
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ก ำหนดกำรเดินทำง 31 ธนัวำคม 2562-05 มกรำคม 2563   
โปรแกรมกำรเดินทำง 

วนัองัคำรท่ี 31 ธ.ค. 62     สนามบินสวุรรณภมิู 

21.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำน สวุรรณภมูิ ประตทูำงเขำ้ หมำยเลข 8-10 เคำนเ์ตอร์

สำยกำรบิน Royal Jordannian เคาน์เตอร์ Q เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ 

วนัพธุท่ี 1 ม.ค. 63      กรงุอัมมาน-เมืองมาดาบา-เมาทเ์นโบ-เมืองเครคั-เพตรา 

00.20 น. ออกเดินทางสู่ กรงุอมัมำน ประเทศจอรแ์ดน โดยสายการบิน Royal Jordanian  

เที่ยวบินท่ี RJ183 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 9 ชัว่โมง) 

05.20 น.  เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ Queen Alia International Airport  

ณ กรงุอัมมำน ประเทศจอร์แดน หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแลว้ น าท่านออกเดินทางสู่ 

เมืองมำดำบำ หรือ เมืองโมเสก ชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ ์แห่งเซนต์จอรจ์ สร้างในยุค

ของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนท่ีดินแดนศักด์ิสิทธ์ิแห่งเยรูซาเล็ม ท่ี  ตกแต่งด้วยโมเสก  สีต่างๆ 

มากมายเป็นจ านวนมาก ประมาณ สองลำ้นสำมแสนช้ิน ตกตกแต่งไวเ้พื่อส่ือถึงพ้ืนท่ีเป็นดินแดน

ศกัด์ิสิทธ์ิในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเน่ียน ตวัอย่างเช่น กรุงเยรูซาเล็ม, แม่น ้ าจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซ

นาย, ประเทศอียิปต ์ 
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรเชำ้ภำยในโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมำ้ท ์เนโบ เป็นอีกหน่ึงดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงมีท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขา และมีความ 
เช่ือกนัว่ำเป็นบริเวณท่ีเสียชีวิต และในขณะเดียวกนัก็เช่ือกนัว่ำเป็นท่ีฝังพระศพของ

โมเสส ดว้ย ซ่ึงเป็นผูน้ าชาวยิวส์ท่ีเดินทางมาจากประเทศอียิปตสู่์กรุงเยรูซาเลม็ น าท่านชม พิพิธภณัฑ์

ขนำดย่อม  เป็นท่ีเก็บรวบรวมข้างของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ท่ีถูกขุดค้นพบในบริเวณน้ี พร้อมทั้ งยงัมี

ภาพถ่ายเป็นจ านวนมาก แต่ในจ านวนภาพถ่ายทั้งหมดนั้นมีภาพถ่ายท่ีส าคญัถือภาพท่ี โป๊บ จอห์น ปอล

ท่ี 2 ไดเ้สด็จมาแสวงบุญยงัสถานท่ีแห่งน้ี และท่านก็ไดป้ระกาศให้สถานท่ีแห่งน้ีเป็นดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ 

ในปี ค.ศ. 2000 ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านชม อนสุรณไ์มเ้ทำ้ศกัด์ิสิทธ์ิแห่งโมเสส โดยท่ีลกัษณะ

ของไมเ้ทา้ไดรั้บการออกแบบไวใ้นรูปของไมก้างเขน โดยอุ ทิศไวเ้พื่อเป็นสัญลกัษณ์ของโมเสส และ

ของพระเยซู ให้ท่านได ้อิสระถ่ำยภำพ ณ จดุชมวิว ซ่ึงในวนัท่ีทอ้งฟ้าแจ่มใส ไร้เมฆมาบดบงัดวง

อาทิตยแ์ลว้ ท่านสามารถจะมองเห็น ทะเลเดดซี, แม่น ้าจอร์แดน เมืองเจอริโก และ ประเทศอิสราเอล ณ  

บริเวณจุดชมวิวแห่งน้ีไดอ้ยา่งชดัเจน 
เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพ้ืนเมอืง 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเครคั ระหว่างทางนั้นท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนัสวยงามระหว่างสอง

ขา้งทางโดยตลอด เน่ืองจากเมืองเครัคนั้น ตั้งอยู่บนท่ีราบสูงขนาดใหญ่ โดยเฉพาะบริเวณท่ีสวยงาม

ท่ีสุดจนไดรั้บการขนานนามว่า “แกรนดแ์คนยอนแห่งจอรแ์ดน” น าท่านชม ปรำสำทเครคั แห่ง

ครูเสด Kerak ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1142 โดยผูป้กครอง Payen le Boutieller เคยเป็นเมือง

ศูนยก์ลางขนาดใหญ่ของพวกนกัรบครูเสดในอดีตกาล ไดถู้กสร้างขึ้นเพ่ือใชใ้นการควบคุมเส้นทางการ



  

เดินทัพทั้งทางทิศเหนือและทิศใต้ และใช้เป็นสถานท่ีในการต่อสู้ในสงครามครูเสดกบัพวกกองทัพ

มุสลิม จนกระทั้งในปี ค.ศ. 1187 ปราสาทเครัคแห่งน้ีไดถู้กพวกนกัรบมุสลิมบุกเขา้ท าลาย ภายใตก้ารน า

ทพัของ ซำลำดิน Saladin จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเพตรำ Petra 
ค ่ำ  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

พกัคำ้งคืน ณ โรงแรม     Hyatt Zaman Petra  Hotel 5 *  Confirmed 
วนัพฤหสับดีท่ี 2 ม.ค. 63     เมืองเพตรา-นครศลิาสีชมพู มหาวหิารเอลคาซเนท์  

                                         ทะเลทรายวาดิรมั 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเพตรำ ไดร้บักำรประกำศใหเ้ป็นมรดกโลกจำก องคก์ำรยเูนสโก ้ใน

ปี ค.ศ. 1985 ใหเ้ป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องแห่งโลกใหม่ จากการตดัสินดว้ยการโหวตจาก

บุคคลนบัลา้นทัว่โลกในวนัมหัศจรรย ์07/07/07 มหานครศิลาสีชมพูท่ีซ่อนตวัอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส 

Wadi Musa แห่งน้ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานนับหลายพนัปี ในอดีตเคยเป็นท่ีอยู่อาศยัทั้งชาวอีโม

ไมท์ จวบจนกระทั่งถึงยุคเฟ่ืองฟูโดยการเขา้มาครอบครองดินแดนของชนชาวอาหรับเผ่าเร่ร่อนนา

บาเธียน ในช่วงระหว่าง 100 ปี ก่อนคริสตกาล จนถึงปี ค.ศ. 100 ไดเ้ขา้มาสร้างอาณาจกัรให้เจริญรุ่ง

เร่ืองเป็นอย่างมาก จนกระทั่งในปี ค.ศ. 106 นครศิลาสีชมพูแห่งน้ีก็ไดต้กอยู่ภายใตก้ารปกครองของ

อาณาจักรโรมันท่ีย่ิงใหญ่ น าโดย กษัตริย์ทราจัน และได้ผนึกรวบรวมเมืองแห่งน้ีให้เป็นหน่ึงใน

อาณาจกัรโรมนัแห่งแหลมอาระเบียตะวนัออก น าทุกท่าน ขี่มำ้ (รวมอย ูใ่นค่ำบริกำรแลว้ และเป็น
ธรรมเนียมท่ีตอ้งมีค่ำทิปส ำหรบัคนจงูมำ้ ท่ำนละ 3USD ต่อคน ต่อเท่ียว แต่ไม่รวมค่ำขี่

ลำ, ขี่อฐู, รถม้ำลำก ฯลฯ ท่ำนท่ีสนใจสำมำรถติดต่อได้จำกหัวหน้ำทัวร์) ระยะทาง

ประมาณ 800 เมตร บนถนนท่ีเป็นพ้ืนทรายมุ่งตรงเขา้สู่หน้าเมือง ให้ท่านไดถ่้ายภาพอนัสวยงามของ

ทศันียภาพรองขา้งท่ีเป็นภูเขาทั้งสองฝ่ังท่ีมีรูปร่างหน้าตากท่ีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละช่วงของการ

เดินทาง จากนั้นน าท่านเดินเท้าเขา้สู่ ถนนเขำ้เมือง SIQ เป็นเส้นทางท่ีมีความสวยงามมหัศจรรย ์

ระยะทางกว่า 1.5 กิโลเมตร ซ่ึงเกิดจากการแยกตวัของเปลือกโลก และจากการถูกกดัเซาะของน ้ าเม่ือ

หลายลา้นปีก่อน เพลิดเพลินกบัการเดินชมผาหินสีชมพูท่ีสูงชนัตลอดสองขา้งทาง ดูคลา้ย ๆ กบั แกรนด์

แคนยอนเล็ก ๆ ประกอบกบัส่ิงก่อสร้างรูปป้ันแกะสลกัต่าง ๆ มหำวิหำรศกัด์ิสิทธ์ิ เอล-คำซเนท ์

El Khazneh / Treasury สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นโดยผูป้กครองเมืองในเวลานั้น ในราวศตวรรษท่ี 

1-2 เป็นมหาวิหารท่ีถูกสร้างขึ้นโดยการแกะสลกั เจาะเขา้ไปในภูเขาท่ีมีสีชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 เมตร 

กวา้ง 28 เมตร ถูกออกแบบโดยไดรั้บอิทธิพลของศิลปะหลากหลายเช่ือชาติดว้ยกนั เช่น อิยิปต,์ กรีก, นา

บาเธียน ฯลฯ ภายในวิหารแห่งน้ีประกอบดว้ย 3 ห้อง คือ ห้องโถงใหญ่ ตรงกลาง และ ห้องเล็ก ดา้น

ซ้ายมือ และ ขวามือ เดิมทีนั้นมีความ เช่ือว่ำเป็นสถำนท่ีใชเ้ก็บขมุทรพัยส์มบัติของ ฟำโรห ์

แห่งอิยิปต ์น าท่านชม โรงละครโรมนั Roman Theatre ถูกสร้างขึ้นโดยจากท่ีแกะสลกัจากภูเขา 

โดยมีแนวราบท่ีนัง่เท่ากนั และมีความสมดุลไดอ้ย่างน่าอศัจรรย ์โดยสันนิษฐานว่าแต่เดิมนั้นถูกสร้าง

ขึ้นโดยชาวนาบาเธียน และต่อมาในสมยัท่ีโรมนัเขา้ปกครองไดต้่อเติมและสร้างขึ้นเพ่ิมเติมอีก มีท่ีนั่ง 



  

32 แถว สามารถจุผูช้มไดป้ระมาณ สามหม่ืน คน ให้ท่านไดอ้ิสระเดินชมความสวยงามและถ่ายภาพได้

อยา่งจุใจในเมืองเพตรา  
เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพ้ืนเมอืง ภำยในเมืองเพตรำ   

น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรำย วำดิรมั Wadi Rum ในอดีตเป็นเส้นทางของกองคาราวานท่ีเดินทาง

มาจากประเทศ ซาอุดิอาระเบีย ใชเ้พื่อเดินทางไปยงั ประเทศซีเรีย และปาเลสไตน์ (ในอดีตเคยเป็นท่ีอยู่

อาศยัของชาวนาบาเทียนมาก่อน ต่อมาชาวนาบาเทียนไดย้า้ยถ่ินฐานไปสร้างอาณาจกัรอนัย่ิงใหญ่ ณ 

เมืองเพตรา) ทะเลทราย วาดิรัม แห่งน้ีนั้นในอดีตช่วงศึกสงครามอาหรับรีโวลท์ เกิดขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 

1919-1918 ไดถู้กใชเ้ป็นฐานบญัชาการรบของนายทหารชาวองักฤษ มีช่ือว่า ทีอีลอวเ์รนซ์ และ เจา้ชาย

ไฟซาล ผูน้ าแห่งชาวอาหรับ ร่วมมือกันขบัไล่พวกออตโตมันท่ีไดเ้ข้ามารุกรานเพื่อการครอบครอง

ดินแดน ซ่ึงในเวลาต่อมา ทะเลทรำย วำดิรัม แห่งน้ีก็ได้ถกูใช้เป็นสถำนท่ีจริงในกำร
ประกอบกำรถ่ำยภำพยนตรฮ์อลลีวดูอันยิ่งใหญ่ในอดีต มีช่ือเรื่องว่ำ  Lawrence of 

Arabia (ซ่ึงในปี ค.ศ. 1963 สามารถกวาดรางวลัออสก้าร์ได้ถึง 7 รางวลั และยงัได้รับรางวลัจาก

สถาบนัอื่น ๆ อีกมากกว่า 30 รางวลั ซ่ึงมีนกัแสดงน าโดย Peter O Toole, Omar Sharif  
ค ่ำ  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

พกัคำ้งคืน ณ แคมป์ในทะเลทรำย  Memories Aicha Luxury Camp Confirmed 

วนัศกุรท่ี์ 3 ม.ค. 63    ทะเลทรายวาดิรมั-เดดซี 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่าน นัง่รถกระบะเปิดหลงัคำ ลดัเลาะทะเลทรายท่ีถูกกล่าวขานว่าสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

ดว้ยเม็ดทรายท่ีละเอียดมีสีส้มอมแดง ประกอบกบัความเงียบสงบของทะเลทรายท่ีกวา้งใหญ่ไพศาล 

(ความพิเศษของ ทะเลทราย วาดิรัม แห่งน้ี สีของเมด็ทรายนั้นจะปรับเปล่ียนไปตามแสงของดวงอาทิตย์

ท่ีส่องแสงลงมากระทบผืนทรายท าให้มีสีสันท่ีสวยงาม) น าท่านชม น ้ำพแุห่งลอวเ์รนซ ์สถานท่ีใน

อดีตนายทหารชาวองักฤษ ทีอี ลอวเ์รนซ์ ใชเ้ป็นสถานท่ีพกัและคิดแผนการสู้รบกบัพวกกองทพัออตโต

มนั ผา่นชมเตน็ทช์าวเบดูอินท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลทราย เล้ียงแพเป็นอาชีพ ฯลฯ  ไดเ้วลาพอสมควรน าท่าน

เดินทางสู่ เดดซี   
บ่ำย  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพ้ืนเมอืง 

น าท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซ ีทะเลท่ี ถกูบนัทึกลงในหนงัสือ กินเนสส ์ว่ำ เป็นจดุท่ีต ่ำท่ีสดุ

ของโลก มีความต ่ากว่าระดบัน ้าทะเล 400 เมตร และ เป็นทะเลท่ีมีความเคม็ท่ีสุดในโลก โดยท่ีจะมี

ความเคม็มากกว่า 20 เปอร์เซ็นตข์องน ้าทะเลโดยทัว่ไป และดว้ยความเคม็จดัของน ้าทะเลน้ีเองท าให ้

ภายในทอ้งทะเลนั้นไม่มีส่ิงมีชีวิตใด ๆ อาศยัอยูเ่ลย  
ค ่ำ  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

พกัคำ้งคืน ณ โรงแรม     Crowne Plaza Resort & Spa 5* Confirmed  

วนัเสำรท่ี์ 4 ม.ค. 63     ทะเลเดดซี-นครเจอราช-กรงุอัมมาน 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

อิสระในการลงเล่นน ้ าทะเลเดดซีแห่งน้ี และเพ่ือเป็นการพิสูจน์ตามล่าหาความจริงว่าตวัท่านเองนั้น

สามารถท่ีจะลอยตวัไดใ้นทะเลเดดซีแห่งน้ีไดจ้ริงดัง่ค  าร ่าลือไดจ้ริงหรือไม่ 



  

(กำรลงเลน่น ้ำในทะเลเดดซแีห่งน้ีนัน้จะมีวิธีกำรและขัน้ตอนกำรลงเลน่ และขอ้ควรระวงั

ต่ำง ๆ ควรรบัฟังค ำแนะน ำจำกมคัคเุทศกท่์องถ่ินและหวัหนำ้ทวัรอ์ยำ่งเครง่ครดั) 

11.00 น. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ นครเจอรำช Jerash หรือ มีช่ืออีกในนามของ “เมืองพนัเสำ” ในอดีต

นั้นเป็น 1 ใน 10 ของหวัเมืองตะวนัออกของอาณาจกัรโรมนัท่ีย่ิงใหญ่ คาดว่าเมืองเจอราชแห่งน้ีน่าจะถูก

สร้างขึ้นในราว 200-100 ปี ก่อนคริสตกาล ต่อมาในปี ค.ศ. 749 เมืองเจอราชไดถู้กแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่ 

ไดท้  าลายและถูกฝังกลบโดยทราย หลงัจากนั้นก็ไดสู้ญหายนบัพนัปี  
เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

น าท่านชม ซ ุม้ประตกูษัตริยเ์อเดรียน และ สนำมแข่งมำ้ฮิปโปโดรม น าท่านเดินเทา้เข้าทาง

ประตูทางทิศใต ้ชม โอวนัพลำซ่ำ สถานท่ีชุมนุมพบปะสังสรรคข์องชาวเมือง, วิหารเทพซีอุส ฯลฯ 

โรงละคร ท่ีอยู่ทางทิศใต ้สร้างขึ้นในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผูช้มไดถึ้ง สามพนั คน มีลกัษณะท่ีพิเศษ

คือ จะมีจดุเสียงสะทอ้นตรงกลำงโรงละคร เชิญท่ำนไดส้มัผสัดว้ยกำรทดสอบกบัควำม

อัศจรรยเ์พียงท่ำนพดูเบำ ๆ ก็จะมีเสียงสะทอ้นกอ้งเขำ้มำในหขูองเรำ ต่อดว้ยการชม 

วิหำรเทพอำรเ์ทมิส เป็นเทพีประจ าเมืองเจอราช สร้างขึ้นในราวปี ค.ศ. 150 โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือใช้

เป็นสถานท่ีส าหรับท าพิธีบวงสรวง และบูชายญัต่อเทพีองคน้ี์ จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้น

กลาง และ ชั้นใน น าท่านเดินเขา้สู่ ถนนคำรโ์ด หรือ ถนนโคลอนเนด ซ่ึงเป็นถนนสายหลกัท่ีใช้

ส าหรับการเขา้ออก นครเจอราช แหงน้ีนัน่เอง บนถนนนั้นยงัคงมีร้ิวรอยของลอ้รถมา้, ฝาท่อระบายน ้ า, 

ซุม้โคมไฟ, บ่อน ้ าด่ืมของมา้ น าท่านชม น ้ำพใุจกลำงเมือง Nymphaeum สร้างขึ้นในราวปี ค.ศ. 

191 สร้างขึ้นเพ่ืออุทิศเทพธิดาแห่งขนุเขา เป็นท่ีนบัถือของชาวเมืองเจอรราชแห่งน้ี มีท่ีพ่นน ้ าเป็นรูปหัว

สิงโตทั้งเจ็ด และยงัตกแต่งดว้ยเทพต่าง ๆ ประจ าซุ้มดา้นบนของน ้ าพุ ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านออก

เดินทางสู่ กรงุอมัมำน Amman ในอดีตสมยัยคุการปกครองจกัรวรรดิโรมนั เมืองอมัมาน เคยมีช่ือ

ว่า “ฟิลำเดลเฟีย” และปัจจุบนัจึงกลายเป็นเมืองหลวงของประเทศจอร์แดน จากนั้นน าท่านเขา้ชม 

ป้อมปรำกำรแห่งอมัมำน Amman Citadel หรือ Jaba Al-Qal’a อนัเป็นศูนยก์ลางดั้งเดิม 

และเป็นท่ีตั้ งของสถานท่ีท่ีส าคัญของเมืองอันมานมากมาย จากนั้ นน าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์

โบรำณคดี The Jordan Archaeological Museum ดา้นในจดัแสดงส่ิงประดิษฐ์ เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช ้รูปป้ัน เม่ือคร้ังสมยัก่อนประวติัศาสตร์จนถึงศตวรรษท่ี 15 ท่ีมีความส าคญัทางดา้นโบราณคดี

ในประเทศจอร์แดน จดัแสดงไวท่ี้น่ี ชม วิหำรเฮอรคิ์วลิส Temple of Hercules หรือรู้จกักนัใน

ช่ือซากเสาหินแห่งเฮอร์คิวลิส ตั้งอยู่บนท าเลท่ีสวยงามมากของวิหารเฮอร์คิวลิส จากนั้นน าท่าน เขา้ชม 

โรงละครโรมนั Roman Theater อีกไฮไลท์หน่ึงของเมืองอมัมาน โรงละครท่ีมีความเก่าแก่สมยั

โรมนั ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอมัมาน มีประวติัศาสตร์ท่ียาวนานสร้างในศตวรรษท่ี 2 ลกัษณะเป็นอฒัจรรย์

คร่ึงวงกลมท่ีสามารถจุคนไดถึ้ง 6,000 คน ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของชาวอมัมาน 
ค ่ำ  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร อำหำรญ่ีปุ่ น หรอื อำหำรจีน 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบั กรงุเทพมหำนคร 

วนัอำทิตยท่ี์ 5 ม.ค. 63     กรงุอัมมาน-สนามบินสวุรรณภมิู 

02.40 น. ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหำนคร โดยสายการบิน Royal Jordanian  



  

เที่ยวบินท่ี RJ180 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 8.25 ชัว่โมง) 

15.35 น.  เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมูิ ดว้ยความสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ   

*** End of Service *** 

 

อตัรำค่ำบริกำร โปรแกรม เอกซค์ลซีูฟ จอรแ์ดน 6 วนั   

ก ำหนดกำรเดินทำง 31 ธนัวำคม 2562-05 มกรำคม 2563   
ผูใ้หญ่ พกัห้องคู่ หรือ เด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน   ราคาท่านละ  บาท    

ในกรณีตอ้งการพกัห้องเด่ียว       ราคาท่านละ  บาท     

เด็ก ต ่ากว่า 12 ปี  (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน)   ราคาท่านละ  บาท  

เด็ก ต ่ากว่า 12 ปี  (ไม่เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน)   ราคาท่านละ  บาท  
 

**รำคำอำจมีกำรปรบัขึ้น – ลง ตำมรำคำน ้ำมนัท่ีปรบัขึ้นลง แต่จะปรบัตำมควำมเป็นจริงท่ี  

สำยกำรบินประกำศปรบั และท่ีมีเอกสำรยืนยนัเท่ำนัน้ (คิด ณ วนัท่ี 4 ตลุำคม 62) **  

 

ขอ้แนะน ำบำงประกำรและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเท่ียวทรำบกอ่นกำรเดินทำง 

ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอแนะน าให้

นกัท่องเท่ียวเปิดห้องพกั เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกบันกัท่องเท่ียวมากกว่า 

กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ นกัท่องเท่ียวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ส าหรับชั้นท่องเท่ียว ท่านละ 1 ใบ (น ้าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรมั) 

กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง Hand Carry (น ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั)       

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวมถึง 

ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว สายการบิน โรยลั จอรแ์ดนเนี่ยล 

(น ้ำหนกักระเป๋ำเดินทำง ไม่เกิน 20 กิโลกรมั/ท่ำน และ สมัภำระขึ้นเครื่องอีกท่ำนละ ไม่เกิน 7 กิโลกรมั)  

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศจอร์แดน 

ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลมุผ ูท่ี้มีอำยเุกิน 85 ปี) 

ค่ำทิปขีม่ำ้ท่ีเมืองเพตรำ / ค่ำทิปคนขบัรถท่ีทะเลทรำย วำดิ รมั / ค่ำทิปพนกังำนขบัรถ 

ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่), ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในโปรแกรม 

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

เจา้หนา้ท่ีไกดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวมถึง 

ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่าแฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุ 



  

ค่าผา้เช็ดตวัและค่าเชา้ตู ้ลอ็คเกอร์ ท่ีโรงแรม เดดซี รีสอร์ท แอนด ์สปา 

ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถมา้ลาก ฯลฯ 

ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 

ค่ำทิปไกดท์อ้งถ่ิน วนัละ 5USD / วนั / คน รวมเป็นเงิน 20USD 

ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรจ์ำกเมืองไทย (ตามธรรมเนียมปฏิบติั วนัละ 3USD / วนั / คน รวมเป็นเงิน 15USD)  
ส าหรบัทิปหัวหนา้ทัวรจ์ากเมืองไทยนัน้ ผูเ้ดินทางสามารถ พิจารณาใหไ้ดต้ามความเหมาะสม 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 

 

เง่ือนไขกำรจองทวัร ์โปรแกรม เอกซค์ลซีูฟ จอรแ์ดน 6 วนั 

กำรช ำระเงิน งวดท่ี1: ส ำรองท่ีนัง่มดัจ ำท่ำนละ  บำท   ภำยใน 3 วนัหลงัจำกท ำกำรจอง 

งวดท่ี2: ช ำระส่วนท่ีเหลือทัง้หมด  ภำยใน 30 วนัลว่งหนำ้ก่อนออกเดินทำง 

 

*** เม่ือท่ำนช ำระมดัจ ำแลว้ ไม่สำมำรถคืนเงินมดัจ ำไดท้กุกรณี *** 

 

หมายเหต ุ

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทาง
ทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ี
เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  
อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   หรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, 
การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ ทั้งน้ีจะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ได้
มากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ 
ก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหายสูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์  
และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ฯลฯ 

ตั๋วเคร่ืองบิน 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ
ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนดซ่ึงทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทางถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอRefund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 



  

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่า
ทวัร์นั้นๆยืนยนัการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิกบริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่(Twin/Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนัซ่ึงอาจจะท าให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน 

▪ กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ
เป็นตน้ กรณุาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชัน่น ้าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอย่างละเอียด
อีกคร้ังโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ินในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุง
ใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเท่ียวบินจึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

▪ ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 20-30กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร
ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนักเพ่ิมเป็น
สิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธไดห้าก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง 
( 9.75น้ิว ) + ยาว( 21.5น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

▪ ในบางรายการทวัร์ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศน ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐาน
ไดท้ั้งน้ีขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบินบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกั
ส่วนท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry)  


