท ี

 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  โรงแรม LANDMARK AMMAN HOTEL ระดบั 5 ดาวหรอื

เทยีบเทา่ 

 

วันทีห่ก เมอืงอมัมาน AMMAN  -DESERT CASTLES – AMMAN CITY TOUR – SHOPPING - สนามบนิ   

(B/L/D) 

 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่น ชมรอบเมอืงหลวงกรงุอมัมาน เมอืงหลวงทีต่ัง้อยูบ่นภเูขา7ลกูและมปีระวัตศิาสตรย์าวนาน

มากกวา่ 6,000 ปีผา่นชมยา่นเมอืงเกา่,เมอืงใหม,่ยา่นธรุกจิ,ตลาดใจกลางเมอืง,ยา่นคนรวย ฯลฯ  
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ชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (CITDAEL) ถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็นจุดสังเกตเหตุบา้น การเมอืงต่างๆรอบ

เมืองเชญิอสิระถ่ายรูปตรงจุดชมววิที่สวยที่สุดของเมืองแห่งนี้ โดยมฉีากหลังเป็น โรละครโรมัน 

ROMANSTHEATER ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในประเทศจอรแ์ดนจผุูช้มไดถ้งึ 6,000 คน และตกึรามบา้นชอ่ง

ทีต่ัง้อยูบ่นภเูขาสงูอันแปลกตายิง่นักทีส่ันนษิฐานว่าน่าจะถูกสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 161-180 ในสมัย

โรมนั พระราชวังเกา่อมุเมยาด สรา้งขึน้ในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผูน้ าชาวมสุลมิ ของราชวงศ ์ในสมัย

มสุลมิไดเ้ขา้มาปกครองประเทศจอรแ์ดนซึง่ภายในประกอบหอ้งท างาน, หอ้งรับแขกฯลฯ  

 

ผ่านชมพระราชวังของพระมหากษัตรยิ ์อับดุลลาหท์ีส่อง (RAGHADAN PALACE) ทีต่ัง้อยู่บนภูเขามี

ท าเลทีส่วยงามมากทีส่ดุในกรงุอมัมาน และมทีหารคอยเฝ้าดแูลตรวจตราอยา่งเขม้งวด  
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เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร LOCAL RESTAURANT 

 

จากนัน้เดนิทางตอ่สูก่รงุอมัมานหลังจากนัน้อสิระ ชอ้ปป้ิง หา้ง CITY MALL- CARREFOUR เป็น 2 หา้ง

ใหญต่ดิกนั มขีองแบรนดเ์นมใหเ้ลอืกสรรมากมาย  

 

ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง TAWAHIN AL HAWA RESTAURANT 

 

จากนัน้สมควรแกเ่วลา พาคณะเดนิทางไปยงัสนามบนิ สูส่นามบนินานาชาต ิ(AMM อมัมาน ควนี อา

เลยี QUEEN ALIA) 

 

วันทีเ่จ็ด   สนามบนิอมัมาน AMM  - BKK สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                (-/-/-) 

 

02.15 น. ออกเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย ดว้ยสายการบนิ ROYAL JORDANNIAN เทีย่วบนิที ่RJ182 

15.15 น. เดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิ 
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อตัราคา่บรกิาร  UPDATE 19NOV22 

ก าหนดการเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น) 

ราคาเด็กเสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น) 

ราคาเด็กไมเ่สรมิ

เตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น) 

พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

5 – 11 ม.ีค. 66 79,988 บาท 79,988 บาท 78,988 บาท 13,000 บาท 

9 – 15 เม.ย. 66 79,988 บาท 79,988 บาท 78,988 บาท 13,000 บาท 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 70 USD เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD)  

รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

UPDATE 19NOV22 

 

หมายเหต ุ:รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีโ้ดยค านงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลัก 

ในกรณีทีค่ณะออกเดนิทางต ่ากวา่ 15 ทา่น หรอืมาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง จะมกีารเปลีย่นแปลง 

ขนาดของภาหนะทีใ่ชใ้นการน าเทีย่ว ตลอดรายการทวัร ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

กรณีทีค่ณะทวัรอ์อกเดนิทางต า่กวา่ 15 ทา่น หรอืต า่กวา่มาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอ

ยกเลกิการเดนิทาง หรอื อาจแจง้ตอ่ทางคณะทวัรใ์หท้ราบวา่มกีารเรยีกเก็บคา่ทวัรเ์พิม่ในกรณีทีต่ า่กวา่ 15 ทา่น ตาม

ความเหมาะสมและเป็นจรงิ 

ทางบรษัิทขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ทัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้   

 

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 ิ

หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิและมหีนา้ทีเ่หลอืไวป้ระทับตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ 
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กรณีทีต่อ้งการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หาก

ออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

หลังจากช าระคา่มดัจ าแลว้ สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้กอ่นทีบ่รษัิทฯ จะท าการออกตัว๋ลว่งหนา้ 1-2 อาทติยก์อ่นการ

เดนิทางแตท่ัง้นีต้อ้งยดึกฏของสายการบนิเป็นหลัก 

 

เงือ่นไขการยกเลกิทัวร ์

 

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

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

กรณียกเลกิหลังจากจา่ยเงนิเต็มจ านวน บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทจะท าเรือ่งยืน่เอกสารไปยงั

สายการบนิ โรงแรม และในทกุๆการใหบ้รกิาร เพือ่ใหพ้จิารณาอกีครัง้ ทัง้นี ้อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนนิการ ซึง่

ไมส่ามารถแจง้ไดว้า่สามารถคนืเงนิไดท้ัง้หมดหรอืบางสว่น หรอืไมไ่ดเ้ลย เพราะขึน้อยูก่บัการพจิารณาและตดัสนิใจของ

สายการบนิ โรงแรมและในทกุๆบรกิารอืน่ๆเป็นส าคญั 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 

คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั โดยสายการบนิรอยลัจอรแ์ดเนีย่น (RJ)  กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ใหท้า่นละ 1 

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

( กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ไมส่ามารถขอคนืเงนิไดแ้ละไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้) 

คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่น เป็น TWIN ROOM หรอื TRP ROOM ในโรงแรม ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดบัเดยีวกนั  

รวมทัง้สิน้  4 คนื 

คา่พาหนะ รถรับ-สง่ ตลอดการเดนิทาง พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ 

คา่วซีา่เขา้ประเทศจอรแ์ดน (ยืน่แบบกรุ๊ป) 

คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ 

คา่บรกิารน าทัวรโ์ดยมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ์ 

คา่น ้าดืม่ระหวา่งเดนิทาง 1 ขวด ตอ่ทา่น/วัน 

คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท และวงเงนิคา่รักษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหตแุตล่ะครัง้ ตอ่คนหรอื

ตอ่ระยะเวลาการเดนิทาง คุม้ครองไมเ่กนิ  500,000 บาท  
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง 

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

คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ และทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

คา่ขีล่า, ขีอ่ฐู, รถมา้ลาก ฯลฯ  

คา่เชา่ผา้เชด็ตวัและคา่เชา่ตูล็้อคเกอร ์ทีโ่รงแรม เดดซ ีรสีอรท์ แอนด ์สปา 

คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนอืรายการ 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนอืรายการและน ้าดิม่นอกเหนอืจากทีแ่จง้ไว ้ทา่นละ 1 ขวด/วัน 

คา่ทปิมคัคเุทศก ์// พนักงานขบัรถ ในประเทศจอรแ์ดน //   และหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

คา่ทปิตลอดการเดนิทางทัง้หมด ตามธรรมเนยีม 70 USD เหรยีญดอลลา่รส์หรัฐ (USD) 

คา่ทปิอืน่ๆ 

คา่ทปิมา้ทีเ่มอืงเพตรา้ ทา่นละ 3 -5 USD แลว้แตต่อ่รอง / เทีย่ว / ทา่น 

คา่ทปิคนขบัรถทีท่ะเลทรายวาดรัิม ทา่นละ 2 USD / เทีย่ว / ทา่น 

 

หมายเหต ุ

 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ทา่น  ซึง่ใน

กรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั จนไมอ่าจแกไ้ขได ้

และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทวัรแ์ละ

เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 

บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย 

จากสายการบนิเมือ่เทีย่วบนิ “ดเีลย”์ หรอืลา่ชา้? หรอื เหตสุดุวสิยั หรอือบุตัเิหตตุา่ง ๆ 

ราคานีค้ดิตามราคาบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจบุนั หากมกีารปรับราคาบตัรโดยสารสงูขึน้ ตามอตัราคา่น ้ามนั หรอื 

คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดังกลา่วและแจง้ใหท้า่นทราบ 

เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอื ถกูปฏเิสธการ

เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถ เขา้-ออกเมอืงไดเ้นือ่งจากปลอมแปลง หรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 



Page 22 of 23 

 

 

 

หากลกูคา้ทา่นใด ยืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตั ิลกูคา้ตอ้งช าระคา่วซีา่ตามทีส่ถานฑตูฯ เรยีกเก็บ 

ในกรณีทีท่า่นผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เลม่สนี ้าเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบใดๆในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู

การขอทีน่ั่ง Long Leg ณ ปัจจบุนั สายการบนิขายทีน่ั่ง LONG LEG แลว้ ราคาอยูท่ี ่4,000 – 5,000 บาท  ขึน้อยูก่บั

อตัราแลกเงนิ ณ วันนัน้ๆ 

ภาพทีใ่ชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พือ่ความเขา้ใจในมมุมองสถานทีท่อ่งเทีย่ว ภาพใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้ 

 

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
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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 

 


