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จุดเด่นน่าสนใจของรายการท่องเที่ยว 

 
1. ด้านโรงแรมที่พัก :  

สะดวกสบายไม่ต้องย้ายโรงแรมที่พักทุกคืน นอนเพตร้า 1 คืน / นอนอะคาบา 1 คืน / นอนท่ีกรุงอัมมานเมือง

หลวง 2 คืน (ไม่นอนเดดซี เนื่องจาก ท่ีเดดซี ไม่มีกิจกรรมอะไรน่าสนใจ มีแคท่ะเลเดดซีเท่านั้น ท าให้เราเสียเวลาเปลี่ยน

โรงแรม และยัง พลาดโอกาสช๊อปปิ้ง ท่ีมีทางเลือกมากมายท่ีกรุงอัมมาน)  

 อีกท้ัง เรายังเป็นเจ้าของโรงแรม ระดับ 4 และ 5 ดาว ท้ังท่ีอัมมาน – อะคาบา – และเพตร้า และ รถโค้ชปรับ

อากาศ มากกว่า 300 คัน เป็นการการันตี ถึงคุณภาพ และราคา ที่จะไม่มีบริษัทฯใด ให้คุณได้มากกว่าแน่นอน 
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2. ด้านอาหาร : 

เราใช้ร้านอาหารที่เหมาะกับนักท่องเที่ยวคนไทย ทั้งที่ตั้งของร้านอาหารที่อยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวท าให้ไม่

เสียเวลา ความสะอาดและประเภทของอาหารที่เราเลือกให้เหมาะสมกับคนไทย จากประสบการณ์ที่ช านาญเสน้ทาง 

ประเทศจอร์แดน กว่า 10 ป ี

3. ด้วนประสบการณ ์

เราคือผู้บุกเบิกเส้นทางตะวันออกกลาง และ ประเทศจอร์แดน อย่างจริงจัง เป็นบริษัทฯแรกของไทยท่ีมียอดเป็น

อันดับ 1 มาตลอด 10 ปีซ้อนของสายการบิน รอยัลจอร์แดนเนียน จึงมีช่วงเวลา และวันเดินทางใหเ้ลือกได้มากกว่า  

รายการทอ่งเที่ยว ท่ีจัดอย่างลงตัวเพื่อให้เหมาะกับนักท่องเที่ยวคนไทยมากที่สุด ไม่ต้องเดินทางย้อนไป ย้อนมา 

เที่ยวสบาย  

เราคือ บริษัทฯของคนไทย ที่มีรากฐานและด าเนินธุรกิจมานาน ท่านจึงมั่งใจได้ว่า เราจะสามารถ รับผิดชอบ และ

ดูแลท่าน ในกรณีที่เกิดปัญหา ระหว่างการเดินทาง  

 

วันแรกของการเดินทาง               สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.30 น. คณะพร้อมกัน  ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ หน้าเคาน์เตอร์ Q โดยสายการบิน โรยัล จอร์แดนเนียล ช้ัน 4    

พร้อมเจ้าหน้าที่ และ มัคคุเทศก์ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ    

วันที่สองของการเดินทาง               เมืองมาดาบา – ดินแดนศักดิ์สิทธิ เมาท์ เนโบ – เมืองเครัค – เมืองเพตร้า 

00.30 น. เหินฟ้าสู่ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยสายการบินแห่งชาติโรยัลจอร์แดนเนี่ยล เท่ียวบินที่   

 R J 181 เชิญท่านพักผ่อนอิสระบนเครื่อง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8.30 ชั่วโมง) 

06.15 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับ

สัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)  

เช้า นําท่านเดินทางไปยังโรงแรม เพื่อรับประทานอาหารเช้า   

หลังจากนั้นเดินทางสู่  เมืองมาดาบา หรือ เมืองแห่งโมเสก เข้า ชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ สร้างข้ึน

ช่วงระหว่างศตวรรษที่ 6 ในยุคของไบแซนไทน์  

ชม ภาพแผนท่ีดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม  ที่อยู่บนพื้นโบสถ์แห่งนี้ และถูกตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 

2.3 ล้านชิ้นแสดงถึงพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน , เยรูซาเลม, จอร์แดน, ทะเลเดดซี

อียิปต์ ฯลฯ  

นําท่านเดินทาง ชม เมาท์ เนโบ   ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ต้ังอยู่บนเขาซ่ึงเชื่อกันว่าน่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิตและฝังศพของ

โมเสส ผู้นําชาวยิวส์เดินทาง จากอิยิปต์มายังเยรูซาเลม  ชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ภายใจเก็บสิ่งของต่าง ๆ ที่ขุดพบ

ภายในบริเวณนี้ พร้อมทั้งมีภาพถ่ายต่าง ๆ ภาพถ่ายท่ีสําคัญคือ  ภาพที่ โป๊บ จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่น่ี

และได้ประกาศให้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ในปี ค .ศ. 2000 ชม อนุสรณ์ไม้เท้าศั กดิ์สิทธ์แห่งโมเสส ออกแบบเป็น

ลักษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็น สัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู เชิญถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยใน 
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วันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น้ําจอร์แดน , ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ได้จากจุดน้ี

อย่างชัดเจน  

เที่ยง  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารภัตตาคารท้องถิ่น  

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองเครัค ซ่ึงตั้งอยู่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหุบเขาทั้ง

สองข้างทาง จนได้ฉายาเป็น  “แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน” ชม ปราสาทเครัคแห่งครูเสด  (KERAK) สร้างในปี 

ค.ศ. 1142 โดย ผู้ปกครองเมือง PAYEN LE BOUTIELLER ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสด และ

สร้างเพื่อควบคุมเส้นทางท้ังทางเหนือและใต้และใช้ในการต่อสู้ในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิมจนกระทั่งในปี ค .ศ. 

1187 ได้ถูกเข้าทําลายโดยนักรบมุสลิมภายใต้การนําทพัของ ซาลาดิน (SALADIN) / นําท่านเดินทาง สู่ เมืองเพตรา  

ค่ํา  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเข้าพักโรงแรมระดับ 4 ดาว GOLDEN TULIP KINGS’ WAY หรือเทียบเท่า 

 

วันทีส่ามของการเดินทาง เมืองเพตร้า – อัมมาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า  บริการอาหาร ณห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่าน ชมเมืองเพตร้า (ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 ส่ิง

มหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านทั่วโลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07)  

เมืองเพตร้า มหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส (WADI MUSA) มีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลาย

พันปีเคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยทั้งชาวอีโดไมท์จวบจนกระทั่งถึงยุครุ่งเรืองเฟื่องฟูในการเข้ามาครอบครองดินแดนของชาว

อาหรับเผ่าเร่ร่อน นาบาเทียน ในช่วงระหว่าง 100 ปี ก่อนคริสตกาล – ปี ค .ศ 100 และได้เข้ามาสร้างอาณาจักร, 

บ้านเมอืง ฯลฯ จนกระทั่งในปีค .ศ. 106 นครแห่งนี้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันท่ีนําโดย กษัตริย์ทรา

จัน และได้ผนึกเมืองแห่งนี้ให้เป็นหนึ่งในอาณาจักรโรมันแห่งแหลมอาระเบียตะวันออก นครเพตร้าถึงคราวล่มสลายเมื่อ

หมดยุคของอาณาจักรโรมันทําให้ชาวเมืองนั้นละทิ้งบ้านเมืองจากกันไปหมดทิ้งให้เมืองแห่งนี้รกร้างไปพร้อมกับการ

พังทลายของเมืองหลังจากเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งจนสูญหายนับพันปีจวบจนในปี ค .ศ. 1812 นักสํารวจเส้นทางชาว

สวิส นาย โจฮันน์ ลุดวิก เบิร์กฮาดท์  ได้ค้นพบนครศิลาแห่งนี้ และนําไปเขียนในหนังสือชื่อ “TRAVEL IN SYRIA” จนทํา

ให้เริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่าแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน นําท่าน  ข่ีม้า (รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว และเป็นธรรมเนียมท่ีต้องมี

ค่าทิปให้แก่คนจูงม้าท่านละ 3 USD ต่อท่าน ต่อเที่ยว แต่ไม่รวมค่าขี่ลา, ข่ีอูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ สนในกรุณาติดต่อท่ี

หัวหน้าทัวร์)ประมาณ 800 เมตรบนถนนทรายเพื่อตรงเข้าสู่หน้าเมืองพร้อมชมทัศนียภาพรอบข้างท่ีเป็นภูเขาทั้งสองฝ่ัง

นําท่านเดินเท้าเข้าสู่ถนนเข้าเมืองSIQ เส้นทางมหัศจรรย์กว่า 1.5 กิโลเมตรที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการ

ซัดเซาะของนํ้าเมื่อหลายล้านปีก่อน เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชันทั้ง 2 ข้างคล้ายกับแคนยอนน้อย ๆ และ 

สิ่งก่อสร้าง รูปปั้นแกะสลัก ต่างๆ เช่น รูปปั้นเทพเจ้าต่างๆ , รูปกองคาราวานอูฐ, รูปชาวนาบาเทียน, ท่อส่งลําเลียงน้ํา

เข้าสู่เมือง ฯลฯ สุดปลายทางของช่องเขาพบกับความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์  
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เอล-คาซเนท์ (EL-KHAZNEH / TREASURY) สันนิษฐานว่าจะสร้างในราวศตวรรษที1่-2 โดยผู้ปกครองเมืองในเวลา

นั้น เป็นวิหารที่แกะสลักโดยเจาะเข้าไปในภูเขาสีชมพูท้ังลูก มีความสูง 40 เมตร และมีความกว้าง 28 เมตร วิหารแห่งนี ้

ได้ถูกออกแบบโดยได้รับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้าด้วยกัน เช่น อิยิปต์, กรีก, นาบาเทยีน ฯลฯ ภายในประกอบด้วย 

3 ห้อง คือ ห้องโถงใหญ่ตรงกลาง และ ห้องเล็กทางด้านซ้ายและขวาเดิมทีถูกเชื่อว่าเป็นที่เก็บขุมทรัพย์สมบัติของฟาโรห์

อิยิปต์  แต่ภายหลังได้มีการขุดพบทางเข้าหลุมฝังศพท่ีหน้าวิหารแห่งนี้ ทําให้นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีได้ลง

ความเห็นตรงกันว่า น่าจะสร้างข้ึนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับผู้ปกครองเมือง , ใช้เป็นสถานที่ทําพิธีกรรมทางศาสนา 

และเป็นสุสานฝังศพของผู้ปกครองเมืองและเครือญาติ  เดิมชมสุสานต่างๆ ของชาวนาบาเทียน, สุสานกษัตริย์ ฯลฯ 

ชมโรงละครโรมัน (ROMAN THEATRE) ที่แกะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบทีน่ั่งเท่ากันและมีความสมดุลย์ได้อย่างน่าทึ่ง 

สันนิษฐานเดิมทีสร้างโดยชาวนาบาเทียน ต่อมาในสมัยที่โรมันเข้ามาปกครอง ได้ต่อเติมและสร้างเพิ่มเติม มีท่ีนั่ง 32 

แถว จุผู้ชมได้ประมาณ 3,000 คน / อิสระในการเดินชมและถ่ายรูปภายในเมืองเพตร้า 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

บ่าย  นําท่านเดินทางกลับสู่กรุงอัมมาน / ระหว่างทางแวะซ้ือของท่ีระลึกพื้นเมืองต่างๆ ในร้านค้าท้องถิ่น  

ค่ํา  บริการอาหาร ณ ภัตตาคารจีนท้องถิ่น 

นําท่านเข้าพักโรงแรมระดับ 4 ดาว GOLDEN TULIP GRAND PALACE หรือเทียบเท่า   

  

วันทีส่ี่ของการเดินทาง  เที่ยวเมืองหลวงอัมมาน – ทะเลเดดซี – กรุงอัมมาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม 

เมืองหลวงอัมมาน ตั้งอยู่บนภูเขาทั้ง 7 ลูก และมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานกว่า 6,000 ปี ขึ้นชม ป้อมปราการ แห่ง

กรุงอัมมาน (CITDAEL) ถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบ้าน การเมืองต่าง ๆรอบเมือง เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิว

ที่สวยท่ีสุดของเมืองแห่งนี้ โดยมีฉากหลังเป็นโรงละครโรมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจอรแ์ดน จุผู้ชมได้ถึง 6,000 

คนและตึกรามบ้านช่องท่ีตั้งอยู่บนภูเขาสูง  

ชมวิหารเฮอร์คิวลิส ที่สันนิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างข้ึนระหว่างปี ค.ศ. 161–180 ในสมัยโรมัน พระราชวังเก่าอุมเม

ยาด สร้างข้ึนในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผู้นําชาวมุสลิม ของราชวงศ์ ในสมัยมุสลิมได้เข้ามาปกครองประเทศจอร์แดน 

ซ่ึงภายในประกอบห้องทํางาน, ห้องรับแขก ฯลฯ ผ่านชม พระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดุลลาห์ที่สอง 

(RAGHADAN PALACE), ที่ต้ังอยู่บนภูเขามีทําเลที่สวยงามมากท่ีสุดในกรุงอัมมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตรา

อย่างเข้มงวด ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (DEAD SEA) 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม DEAD SEA SPA RESORT 

บ่าย ทะเลเดดซี ทะเลที่ถูกบันทึกลงในหนังสือ กินเนสส์ ว่า เป็นจุดท่ีต่ําทีสุ่ดในโลก ต่ํากว่าระดับน้ําทะเลถึง 400 เมตร และ 

มีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซนต์ของนํ้าทะเลทั่วไป ทําให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเลยอาศัยอยู่ได้ในท้องทะเลแห่งนี้  

เชิญท่านอิสระในการลงเล่นน้ําทะเลและพิสูจน ์ความจริงว่าท่านลอยตัวได้จริงหรือไม่  

(การลงเล่นน้ําในทะเลนั้นมีวิธีข้ันตอนการลงเล่น และข้อควรระวังต่างๆ ควรฟังคําแนะนําจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและ

หัวหน้าทัวร)์ ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่กรุงอัมมาน 
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ค่ํา  บริการอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

นําท่านเข้าพักโรงแรมระดบั 4 ดาว GOLDEN TULIP GRAND PALACE    หรือเทียบเท่า 

 

วันทีห่้าของการเดินทาง ป้อมปราการอัจลุม – เมืองกรีก – โรมันเจอราช – กรุงอัมมาน – สนามบิน 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางไปยัง เมืองอัจลุน  อยู่ทางด้านเหนือของเมืองเจอราชไปเล็กน้อย  เมืองที่ต้ังอยู่บนภูเขาสูงที่ห้อมล้อมไป

ด้วยป่าต้นสน และต้นมะกอก 

ชมปราสาทแห่งเมืองอัจลุน ถูกสร้างโดยพวกนักรบมุสลิม ในปี ค.ศ. 1184-1185 ใช้เป็นป้อมทหารในการต่อสู้รบกับ

พวกนักรบครูเสด และในปี ค.ศ. 1260 ถูกเข้าทําลายโดยกองทัพมองโกลส์ เดินทางสู่นครเจอราช 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร ภายในเมืองเจอราช 

บ่าย ชม นครเจอราช (JERASH) หรือ “เมืองพันเสา” เป็นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันย่ิงใหญ่ของอาณาจักร

โรมัน สันนิษฐานว่าเมืองนี้น่าจะถูกสร้างในราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งนี้ชื่อว่า ใ นปี ค.ศ. 

749 นครแห่งนี้ได้ถูกแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทําลาย และถูกฝังกลบโดยทรายหลังจากนั้นก็ได้สูญหายไปเป็นนับพันปี  ชม 

ซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน และ สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม นําท่านเดินเข้าประตูทางทิศใต้  ชม โอวัลพลาซ่า  สถานที่

ชุมนุม พบปะ สังสรรค์ของชาวเมือง, วิหารเทพซีอุส ฯลฯโรงละครทางทิศใต้ (สร้างในราวปี ค .ศ. 90-92 จุผู้ชมได้ถึง 

3,000 คน มีจุดเสียงสะท้อนตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกับความอัศจรรย์ เพียงพูดเบา ๆ ก็จะมีเสียงสะท้อนก้องเข้า

มาในหูของเรา  

ชม วิหารเทพีอาร์เทมิส เป็นเทพีประจําเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค .ศ. 150 สร้างข้ึนพื่อใช้เป็นสถานที่สําหรับทําพิธี

บวงสรวง และบูชายัญต่อเทพีองค์นี้ แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นในนําท่านเดินเข้าสู่ ถนนคาร์โด หรือ ถนน

โคลอนเนด ถนนสายหลักที่ใช้เข้า-ออกเมืองแห่งนี้ บนถนนนั้นยังมีริ้วรอยทางของล้อรถม้า, ฝาท่อระบายนํ้า, ซุ้มโคมไฟ

, บ่อน้ําดื่มของม้า  

ชม น้ าพุใจกลางเมือง  (NYMPHAEUM) สร้างในราวปี ค .ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซ่ึงเป็นที่นับถือของ

ชาวเมืองแห่งนี้ มีท่ีพ่นน้ําเป็นรูปหัวสิงโตทั้งเจ็ด และตกแต่งด้วยเทพต่างๆ ประจําซุ้มด้านบนของน้ําพุ  ฯลฯนําท่าน

เดินทางกลับกรุงอัมมาน ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซ้ือของฝาก และสินค้าที่ระลึกในห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น 

ค่ํา  บริการ อาหาร ค่ํา  ณ ภัตตาคารจีนท้องถิ่น  / หลังอาหารเดินทางสู่สนามบิน  

 
วันที่หกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

02.10 น. ออกเดินทางกลับสู่  ประเทศไทย  ด้วยสายการบิน โรยัลจอร์แดนเนีย่ล เท่ียวบินท่ี RJ182 

14.25 น. เดินทางกลับถึง   สนามบินสุวรรณภูมิ   ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ มิรู้ลืมเลือน 
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หมายเหตุ  

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัยและประโยชน์

สูงสุดของลูกค้าเป็นหลัก 

 กรณีเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย  

 กรุ๊ปออกเดินทาง 5 ท่าน โดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 

 

 

 

 

 

** กรณีมีไฟล์ทเดินทางต่อหลังจากกรุ๊ปกลับมาทันทีกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน  

อัตราค่าบริการ : 29 พ.ค.-3 มิ.ย. / 19-24 มิ.ย. / 30 มิ.ย.-5 ก.ค. / 29 ก.ค.-3 ส.ค. 2558 

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) 52,988 บาท 

ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 50,988 บาท 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 48,988 บาท 

พักเดียว เพ่ิม 5,500   บาท 

อัตราค่าบริการ : 11-16 ส.ค. 2558  

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) 53,555 บาท 

ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 51,555 บาท 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 49,555 บาท 

พักเดียว เพ่ิม 5,500   บาท 

อัตราค่าบริการ : 28 ส.ค. – 2 ก.ย. / 11-16 ก.ย. 2558  

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) 52,988 บาท 

ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 50,988 บาท 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 48,988 บาท 

พักเดียว เพ่ิม 5,500   บาท 

อัตราค่าบริการ : 25 ก.ย. – 30 ก.ย. 2558 

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) 53,500 บาท 

ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 51,500 บาท 

ราคาเด็กไมเ่สริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 49,500 บาท 

พักเดียว เพ่ิม 5,500   บาท 

อัตราค่าบริการ : 16-21 ต.ค. / 17-22 ต.ค. / 18-23 ต.ค. / 19-24 ต.ค. / 20-25 ต.ค. / 22-27 ต.ค. 2558 

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) 54,500 บาท 

ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 52,500 บาท 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 50,500 บาท 

พักเดียว เพ่ิม 5,500   บาท 
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เอกสารประกอบขอวีซ่าเข้าประเทศจอร์แดน 

- หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุในวันเดินทางมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างมากกว่า 2 หน้า  

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการแห่งชาติ โรยัลจอร์แดนเนี่ยล ชั้นประหยัด  

2. ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชํานาญเส้นทาง  

3. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรม ตามท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมท้ังสิ้น 3 คืน  

4. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ 

5. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ 

6. ค่าขี่ม้าที่เมืองเพตร้า และค่านั่งรถเที่ยวทะเลทรายวาดิรัม 

7. ค่าวีซ่าประเทศจอร์แดน (ไม่เสียค่าวีซ่า ในกรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ) 

8. ค่าบริการนําทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์ 

9. ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ําหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม) 

10. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  

        (หมายเหตุ : ค่าประกันอุบิ ติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่า

สินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) 

 

 

 

อัตราทค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าจัดทําหนังสือเดินทาง 

2. ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ 

3. ค่าเช่าผ้าเช็ดตัวและค่าเช่าตู้ล็อคเกอร์ ที่โรงแรม เดดซี รีสอร์ท แอนด์ สปา 

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ 

6. ค่าขี่ลา, ข่ีอูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ  

7. ค่าทิปม้าที่เมืองเพตร้า ท่านละ 3 USD / เที่ยว / ท่าน  

8. ค่าทิปคนขับรถที่ทะเลทราย วาดิ รัม ท่านละ 1.5  USD / เที่ยว / ท่าน  

9. ค่าทิปมัคุเทศก์ และ พนักงานขับรถในประเทศจอร์แดน  

     โดยเฉลี่ยไกด์ท้องถิ่น 3 และคนขับรถ 2 ยูเอสดอลล่าร์ / ท่าน / วัน  

 

เงื่อนไขการส ารองที่น่ัง 

 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 10,000 บาท  

 การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์ 

 กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  7 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการที่ได้ชําระไปแล้วจํานวนมาก บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านั้นที่เกิดข้ึน 
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หมายเหตุ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทํากรุ๊ปได้ อย่างน้อย 15 ท่าน  ซึ่งในกรณีนี้ทาง

บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสี ยหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ 

เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทาง

บริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง 

ๆ 

4.      ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน ตามอัตราค่าน้ํามัน หรือ ค่าเงิน 

          แลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกล่าว 

5.       เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า 

          ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 

 

 

 

 


