
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ก ำหนดกำรเดินทำง 30พ.ย.-05 ธ.ค. 61 / 30ธ.ค.61-04 ม.ค.62 

ตารางการบิน กรุ๊ปวนัท่ี   30 พฤศจิกายน-05 ธันวาคม 2561 

กรงุเทพมหานคร-กรงุอัมมาน RJ181 00:20น.-05:10น. 
กรงุอัมมาน-กรงุเทพมหานคร RJ180 02:05น.-15:25น. 

 

ตารางการบิน กรุ๊ปวนัท่ี   30 ธันวาคม 61-04 มกราคม 2562 

กรงุเทพมหานคร-กรงุอัมมาน RJ183 00:30น.-05:20น. 
กรงุอัมมาน-กรงุเทพมหานคร RJ180 02:05น.-15:25น. 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วนัแรกของกำรเดินทำง     สนามบินสวุรรณภมิู 

21.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยาน สวุรรณภมิู ประตทูางเขา้ หมายเลข 8-10 เคานเ์ตอร์

สายการบิน Royal Jordannian เคาน์เตอร์ Q เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง      กรงุอัมมาน-เมืองมาดาบา-เมาทเ์นโบ-เมืองเครคั-เพตรา 

กรุ๊ปวนัท่ี   30 พฤศจิกายน-05 ธันวาคม 2561 

00.20 น. ออกเดินทางสู่ กรงุอัมมาน ประเทศจอรแ์ดน โดยสายการบิน Royal Jordanian  

เท่ียวบินท่ี RJ181 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 9 ชัว่โมง) 

05.15 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ Queen Alia International Airport  

ณ กรงุอัมมาน ประเทศจอร์แดน  

กรุ๊ปวนัท่ี   30 ธันวาคม 61-04 มกราคม 2562 

00.30 น. ออกเดินทางสู่ กรงุอัมมาน ประเทศจอรแ์ดน โดยสายการบิน Royal Jordanian  

เท่ียวบินท่ี RJ181 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 9 ชัว่โมง) 

05.20 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ Queen Alia International Airport  

ณ กรงุอัมมาน ประเทศจอร์แดน  

หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองมาดาบา หรือ เมืองโมเสก 

ชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์ แห่งเซนต์จอรจ์ สร้างในยคุของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนท่ีดินแดน

ศกัด์ิสิทธ์ิแห่งเยรูซาเล็ม ท่ี ตกแต่งดว้ยโมเสก สีต่างๆ มากมายเป็นจ านวนมาก ประมาณ สองลา้น

สามแสนช้ิน  ตกตกแต่งไวเ้พ่ือส่ือถึงพ้ืนท่ีเป็นดินแดนศักด์ิสิทธ์ิในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเน่ียน 

ตวัอยา่งเช่น กรุงเยรูซาเลม็, แม่น ้ าจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, ประเทศอียปิต ์ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ภายในโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมา้ท ์เนโบ เป็นอีกหน่ึงดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงมีท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขา และมีความ 
เช่ือกันว่าเป็นบริเวณท่ีเสียชีวิต และในขณะเดียวกันก็เช่ือกันว่าเป็นท่ีฝังพระศพของ

โมเสส ดว้ย ซ่ึงเป็นผูน้ าชาวยวิส์ท่ีเดินทางมาจากประเทศอียปิตสู่์กรุงเยรูซาเลม็ น าท่านชม พิพิธภณัฑ์

ขนาดย่อม เป็นท่ีเก็บรวบรวมขา้งของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ท่ีถูกขุดคน้พบในบริเวณน้ี พร้อมทั้ งยงัมี



  

ภาพถ่ายเป็นจ านวนมาก แต่ในจ านวนภาพถ่ายทั้งหมดนั้นมีภาพถ่ายท่ีส าคญัถือภาพท่ี โป๊บ จอห์น ปอล

ท่ี 2 ไดเ้สด็จมาแสวงบุญยงัสถานท่ีแห่งน้ี และท่านก็ไดป้ระกาศให้สถานท่ีแห่งน้ีเป็นดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ 

ในปี ค.ศ. 2000 ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านชม อนุสรณ์ไมเ้ทา้ศกัด์ิสิทธ์ิแห่งโมเสส โดยท่ีลกัษณะ

ของไมเ้ทา้ไดรั้บการออกแบบไวใ้นรูปของไมก้างเขน โดยอุทิศไวเ้พื่อเป็นสัญลกัษณ์ของโมเสส และ

ของพระเยซู ใหท่้านได ้อิสระถ่ายภาพ ณ จุดชมวิว ซ่ึงในวนัท่ีทอ้งฟ้าแจ่มใส ไร้เมฆมาบดบงัดวง

อาทิตยแ์ลว้ ท่านสามารถจะมองเห็น ทะเลเดดซี, แม่น ้ าจอร์แดน เมืองเจอริโก และ ประเทศอิสราเอล ณ  

บริเวณจุดชมววิแห่งน้ีไดอ้ยา่งชดัเจน 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเครคั ระหวา่งทางนั้นท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนัสวยงามระหวา่งสอง

ขา้งทางโดยตลอด เน่ืองจากเมืองเครัคนั้น ตั้งอยูบ่นท่ีราบสูงขนาดใหญ่ โดยเฉพาะบริเวณท่ีสวยงาม

ท่ีสุดจนไดรั้บการขนานนามวา่ “แกรนดแ์คนยอนแห่งจอรแ์ดน” น าท่านชม ปราสาทเครคั แห่ง

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

ศูนยก์ลางขนาดใหญ่ของพวกนกัรบครูเสดในอดีตกาล ไดถู้กสร้างข้ึนเพ่ือใชใ้นการควบคุมเส้นทางการ

เดินทัพทั้งทางทิศเหนือและทิศใต ้และใช้เป็นสถานท่ีในการต่อสู้ในสงครามครูเสดกบัพวกกองทัพ

มุสลิม จนกระทั้งในปี ค.ศ. 1187 ปราสาทเครัคแห่งน้ีไดถู้กพวกนกัรบมุสลิมบุกเขา้ท าลาย ภายใตก้ารน า

ทพัของ ซาลาดิน Saladin จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเพตรา Petra 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หมำยเหต ุ เฉพำะกร ุป๊วนัท่ี 30 ธ.ค. 2561-04 ม.ค. 2562 

รบัประทำนอำหำรเย็นม้ือพิเศษ ตอ้นรบัปีใหม ่

   New Years Gala Dinner at Movenpick Resort 

พกัคา้งคืน ณ โรงแรม     Petra Sella Hotel  4*    หรอืเทียบเท่ำ 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง     เมืองเพตรา-นครศิลาสีชมพู มหาวหิารเอลคาซเนท ์ 

                                        ทะเลทรายวาดิรมั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเพตรา ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจาก องค์การยเูนสโก ้ใน

ปี ค.ศ. 1985 ใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรยข์องแห่งโลกใหม่ จากการตดัสินดว้ยการโหวตจาก

บุคคลนบัลา้นทัว่โลกในวนัมหัศจรรย ์07/07/07 มหานครศิลาสีชมพูท่ีซ่อนตวัอยูใ่นหุบเขาแห่งโมเสส 

Wadi Musa แห่งน้ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานนบัหลายพนัปี ในอดีตเคยเป็นท่ีอยูอ่าศยัทั้งชาวอีโม

ไมท์ จวบจนกระทัง่ถึงยุคเฟ่ืองฟูโดยการเขา้มาครอบครองดินแดนของชนชาวอาหรับเผ่าเร่ร่อนนา

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

เร่ืองเป็นอยา่งมาก จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 106 นครศิลาสีชมพูแห่งน้ีก็ไดต้กอยู่ภายใตก้ารปกครองของ

อาณาจักรโรมันท่ียิ่งใหญ่ น าโดย กษตัริย์ทราจัน และได้ผนึกรวบรวมเมืองแห่งน้ีให้เป็นหน่ึงใน

อาณาจกัรโรมนัแห่งแหลมอาระเบียตะวนัออก น าทุกท่าน ขีม่า้ (รวมอยูใ่นค่าบริการแลว้ และเป็น
ธรรมเนียมท่ีตอ้งมีค่าทิปส าหรบัคนจูงมา้ ท่านละ 3USD ต่อคน ต่อเท่ียว แต่ไม่รวมค่าขี่



  

ลา, ขี่อูฐ, รถมา้ลาก ฯลฯ ท่านท่ีสนใจสามารถติดต่อได้จากหัวหนา้ทัวร์ ) ระยะทาง

ประมาณ 800 เมตร บนถนนท่ีเป็นพ้ืนทรายมุ่งตรงเขา้สู่หน้าเมือง ให้ท่านไดถ่้ายภาพอนัสวยงามของ

ทศันียภาพรองขา้งท่ีเป็นภูเขาทั้งสองฝ่ังท่ีมีรูปร่างหนา้ตากท่ีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละช่วงของการ

เดินทาง จากนั้นน าท่านเดินเทา้เขา้สู่ ถนนเขา้เมือง SIQ เป็นเส้นทางท่ีมีความสวยงามมหัศจรรย ์

ระยะทางกว่า 1.5 กิโลเมตร ซ่ึงเกิดจากการแยกตวัของเปลือกโลก และจากการถูกกดัเซาะของน ้ าเม่ือ

หลายลา้นปีก่อน เพลิดเพลินกบัการเดินชมผาหินสีชมพท่ีูสูงชนัตลอดสองขา้งทาง ดูคลา้ย ๆ กบั แกรนด์

แคนยอนเล็ก ๆ ประกอบกบัส่ิงก่อสร้างรูปป้ันแกะสลกัต่าง ๆ มหาวิหารศกัด์ิสิทธ์ิ เอล-คาซเนท ์

El Khazneh / Treasury สนันิษฐานวา่ สร้างข้ึนโดยผูป้กครองเมืองในเวลานั้น ในราวศตวรรษท่ี 

1-2 เป็นมหาวหิารท่ีถูกสร้างข้ึนโดยการแกะสลกั เจาะเขา้ไปในภูเขาท่ีมีสีชมพทูั้งลูก มีความสูง 40 เมตร 

กวา้ง 28 เมตร ถูกออกแบบโดยไดรั้บอิทธิพลของศิลปะหลากหลายเช่ือชาติดว้ยกนั เช่น อิยปิต,์ กรีก, นา

บาเธียน ฯลฯ ภายในวิหารแห่งน้ีประกอบดว้ย 3 ห้อง คือ ห้องโถงใหญ่ ตรงกลาง และ ห้องเล็ก ดา้น

ซ้ายมือ และ ขวามือ เดิมทีนั้นมีความ เช่ือว่าเป็นสถานท่ีใชเ้ก็บขุมทรัพยส์มบัติของ ฟาโรห์ 

แห่งอิยปิต ์น าท่านชม โรงละครโรมนั Roman Theatre ถูกสร้างข้ึนโดยจากท่ีแกะสลกัจากภูเขา 

โดยมีแนวราบท่ีนัง่เท่ากนั และมีความสมดุลไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์โดยสันนิษฐานวา่แต่เดิมนั้นถูกสร้าง

ข้ึนโดยชาวนาบาเธียน และต่อมาในสมยัท่ีโรมนัเขา้ปกครองไดต้่อเติมและสร้างข้ึนเพ่ิมเติมอีก มีท่ีนั่ง 

32 แถว สามารถจุผูช้มไดป้ระมาณ สามหม่ืน คน ให้ท่านไดอิ้สระเดินชมความสวยงามและถ่ายภาพได้

อยา่งจุใจในเมืองเพตรา  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง   

น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทราย วาดิรมั Wadi Rum ในอดีตเป็นเส้นทางของกองคาราวานท่ีเดินทาง

มาจากประเทศ ซาอุดิอาระเบีย ใชเ้พ่ือเดินทางไปยงั ประเทศซีเรีย และปาเลสไตน์ (ในอดีตเคยเป็นท่ีอยู่

อาศยัของชาวนาบาเทียนมาก่อน ต่อมาชาวนาบาเทียนไดย้า้ยถ่ินฐานไปสร้างอาณาจกัรอนัยิ่งใหญ่ ณ 

เมืองเพตรา) ทะเลทราย วาดิรัม แห่งน้ีนั้นในอดีตช่วงศึกสงครามอาหรับรีโวลท์ เกิดข้ึนระหวา่งปี ค.ศ. 

1919-1918 ไดถู้กใชเ้ป็นฐานบญัชาการรบของนายทหารชาวองักฤษ มีช่ือวา่ ทีอีลอวเ์รนซ์ และ เจา้ชาย

ไฟซาล ผูน้ าแห่งชาวอาหรับ ร่วมมือกนัขบัไล่พวกออตโตมนัท่ีได้เขา้มารุกรานเพ่ือการครอบครอง

ดินแดน ซ่ึงในเวลาต่อมา ทะเลทราย วาดิรัม แห่งนี้ ก็ได้ถูกใช้เป็นสถานท่ีจริงในการ
ประกอบการถ่ายภาพยนตร์ฮอลลีวูดอันยิ่ งใหญ่ในอดีต มีช่ือเร่ืองว่า  Lawrence of 

Arabia (ซ่ึงในปี ค.ศ. 1963 สามารถกวาดรางวลัออสกา้ร์ไดถึ้ง 7 รางวลั และยงัไดรั้บรางวลัจาก

สถาบนัอ่ืน ๆ อีกมากกวา่ 30 รางวลั ซ่ึงมีนกัแสดงน าโดย Peter O Toole, Omar Sharif  
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

พกัคา้งคืน ณ แคมป์ในทะเลทราย     Hasan Zawaideh Camp     หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง    ทะเลทรายวาดิรมั-เดดซี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน นั่งรถกระบะเปิดหลงัคา ลดัเลาะทะเลทรายท่ีถูกกล่าวขานวา่สวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

ดว้ยเม็ดทรายท่ีละเอียดมีสีส้มอมแดง ประกอบกบัความเงียบสงบของทะเลทรายท่ีกวา้งใหญ่ไพศาล 



  

(ความพิเศษของ ทะเลทราย วาดิรัม แห่งน้ี สีของเมด็ทรายนั้นจะปรับเปล่ียนไปตามแสงของดวงอาทิตย์

ท่ีส่องแสงลงมากระทบผืนทรายท าให้มีสีสันท่ีสวยงาม) น าท่านชม น ้าพุแห่งลอวเ์รนซ์ สถานท่ีใน

อดีตนายทหารชาวองักฤษ ทีอี ลอวเ์รนซ์ ใชเ้ป็นสถานท่ีพกัและคิดแผนการสู้รบกบัพวกกองทพัออตโต

มนั ผา่นชมเตน็ทช์าวเบดูอินท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลทราย เล้ียงแพเป็นอาชีพ ฯลฯ  (เป็นธรรมเนียมปฏบิติั

ในการใหทิ้ป ท่านละ 3USD ส าหรบัคนขบัรถ) ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่ เดดซี   
บ่าย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี ทะเลท่ี ถกูบนัทึกลงในหนงัสอื กินเนสส ์วา่ เป็นจุดท่ีต ่าท่ีสดุ

ของโลก มีความต ่ากวา่ระดบัน ้ าทะเล 400 เมตร และ เป็นทะเลท่ีมีความเคม็ท่ีสุดในโลก โดยท่ีจะมี

ความเคม็มากกวา่ 20 เปอร์เซ็นตข์องน ้ าทะเลโดยทัว่ไป และดว้ยความเคม็จดัของน ้ าทะเลน้ีเองท าให ้

ภายในทอ้งทะเลนั้นไม่มีส่ิงมีชีวติใด ๆ อาศยัอยูเ่ลย  
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

พกัคา้งคืน ณ โรงแรม     Crowne Plaza Resort & Spa 5*     หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง     ทะเลเดดซี-นครเจอราช-กรงุอัมมาน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อิสระในการลงเล่นน ้ าทะเลเดดซีแห่งน้ี และเพ่ือเป็นการพิสูจน์ตามล่าหาความจริงว่าตวัท่านเองนั้น

สามารถท่ีจะลอยตวัไดใ้นทะเลเดดซีแห่งน้ีไดจ้ริงดัง่ค  าร ่ าลือไดจ้ริงหรือไม่ (การลงเล่นน ้าในทะเล
เดดซีแห่งนี้นัน้จะมีวิธีการและขัน้ตอนการลงเล่น และขอ้ควรระวงัต่าง ๆ ควรรับฟัง

ค าแนะน าจากมคัคเุทศกท่์องถ่ินและหัวหนา้ทวัรอ์ยา่งเคร่งครดั) 

10.00 น. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ นครเจอราช Jerash หรือ มีช่ืออีกในนามของ “เมืองพันเสา” ในอดีต

นั้นเป็น 1 ใน 10 ของหวัเมืองตะวนัออกของอาณาจกัรโรมนัท่ียิง่ใหญ่ คาดวา่เมืองเจอราชแห่งน้ีน่าจะถูก

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

ไดท้ าลายและถูกฝังกลบโดยทราย หลงัจากนั้นก็ไดสู้ญหายนบัพนัปี น าท่านชม ซุม้ประตกูษตัริยเ์อ

เดรียน และ สนามแข่งมา้ฮิปโปโดรม น าท่านเดินเทา้เขา้ทางประตูทางทิศใต ้ชม โอวนัพลาซ่า 

สถานท่ีชุมนุมพบปะสงัสรรคข์องชาวเมือง, วหิารเทพซีอุส ฯลฯ โรงละคร ท่ีอยูท่างทิศใต ้สร้างข้ึนใน

ราวปี ค.ศ. 90-92 จุผูช้มไดถึ้ง สามพนั คน มีลกัษณะท่ีพิเศษคือ จะมีจุดเสียงสะทอ้นตรงกลาง

โรงละคร เชิญท่านไดส้มัผสัดว้ยการทดสอบกบัความอัศจรรยเ์พียงท่านพูดเบา ๆ ก็จะ

มีเสยีงสะทอ้นกอ้งเขา้มาในหขูองเรา ต่อดว้ยการชม วหิารเทพอารเ์ทมิส เป็นเทพีประจ าเมือง

เจอราช สร้างข้ึนในราวปี ค.ศ. 150 โดยมีจุดประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับท าพิธีบวงสรวง และ

บูชายญัต่อเทพีองคน้ี์ จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง และ ชั้นใน น าท่านเดินเขา้สู่ ถนน

คาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด ซ่ึงเป็นถนนสายหลกัท่ีใช้ส าหรับการเขา้ออก นครเจอราช แหงน้ี

นัน่เอง บนถนนนั้นยงัคงมีร้ิวรอยของลอ้รถมา้, ฝาท่อระบายน ้ า, ซุม้โคมไฟ, บ่อน ้ าด่ืมของมา้ น าท่านชม 

น า้พุใจกลางเมือง Nymphaeum สร้างข้ึนในราวปี ค.ศ. 191 สร้างข้ึนเพ่ืออุทิศเทพธิดาแห่งขนุเขา 

เป็นท่ีนบัถือของชาวเมืองเจอรราชแห่งน้ี มีท่ีพน่น ้ าเป็นรูปหวัสิงโตทั้งเจ็ด และยงัตกแต่งดว้ยเทพต่าง ๆ 

ประจ าซุม้ดา้นบนของน ้ าพ ุ



  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรงุอมัมำน ผา่นชมยา่นเมืองเก่า, เมืองใหม่, ยา่นธุรกิจ, ตลาดใจกลางเมือง,  

ยา่นเศรษฐี ฯลฯ น าท่านสู่ เมกกะ มอลล ์Mecca Mall ซ่ึงมีสินคา้ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิง ฝากท่ีคนท่ีท่าน 

รักไดต้ามอธัยาศยั ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

วนัท่ีหกของกำรเดินทำง     กรงุอัมมาน-สนามบินสวุรรณภมิู 

02.05 น. ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน Royal Jordanian  

เท่ียวบินท่ี RJ180 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 8.25 ชัว่โมง) 

15.25 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู ดว้ยความสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

*** End of Service *** 

 

อตัรำค่ำบรกิำร โปรแกรม วำ้ว จอรแ์ดน 6 วนั   

ก ำหนดกำรเดินทำง 30 พฤศจิกำยน-05 ธนัวำคม 2561 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ หรือ เด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน   ราคาท่านละ 59,900.- บาท    

ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเด่ียว       ราคาท่านละ   8,000.- บาท     

เด็ก ต ่ากวา่ 12 ปี  (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน)   ราคาท่านละ 59,900.- บาท  

เด็ก ต ่ากวา่ 12 ปี  (ไม่เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน)   ราคาท่านละ 57,900.- บาท 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 30 ธนัวำคม 2561-04 มกรำคม 2562 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ หรือ เด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน   ราคาท่านละ 69,900.- บาท    

ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเด่ียว       ราคาท่านละ   8,500.- บาท     

เด็ก ต ่ากวา่ 12 ปี  (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน)   ราคาท่านละ 69,900.- บาท  

เด็ก ต ่ากวา่ 12 ปี  (ไม่เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน)   ราคาท่านละ 67,900.- บาท 

 

**รำคำอำจมีกำรปรบัข้ึน – ลง ตำมรำคำน ้ำมนัท่ีปรบัข้ึนลง แต่จะปรบัตำมควำมเป็นจรงิท่ี  

สำยกำรบินประกำศปรบั และท่ีมีเอกสำรยนืยนัเท่ำนัน้ (คิด ณ วนัท่ี 16 สิงหำคม 61) **  

 

ขอ้แนะน ำบำงประกำรและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเท่ียวทรำบกอ่นกำรเดินทำง 

ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอแนะน าให้

นกัท่องเท่ียวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันกัท่องเท่ียวมากกวา่ 

กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ นกัท่องเท่ียวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

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

กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry (น า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั)       



  

 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีรวมถึง 

ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว สายการบิน โรยลั จอรแ์ดนเนี่ยล 

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

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศจอร์แดน 

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

ค่าข่ีมา้ท่ีเมืองเพตรา และค่านัง่รถเท่ียวทะเลทราย วาดิรัม 

ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในโปรแกรม 

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

เจา้หนา้ท่ีไกดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีไมร่วมถึง 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่าแฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุ 

ค่าผา้เช็ดตวัและค่าเชา้ตู ้ลอ็คเกอร์ ท่ีโรงแรม เดดซี รีสอร์ท แอนด ์สปา 

ค่าข่ีลา, ข่ีอูฐ, รถมา้ลาก ฯลฯ 

ค่าทิปมา้ท่ีเมืองเพตรา ท่านละ 3USD / เท่ียว / คน 

ค่าทิปคนขบัรถท่ีทะเลทราย วาดิ รัม ท่านละ 3USD  / เท่ียว / คน 

ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 

ค่าทิปมคัคุเทศก ์ทอ้งถ่ิน วนัละ 3USD / วนั / คน  คิดเป็น 4 วนั รวมเป็นเงิน 12USD 

ค่าทิป พนกังานขบัรถในประเทศจอร์แดน วนัละ 2USD / วนั / คน คิดเป็น 4 วนั รวมเป็นเงิน 8USD 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย (ตามธรรมเนียมปฏิบติั วนัละ 3USD / วนั / คน รวมเป็นเงิน 15USD)  
ส าหรบัทิปหัวหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยนัน้ ผูเ้ดินทางสามารถ พิจารณาใหไ้ดต้ามความเหมาะสม 

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

 

เง่ือนไขกำรจองทวัร ์โปรแกรม วำ้ว จอรแ์ดน 6 วนั 

การช าระเงนิ งวดท่ี1: ส ารองทีน่ั่งมดัจ าท่านละ 20,000.- บาท   ภำยใน 3 วนัหลงัจำกท ำกำรจอง 

งวดท่ี2: ช าระส่วนทีเ่หลือทั้งหมด    ภำยใน 30 วนัลว่งหนำ้กอ่นออกเดินทำง 

 

กรณียกเลิกทวัร ์โปรแกรม วำ้ว จอรแ์ดน 6 วนั 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000+ค่าวซ่ีา (ถา้มี) (สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-29 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์ (สงกรานต-์ปีใหม่ 35 วนั) 



  

 

หมายเหต ุ

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทาง
ทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ี
เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  
อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   หรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, 
การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ ทั้งน้ีจะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ด้
มากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ 
ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหายสูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์ 
และเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ฯลฯ 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

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

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่า
ทวัร์นั้นๆยืนยนัการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิกบริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและหอ้ง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่(Twin/Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนัซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

 



  

 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 

 กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ
เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชัน่น ้ าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด
อีกคร้ังโดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ินในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุง
ใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเท่ียวบินจึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้ าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 20-30กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร
ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนกัเพ่ิมเป็น
สิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธไดห้าก น ้ าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง 
( 9.75น้ิว ) + ยาว( 21.5น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 ในบางรายการทวัร์ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศน ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐาน
ไดท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบินบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้ าหนกั
ส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสญูหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเคร่ือง  
 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) ซ่ึงอยูใ่นความความ

รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยใน
กรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการ
บินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนกักระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่
ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชย
ค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้
ดงันั้นท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 

 

 


