
#16139 ทัวรจอรแดน อัมมาน อควาบา 6 วัน 3 คืน ทะเล
เดดซี นครสีชมพูเภตรา นั่งรถจ๊ิปชมทะเลทรายวาดิรัม บิน EY
ทัวรจอรแดน อัมมาน อควาบา โรมันโบราณเจราช เสาคอรินเทียม มหานครเพ
ตรา มหาวิหารปราสาททรายสีชมพู อควาบา นํ้าพุแหงลอวเรนซ มาดาบา เมา
ทเนโบ โบสถอนุสรณโมเสส อนุสรณไมเทาศักด์ิสิทธิ์แหงโมเสส



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานอาบูดาบี - ทาอากาศยานควีนอเลีย - อัมมาน - เจอราช (เมืองพันเสา)
- ซุมประตูกษัตรยเฮเดรียน - วิหารเทพีอารเทมิสเมืองเจอราช   

Al Waleed
Hotel, Amman
หรือเทียบเทา

3 เพตรา (นครสีชมพู) - มหาวิหารศักดิสิ์ทธิเ์อล-คาซเนท - อควาบา   
Mina Hotel,
Aqaba หรือเทียบ
เทา

4 ทะเลทรายวาดิรัม - น่ังรถตะลุยทะเลทราย - น้ําพุแหงลอวเรนซ - ภูเขาคาซารี - มาดา
บา - เมาท เนโบ - ทะเลเดดซี   

Grand East
Hotel, Dead
Sea หรือเทียบเทา

5 รานผลิตภัณฑจากทะเลเดดซี - ปอมปราการแหงกรุงอัมมาน - ทาอากาศยานควีนอ
เลีย - ทาอากาศยานอาบูดาบี    -

6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

18 ก.ย. 63 - 23 ก.ย. 63 ฿39,999 ฿39,999 ฿39,999 ฿7,000

9 ต.ค. 63 - 14 ต.ค. 63 ฿41,999 ฿41,999 ฿41,999 ฿8,000

20 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 ฿41,999 ฿41,999 ฿41,999 ฿8,000

22 ต.ค. 63 - 27 ต.ค. 63 ฿41,999 ฿41,999 ฿41,999 ฿8,000

6 พ.ย. 63 - 11 พ.ย. 63 ฿40,999 ฿40,999 ฿40,999 ฿7,500

20 พ.ย. 63 - 25 พ.ย. 63 ฿40,999 ฿40,999 ฿40,999 ฿7,500

4 ธ.ค. 63 - 9 ธ.ค. 63 ฿47,999 ฿47,999 ฿47,999 ฿8,500

9 ธ.ค. 63 - 14 ธ.ค. 63 ฿47,999 ฿47,999 ฿47,999 ฿8,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานอาบูดาบี - ทาอากาศยานควีนอเลีย - อัมมาน -
เจอราช (เมืองพันเสา) - ซุมประตูกษัตรยเฮเดรียน - วิหารเทพี
อารเทมิสเมืองเจอราช

กําหนดการทั้งหมด

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิ
นภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

23.00 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข
9 เคานเตอร Q สายการบิน Etihad Airways โดยมีเจาหนาท่ี คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

02.15 น. นําทานเดินทางสูสนามบินอาบูดาบี กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยเท่ียวบินท่ี EY407 (กรุณา
เช็คเท่ียวบินในตารางวันเดินทางกอนทําการจอง)
** ใชเวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 20 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน **

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

05.45 น. เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ** เพ่ือเปล่ียนเครื่อง **

10.55 น. นําทานเดินทางสูสนามบินอัมมาน ควีน อาเลีย กรุงอัมมาน ประเทศจอรแดน โดยเท่ียวบินท่ี EY513 ** ใชเวลา
บินประมาณ 3 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน **

บาย

12.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอัมมาน ควีน อาเลีย ประเทศจอรแดน นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
และศุลกากร (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง)

่ ่



นําทานชม กรุงอัมมาน (Amman) เมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศจอรแดน หรือเรียกอีกชื่อคือราชอาณาจักร
ฮัชไมตจอรแดน (Hashemite Kingdom of Jordan) และยังเป็นศูนยกลางแหงตะวันออกกลางท่ีมีการผสมผสานความเกาแก
เขากับยุคสมัยปัจจุบัน ตั้งอยูบนภูเขาท้ัง 7 ลูก และมีประวัติศาสตรเกาแกมากกวา 6,000 ปี

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองโรมันโบราณเจราช หรือเมืองพันเสา (Jerash) หรือปอมเปอีแหงตะวันออก ตั้งอยูทางตอน
เหนือของเมืองหลวงอัมมาน เป็นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานวาถูกสราง ราว 200 –100 ปีกอน
คริสตกาล นําทานชม โอวัลพลาซา (Oval Plaza) สถานท่ีพบปะสังสรรคของชาวเมือง เจราช ถูกสรางขึ้นในศตวรรษท่ี ลอม
รอบดวย เสาคอรินเทียม (Corinthium) กวา 160 ตน เสาเหลาน้ีไดกลายเป็นจุดถายรูปท่ีไดรับความนิยมมาก

ชม ซุมประตูกษัตริยเฮเดรียน ถูกสรางขึ้น 129 ปี หลังคริสตกาลเปรียบเสมือนเครื่องหมายแหงจักรพรรดิเฮเดรียน โดย
ประตูอยูทางทิศใตของเขตเมืองใหม อีกหน่ึงท่ีเท่ียวชื่อดังแหงเมืองโรมันโบราณเจราช คือโรงละครทางทิศใตซ่ึงจุผูชมไดถึง
3,000 คน อัศจรรยตรงเราสามารถทดสอบฟังเสียงสะทอนของตัวเอง จากจุดสะทอนกลางโรงละคร ดวยการพูดเบาๆ เทานั้น
เสียงก็จะยอนกลับมาเขาหูเราอยางเหลือเชื่อ

ชม วิหารเทพีอารเทมิส เป็นเทพีประจําเมืองเจอราช

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง)

พักท่ี Al Waleed Hotel, Amman หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานอาบูดาบี เชา

ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูกรุงอาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส เป็นทาอากาศยานหลักของ
สายการบินเอติฮัดแอรเวย และเป็นทาอากาศยานสําคัญท่ีเชื่อมตอระหวางภูมิภาคตางๆ
ของโลก

ทาอากาศยานควีนอเลีย

อัมมาน

เจอราช (เมืองพันเสา)

 บาย

เป็นทาอากาศยานหลักท่ีใหญท่ีสุดและเป็นศูนยกลางการบินของประเทศจอรแดน ถูกตั้ง
ชื่อตาม Queen Alia ผูเสียชีวิตในอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอรตกในปี 1977

เป็นเมืองหลวงของประเทศจอรแดน ตั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศ เมืองน้ีเป็น
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมของประเทศ อัมมานไดรับการยกยองวา
เป็นหน่ึงในเมืองอาหรับท่ีทันสมัยท่ีสุด และเป็นเมืองทองเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศ

เป็นเมืองท่ีอยูทางตอนเหนือของจอรแดน ท่ีน่ีเป็นศูนยกลางการปกครองของเขต
ปกครองเจอราช วันน้ีเป็นท่ีตั้งของหน่ึงในเมือง Greco-Roman ท่ีไดรับการอนุรักษไว
อยางดีท่ีสุดซ่ึงทําใหไดรับฉายาวา "Pompeii of the East"



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 เพตรา (นครสีชมพู) - มหาวิหารศักด์ิสิทธิ์เอล-คาซเนท - อควา
บา

ใชเวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง

ซุมประตูกษัตรยเฮเดรียน

วิหารเทพีอารเทมิสเมืองเจอราช

ซุมประตูกษัตรยเฮเดรียน (Hadrian 's Arch) เป็นประตูชัยท่ีสงางามจากราชวงศโรมันท่ี
อยูรอดมาไดเกือบ 2,000 ปีในสภาพท่ีสมบูรณ ประตูน้ีกอสรางขึ้นในปีค.ศ.130 เพ่ือเป็น
สัญลักษณการเดินทางมาถึงเมืองของจักรพรรดิเฮเดรียน และเป็นซุมประตูท่ีเป็นเสมือน
เครื่องหมายแหงจักรพรรดิเฮเดรียน

เป็นวิหารโรมันของเทพีอารเทมิส ซ่ึงเป็นเทพีประจําเมืองเจอราช ถูกสรางขึ้นบนจุดสูงสุด
ของเมือง ซากปรักหักพังของวิหารน้ียังคงเป็นหน่ึงในอนุสรณสถานท่ีนาท่ึงท่ีสุดท่ียัง
เหลืออยูจากเมืองโบราณแหง Gerasa ซ่ึงก็คือเจอราชในปัจจุบัน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูอาหารพ้ืนเมือง

 Al Waleed Hotel, Amman หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู มหานครเพตรา (Petra) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) มหานครหินสีกุหลาบแกะสลักโบราณท่ีซอน
ตัวอยางลึกลับในหุบเขาวาดี มูซา (Wadi Musa) หรือหุบเขาแหงโมเสส มีประวัติศาสตรยาวนานหลายพันปี ตั้งอยูระหวาง
ทะเลสาบเดดซีกับทะเลอัคบาในประเทศจอรแดน ท่ีน่ีไดรับการประกาศใหเป็นมรดกโลกจากองคการยูเนสโกใหเป็น 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรยของโลก ใหทานไดน่ังรถมาเขาชมเมืองเพตรา (เป็นธรรมเนียมท่ีตองมีคาทิปใหแกคนจูงมา ทานละ 5 USD/ตอทาน)

( Option Tour แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไมรวมอยูในราคาทัวร กรณีสนใจเขาชมกรุณาติดตอหัวหนาทัวร) 
1.) บริการขี่ลาเท่ียวชมมหานครเพตรา (Donkey Ride) คาบริการทานละ 20-30 USD
2.) บริการน่ังรถมา คาบริการทานละ 60-70 USD/ตอคัน/เท่ียว สามารถน่ังได 2 ทาน 
**โปรดทราบประกันอุบัติเหตุท่ีรวมอยูในโปรแกรมทัวร ไมครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ดังนั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทาน**

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง)

นําทานเขาชม มหานครเพตรา นําทานน่ังรถมาลัดเลาะไปตามพ้ืนหินและทรายกวา 800 เมตร มุงหนาไปในเสนทางเขาออก
ของเมืองเพตราคือบริเวณซอกเขาท่ีเรียกวา ซิค (Siq) เป็นหุบเขาสูง 250 ฟุตและทอดคดเค้ียวไปบนเสนทางท่ีพาดผานเขาไป
ถึงใจกลางเมือง เกิดจากการถูกน้ํากัดกรอนจนเกิดเป็นชองทางเดินเล็กๆ ระหวางหุบเขาความสวยงามของหุบเขาท้ังสองดาน
สวยงามดวยสีสันของหินสีตางๆ ท่ีเกิดขึ้นจากธรรมชาติ

ชมรองรอยซากปรักหักพังท่ียังมีรองรอยใหเห็นการจัดการเรื่องการชลประทานในการลําเลียงน้ําจากแหลงน้ําภูเขาเขาสูตัว
เมืองไดอยางนาท่ึง และยังมีภาพศิลปะแกะสลักจากภูเขาอีกมากมาย

จากนั้นเขาสูเขตหนาผาสูงชันสองขางทางสู มหานครแหงศิลาทรายสีชมพู ใหทานตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของ มหา
วิหารปราสาททรายสีชมพู อันศักดิส์ิทธิ ์และยังเคยใชเป็นสถานท่ีถายทําภาพยนตรเรื่อง อินเดียนา โจนส ภาค 3 ตอนตะลุย
ขุมทรัพยสุดขอบฟา นําชมมหาวิหารท่ีแกะสลักเสลาจากภูเขาอยางกลมกลืนไดสัดสวนอยางสวยงามและนาอัศจรรย

่



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 ทะเลทรายวาดิรัม - น่ังรถตะลุยทะเลทราย - น้ําพุแหงลอวเรนซ -
ภูเขาคาซารี - มาดาบา - เมาท เนโบ - ทะเลเดดซี

สําหรับการเขาชมมหานครเพตราทางทัวรไดจัดใหทานน่ังมา (One Way Horse Ride) เพ่ือเขาชมเมืองเพตรา (รวมในคา
บริการแลว และเป็นธรรมเนียมท่ีตองมีคาทิปใหแกคนจูงมา ทานละ 5 USD/ตอทาน)

ไดเวลาพอสมควร นําทานเดินทางสู เมืองอควาบา (Aqaba) เมืองทาและเมืองตากอากาศท่ีสาคัญของประเทศจอรแดน อีก
ท้ังยังเป็นเมืองเดียวของประเทศท่ีถูกประกาศใหเป็นเมืองปลอดภาษีอีกดวย

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง)

พักท่ี Mina Hotel, Aqaba หรือเทียบเทา

เพตรา (นครสีชมพู)
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ท่ีน่ีเป็นเมืองหินสีกุหลาบแกะสลักโบราณท่ีซอนตัวอยางลึกลับในหุบเขาวาดี มูซา หุบเขา
ท่ีตั้งอยูระหวางทะเลสาบเดดซีกับทะเลอัคบา ชนกลุมแรกท่ีเดินทางเขาสูนครเพตราคือ
พวก เอโดไมท ซ่ึงเขามาราว 1,000 ปี กอนคริสตกาล แตชนเผาท่ีสรางเมืองเพตราขึ้นมา
นั้นคือ ชาวนาบาเทียน ในศตวรรษท่ี 4 กอนคริสตกาล คนกลุมน้ีสกัดผาหินทรายเป็นท่ี
อยูอาศัย และนครแหงน้ีเดิมนั้นเป็นนครแหงการคาขนาดใหญ ซ้ึงตอมาถูกละท้ิงเป็นเวลา
นานกวา 700 ปี จนเมื่อเมื่อนักสํารวจชาวสวิตเซอรแลนดโยฮันน ลุค วิก บวรก ไดคนพบ
นครศิลาแหงน้ี ในปี ค.ส 1812 และไดนําไปเขียนในหนังสือชื่อ Travel in Syria จน
ทําใหเป็นท่ีรูจักกันอยางแพรหลายจนถึงปัจจุบัน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูอาหารพ้ืนเมือง

มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์เอล-คาซเนท

อควาบา

 บาย

เป็นหน่ึงในมหาวิหารอันสวยงามของนครสีชมพูเพตรา เมืองแหงอาณาจักร Nabatean
ซ่ึงชาวอาหรับอาศัยอยูในสมัยโบราณ เชื่อกันวาโครงสรางน้ีเป็นท่ีเก็บศพของกษัตริย
Nabatean Aretas ท่ี 4 ในชวงคริสตศตวรรษท่ี 1 ทุกวันน้ีเป็นหน่ึงในสถานท่ีทอง
เท่ียวท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดแหงหน่ึงของจอรแดน นอกจากน้ีท่ีน่ียังเคยถูกใชเป็น
สถานท่ีถายทําภาพยนตรเรื่องอินเดียนาโจนสภาค 3 ขุมทรัพยสุดขอบฟาอีกดวย

เป็นเมืองชายฝ่ังเพียงแหงเดียวในจอรแดนและเป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุด ตั้งอยูทางใตสุดของ
ประเทศจอรแดน เมืองน้ีเป็นเมืองทาอันสําคัญของพ้ืนท่ีทะเลแดงระหวางทวีปเอเชียและ
แอฟริกามาหลายพันปี ทุกวันน้ีอควาบามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
จอรแดนผานทางการคาและการทองเท่ียว

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูอาหารพ้ืนเมือง

 Mina Hotel, Aqaba หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
่ ่



นําทานเดินทางสู ทะเลทรายวาดิรัม (Wadi Rum) หรือมีชื่อเรียกอีกอยางหน่ึงวา “หุบเขาแหงพระจันทร” (The Valley of
The Moon)

นําทานเปล่ียนบรรยากาศ น่ังรถจิบ๊หรือรถกระบะเท่ียวชมพ้ืนท่ีโดยรอบ มีประวัติศาสตรยาวนาน วากันวามีมนุษยอยูอาศัย
มาแลวตั้งแต 8,000 ปีกอนคริสตกาล มีจุดเดนดานทัศนียภาพท่ีงดงามของหุบผาขนาดใหญตัดกับทะเลทรายสลับกัน ทะเลทราย
แหงน้ีไดถูกกลาวขานวาเป็นทะเลทรายท่ีสวยงามท่ีสุดของโลกอีกแหงหน่ึงดวยเม็ดทรายท่ีละเอียดสีชมพูอมสมอมแดงท่ีกวาง
ใหญไพศาล ท่ีน่ีเคยถูกใชเป็นสถานท่ีในการถายทําภาพยนตเรื่อง“Lawrence of Arabia” ดวย

Option Tour แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไมรวมอยูในราคาทัวร 
1.) อิสระใหทานขี่อูฐชมความสวยงามของทะเลทรายวาดิรัม ถายรูปคูกับทรายละเอียดสีสมปนแดง ท่ีคอยๆเปล่ียนไปตามแสง
ของพระอาทิตย ท่ีขึ้นชื่อวาเป็นทะเลทรายอีกแหงหน่ึงท่ีสวยท่ีสุดในโลก (คาใชจายในการขี่อูฐทานละ 40-45 USD ใชเวลา
ประมาณ 30 นาที)

นําทานชม “น้ําพุแหงลอวเรนซ” (Lawrence’s Spring หรือ Lawrence’s Fountain) ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีอดีตนายทหาร
ทีอี ลอวเรนซ ทหารชาวอังกฤษใชเป็นสถานท่ีพักและคิดแผนการตอสูกับออตโตมัน

จากนั้นนําทานทองทะเลทรายตอไปยัง ภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนกอนประวัติศาสตร ท่ีเป็นภาพแกะสลักของชาวนาบาเทียน
ท่ีแสดงถึงเรื่องราวในชีวิตประจําวัน และรูปภาพตางๆ ผานชมเตนทชาวเบดูอินท่ีอาศัยอยูในทะเลทราย และประกอบอาชีพเล้ียง
แพะเป็นตน

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง)

นําทานเดินทางสู เมืองมาดาบา (Madaba) หรือเมืองแหงโมเสส อดีตเสนทางสําคัญสมัยโรมัน ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใต
ของกรุงอัมมาน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)

จากนั้นนําทานชม เมาทเนโบ (Mount Nebo) สถานท่ีศักดิส์ิทธิท่ี์สุดของจอรแดน ตั้งอยูบนเขา และยังเชื่อกันวาสถานท่ี
แหงน้ีนาจะเป็นบริเวณท่ีเสียชีวิตและเป็นสถานท่ีฝังศพของโมเสส ผูนําชาวยิวสท่ีเดินทางจากอิยิปตมายังเยรูซาเล็ม อีกท้ังท่ีแหง
น้ียังใชเป็นท่ีจาริกแสวงบุญของชาวคริสตโบราณ

จากนั้นชม โบสถอนุสรณโมเสส (The Moes Memorial Church) ภายในโบสถประกอบไปดวยภาพโมเสกสีบนพ้ืน
โบสถ ท่ีแสดงถึงภาพชีวิตท่ีสัมพันธกันระหวางคน, สัตว และธรรมชาติฯลฯ และยังมีแทนพิธี มาน่ัง ตามรูปแบบของศาสนา
คริสตไวประกอบพิธีตางๆ และยังอนุญาตใหใชจนถึงปัจจุบัน นอกจากน้ี โปป จอหน ปอล ท่ี 2 ไดเสด็จมาแสวงบุญและได
ประกาศใหท่ีน่ีเป็นดินแดนศักดิส์ิทธิ ์ในปี ค.ศ. 2000

จากนั้นชม อนุสรณไมเทาศักดิส์ิทธแหงโมเสส (The Serpentine Cross sculpture) มีลักษณะเป็นไมเทาในรูปแบบ
ไมกางเขนสัญลักษณของโมเสสและพระเยซู จากนั้นนําทานถายรูป ณ จุดชมวิวหากเป็นวันท่ีทองฟาแจมใส ทานจะสามารถมอง
เห็น แมน้ําจอรแดน, ทะเลเดดซี, เมืองเมืองเจอริโกและประเทศอิสราเอล ไดจากจุดน้ีอยางชัดเจน

นําทานเดินทางสู ทะเลเดดซีหรือ ทะเลมรณะ (Dead Sea) ทะเลสาบน้ําเค็มขนาดใหญท่ีอยูระหวางเขตแดนของจอรแดน
และอิสราเอล ถูกจัดใหเป็นจุดท่ีตํ่าท่ีสุดในโลก ซ่ึงอยูตํ่ากวาระดับน้ําทะเลราว 800 เมตร ความเค็มของทะเลเดดซีในสวนท่ีอยูลึก
ท่ีสุดมีมากถึง 30 เปอรเซ็นต ในขณะท่ีความเค็มของทะเลท่ัวไปอยางเชนอาวไทย มีความเค็มเพียงแค 3 เปอรเซ็นต เทานัน จึง
ทําใหไมมีสิ่งมีชีวิตใดๆอาศัยอยูในทองทะเลแหงน้ีไดเลย อิสระใหทานเลนน้ําทะเลตามอัธยาศัย ทานสามารถลอยตัวไดไมจม (ขอ
ปฏิบัติและขอระวังตางๆในการลงเลนน้ําทะเลควรฟังคํา แนะนําจากมัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวร)

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง)

พักท่ี Grand East Hotel, Dead Sea หรือเทียบเทา

ทะเลทรายวาดิรัม
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทะเลทรายวาดีรัมก็ถือวาเป็นแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญอีกแหงในประเทศจอรแดนเลยก็วาได
และทะเลทรายวาดีรัมก็อยูไมไกลจากเมืองอัคคาบา (Aqaba) เมืองทาสําคัญทางตอนใต
ของประเทศจอรแดนโดยมีระยะหางประมาณ 60 กิโลเมตร และใชเวลาในการเดินทางมา
ทะเลทรายวาดีรัมเพียง 1 ชั่วโมงเทานั้น เหมาะกับนักทองเท่ียวท่ีชื่นชอบการเดินและปีน
เขา นอกจากนั้นยังมีการขี่อูฐ และเท่ียวซาฟารีดวยมา หรือนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมากจา
เภตราหรือเมืองอควาบา



นั่งรถตะลุยทะเลทราย

นํ้าพุแหงลอวเรนซ

ภูเขาคาซารี

สัมผัสประสบการณอันตื่นเตนกับการน่ังรถตะลุยทะเลทราย พรอมชมวิวอันงดงามของ
ทองทะเลทรายและเนินทรายอันสวยงาม

ท่ีน่ีตั้งอยูลึกเขาไปในแนวหุบเขา มีภาพสลักของลอวเรนซแหงอาระเบีย วากันวาท่ีน่ีเป็น
หน่ึงในสถานท่ีสําคัญท่ีอดีตนายทหาร ทีอี ลอวเรนซ ทหารขาวกรองชาวอังกฤษใชเป็น
สถานท่ีพักและคิดแผนการตอสูกับจักรวรรดิออตโตมันในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 1

เป็นภูเขาสําคัญลูกหน่ึงท่ีอยูในพ้ืนท่ีของทะเลทรายวาดิรัม ประเทศจอรแดน บริเวณน้ีจะมี
ภาพเขียนท่ีเป็นภาพแกะสลักของชาวนาบาเทียนท่ีแสดงถึงเรื่องราวในชีวิตประจําวันตางๆ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูอาหารพ้ืนเมือง

มาดาบา

เมาท เนโบ

ทะเลเดดซี

 บาย

มีอีกชื่อวาเมืองแหงโมเสก มีประชากรประมาณ 60,000 คน เป็นท่ีรูจักกันดีท่ีสุดสําหรับ
เรื่องราวเกี่ยวกับไบเซนไทน โมเลส และอ่ืนๆ, ภายในมีโบสถกรีก – ออโธดอกซแหง
เซนตจอรน ถูกสรางในราวปี คศ. 600 ยุคของไบแซนไทนชมภาพแผนท่ีดินแดนศักดิส์ิ
ทธิแ์หงเยรูซาเลม ตกแตงโดยโมเสกสีตางๆ ประมาณ 2.3 ลานชิ้น แสดงถึงพ้ืนท่ี ดิน
แดนศักดิส์ิทธิต์างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอรเรเนียน, เยรูซาเลม

เป็นดินแดนศักดิส์ิทธท่ีตั้งอยูบนเขาซ่ึงเชื่อกันวา นาจะเป็นบริเวณท่ีเสียชีวิตและฝังศพ
ของโมเสส ผูนําชาวยิวสเดินทางจากอิยิปตมายังเยรูซาเลม ภายในมีพิพิธภัณฑขนาดยอม
ภายในเก็บสิ่งของตางๆ ท่ีขุดพบภายในบริเวณน้ี

เป็นทะเลสาบน้ําเค็มท่ีตั้งอยูระหวางอาณาเขตประเทศจอรแดนและอิสราเอลในปัจจุบัน
แตสิ่งท่ีดูเดนและกลายเป็นสัญลักษณของมันคือความเค็มท่ีมากกวาทะเลอ่ืนหลายเทานัก
เค็มจนกระท่ังจะหาสิ่งมีชีวิตอยูอาศัยอยูในทะเลสาบแหงน้ีไดยากเต็มที ดวยความเค็มท่ี
เขมขนของทะเลน้ี นักทองเท่ียวสามารถลอยในทะเลไดโดนไมจม

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูอาหารพ้ืนเมือง



วันท่ี 5 รานผลิตภัณฑจากทะเลเดดซี - ปอมปราการแหงกรุงอัมมาน -
ทาอากาศยานควีนอเลีย - ทาอากาศยานอาบูดาบี

 Grand East Hotel, Dead Sea หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานแวะชม ผลิตภัณฑท่ีทําจากเดดซี เชน โคลนพอกตัวพอกหนา สบู ครีม และสินคาอ่ืนๆ อีกมากมาย

นําทานชม ปอมปราการแหงกรุงอัมมาน (Amman Citadel) ถูกสรางขึ้นเพ่ือเป็นจุดสังเกตเหตุบานการเมืองตางๆโดยรอบ
อิสระใหทานชมและถายรูปกับปอมปราการอันสวยงาม โดยมีฉากหลังเป็นโรงละครโรมันท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในจอรแดน สามารถ
จุผูชมไดถึง 6,000 คน และตึกรามบานชองท่ีสรางบนภูเขาสูงสุดแสนแปลกตา ชมวิหารเฮอรคิวลิสท่ีสันนิษฐานวาถูกสรางขึ้น
ระหวางปี ค.ศ.161-180 ในสมัยของโรมัน

บาย

อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกแกการทองเท่ียว

ไดเวลาพอสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินอัมมาน ควีน อาเลีย กรุงอัมมาน ประเทศจอรแดน เพ่ือใหทานมีเวลาในการทํา
เช็คอิน และมีเวลาในการเลือกซ้ือสินคาในรานคาปลอดภาษี หรือรานอาหาร

14.45 น. นําทานเดินทางสูสนามบินอาบูดาบี เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยเท่ียวบินท่ี EY514 ** ใช
เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง **

ค่ํา

18.40 น. เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส **เพ่ือเปล่ียนเครื่อง **

21.40 น. นําทานเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบินท่ี EY402** ใชเวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง บริการอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง **

รานผลิตภัณฑจากทะเลเดดซี

ปอมปราการแหงกรุงอัมมาน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นรานท่ีขายผลิตภัณฑตางๆ ท่ีมาจากธรรมชาติของทะเลเดดซี ซ่ึงมีท้ังโคลนพอกตัวพอก
หนา สบู ครีม และสินคาอ่ืนๆ อีกมากมาย

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกแกการทองเท่ียว

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานควีนอเลีย
เป็นทาอากาศยานหลักท่ีใหญท่ีสุดและเป็นศูนยกลางการบินของประเทศจอรแดน ถูกตั้ง
ชื่อตาม Queen Alia ผูเสียชีวิตในอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอรตกในปี 1977

ทาอากาศยานอาบูดาบี คํ่า

ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูกรุงอาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส เป็นทาอากาศยานหลักของ
สายการบินเอติฮัดแอรเวย และเป็นทาอากาศยานสําคัญท่ีเชื่อมตอระหวางภูมิภาคตางๆ
ของโลก

 กิจกรรม เชา

07.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น

2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิส์ําหรับผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เทานั้น กรณีท่ีทานถือ
หนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมี
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ
หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ท้ังฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใด
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นในสวนน้ี และ ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมาจาย หากทานไม
ไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม

3. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน
ไมวากรณีใดๆก็ตาม

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ
หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนท่ีเหลือท้ังหมด

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีไมไดเกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คา
ภาษีสนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีทําใหตนทุนสูงขึ้น

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น

9. นักทองเท่ียวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการเดินทาง อันไมใชเหตุท่ี
เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยท่ีไมสามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับ
ผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนท่ีบริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคูคาตามหลักปฏิบัติ
เทานั้น

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกัน
ทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก
ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญ
และฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น

11. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจา
หนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น

12. คณะทัวรน้ี เป็นการชําระคาใชจายท้ังหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีไดรับการรับรองอยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง
ซ่ึงบางสวนของโปรแกรมอาจจําเป็นตองทองเท่ียวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีท่ีทานไมตองการใชบริการ
สวนใดสวนหน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมดกับผูเดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม

การชําระเงิน
1. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 60 วัน กอนการเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 15,000

บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันท่ี 1 กรุณาชําระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันท่ี 3 กอนเวลา 14.00 น.
เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะเดินทางใน
พีเรียดเดิม ทานจําเป็นตองเช็คท่ีวางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์น
การใหสิทธิลู์กคารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ท่ีทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ีน่ัง
ราคาพิเศษจํานวนจํากัด

2. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือท้ังหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน กรณีนักทอง
เท่ียวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการ
จายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม กอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆทันที

้



3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง
ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัทฯ

อัตรานี้รวม:
คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไมสามารถเล่ือน เปล่ียนวันเดินทาง หรือ

อัพเกรดได

คาภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Etihad Airways อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระลง
ใตทองเครื่องบินได ทานละ 2 ชิ้น โดยมีน้ําหนักรวมกันไมเกิน 30 ก.ก. (แตละชิ้น ควรหนักไมเกิน 23 ก.ก. เชน 23 ก.ก. 1 ชิ้น 7
ก.ก. 1 ชิ้น รวม 30 ก.ก.)

คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ)

คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง กรณีท่ีโรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple
วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการ
ปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพักไปเป็นเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เป็นสําคัญ

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงไวในโปรแกรมชัดเจน    

คาอาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เป็นสําคัญ

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) กรณีตองการซ้ือประกันเพ่ิมเพ่ือ
คุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด

มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถาม
อัตราคาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครั้ง)

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

คาทิปหัวหนาทัวร พนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น รวมท้ัง 3 ทาน ตลอดการเดินทางตามธรรมเนียม 2,000 บาท (THB) รวมไป
ถึงเด็กอายุมากกวา 2 ปี ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสม
และความพึงพอใจของทาน
 

วีซา
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ท่ีทานควรทราบ 

1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการย่ืนวีซาแบบหมูคณะประเภท On Arrival เทานั้น กรณีท่ีทานไมสามารถย่ืนวีซาพรอมกับคณะ
ได หากจําเป็นจะตองย่ืนกอน หรือหลังคณะ ทานจะตองย่ืนเป็นวีซาเด่ียว และย่ืนตรงกับสถานทูตเทานั้น และหากเกิดคาใชจายไมวา
กรณีใดๆก็ตาม ทานจําเป็นจะตองชําระคาใชจายท่ีเกิดขึ้นตามจริงท้ังหมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะตองออกกอนแต
วีซายังไมออก เน่ืองจากทานย่ืนหลังคณะ 

2. มาตราฐานการพิจารณาวีซาประเภท On Arrival (ไมเก็บเลมพาสปอรต) โดยปกติท่ัวไปคือ 20-30 วันทําการ (เป็นอยางนอยไม
รวมวันเสาร - อาทิตย) ท้ังน้ีขึ้นอยูกับจํานวนผูสมัครในชวงนั้น ๆ ซ่ึงหากอยูในชวงฤดูกาลทองเท่ียว ท่ีมีผูสมัครเป็นจํานวนมาก อาจ
ตองใชระยะเวลามากกวาปกติ

3. กรณีทานไมสามารถย่ืนวีซาพรอมคณะไดตามท่ีกําหนดการหลังจากท่ีคณะคอนเฟิรมออกเดินทาง จําเป็นตองเสียคาสวนตาง
กรณีย่ืนวีซาเด่ียว โดยย่ืนตรงกับสถานทูต ทานละประมาณ 2,500-3,000 บาท ไมรวมคาบริการย่ืนวีซา (ไมมีย่ืนวีซาประเภทดวน)
 

หมายเหตุ



เด็กทารก (Infant) อายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ทานละ 10,000 บาท 

อัตราน้ี ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น 2,000 บาท

สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเป็นตองมีผูเดินทางจํานวน 25 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ีกําหนด
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง
ตามความตองการ) 

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ โรงแรมท่ีพัก ท่ีทานควรทราบ

1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) , หองพักคูแบบ 2
ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้น
กัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเป็น 1 เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม
หรือ อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพัก เป็น หองคู 1 หอง (Twin/Double) และ หองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดขึ้นจากนักทองเท่ียวหรือเอเยนต

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า 

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็นอาคารแบบด้ังเดิม (Traditional Building) หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต
และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ สายการบิน ท่ีทานควรทราบ

1. เกี่ยวกับท่ีน่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกท่ีน่ัง
บนเครื่องบินทุกกรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมากท่ีสุด ใหลูกคาผูเดินทางท่ีมาดวยกัน ไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุดเทาท่ี
จะสามารถทําได

2. กรณีท่ีทานเป็นอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีท่ีแจงลวงหนากอนเดินทาง
กะทันหัน อาจมีคาใชจายเพ่ิมเพ่ือชําระกับเมนูใหมท่ีตองการ เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได

การยกเลิก
1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักทองเท่ียวหรือ

เอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจง
ยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
ประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆท้ังหมด พาส
ปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน
โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวัน
หน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 55 วัน **
2.2 แจงยกเลิก 31-35 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ ** กรณีท่ีมีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายเพ่ิม ท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด **
2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาใชจายท้ังหมด
** ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองจากการจัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว
เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพัก เป็นตน **

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม  

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเป็นตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ี
กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดิน
ทาง ตามความตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศท่ีไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทุกทานยินดีท่ี
จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะให
บริการและดําเนินการตอไป

่ ่ ์ ่ ่



5. ในกรณีท่ีลูกคาดําเนินการย่ืนวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรท่ีลูกคาชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง
ยกเวนในกรณีท่ีวีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด โดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ
ในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


