
 

  
 
 

 

 

 
เหินฟ้าสู่กรุงอมัมาน ประเทศจอร์แดน โดยสายการบิน โรยลั จอร์แดนเนียล  

กรุง-อมัมาน (AMMAN) เมืองหลวงทีม่ีประวตัิศาสตร์มากกว่า 6,000 ปี ผสมผสานยุคเก่าและยุคใหม่ อย่างลงตัว 
เพตรา (PETRA) มหานครศิลาทรายสีชมพูหรือนครสีดอกกุหลาบ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์แห่งโลกใหม่  
ทะเล เดดซี  ทะเลในฝันของใครหลายคนทีค่ร้ังหน่ึงต้องการมาทดลองว่า  ลอยตัว ได้จริง หรือ ไม่ 
นครกรีก-โรมันเจอราช ฉายา เมืองพนัเสา อดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกอนัยิง่ใหญ่ของอาณาจักรโรมัน  

ทะเลทรายวาดิรัม ทีถู่กกล่าวขานว่าสวยงามทีสุ่ดของโลกแห่งหน่ึง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีชมพูกว้างใหญ่ไพศาล 
ประสาทเครัค ของนักรบครูเสด ใช้ในการต่อสู้ในสงครามครูเสดกบักองทพัมุสลมิ 



 

 
22.00 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน โรยัล จอร์แดนเนียล ช้ัน 4  แถว ประตู 7 แถว 

Q01-02 พร้อมเจ้าหน้าที ่และมัคคุเทศก์ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ MAHABA JORDAN  

 
00.30 น. เหินฟ้าสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยสายการบินโรยัลจอร์แดนเนียล เที่ยวบินที ่RJ 183 0030 0515

เชิญท่านพกัผ่อนอสิระบนเคร่ืองทวีส่ีวนตัวทุกที่น่ัง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  8.45 ช่ัวโมง)  
05.15 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ  QUEEN ALIA ณ กรุงอมัมาน ประเทศจอร์แดน หลงัผ่านพธีิตรวจ

คนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ช่ัวโมง)ชม นครเจอราช 
(JERASH) หรือ เมืองพันเสา เป็นอดีต 1 ใน 10 หัว เมืองเอกตะวนัออกอนัยิ่งใหญ่ของอาณาจกัรโรมนั 
สันนิษฐานว่าเมืองน้ีน่าจะถูกสร้างในราว 100 – 200 ปีก่อนคริสตกาล นครแห่งน้ีได้ถูกท าลายโดย
แผน่ดินไหวคร้ังใหญ่ และถูกทรายฝังกลบจนสูญหายไปเป็นนบัพนัปี ชม ซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน และ 
สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม น าท่านเดินเขา้ประตูทางทิศใต ้ชม โอวลัพลาซ่า สถานท่ีชุมนุม พบปะ สังสรรค์
ของชาวเมือง, วิหารเทพซีอุส ฯลฯ โรงละครทางทิศใต้ (สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผู้ชมได้ถึง 3,000 คน) 
ชม วิหารเทพีอาร์เทมิส เป็นเทพีประจ าเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างข้ึนเพื่อใช้เป็นสถานท่ี
ส าหรับท าพิธีบวงสรวง และบูชายญัต่อเทพีองค์น้ี น าท่านเดินเขา้สู่ ถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด 
ถนนสายหลกัเขา้เมือง 

 
เทีย่ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ภายในเมืองเจอราช (SET MENU) 
บ่าย น าท่านสู่ เมืองเครัค ซ่ึงตั้งอยูบ่นท่ีราบสูงขนาดใหญ่ ชมทิวทศัน์อนังดงามของหุบเขาทั้งสองขา้งทางจน

ไดฉ้ายาเป็น แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน ชม ปราสาทเครัคแห่งครูเสด (KERAK) สร้างในปี ค.ศ. 1142 
ในอดีตเป็นเมืองศูนยก์ลางขนาดใหญ่ของนกัรบครูเสด และสร้างเพื่อควบคุมเส้นทางทั้งทางเหนือและใต้
และใช้ในการต่อสู้ในสงครามครูเสดกบักองทพัมุสลิมจนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1187 ได้ถูกเขา้ท าลายโดย
นกัรบมุสลิมภายใตก้ารน าทพัของ ซาลาดิน (SALADIN) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเพตรา 

วนัทีส่อง อมัมาน – โรมันเจอราช - เมืองพันเสา– ซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน – สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม – 
โอวัลพลาซ่า – วิหารเทพซีอุส – โรงละครทางทิศใต้ – วิหารเทพอีาร์เทมิส – ถนนคาร์โด – ถนน
โคลอนเนด – เมืองเครัค - ประสารทเครัค – แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน – เพตรา 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ



 

 
ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารในโรงแรม (INT. BUFFET) 
 น าท่านเข้าพกัโรงแรมระดับส่ีดาวมาตรฐานท้องถิ่น ณ เมืองเพตราหรือเทยีบเท่า 

 
 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม – และเช็คเอ้าท์  
 น าท่านชม เมืองเพตรา (ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 

ส่ิงมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านทั่วโลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 
07/ 07) ในปี ค.ศ. 1812 นกัส ารวจเส้นทางชาวสวสิ นายโจฮันน์ ลุดวกิ เบิร์กฮาดท์  ไดค้น้พบนครศิลาแห่ง
น้ี และน าไปเขียนในหนังสือช่ือ TRAVEL IN SYRIA จนท าให้เร่ิมเป็นท่ีรู้จกักนัอย่างแพร่หลายจนถึง
ปัจจุบนั ในวนอุทยานมีมา้ 800 เมตรไวบ้ริการ ผูท่ี้สนใจสามารถนัง่มา้ได ้โดยจ่ายค่าน่ังม้าหรือค่าทิปคน
จูงม้า 5 USD /ท่าน/เที่ยว ขี่ลา 15-20 USD/ท่าน, ข่ีอูฐ 10 USD ราคาแล้วแต่ความสามารถในการต่อรอง 
ส าหรับรถม้าเหมาไปกับ 45 JD น่ังได้2ท่านต่อรองไม่ได้  ชมทศันียภาพรอบขา้งท่ีเป็นภูเขาทั้งสองฝ่ังน า
ท่านเดินเท้าเข้าสู่ถนน เข้าเมือง  SIQ เส้นทางมหัศจรรยก์ว่า 1.5 กิโลเมตร ท่ีเกิดจากการแยกตวัของ
เปลือกโลกและการซดัเซาะของน ้าเม่ือหลายลา้นปีก่อน สุดปลายทางของช่องเขาพบกบัความสวยงามของ 
มหาวิหารศักดิ์ สิทธ์ิ เอล -คาซเนท์ ( EL-KHAZNEH / TREASURY) สันนิษฐานว่าจะสร้างในราว
ศตวรรษท่ี 1-2 โดยผูป้กครองเมืองในเวลานั้น เป็นวิหารท่ีแกะสลกัโดยเจาะเขา้ไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก มี
ความสูง 40 เมตร และมีความกวา้ง 28 เมตร วิหารแห่งน้ีออกแบบโดยไดรั้บอิทธิพลศิลปะของหลายชาติ
เขา้ดว้ยกนั เช่น อียปิต,์ กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบดว้ย 3 หอ้ง คือ ห้องโถงใหญ่ตรงกลางและ
หอ้งเล็กทางดา้นซ้ายและขวา เดิมทีถูกเช่ือวา่เป็นท่ีเก็บขุมทรัพยส์มบติัของฟาโรห์อิยปิต ์แต่ภายหลงัไดมี้
การขดุพบทางเขา้หลุมฝังศพท่ีหนา้วิหารแห่งน้ี ท าให้นกัประวติัศาสตร์และนกัโบราณคดีไดล้งความเห็น
ตรงกนัว่า น่าจะสร้างข้ึนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กบัผูป้กครองเมือง, ใช้เป็นสถานท่ีท าพิธีกรรมทาง
ศาสนา และเป็นสุสานฝังศพของผูป้กครองเมืองและเครือญาติ  เดินชมสุสานต่างๆ ของชาวนาบาเทียน, 
สุสานกษตัริย ์ฯลฯ ชมโรงละครโรมนัแกะสลกัจากภูเขาโดยมีแนวราบท่ีนัง่เท่ากนั สันนิษฐานเดิมทีสร้าง
โดยชาวนาบาเทียน ต่อมาในสมยัโรมนัเขา้มาปกครองไดต่้อเติมและสร้างเพิ่มเติมมีท่ีนัง่ 32 แถว จุผูช้มได้
3,000 คน 

วนัทีส่าม เพตรา – เข้าเมือง  SIQ - มหาวิหารศักดิ์ สิทธิ์  เอล-คาซเนท์ - ทะเลทรายสีชมพูวาดิรัม - น่ังรถ

กระบะเปิดหลงัคา - สถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอ ีลอว์เรนซ์ ทหารชาวองักฤษใช้เป็นสถานที่พกั 

– ภูเขาคาซารี - ภาพเขยีนแกะสลกัก่อน ประวตัิศาสตร์ - เมืองอควาบา 



 

 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ทะเลทรายแห่งน้ีในอดีตเป็นเส้นทางคาราวานจาก

ประเทศ ซาอุฯ เดินทางไปยงัประเทศซีเรียและปาเสลไตน์ ในศึกสงครามอาหรับรีโวลท์ระหวา่งปี ค.ศ. 
1916-1918 ทะเลทราย แห่งน้ีได้ถูกใช้เป็นฐานบัญชาการในการรบของนายทหารชาวอังกฤษ  ทีอ ี
ลอว์เรนซ์ และเจ้าชายไฟซาล ผูน้  าแห่งชาวอาหรับร่วมรบกนัขบัไล่พวกออตโตมนัท่ีเขา้มารุกรานเพื่อ
ครอบครองดินแดน และต่อมายงัไดถู้กใช้เป็น สถานท่ีจริงในการถ่ายท าภาพยนตฮ์อลลีวูดอนัยิ่งใหญ่ใน
อดีตเร่ือง LAWRENCE OF ARABIA น าท่าน น่ังรถกระบะเปิดหลังคา รับบรรยากาศทอ้งทะเลทรายท่ี
ถูกกล่าวขานวา่สวยงามท่ีสุดของโลกแห่งหน่ีง ดว้ยเมด็ทรายละเอียดสีส้มอมแดงอนัเงียบสงบท่ีกวา้งใหญ่
ไพศาล ชม สถานทีใ่นอดีตนายทหาร ทีอ ีลอว์เรนซ์ ทหารชาวองักฤษใช้เป็นสถานทีพ่ัก และคิดแผนการสู้
รบกันพวกออตโตมัน น าท่านท่องทะเลทรายต่อไปยงั ภูเขาคาซารี ชม ภาพเขียนแกะสลักก่อน 
ประวัติศาสตร์ ท่ีเป็นภาพแกะสลกัของชาวนาบาเทียนท่ีแสดงถึงเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัต่างๆ และ
รูปภาพต่าง ๆ ผา่นชมเตน้ทช์าวเบดูอินท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลทราย เล้ียงแพะเป็นอาชีพ ฯลฯ (เป็นธรรมเนียม
ปฏิบัติในการให้ทปิท่านละ 1 USD แก่คนขับรถ)  

 
ค ่า รับประทานอาหารพืน้เมือง แบบชนเผ่าเบดูอนิ คนทีอ่าศัยอยู่ในทะเลทราย 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอควาบา เมืองท่าและเมืองท่องเท่ียวตากอากาศท่ีส าคญัของประเทศจอร์แดนเป็น

เมืองแห่งเดียวของประเทศจอร์แดนท่ีถูกประกาศใหเ้ป็นเมืองปลอดภาษี มีประชากรอาศยัราว 70,000 คน 
 น าท่านเข้าพกัโรงแรมระดับส่ีดาวมาตรฐานท้องถิ่น ณ เมืองอควาบาหรือเทยีบเท่า 

 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม – เช็คเอ้าท์ออกโรงแรม  
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (ใช้เวลาประมาณ 4 ช.ม) ทะเลเดดซี เป็นจุดท่ีต ่าท่ีสุดในโลก มีความ

ต ่ากวา่ระดบัน ้าทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มท่ีสุดในโลกมากกวา่ 20% ของน ้ าทะเลทัว่ไป ท าให้ไม่
มีส่ิงมีชีวติใดเลยอาศยัอยูไ่ดใ้นทอ้งทะเลแห่งน้ี อีกทั้งเดดซีเป็นจุดต ่าท่ีสุดในโลกจึงท าให้บริเวณน้ีมีอ็อก
ซิเจนและอากาศสดช่ืน 

วนัทีส่ี่   เมืองเดดซี – ทะเลเดดซี 



 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  
บ่าย ถึงเมืองเดดซี น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ซ่ึงโรงแรมท่ีพกัมีหาดส่วนตวัสามารถเดินลงหาดไดเ้ลย ให้ท่านไดเ้ขา้

ห้องพกั เปล่ียนเส้ือผา้เพื่อลงเล่นน ้ าเดดซี ใช้เวลาตามอธัยาศยั และสามารถลงอีกรอบตอนเช้าได้ เพื่อ
สุขภาพผวิอุดมดว้ยแร่ธาตุ หรือจะอิสระวา่ยน ้าในสระวา่ยน ้าของโรงแรม 

 
ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารในโรงแรม (INT. BUFFET) 
 น าท่านเข้าพกัโรงแรมระดับส่ีดาวมาตรฐานท้องถิ่น ณ เมืองเดดซี หรือเทยีบเท่า 

 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม-เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมาท์ เนโบ ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิท่ีตั้งอยูบ่นเขาซ่ึงเช่ือกนัวา่น่าจะเป็นบริเวณท่ีเสียชีวิตและ

ฝังศพของโมเสส ชม พิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ภายในเก็บส่ิงของต่างๆท่ีขุดพบภายในบริเวณน้ี ชม อนุสรณ์
ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส ลกัษณะเป็นไมเ้ทา้ในรูปแบบไมก้างเขน โดยอุทิศเป็นสัญลกัษณ์ของโมเสส 
และพระเยซู ชมและถ่ายรูปจุดชมวิว น าท่านเดินทางสู่ เมืองมาดาบา หรือ เมืองแห่งโมเสด  เขา้ชม โบสถ์
กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ สร้างข้ึนช่วงระหวา่งศตวรรษท่ี 6 ในยุคของไบแซนไทน์ ชม ภาพแผน
ทีด่ินแดนศักดิสิทธ์ิแห่งเยรูซาเลม ท่ีอยูบ่นพื้นโบสถแ์ห่งน้ี และถูกตกแต่งโดยโมเสดสี ประมาณ 2.3 ลา้น
ช้ินแสดงถึงพื้นท่ีดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ เช่น เยรูซาเลม, จอร์แดน, ทะเลเดดซี, อยีปิต์ ฯลฯ 

 
เทีย่ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ภายในเมืองเจอราช (SET MENU) 
บ่าย น าท่านชม เมืองหลวงอมัมาน ตั้งอยูบ่นภูเขาทั้ง 7 ลูก และมีประวติัศาสตร์เก่าแก่ยาวนานกวา่ 6,000 ปี ข้ึน

ชม  ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (CITDAEL) ถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบา้น การเมืองต่างๆรอบ
เมือง เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของเมืองแห่งน้ี โดยมีฉากหลงัเป็น โรงละครโรมัน ท่ีมี

วนัทีห้่า เมาท์ เนโบ – พิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม - อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์ สิทธ์แห่งโมเสส - เมืองมาดาบา - 

โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ - ภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธ์ิแห่งเยรูซาเลม - เมือง

หลวงอัมมาน - ป้อมปราการ แห่งกรุงอัมมาน – โรงละครโรมัน -  วิหารเฮอร์คิวลิส - 

พระราชวงัเก่าอมุเมยาด 



 

ขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศจอร์แดน จุผูช้มได ้6,000 คน และตึกรามบา้นช่องท่ีตั้งอยูบ่นภูเขาสูง อนัแปลก
ตายิ่งนัก ชม วิหารเฮอร์คิวลิส ท่ีสันนิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างข้ึนระหว่างปี ค.ศ. 161–180 ในสมยัโรมนั 
พระราชวังเก่าอุมเมยาด สร้างข้ึนในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผูน้ าชาวมุสลิมของราชวงศ ์ในสมยัมุสลิม
ได้เขา้มาปกครองประเทศจอร์แดน ซ่ึงภายในประกอบห้องท างาน , ห้องรับแขก ฯลฯ ให้ท่านใช้เวลา
อิสระในการชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมือง ของท่ีระลึก 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  
20.00 น. จากน้ันน าท่านสู่ สนามบินเพ่ือเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย 

 
 02.10 น. ออกเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย ด้วยสายการบิน โรยลัจอร์แดนเนียล เทีย่วบินที ่RJ 180 0210 1515 
15.15 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวสัดิภาพและความประทบัใจ มิรู้ลืมเลือน 

**หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถสลบัปรับเปลีย่นได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
(คณะ20ท่านขึน้ไป) 

ระดับทีพ่กั พกัคู่ พกัเดี่ยวเพิม่ 

20-25 ตุลาคม 4 DELUXE 58,900 5,000 

7-12 ธันวาคม   4 DELUXE 59,900 5,000 

30 ธันวาคม  60 – 3 มกราคม 61 4 DELUXE 63,900 5,000 

*หมายเหตุ* ราคาแพค็เกจทวัร์นีไ้ม่มแีจกกระเป๋าเดินทาง 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั โดยสายการบิน RJ ชั้นประหยดั  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง  
 ค่าหอ้งพกัในโรงแรมระดบั 4  ดาว ตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั รวมทั้งส้ิน 3 คืน  
 ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการพร้อมน ้าด่ืมระหวา่งม้ือ และระหวา่งวนั 1 ขวด ต่อวนั 
 ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ, พร้อมมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์ไทย 
 ค่าวซ่ีาแบบหมู่คณะประเทศจอร์แดน  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท  

วนัทีห่ก สนามบินสุวรรณภูม ิ



 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าจดัท าหนงัสือเดินทาง 
 ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ฯลฯ 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 
 ค่าข่ีมา้, ค่าข่ีลา, ข่ีอูฐ, รถมา้ลาก ฯลฯ ,ค่าทิปมา้ ค่าทิปรถมา้ท่ีเมืองเพตรา และค่าทิปคนขบัรถในทะเลทรายวาดิรัม 
 ค่าทิปไกด ์3USD/ ท่าน/วนั และพนกังานขบัรถโดยเฉล่ีย 2USD/ท่าน/ วนั คือ ทั้งทริปจ านวน 5 วนั X 4 USD =20 USD 

ส าหรับหวัหนา้ทวัร์ไทยทิปตามศรัทธา (วนัละ3USDข้ึนต ่า) X 4 วนั 

 
เง่ือนไขการช าระเงิน 
 กรุณามัดจ า 10,000 บาท / ท่าน   หลงัจากการจองภายใน 3 วนั โดยโอนเงินเข้าบัญชี 
 ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 

 ช่ือบัญชี        นายโสฬส ศิริวลัลภ 

 เลขทีบ่ัญชี        175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689  

 กรุณาจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 10,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการ
เตรียมการยืน่ขอวซ่ีาตามท่ีก าหนด 

 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
 กรุณาจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 10,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการ

เตรียมการยืน่ขอวซ่ีาตามท่ีก าหนด 
 ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการออกตัว๋ 35 วนัก่อนการเดินทาง เน่ืองจากจะตอ้งใชใ้นการออกตัว๋เคร่ืองบินและเอกสาร

ต่างๆ เพื่อยนืยนัการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวซ่ีาของทางสถานทูต 
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของค่าทวัร์ หรือตามค่าใชจ่้ายจริง 
 4.กรณียกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดินทางไม่เกิน 20 วนั หรือหลงัจากวนัท่ีท าการออกตัว๋แลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ไม่คืนเงินเตม็จ านวนของค่าทวัร์ 

 

 

 

 



 

หมายเหตุ 

 บริษทัไม่มีนโยบายยกเลิกทวัร์ในกรณีท่ีไม่ครบ 15 ท่าน จะไม่มีหวัหนา้ทวัร์เดินทางดว้ย แต่มีเจา้หนา้ท่ีท่ีจอร์แดน และ
ราคาอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามจ านวนผูเ้ดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์ 
และเหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตฯ เพื่อให้อยูใ่นดุลพินิจ
ของสถานทูตฯ เร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ 
เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรง ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ ของเอกสารวซ่ีา 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจน
ความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 หากสายการบินมีการยกเลิกเท่ียวบินหรือหากมีเหตุการณ์ประการใดท่ีเกิดข้ึนจากสายการบินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์หนา้งานท่ีเกิดข้ึนจริง 

 

หมายเหตุ : ก  าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือความ
ปลอดภยัเป็นหลกั และรายการ-ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยูก่บั
สายการบินโดยจะยดึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั” 

 
 


