
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  
21.30 น พร้อมกนั ณ เคาน์เตอร์เช็คอนิสายการบิน ROYAL JORDANIAN อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ

สนามบินสุวรรณภูมิโดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระและ
เอกสารการเดินทางท าผา่นขั้นตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

 

วนัทีส่อง  กรุงเทพฯ – อมัมาน - มาดาบา - ทะเลเดดซี 
00.20 น.  ออกเดินทางสู่กรุงอมัมาน ประเทศจอร์แดน เทีย่วบินที ่RJ183 
04.40 น.  ถึงท่าอากาศยาน QUEEN ALIA ประเทศจอร์แดน น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทางและรับ

สัมภาระเรียบร้อย  
 น าทุกท่านสู่เมืองมาดาบาหรือเมืองแห่งโมเสกเป็นเมืองในดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิเยรูซาเล็ม (The Holy Land)  วา่

กนัวา่ท่ีน่ีมีงานศิลปะโมเสกท่ีสวยงามมากชมดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิเมาท์เนโบท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขาซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ี
โมเสสเสียชีวติ ปัจจุบนัยงัมีหลุมพระศพสถิตอยู ่ณ ท่ีแห่งน้ี ชมโบสถ์อนุสรณ์โมเสส (The Moses Memorial 
Church) ถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีระลึกถึงโมเสส สถานท่ีแห่งน้ีสันนิษฐานวา่สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 300-400 ใน
ยคุไบแซนไทน์ ตอนตน้คริสตศ์กัราช ใหทุ้กท่านไดช้มววิทิวทศัน์และเก็บภาพประทบัใจท่ีจะมองเห็น
ทศันียภาพทั้งแม่น ้าจอร์แดน ทะเลเดดซี นครเจริโค เมืองเบธเลแฮม และเมืองเยรูซาเล็ม และชมโบสถ์กรีก
ออร์โธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ บนพื้นโบสถมี์แผนท่ีท าดว้ยกระเบ้ืองโมเสกสีสวยงามจ านวนกวา่ 2 ลา้นช้ิน 
ซ่ึงมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ของโลก สร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 6 หรือราว ๆ ปี ค.ศ. 600 ในยคุไบ
แซนไทน์ แผนท่ีน้ีแสดงใหเ้ห็นพื้นท่ีดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิต่าง ๆ ในอดีต 

 
 



เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (Dead Sea) ทะเลสาบเดดซีเป็นทะเลสาบน ้ าเค็มขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยู่
ใน ในระหว่างเขตแดนของจอร์แดนและอิสราเอลทะเลท่ีถูกบนัทึกลงในหนงัสือกินเนสส์ว่า เป็นจุดท่ีต ่า
ท่ีสุดในโลก ต ่ากว่าระดบัน ้ าทะเลถึง 400 เมตร และมีความเค็มท่ีสุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของน ้ า
ทะเลทัว่ไป ท าให้ไม่มีส่ิงมีชีวิตอาศยัอยู่ไดใ้นทอ้งทะเลแห่งน้ี และดว้ยความหนาแน่นของน ้ าในทะเลสาบ
เดดซีน้ีเองท่ีเป็นเหตุผลวา่ท าไมเราถึงสามารถลอยตวัอยูใ่นทะเลสาบดงักล่าวได ้ทะเลสาบแห่งน้ียงัข้ึนช่ือใน
เร่ืองการรักษาโรคและการบ ารุงรักษาผิวพรรณน ้าในทะเลเดดซีเป็นแหล่งรวมของแร่ธาตุต่าง ๆ เพราะการท่ี
ไม่มีพื้นท่ีเช่ือต่อกบัแม่น ้ าสายอ่ืนให้ไหลออกได้ท าให้แร่ธาตุต่าง ๆมารวมกนัอยู่ในทะเลสาบแห่งน้ีเป็น
จ านวนมากและท าให้หลายคนเช่ือกนัว่า ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเกิดจากทะเลสาบเดดซี อุดมไปด้วยแร่ธาตุท่ี
สมบูรณ์และสามารถช่วยเร่ืองสุขภาพได ้โดยเฉพาะเร่ืองผิวพรรณ ทั้งโคลนจากเดดซี เกลือจากเดดซีท่ีมี
ความเคม็มากกวา่เกลือท่ีอ่ืนหลายเท่าตวัหนกัก็มกัจะน ามาใชใ้นทางการประทินผวิและรักษาผิวพรรณ  ทั้งน้ี
สามารถช่วยรักษาไดท้ั้งรังแค โรคผิวหนงัรวมทั้งพิษทั้งแมลงกดัต่อย ช่วยให้ผิวนุ่มข้ึน ดูแลว้คลา้ยกบัว่า
สถานท่ีแห่งน้ี กลายเป็นแหล่งรวมแร่ธาตุอิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นริมหาดทะเลเดดซี ลงเล่นน ้ าทะเล
พิสูจน์วา่สามารถลอยตวัในน ้าทะเลไดจ้ริงหรือไม่ พอกโคลนทะเลเดดซีเพื่อบ ารุงผวิและผอ่นคลายกลา้มเน้ือ 
หรือด่ืมด ่ากบัการท าสปาทรีทเมนต์ดว้ยผลิดภณัฑ์จากทะเลเดดซี อิสระให้ทุกท่านไดพ้กัผ่อนหย่อนใจตาม
อธัยาศยั (การลงเล่นน ้ าในทะเลนั้นมีวิธีขั้นตอนการลงเล่น และขอ้ควรระวงัต่าง ๆ ควรฟังค าแนะน าจาก
มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์) **กรุณาเตรียมเส้ือยดืกางเกงขาสั้นเพื่อลงเล่นน ้า ** 

เยน็ รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคารท้องถิ่น 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ RAMADA DEAD SEA 4* หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม  ทะเลเดดซี- เพตรา - มหาวิหารศักดิ์สิทธ์ิ เอลคาซเนท์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพูท่ีแกะสลกัข้ึนจากภูเขาทั้งลูก สถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยู่
ระหวา่งทะเลเดดซี กบัอ่าวอะกาบะ ซ่ึงซ่อนตวัอยูภ่ายใตอ้อ้มกอดของหุบเขาวาดี มูซา ท่ีสูงชนัประดุจเป็น
ปราการอนัยิ่งใหญ่ ถูกลืมเลือนไปจากความทรงจ าของผูค้นและสูญหายไปจากแผนท่ีนานนบัพนัปี จนกระ
ทั้งในปี ค.ศ. 1812 เม่ือมีนกัส ารวจชาวสวิตเซอร์แลนด์ โยฮนัน์ ลุควิก บวร์กฮาร์ท เดินทางผ่านมาพบเห็น
และออกมาเขียนหนงัสือ เล่าขานถึงความสวยงามและความมหัศจรรยข์องนครแห่งน้ี เพตราแห่งน้ีจึงเร่ิม
ปรากฏแก่สายตาชาวโลกอีกคร้ังและในปี ค.ศ.1985 องค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เพตราเป็นเมืองมรดกโลก 
โดยกล่าวอธิบายไว้ว่า "เป็นหน่ึงในส่ิงที่ล า้ค่ามากที่สุดของมรดกทางวัฒนธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ" (one 
of the most precious cultural properties of man's cultural heritage) และยังได้รับคัดเลือกเป็นหน่ึงใน
เจ็ดส่ิงมหัศจรรย์ของโลกอกีด้วย 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
 น าท่านขี่ม้า (รวมค่าบริการขี่ม้าและค่าทิปให้แก่คนจูงม้าเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่รวมค่าขี่ลา, ข่ีอูฐ, รถม้าลาก 
ฯลฯ สนในกรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์ และบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี หากท่านใดสละสิทธ์ิ
ในการรวมกิจกรรมนี้)ให้ท่านนั่งมา้ลดัเลาะไปตามพื้นหินและทรายกว่า 600 เมตร มุ่งหน้าไปในเส้นทาง
มหศัจรรยท่ี์ทางเขา้ออกของเมืองเพตรา พร้อมชมทศันียภาพรอบขา้งท่ีเป็นภูเขาทั้งสองฝ่ังท่ีมีรูปร่างหนา้ตา



ต่างกนัออกไป จากนั้นเดินเทา้เขา้สู่เมืองบริเวณซอกเขาเรียกวา่ซิค SIQ เป็นหุบเขาสูงกวา่ 250 ฟุต ท่ีเกิดจาก
การแยกตวัของเปลือกโลกและการกดัเซาะของนา้เม่ือหลายลา้นปีก่อนจนเกิดเป็นช่องทางเดินเล็ก ๆ ระหวา่ง
หุบเขา ชมสีสันความสวยงามของหินสีต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาติ และยงัมีภาพศิลปะแกะสลกัจากภูเขา 
อาทิ รูปป้ันแกะสลกัต่าง ๆ เช่น รูปป้ันเทพเจา้ต่าง ๆ รูปกองคาราวานอูฐ, รูปชาวนาบาเทียน, ท่อส่งล าเลียง
น ้ าเขา้สู่เมือง ฯลฯ เขา้เขตหน้าผาสูงชั้นสองขา้งทางสู่มหานครแห่งศิลาทรายสีชมพู ต่ืนตาต่ืนใจกบัความ
สวยงามของมหาวิหารศักดิ์สิทธ์ิ เอล-คาซเนท์ (Al-Khazneh) ท่ีน่ีเคยใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ เร่ือง
อินเดียน่า โจนส์ ภาค 3 ขุมทรัพยสุ์ดขอบฟ้า และ หนงัฟอร์มยกัษ์อย่าง ทรานส์ฟอร์มเมอร์ ภาค 2 สถานท่ี
แห่งน้ีถูกสันนิษฐานวา่ สร้างในราวศตวรรษท่ี 1-2 โดยผูป้กครองเมืองในเวลานั้น มหาวหิารถูกแกะสลกัจาก
ภูเขาสีชมพูทั้งลูก อยา่งกลมกลืนไดส้ัดส่วนและสวยงามน่าอศัจรรย ์เป็นอาคารสองชั้น ชมโรงละครโรมัน
โบราณ (Roman Theatre) ท่ีแกะสลกัจากภูเขา โดยมีแนบราบของท่ีนัง่เท่ากนัและมีความสมดุลไดอ้ยา่งน่า
ท่ึง สันนิษฐานวา่เดิมทีสร้างโดยชาวนาบาเธียน ต่อมาในสมยัท่ีโรมนัเขา้มาปกครองไดส้ร้างต่อเติม มีท่ีนัง่ 
32 แถว สามารถบรรจุคนไดป้ระมาณ 3,000 คน อิสระใหท้่านเก็บภาพประทบัใจ 

เยน็ รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคารท้องถิ่น 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ P4 QUATRO 4*หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีส่ี่  เพตรา – ทะเลทรายวาดิรัม  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทุกท่านสู่ทะเลทรายวาดิรัม (Wadi Rum)มีอกีช่ือหน่ึงว่า “หุบเขาแห่งพระจันทร์” (The Valley of the 
Moon) วาดิรัมมีประวติัศาสตร์ยาวนาน วา่กนัวา่มีมนุษยอ์ยูอ่าศยัมาแลว้ตั้งแต่ 8,000 ปีก่อนคริสตกาล (นบั
ถึงตอนน้ีก็ราว 1 หม่ืนปี) แมว้า่จะมีสภาพแวดลอ้มแหง้แลง้ หาส่ิงมีชีวติอยูไ่ดย้ากก็ตาม ในทะเลทราย
วาดิรัมมีภาพเขียนฝาหนงัของมนุษยย์คุโบราณหลายจุด แสดงให้เห็นวถีิชีวิตความเป็นอยู ่ของคนสมยันั้น
วาดิรัมเคยเป็นท่ีการอาศยัของมนุษยห์ลายชาติชน หลายอารยธรรม หลายวฒันธรรม ตั้งแต่ยคุก่อน
ประวติัศาสตร์ ทั้งพวกนาบีเทียน ท่ีมีหลกัฐานเป็นภาพบนหินในรูปแบบของพวกนาบีเทียน วจิิตรกรรมฝา
ผนงั และสถานท่ีประกอบพิธีกรรม เผา่เบดูอินก็เช่นเดียวกนั มีหลกัฐานวา่พวกเราอาศยัอยูบ่ริเวณโดยรอบ 
คืนน้ีใหท้่านสัมผสัประสบการณ์นอนแคม้ป์กลางทะเลทราย ใหท้่านไดช้มพระอาทิตยล์บัขอบฟ้าจนกระทั้ง
ตกดิน นอนดูทะเลดาวนบัลา้นๆดวงในทะเลทรายแห่งน้ี อิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
น าท่านข้ึนรถจ๊ีปซาฟารีสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ท่ีถูกกล่าวขานวา่เป็นทะเลทรายสวยงามทีสุ่ด
ของโลกแห่งหน่ีง ดว้ยเม็ดทรายละเอียดสีส้มอมแดง ปรับเปล่ียนไปตามแสงของดวงอาทิตย ์ในสงคราม
อาหรับ ระหวา่งปี ค.ศ.  1916–1918 ทะเลทรายแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นฐานบญัชาการรบของนายทหารชาว
องักฤษ ทีอี ลอวเ์รนซ์ และเจา้ชายไฟซาล ผูน้ าแห่งชาวอาหรับ ร่วมรบขบัไล่กองทพัออตโตมนั ท่ีเขา้มา
รุกรานเพื่อ ครอบครองดินแดน และต่อมายงัไดถู้กใชเ้ป็นสถานท่ี ในการถ่ายท าภาพยนตร์ฮอลลีวดู เร่ือง 
“LAWRENCE OF ARABIA” ชมน า้พุแห่งลอว์เรนซ์ สถานท่ีในอดีตนายทหาร ทีอี ลอวเ์รนซ์ ชาวองักฤษ
ใชเ้ป็นสถานท่ีพกั และคิดแผนการสู้รบกบักองทพัออตโตมนั น าท่านท่องทะเลทรายต่อไปยงั ภูเขาคาซารี 
(Khazali Canyon) ชมภาพเขียนแกะสลกัก่อนประวติัศาสตร์ท่ี เป็นภาพแกะสลกัของชาวนาบาเทียนท่ี 
แสดงถึงเร่ืองราวในชีวติประจ าวนัต่าง ๆ และรูปภาพต่าง ๆ ผา่นชมเตน็ทช์าวเบดูอิน ท่ีอาศยัอยูใ่น



ทะเลทรายทะเลทรายแห่งน้ีในอดีตเป็นเส้นทางคาราวาน จากประเทศซาอุดิอารเบีย เดินทางไปยงัประเทศ
ซีเรียและปาเลสไตน์ เคยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของชาวนาบาเทียน ก่อนท่ีจะยา้ยถ่ินฐานไปสร้างอาณาจกัรอนั
ยิง่ใหญ่ท่ีเมืองเพตรา 

เยน็ รับประทานอาหารค ่า ณ  แค้มกลางทะเลทราย แบบท้องถิ่นของชาวเบดูอนิ 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ ZAWAYDEH CAMP 4* หรือเทียบเท่า  
 หมายเหตุ กรณีที่ท่านใดต้องการอพัเกรดห้องเป็น MARTIAN TENT หรือ DOME TENT เพิม่ค่าใช้จ่าย

ท่านละ 3500-4000 บาท ทั้งนีส้ามารถยืนยนัได้เม่ือห้องว่างเท่าน้ัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีบ่ริษัททวัร์  
 

วนัที่ห้า  ทะเลทรายวาดิรัม – เมืองโชบัค – ปราสาทโชบัค - เมืองอัมมาน  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ แค้มกลางทะเลทราย 

น าท่านสู่ SHOUBAK ปราสาทครูเสดโชบัค หรือท่ีรู้จกักนัในพวกนกัรบครูเสดช่ือ มอนทรีลแห่งตะวนัออก 
(MONTREAL) สร้างข้ึนโดยกษตัร์บอลด์วินท่ี 1 แห่งเยรูซาเลม ในปี ค.ศ. 1115 เพื่อใช้เป็นป้อมปราการ
ควบคุมเส้นทางกองคาราวานท่ีจะเดินทางจากดามสักสัไปอิยิปตใ์นอดีตเมืองแห่งน้ีมีชาวคริสตอ์าศยัอยู ่ราว 
6 ,000 คน และในปี ค.ศ. 1189 ได้ถูกทาลายลงโดยนักรบมุสลิมภายใต้การนาทัพของซาลาดิน
(SALADIN)บริเวณขา้งล่าง หรือเขาขา้งปราสาทโชบคั ท่านสามารถมองเห็นบา้นช่อง สภาพการอยูภ่ายใน
ถ ้าหลงเหลืออยู ่

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองอมัมาน (Amman) เมืองหลวงของประเทศจอร์แดน เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์อนั
ซบัซอ้น สะทอ้นใหเ้ห็นในความหลากหลายของประชากรและสถาปัตยกรรมหลากรูปแบบโบสถแ์ละมสัยดิ
ต่างๆ ท าใหรู้้วา่เมืองแห่งน้ีประกอบไปดว้ยประชากรหลากหลายเช้ือชาติและวฒันธรรม แมใ้นท่ามกลาง
ศูนยก์ารคา้สมยัใหม่ของเมือง ท่านจะไดส้ัมผสัรากเหงา้ของวฒันธรรมอนัเก่าแก่ในตลาดโบราณท่ีมีสีสัน 
ซากปรักหกัพงัตั้งแต่ยคุโรมนั พิพิธภณัฑท์างวฒันธรรมและอนุสาวรียท่ี์บอกเล่าประวติัศาสตร์  ของเมือง ชม 
โรงละครโรมัน อายกุวา่ 2,000 ปี ท่ีคร้ังหน่ึงเคยเป็นศูนยก์ลางของนครอมัมาน แต่ปัจจุบนัก็ยงัท าใหผู้ท่ี้พบ
เห็นไดท่ึ้งกบัการวางแผนทางดา้นงานวศิวกรรมของโรมนั อนัชาญฉลาดและมีดีไซน์ท่ีน่าจดจ า โรงละคร
โรมนัแห่งน้ีเป็นหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงามมากท่ีสุดในอมัมาน โรงละคร มีความลาดเอียงลึกลงไป 
เอ้ือใหเ้สียงท่ีไดย้นิรอบตวันั้นมีคุณภาพเยีย่ม การออกแบบสุดสร้างสรรคน้ี์สามารถบรรจุคนไดป้ระมาณ 
6,000 คน สันนิษฐานวา่น่าจะถูกสร้างข้ึนระหวา่งปี ค.ศ. 161-180 สมยัการปกครองของ แอนโทนิอุส ปิซุส 
(Antoninus Pius) ชม ป้อมปราการแห่งกรุงอมัมาน (Amman Citadel) บนยอดเขาสูงสุดในกรุงอมัมาน ถูก
สร้างข้ึนเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบา้นการเมืองต่าง ๆ รอบเมือง แมจ้ะเหลือเพียงซากปรักหกัพงัแต่ยงัสวยงาม
และมีอายยุอ้นกลบัไปตั้งแต่สมยัยคุหิน เผยใหเ้ห็นอิทธิพลดา้นสถาปัตยกรรมท่ีมาจากยคุเหล็ก รวมถึงยคุ
โรมนั ยคุไบแซนไทน์และยคุอุมยัยะฮ ์จากนั้นน าท่านชม วิหารเฮอร์คิวลสิ (Temple of Hercules) ท่ีสร้างข้ึน
ระหวา่งปี ค.ศ.162-166 วหิารแห่งน้ีมีขนาดใหญ่กวา่วหิารท่ีอยูใ่นโรมโบราณเสียอีก เดินผา่นทางเขา้ท่ีเป็น
แนวเสาระเบียง ไปยงัสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิขา้งใน จากนั้นเคล่ือนตวัไปท่ีหินขนาดใหญ่ท่ีอยูบ่ริเวณปลายหนา้ผา 
ตรงน้ีจะเป็นจุดชมววิพาโนรามาอนัสวยงามของเมือง ใกลก้นันั้นมีมือรูปก าป้ันขนาดใหญ่ท่ีท าจากหินอ่อน
เผยใหเ้ห็นความขาวโพลนจนแทบไม่มีเลือด ผา่นชม พระราชวงัของพระมหากษัตริย์อบัดลุลาห์ทีส่อง 
(Raghadan Palace) ท่ีตั้งอยูบ่นภูเขามีท าเลท่ีสวยงามท่ีสุดในกรุงอมัมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตรา



อยา่งเขม้งวด น าท่านสู่ ห้าง CITY MALL อิสระใหทุ้กท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ต่าง ๆ ทั้งสินคา้แบรนดเ์นมและ
สินคา้พื้นเมือง 

21.00 น. เดินทางสู่ท่าอากาศยาน QUEEN ALIA ประเทศจอร์แดน เพื่อเตรียมตวัเหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย 
 

วนัที่หก  อมัมาน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
01.15 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ROYAL JORDANIAN เทีย่วบินที ่RJ182 
14.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

อตัราค่าบริการ//ก าหนดการเดนิทาง  
ก าหนดการเดินทาง 2563                      ราคา/ บาท  

28 ม.ค. – 02 ก.พ. 63 49,999 

5-11 ก.พ. 63 49,999 

24-29 ม.ีค. 63 53,970 

10-15 เม.ย. 63 62,970 

5-10 พ.ค. 63 55,970 

2-7 ม.ิย. 63 53,970 

1-6 ก.ค. 63 53,970 

11-16 ส.ค. 63 53,970 
22-27 ก.ย. 63 53,970 

20-25 ต.ค. 63 53,970 

3-8 พ.ย. 63 49,999 

8-13 ธ.ค. 63 49,999 

พกัเดี่ยวเพิม่ 5,900.- 
 

หมายเหตุ : ราคานีเ้ป็นราคาพเิศษส าหรับผู้เดินทาง 15 ท่านขึน้ไป ไม่มีราคาเด็ก  
**หากผู้เดินทางไม่ครบตามจ านวนทีร่ะบุ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่ท่านละ 2,500 บาท**  

 

*******ตั๋วเป็นตั๋วโปรโมช่ันไม่สามารถสะสมไมล์ได้******* 

อตัราค่าบริการนีร้วม   
1.    ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั เท่ียวบินชั้นประหยดั (กรุงเทพฯ-อมัมาน//อมัมาน-กรุงเทพฯ)  
3.    ค่าพาหนะทุกชนิด หรือ รถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียวพร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง     
4.    ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั  
5.    ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ , น ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด  
6.    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
7.  ค่าทปิคนขี่ม้าและคนขับรถจ๊ีปซาฟารี และ ค่าทปิพนักงานขับรถ-ทปิไกด์ท้องถิ่น-หัวหน้าทวัร์    
8.    ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท   



อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
1.   ค่าจดัท าหนงัสือเดินทาง  
2.   ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ฯลฯ  
3.   ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืน ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ และท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
4.   ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ  
5.   ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉล่ีย 1 USD / ท่าน  
7.   ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ   

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. ในการจองคร้ังแรกมดัจ าท่านละ 20,000  บาท ภายใน 1 วนัหลงัการจอง ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทาง 35 วนั  
2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ

เปล่ียนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืน
เงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ินกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ 
และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง บริษทัฯของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืน
ค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน  

หมายเหตุ  
1.   การยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทัก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 45 วนั มิฉะนั้นบริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
2.   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดไ้ม่ถึงจ านวนอยา่งนอ้ย   
15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่าง ๆ   
4. บริษทัจะไม่รับผดิชอบ หรือ คืนเงินค่าทวัร์ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธในการใหว้ซ่ีา หรือ ปฏิเสธเขา้เมือง ในทุกกรณี   
5. ในกรณีท่ีท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสีน ้ าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ
ใด ๆในการท่ีท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเ้ขา้เมือง เพราะโดยปกติในการท่องเท่ียวจะใชเ้ล่มสีเลือดหมู 
6. บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการ ควบคุม
ของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญ-หาย ความล่าช้า 
หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ  
7. ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัรา ค่าน ้ ามนั หรือ 
ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษทั สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคา ตามสถานการณ์ดงักล่าว 
8. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 
9. ส าหรับท่ีนั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างการแข็งแรง สามารถส่ือสารภาษาองักฤษไดใ้นระดบัดีมาก และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ในกรณีท่ีเคร่ืองบินเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น ้ าหนักของประตูประมาณ 20 



กิโลกรัม) และไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาดา้นสุขภาพ และอ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long Leg ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินของสายการ
บิน ตอนเวลาเช็คอินเท่านั้น และมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ   
 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง (ท่านท่ีพกัเด่ียวกรุณาช าระค่าพกัเด่ียวเพิ่ม)   
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้ 
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก.กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้ าหนกัไม่เกิน 7 

ก.ก.  
หมายเหตุ :  

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ
บิน การนดัหยุดงาน การประทว้ง ภยัธรรมชาติ การก่อจราจล อุบติัเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งน้ี จะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด  

2. เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้อง
เงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ให้
ทราบ ก่อนเดินทาง  

3. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแลว้ หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้
เมือง  

4. ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ 
หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใช้หนงัสือเดินทาง
บุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

โรงแรมและห้อง  
ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (TWN/DBL) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM) ข้ึนอยู่กบัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนัซ่ึง
อาจจะท าให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้โรงแรมหลายแห่งใน
ยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้นใน
กรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิÍ ในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน  

กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ
เป็นตน้กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีม
โลชัน่น ้ าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีกคร้ังโดยจะอนุญาตให้ถือข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่
เกิน 10 ช้ินในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ( ICAO )  
หากท่านซ่ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเท่ียวบินจึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองไดแ้ละห้ามมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด  



สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ  
ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิÍของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธไดห้าก น ้ าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการ
บิ นอ นุญ า ต ให้ น า ข้ึ น เ ค ร่ื อ ง ไ ด้ ต้ อ ง มี น ้ า ห นั ก ไ ม่ เ กิ น  7 กิ โ ล ก รั ม แล ะ มี ค ว า มก ว้า ง  ( 9.75 น้ิ ว  )  +  ย า ว 
( 21.5น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) ในบางรายการทวัร์ท่ีต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศน าหนักของกระเป๋าอาจจะถูก
ก าหนดให้ต ่ากว่ามาตราฐานได้ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบินบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รับภาระ ความ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน ้ าหนักส่วนท่ีเกินกระเป๋าและสัมภาระท่ีมีล้อเล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะกบัการเป็น
กระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry)   

 


