
 
 

 



 
 

 

วนัที ่ ไฟล์ท ต้นทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถึง 

วนัแรก WY812  สุวรรณภูมิ มสักตั 14:20 17:40 

เปลีย่นเคร่ือง WY411 มสักตั อมัมาน 21:45 23:40 

วนัทีห้่า WY414 อมัมาน มสักตั 18:25 23:40 

วนัทีห่ก WY811 มสักตั สุวรรณภูมิ 02:40 11:20 

วนัที ่ โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม 
ม้ืออาหาร 

เช้า กลางวนั เยน็ 

วนัแรก กรุงเทพฯ  - มัสกตั - อมัมาน  
SULAF LUXURY HOTEL, 

4 ดาว หรือเทยีบเท่า 
--- --- --- 

วนัทีส่อง 
อมัมาน – เมาท์เนโบ – มานาบา – 
ปราสาทเครัค – ทะเลทรายวาดิรัม 

SUN CITY CAMP,  
4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

      

วนัทีส่าม วาดิรัม – เพตรา 
SELLA HOTEL 
4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

      

วนัทีส่ี่ เพตรา – ทะเลเดดซี 
GRAND EAST HOTEL 

4 ดาว หรือเทยีบเท่า 
      

วนัที่ห้า  ทะเลเดดซี – อมัมาน - มัสกตั  ---     --- 

วนัที่หก มัสกตั - กรุงเทพฯ --- --- --- --- 



 
 

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง  กรุงเทพฯ – มัสกตั – อมัมาน  
 11.00 น. นัดหมายคณะพร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 แถว X สายการบินโอมาน แอร์  

เจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรับ และบริการเร่ืองกระเป๋าเดินทาง เช็คอิน และรับเอกสารประกอบการ
เดินทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

อตัราค่าบริการ  (ผู้เดนิทางผู้ใหญ่ไม่ต ่ากว่า 20 ท่าน) 
วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่  พกัห้องคู่ / ต่อท่าน พกัห้องเดี่ยวจ่ายเพิม่ท่านละ 

17 – 22 พ.ย. 61 45,900.-บาท 6,000.- บาท 
8 – 13 ธ.ค. 61 45,900.-บาท 6,000.- บาท 

29 ธ.ค. 61 – 3 ม.ค. 62  48,900.-บาท 6,000.- บาท 
19 – 24 ม.ค. 62 45,900.-บาท 6,000.- บาท 
12 – 17 ก.พ. 62 45,900.-บาท 6,000.- บาท 
23 – 28 มี.ค. 62 45,900.-บาท 6,000.- บาท 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

 

 14.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมัสกตั, รัฐสุลต่านโอมาน โดยสายการบินโอมาน แอร์ เที่ยวบินที่ WY812 
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ให้ท่านผ่อนคลายกบัทีวีส่วนตวัใหท่้านเลือกชมรายการ
ระหวา่งการเดินทาง น ้าหนกักระเป๋าสูงสุดไม่เกินท่านละ 23 กิโลกรัม) 

 17.40 น. เดินทางถึง  สนามบินมสักตั เปล่ียนเคร่ืองบิน เพื่อเดินทางสู่กรุงอมัมาน 
 21.45 น. น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงอัมมาน โดยสายการบินโอมาน แอร์ เที่ยวบินที่  WY413 (บริการ

อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
 23.40 น. เดินทางถึงอากาศยาน อมัมานควนีอเลยี ประเทศจอร์แดน ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ศุลกากร 

และรับกระเป๋าสัมภาระ โดยจะมีเจา้หนา้มาคอยช่วยอ านวยความสะดวกดา้น วีซ่า ให้แก่คณะ 
(เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง)  จากนั้นน าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

 ทีพ่กั SULAF LUXURY HOTEL, 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที่สองของการเดนิทาง      อมัมาน – เมาท์เนโบ – มานาบา – ปราสาทเครัค – ทะเลทรายวาดรัิม 
 เช้า บริการอาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
  น าคณะเดินทางสู่ เมาท์เนโบ (ระยะทางประมาณ 40 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) 

ดินแดนศักด์ิสิทธ์ิท่ีตั้ งอยู่บนเขา สถานท่ีซ่ึงโมเสส
เสียชีวิต ปัจจุบนัยงัมี หลุมพระศพสถิตอยู ่ณ สถานท่ี
น้ี โมเสสน าชาวยิวเดินทางจากอียิปตม์ายงัเยรูซาเลม 
เป็นผูน้  าค  าสอนบญัญติัสิบประการของพระยะโฮวาห์
ลงมาเผยแผ่สู่มนุษย ์ชมโบสถอ์นุสรณ์โมเสส ท่ีสร้าง
ข้ึน เพื่ อ เ ป็น ท่ี ระ ลึก ถึ งโม เสส  อ นุสร ณ์แ ห่ ง น้ี
สันนิษฐานว่าสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 300-400 ในยุคไบ
เซนไทน์ ตอนตน้คริสต์ศกัราช  ให้ท่านชมวิว และเก็บภาพท่ีจะมองเห็นทศันียภาพทั้งแม่น ้ า
จอร์แดน ทะเลเดดซี นครเจริโค เมืองเบธเลแฮม และเมืองเยรูซาเลม็ หรือดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ 

  น าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองมานาบา  (ระยะทาง
ประมาณ 10 ก.ม.  ใ ช้ เวลา เ ดินทางประมาณ 20 
นาที) หรือเมืองแห่งโมเสก ว่ากนัว่าท่ีน่ีมีงานศิลปะ



 
 

 

โมเสกท่ีสวยงามมาก เป็นเมืองท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีน่าสนใจแห่งหน่ึงของประเทศจอร์แดน 
ผูค้นตั้งถ่ินฐานอยู่ท่ีน่ีมานานกว่า 4,500 ปี ชมโบสถ์กรีกออโธ  ดอกซ์ แห่งเซนต์จอร์จ บนพื้น
โบสถ์มีแผนท่ีท าด้วยกระเบ้ืองโมเสกสีสวยงามจ านวนกว่า 2 ลา้นช้ิน ซ่ึงมีความส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์ของโลก สร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 6 หรือราว ๆ ปี ค.ศ.600  (พ.ศ.1143) ใน
ยุคไบเซนไทน์ แผนท่ีน่ีแสดงให้เห็นพื้นท่ีดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิต่าง ๆ ในอดีต เนินเขา หุบเขา 
หมู่บา้น ตวัเมือง ครอบคลุม ไปจนถึงปากแม่น ้ าไนล์ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เยรู
ซาเลม จอร์แดน ทะเลเดดซี และอียปิต ์ 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองคารัค (ระยะทางประมาณ 110 

ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เมืองคารัค 
ตั้งอยูบ่นท่ีราบสูงขนาดใหญ่ เพลิดเพลินกบัทศันียภ์าพ
อันงดงามระหว่างทางข้ึนเขา โดยเฉพาะบริเวณ          
“แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน” ชมปราสาทเครัค แห่ง
ครูเสด (Karak) ท่ีถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1142 โดยใน
อดีตเคยเป็นหน่ึงในเมืองศูนยก์ลางของนกัรบครูเสด เพื่อควบคุมเส้นทางส าหรับต่อสู้ในสงคราม
ครูเสด ทั้งจากทางเหนือและใต ้กบักองทพัมุสลิมจนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1187 ไดถู้กนกัรบมุสลิม
เขา้ท าลายโดยภายใตก้ารน าทพัของ ซาลาดิน (Saladin) 

 น าคณะเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) 
(ระยะทางประมาณ 235 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
3 ช.ม. 30 นาที) ทะเลทรายแห่งน้ีในอดีตเป็นเส้นทาง
คาราวาน จากประเทศซาอุฯเดินทางไปยงัประเทศซีเรีย
และปาเสลไตน์ (เคยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของชาวนาบาเทียน 
ก่อนท่ีจะยา้ยถ่ินฐานไปสร้างอาณาจกัรอนัยิง่ใหญ่ท่ีเมืองเพตรา)  

 ค า่ บริการอาหารค ่าท่ีหอ้งอาหารของแคมป์ท่ีพกั 
 ทีพ่กั SUN CITY CAMP 4*, WADI RUM หรือเทยีบเท่า 
 



 
 

 

วนัที่สามของการเดนิทาง  วาดรัิม – เพตรา 
 เช้า บริการอาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารของแคมป์ท่ีพกั 
   น าคณะนั่งรถกระบะเปิดหลังคารับบรรยากาศท่อง

ทะเลทราย ท่ีถูกกล่าวขานว่าสวยงามท่ีสุดของโลก
แห่งห น่ี ง  ด้ว ย เม็ดทรายละ เ อี ยด สีส้ มอมแดง 
ปรับเปล่ียนไปตามแสงของดวงอาทิตย ์  

 ในสงครามอาหรับ ระหว่างปี ค.ศ.  1916–1918 
ทะเลทรายแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นฐานบญัชาการรบของ
นายทหารชาวองักฤษ ทีอี ลอวเ์รนซ์ และเจา้ชายไฟ
ซาล ผูน้  าแห่งชาวอาหรับ ร่วมรบขบัไล่กองทพัออต
โตมนั ท่ีเขา้มารุกรานเพื่อ ครอบครองดินแดน และ
ต่อมายงัไดถู้กใชเ้ป็นสถานท่ี ในการถ่ายท าภาพยนตร์
ฮอลลีวูด เร่ือง “LAWRENCE OF ARABIA” (และ
ในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวลัออสการ์ไดถึ้ง 7 
รางวลั และรางวลัจากสถาบนัอ่ืนๆ อีกกว่า 30 รางวลั น าแสดงโดย PETER O'TOOLE, OMAR 
SHARIF  ชมน ้าพุแห่งลอว์เรนซ์ สถานท่ีในอดีตนายทหาร ทีอี ลอว์เรนซ์ ชาวองักฤษใช้เป็น
สถานท่ีพกั และคิดแผนการสู้รบกบักองทพัออตโตมนั น าคณะท่องทะเลทรายต่อไปยงั ภูเขาคา
ซารี ชมภาพเขียนแกะสลกัก่อนประวติัศาสตร์ท่ี เป็นภาพแกะสลกัของชาวนาบาเทียนท่ี แสดงถึง
เร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัต่างๆ และรูปภาพต่างๆ ผ่านชมเต็นท์ชาว เบดูอิน ท่ีอาศยัอยู่ใน
ทะเลทราย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเพตรา (ระยะทางประมาณ 110 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ ประมาณ 1 ช.ม. 30 นาที)  (ทิปคนขบัรถตามธรรมเนียม ท่านละ2USD) 

กลางวนั     บริการอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านชม เมืองเพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพูท่ีแกะสลกัข้ึนจากภูเขาทั้งลูก สถานท่ีแห่งน้ี
ตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลเดดซี กบัอ่าวอะกาบะ ซ่ึงซ่อนตวัซ่อนตวัอยูภ่ายใตอ้อ้มกอดของหุบเขาวาดี มู
ซา ท่ีสูงชันประดุจเป็นปราการอนัยิ่งใหญ่ ถูกลืมเลือนไป จากความทรงจ าของผูค้นและสูญ
หายไปจากแผนท่ีนานนับพนัปี จนกระทั้งในปี ค.ศ. 1812 (พ.ศ. 2355) เม่ือมีนักส ารวจชาว



 
 

 

สวติเซอร์แลนด ์โยฮนัน์ ลุควิก บวร์กฮาร์ท เดินทางผ่านมาพบเห็นและออกมาเขียนหนงัสือ เล่า
ขานถึงความสวยงามและความมหัศจรรยข์องนครแห่งน้ี เพตราแห่งน้ีจึงเร่ิมปรากฏแก่สายตา
ชาวโลกอีกคร้ังและในปี ค.ศ.1985 (พ.ศ. 2528) องค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เพตราเป็นเมือง
มรดกโลก โดยกล่าวอธิบายไว้ว่า "เป็นหน่ึงในส่ิงที่ล า้ค่ามากที่สุดของมรดกทางวัฒนธรรมแห่ง
มวลมนุษยชาติ" (one of the most precious cultural properties of man's cultural heritage) 
และยังได้รับคัดเลือกเป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรย์ของโลกอีกด้วย  ใหท่้านนัง่มา้ลดัเลาะไปตาม
พื้ น หินและทรา ยกว่ า  600 เ มตร  ( รวมอยู่ ใ น
ค่าบริการแล้ว แนะน าให้เตรียม ผ้าปิดจมูกติดตัวไป
ด้วย และโปรดเตรียมค่าทิปคนจูงม้า ท่านละ  5 
USD ต่อเท่ียว แต่ไม่รวมค่าขี่อูฐ ขี่ลา รถม้าลาก 
สนใจกรุณา ติดต่อหัวหน้าทัวร์)    มุ่งหน้าไปใน
เส้นทางมหัศจรรยท่ี์ทางเข้าออกของเมืองเพตรา 
พร้อมชมทศันียภาพรอบขา้งท่ีเป็นภูเขาทั้งสองฝ่ังท่ี
มีรูปร่างหนา้ตาต่างกนัออกไป จากนั้นเดินเทา้เขา้สู่
เมืองบริเวณซอกเขาเรียกว่าซิค SIQ เป็นหุบเขาสูง
กว่า 250 ฟุต ท่ีเกิดจากการแยกตวัของเปลือกโลก
และการกดัเซาะของน ้ าเม่ือหลายลา้นปีก่อนจนเกิด
เป็นช่องทางเดินเล็ก ๆ ระหว่างหุบเขา ชมสีสัน
ความสวยงามของหินสี ต่าง  ๆ  ท่ี เ กิด ข้ึนจาก
ธรรมชาติ และยงัมีภาพศิลปะแกะสลักจากภูเขา 
อาทิ รูปป้ันแกะสลกัต่าง ๆ เช่น รูปป้ันเทพเจา้ต่าง 
ๆ รูปกองคาราวานอูฐ, รูปชาวนาบาเทียน, ท่อส่ง



 
 

 

ล าเลียงน ้ าเขา้สู่เมือง ฯลฯ อีกมากมาย เขา้เขตหน้า
ผาสูงชั้ นสองข้างทางสู่มหานครแห่งศิลาทรายสี
ชมพู ต่ืนตาต่ืนใจกบัความสวยงามของมหาวิหาร
ศัก ด์ิ สิท ธ์ิ  เอล -คาซเนท์  (EL-Khazneh / 
Treasury) ท่ีน่ีเคยใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ 
เร่ืองอินเดียน่า โจนส์ ภาค 3 ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า 
และ หนังฟอร์มยักษ์อย่าง ทรานส์ฟอร์มเมอร์ ภาค 
2 สถานท่ีแห่งน้ีถูกสันนิษฐานว่า  สร้างในราวศตวรรษท่ี 1-2 โดยผูป้กครองเมืองในเวลานั้น 
มหาวิหารถูกแกะสลกัจากภูเขาสีชมพูทั้งลูก อย่างกลมกลืนไดส้ัดส่วนและสวยงามน่าอศัจรรย ์
เป็นอาคารสองชั้น ชมโรงละครโรมันโบราณ (Roman Theatre) ท่ีแกะสลกัจากภูเขา โดยมีแนบ
ราบของท่ีนัง่เท่ากนัและมีความสมดุลไดอ้ยา่งน่าท่ึง สันนิษฐานว่าเดิมทีสร้างโดยชาวนาบาเธียน 
ต่อมาในสมยัท่ีโรมนัเขา้มาปกครองไดส้ร้างต่อเติม มีท่ีนัง่ 32 แถว สามารถบรรจุคนไดป้ระมาณ 
3,000 คน อิสระในการเดิน  

 ค า่ บริการอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ทีพ่กั SELLA HOTEL 4* ,Petra หรือเทยีบเท่า      
 

วนัที่ส่ีของการเดนิทาง  เพตรา – ทะเลเดดซี 
เช้า  บริการอาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (Dead Sea) (ระยะทางประมาณ 300 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3.30 ชม.) ทะเล ท่ีถูกบนัทึกลงในหนงัสือกินเนสส์ว่า เป็นจุดท่ีต ่าท่ีสุดในโลก ต ่ากว่า
ระดับน ้ าทะเลถึง 400 เมตร และมีความเค็มท่ีสุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของน ้ าทะเล
ทัว่ไป ท าใหไ้ม่มีส่ิงมีชีวติอาศยัอยูไ่ดใ้นทอ้งทะเลแห่งน้ี 

กลางวนั     บริการอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย เชิญท่านอิสระในการลงเล่นน ้ าทะเล และพิสูจน์ความ

จริงว่าท่านสามารถลอยตัวในน ้ าทะเลแห่งน้ีได้จริง
หรือไม่ (การลงเล่นน า้ในทะเลนั้นมีวิธีขั้นตอนการลง



 
 

 

เล่น และข้อควรระวงัต่าง ๆ ควรฟังค าแนะน าจากมคัคุเทศก์ท้องถ่ิน และหัวหน้าทัวร์)  
 ค า่ บริการอาหารค ่าท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
 ทีพ่กั GRAND EAST HOTEL 4*, Dead Sea หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที่ห้าของการเดนิทาง  ทะเลเดดซี – อมัมาน 
 เช้า บริการอาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ กรุงอัมมาน เมืองหลวงของจอร์แดน (ระยะทางประมาณ 50 ก.ม. ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 1 ช.ม.) ถือเป็นเมืองท่ีมีผูค้นอาศยัอยู่มาตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบนั และมีความ
เก่าแก่ท่ีสุดเมืองหน่ึงของโลก น าท่านชมเมืองหลวง กรุงอัมมาน เมืองหลวงท่ีตั้งอยู่บนภูเขา         
7 ลูก และมีประวติัศาสตร์ยาวนานมากกว่า 6,000 ปี ผ่านชมย่าน เมืองเก่า,เมืองใหม่, ย่านธุรกิจ
, ตลาดใจกลางเมือง, ยา่นคนรวย ฯลฯ  

  ชม โรงละครโรมัน อายกุว่า 2,000 ปี ท่ีคร้ังหน่ึงเคยเป็นศูนยก์ลางของนครอมัมาน แต่ปัจจุบนัก็
ยงัท าให้ผูท่ี้พบเห็นไดท่ึ้งกบัการวางแผนทางด้านงาน
วิศวกรรมของโรมัน อันชาญฉลาดและมีดีไซน์ท่ีน่า
จดจ า โรงละครโรมนั แห่งน้ีเป็นหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีสวยงามมากท่ีสุดในอัมมาน โรงละคร มีความลาด
เอียงลึกลงไป    เอ้ือใหเ้สียงท่ีไดย้นิรอบตวันั้นมีคุณภาพ
เยีย่ม การออกแบบสุดสร้างสรรคน้ี์สามารถบรรจุคนได้
ประมาณ 6,000 คน สันนิษฐานวา่น่าจะถูกสร้างข้ึนระหวา่งปี ค.ศ. 161-180 (พ.ศ. 704-723) สมยั
การปกครองของ แอนโทนิอุส ปิซุส (Antoninus Pius) 

  ช ม  ป้ อ ม ป ร า ก า ร แ ห่ ง ก รุ ง อั ม ม า น  ( Amman 
Citadel) บนยอดเขาสูงสุดในกรุงอมัมาน ถูกสร้างข้ึน 
เพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบา้นการเมืองต่าง ๆ รอบเมือง แม้
จะเหลือเพียงซากปรักหักพงัแต่ยงัสวยงามและมีอายุ
ยอ้นกลบัไปตั้งแต่สมยัยุคหิน เผยให้เห็นอิทธิพลด้าน
สถาปัตยกรรมท่ีมาจากยุคเหล็ก รวมถึงยุคโรมนั ยุคไบ
แซนไทนแ์ละยคุอุมยัยะฮ ์   



 
 

 

   ชม วิหารเฮอร์คิวลสิ (Temple of Hercules) ท่ีสร้างข้ึนระหว่างปี ค.ศ.162-166 (พ.ศ. 705-709) 
วิหารแห่งน้ีมีขนาดใหญ่กว่าวิหารท่ีอยู่ในโรมโบราณ
เสียอีก เดินผ่านทางเข้าท่ีเป็นแนวเสาระเบียง ไปยงั
สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิข้างใน จากนั้ นเคล่ือนตัวไปท่ีหิน
ขนาดใหญ่ท่ีอยูบ่ริเวณปลายหนา้ผา ตรงน้ีจะเป็นจุดชม
ววิ พาโนรามาอนัสวยงามของเมือง ใกลก้นันั้นมีมือรูป
ก าป้ันขนาดใหญ่ท่ีท าจากหินอ่อนเผยใหเ้ห็นความขาว
โพลนจนแทบไม่มีเลือด 
จากนั้นผ่านชม พระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดลุลาห์ที่สอง (Raghadan Palace) ท่ีตั้งอยู่
บนภูเขามีท าเลท่ีสวยงามท่ีสุดในกรุงอมัมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอยา่งเขม้งวด  

เทีย่ง บริการอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย หลงัรับประทานอาหารใหท่้านอิสระเลือกซ้ือของฝากท่ี ห้าง CITY MALL ตามอธัยาศยั  

  ถึงเวลาน าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานควีนอเลีย เพื่อท าการเช็คอินรับบตัรท่ีนัง่ เดินทางกลบัสู่
กรุงเทพฯ  

 18.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมสักตั, รัฐสุลต่านโอมาน โดยสายการบินโอมาน แอร์ เทีย่วบินที ่WY414  
  (บริการอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง น ้าหนกักระเป๋าสูงสุดไม่เกินท่านละ 23 กิโลกรัม) ) 
 23.40 น. เดินทางถึง  สนามบินมสักตั เปล่ียนเคร่ืองบิน เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  
 

วนัที่หกของการเดนิทาง  มัสกตั – กรงุเทพฯ 
 02.40 น. น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินโอมาน แอร์ เที่ยวบินที่ WY 811 (บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ให้ท่านผ่อนคลายกบัทีวีส่วนตวัให้ท่านเลือกชมรายการระหว่างการ
เดินทาง น ้าหนกักระเป๋าสูงสุดไม่เกินท่านละ 23 กิโลกรัม)  

 11.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ โดยสวสัดิภาพ 
********************** 

 
 



 
 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดั โดยสายการบินสายการบินโอมาน แอร์ (WY)  
 (น ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่านละ 23 กิโลกรัม)  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง  
 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ในโรงแรม ตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั 
 ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
 ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
 ค่าวซ่ีาประเทศจอร์แดน 
 ค่าบริการน าทวัร์โดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ฯลฯ 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืน ๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ 
 ค่าข่ีลา, ข่ีอูฐ และรถมา้ลาก ฯลฯ  
 ค่าข้ึนบอลลูนท่ีวาริดมั ส าหรับท่านท่ีสนใจเท่านั้น อยูท่ี่ประมาณ ท่านละ 200 USD ต่อคร้ัง 
 ค่าทิปมา้ท่ีเมืองเพตรา ท่านละ 5 USD ต่อเท่ียว 
 ค่าทิปคนขบัรถจ๊ีปท่ี ทะเลทรายวาริดมั ท่านละ 2 USD ต่อเท่ียว 
 ค่าทิปมคัคุเทศก ์พนกังานขบัรถ ในประเทศจอร์แดน และหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย ท่านละ 50 USD หรือประมาณ 

1,600 บาท ตลอดทริป 
 

เอกสารประกอบขอวีซ่าเข้าประเทศจอร์แดน 
 ส าเนาหนงัสือเดินทาง (SCAN) แบบชดัเจน มีอายุเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน พร้อมมีหนา้วา่งส าหรับประทบัตราเขา้

ออกเมืองอยา่งนอ้ย   2 หนา้  

 
 
 
 



 
 

 

การช าระเงิน  
 ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมัดจ าท่านละ 15,000 บาท (ภายใน 24 ช่ัวโมง หลังการจอง) พร้อมส าเนาหนังสือ

เดินทาง 
 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั  
 หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 
การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด. 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-45 วนั เก็บเงินมดัจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-25 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน ซ่ึง

ในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงิน หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 



 
 

 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ข
ไดแ้ละจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหน้า
ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่าง ๆ  

 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญ
หาย ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

 ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่าน ้ ามนั หรือ
ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษทั สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ด้มอบความไว้วางใจให้ทางบริษทั เป็นผู้น าพาการเดินทางในคร้ังนี”้ 
****************************** 

 


