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ก าหนดการเดนิทาง 18-23 ต.ค. 62   

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัศุกรท์ ี ่18 ต.ค. 62     สนามบนิสวุรรณภูม ิ

21.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม ิประตทูางเขา้ หมายเลข 8-10 เคานเ์ตอรส์าย

การบนิ Royal Jordannian เคานเ์ตอร ์Q เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วนัเสารท์ี ่19 ต.ค. 62      กรุงอมัมาน-เมอืงมาดาบา-เมาทเ์นโบ-เมอืงเครคั-เพตรา 

00.20 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน โดยสายการบนิ Royal Jordanian  

เทีย่วบนิที ่RJ183 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9 ชัว่โมง) 

05.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิQueen Alia International Airport  

ณ กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน หลงัจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าทา่นออกเดนิทาง

สู ่เมอืงมาดาบา หรอื เมอืงโมเสก ชม โบสถก์รกี-ออโธดอกซ ์แหง่เซนตจ์อรจ์ สรา้งในยุค

ของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนทีด่นิแดนศักดิส์ทิธิแ์ห่งเยรูซาเล็ม ที ่ตกแตง่ดว้ยโมเสก สตีา่งๆ 

มากมายเป็นจ านวนมาก ประมาณ สองลา้นสามแสนชิน้ ตกตกแต่งไวเ้พื่อสือ่ถึงพื้นที่เป็น

ดนิแดนศักดิส์ทิธิใ์นแถบทะเลเมดเิตอร์เรเนี่ยน ตัวอย่างเช่น กรุงเยรูซาเล็ม, แม่น ้าจอร์แดน, 

ทะเลเดดซ,ี เขาไซนาย, ประเทศอยีปิต ์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ภายในโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมา้ท ์เนโบ เป็นอกีหนึง่ดนิแดนศักดิส์ทิธิ ์ซึง่มทีีต่ัง้อยู่บนเนนิเขา และ

มคีวาม เชือ่กนัวา่เป็นบรเิวณทีเ่สยีชวีติ และในขณะเดยีวกนัก็เชือ่กนัวา่เป็นทีฝ่ังพระศพ

ของโมเสส ดว้ย ซึง่เป็นผูน้ าชาวยวิสท์ีเ่ดนิทางมาจากประเทศอยีปิตส์ูก่รุงเยรูซาเล็ม น าทา่นชม 

พพิธิภณัฑข์นาดย่อม เป็นทีเ่ก็บรวบรวมขา้งของเครื่องใชต้่าง ๆ ทีถู่กขุดคน้พบในบริเวณนี ้

พรอ้มทัง้ยังมภีาพถ่ายเป็นจ านวนมาก แต่ในจ านวนภาพถ่ายทัง้หมดนัน้มีภาพถ่ายทีส่ าคัถถือ

ภาพที ่โป๊บ จอห์น ปอลที่ 2 ไดเ้สด็จมาแสวงบุถยังสถานทีแ่ห่งนี้ และท่านก็ไดป้ระกาศให ้

สถานทีแ่ห่งนี้เป็นดนิแดนศักดิส์ทิธิ ์ในปี ค.ศ. 2000 ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านชม อนุสรณ์ไม้

เทา้ศกัดิส์ทิธ ิแ์หง่โมเสส โดยทีล่ักษณะของไมเ้ทา้ไดรั้บการออกแบบไวใ้นรูปของไมก้างเขน 

โดยอทุศิไวเ้พื่อเป็นสัถลักษณ์ของโมเสส และของพระเยซ ูใหท้่านได ้อสิระถา่ยภาพ ณ จุด

ชมววิ ซึง่ในวันทีท่อ้งฟ้าแจ่มใส ไรเ้มฆมาบดบังดวงอาทติยแ์ลว้ ทา่นสามารถจะมองเห็น ทะเล

เดดซ,ี แมน่ ้าจอรแ์ดน เมอืงเจอรโิก และ ประเทศอสิราเอล ณ  

บรเิวณจดุชมววิแหง่นีไ้ดอ้ยา่งชดัเจน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

http://bit.ly/2NMk5YE


  

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเครคั ระหว่างทางนั้นท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์อันสวยงาม

ระหวา่งสองขา้งทางโดยตลอด เนื่องจากเมอืงเครัคนัน้ ตัง้อยู่บนทีร่าบสงูขนาดใหถ่ โดยเฉพาะ

บรเิวณทีส่วยงามทีส่ดุจนไดรั้บการขนานนามว่า “แกรนดแ์คนยอนแหง่จอรแ์ดน” น าทา่นชม 

ปราสาทเครคั แห่งครูเสด Kerak ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1142 โดยผูป้กครอง Payen le 

Boutieller เคยเป็นเมอืงศูนยก์ลางขนาดใหถ่ของพวกนักรบครูเสดในอดตีกาล ไดถู้กสรา้งขึน้

เพื่อใชใ้นการควบคุมเสน้ทางการเดนิทัพทัง้ทางทศิเหนือและทศิใต ้และใชเ้ป็นสถานทีใ่นการ

ตอ่สูใ้นสงครามครูเสดกับพวกกองทัพมุสลมิ จนกระทัง้ในปี ค.ศ. 1187 ปราสาทเครัคแห่งนี้ได ้

ถูกพวกนักรบมุสลมิบุกเขา้ท าลาย ภายใตก้ารน าทัพของ ซาลาดนิ Saladin จากนัน้น าท่าน

เดนิทางสู ่เมอืงเพตรา Petra 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคนื ณ โรงแรม     Petra Bubble Luxury Hotel     หรอืเทยีบเทา่ 

https://petrabubble.com/ 

วนัอาทติยท์ี ่20 ต.ค. 62     เมอืงเพตรา-นครศลิาสชีมพู มหาวหิารเอลคาซเนท ์ 

                                        ทะเลทรายวาดริมั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเพตรา ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจาก องคก์ารยูเนสโก ้

ในปี ค.ศ. 1985 ใหเ้ป็น 1 ใน 7 ส ิง่มหศัจรรยข์องแห่งโลกใหม่ จากการตัดสนิดว้ยการ

โหวตจากบคุคลนับลา้นทัว่โลกในวนัมหัศจรรย ์07/07/07 มหานครศลิาสชีมพูทีซ่อ่นตัวอยู่ในหุบ

เขาแหง่โมเสส Wadi Musa แหง่นีม้ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานนับหลายพันปี ในอดตีเคยเป็นทีอ่ยู่

อาศัยทัง้ชาวอโีมไมท ์จวบจนกระทั่งถงึยุคเฟ่ืองฟโูดยการเขา้มาครอบครองดนิแดนของชนชาว

อาหรับเผ่าเร่ร่อนนาบาเธยีน ในชว่งระหวา่ง 100 ปี กอ่นครสิตกาล จนถงึปี ค.ศ. 100 ไดเ้ขา้มา

สรา้งอาณาจักรใหเ้จรถิรุ่งเรือ่งเป็นอยา่งมาก จนกระทั่งในปี ค.ศ. 106 นครศลิาสชีมพูแห่งนี้ก็ได ้

ตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของอาณาจักรโรมันทีย่ ิ่งใหถ่ น าโดย กษัตริย์ทราจัน และไดผ้นึก

รวบรวมเมอืงแหง่นีใ้หเ้ป็นหนึง่ในอาณาจักรโรมันแห่งแหลมอาระเบยีตะวันออก น าทกุทา่น ขีม่า้ 

(รวมอยู่ในค่าบรกิารแลว้ และเป็นธรรมเนียมทีต่อ้งมีค่าทปิส าหรบัคนจูงมา้ ท่านละ 

3USD ต่อคน ตอ่เทีย่ว แต่ไม่รวมคา่ขีล่า, ขีอู่ฐ, รถมา้ลาก ฯลฯ ท่านทีส่นใจสามารถ

ตดิตอ่ไดจ้ากหวัหนา้ทวัร)์ ระยะทางประมาณ 800 เมตร บนถนนที่เป็นพื้นทรายมุ่งตรงเขา้สู่

หนา้เมอืง ใหท้า่นไดถ้่ายภาพอันสวยงามของทัศนียภาพรองขา้งทีเ่ป็นภูเขาทัง้สองฝ่ังทีม่รีูปร่าง

หนา้ตากทีแ่ตกตา่งกันออกไปในแต่ละชว่งของการเดนิทาง จากนัน้น าท่านเดนิเทา้เขา้สู ่ถนน

เขา้เมอืง SIQ เป็นเสน้ทางทีม่คีวามสวยงามมหัศจรรย ์ระยะทางกวา่ 1.5 กโิลเมตร ซึง่เกดิจาก

การแยกตัวของเปลอืกโลก และจากการถูกกัดเซาะของน ้าเมือ่หลายลา้นปีก่อน เพลดิเพลนิกับ

การเดินชมผาหินสีชมพูที่สูงชันตลอดสองขา้งทาง ดูคลา้ย ๆ กับ แกรนด์แคนยอนเล็ก ๆ 

ประกอบกับสิง่กอ่สรา้งรูปปั้นแกะสลักตา่ง ๆ มหาวหิารศกัดิส์ทิธ ิ ์เอล-คาซเนท ์El Khazneh / 

Treasury สนันษิฐานวา่ สรา้งขึน้โดยผูป้กครองเมอืงในเวลานัน้ ในราวศตวรรษที ่1-2 เป็นมหา

วหิารทีถู่กสรา้งขึน้โดยการแกะสลัก เจาะเขา้ไปในภูเขาทีม่ีสชีมพูทัง้ลูก มีความสูง 40 เมตร 

กวา้ง 28 เมตร ถกูออกแบบโดยไดรั้บอทิธพิลของศลิปะหลากหลายเชือ่ชาตดิว้ยกัน เชน่ อยิปิต,์ 

กรกี, นาบาเธยีน ฯลฯ ภายในวหิารแห่งนี้ประกอบดว้ย 3 หอ้ง คอื หอ้งโถงใหถ่ ตรงกลาง และ 

หอ้งเล็ก ดา้นซา้ยมอื และ ขวามอื เดมิทนัีน้มคีวาม เชือ่วา่เป็นสถานทีใ่ชเ้ก็บขุมทรพัยส์มบตั ิ

ของ ฟาโรห ์แหง่อยิปิต ์น าทา่นชม โรงละครโรมนั Roman Theatre ถูกสรา้งขึน้โดยจากที่

แกะสลักจากภูเขา โดยมีแนวราบที่น่ังเท่ากัน และมีความสมดุลไดอ้ย่างน่าอัศจรรย์ โดย

สนันิษฐานวา่แตเ่ดมินัน้ถูกสรา้งขึน้โดยชาวนาบาเธยีน และตอ่มาในสมัยทีโ่รมันเขา้ปกครองได ้

ตอ่เตมิและสรา้งขึน้เพิม่เตมิอกี มทีีน่ั่ง 32 แถว สามารถจุผูช้มไดป้ระมาณ สามหมืน่ คน ใหท้า่น

ไดอ้สิระเดนิชมความสวยงามและถา่ยภาพไดอ้ย่างจใุจในเมอืงเพตรา  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง ภายในเมอืงเพตรา   

น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลทราย วาดริมั Wadi Rum ในอดตีเป็นเสน้ทางของกองคาราวานที่

เดนิทางมาจากประเทศ ซาอดุอิาระเบยี ใชเ้พือ่เดนิทางไปยัง ประเทศซเีรยี และปาเลสไตน์ (ใน

อดตีเคยเป็นทีอ่ยู่อาศัยของชาวนาบาเทยีนมากอ่น ตอ่มาชาวนาบาเทยีนไดย้า้ยถิน่ฐานไปสรา้ง

อาณาจักรอนัยิง่ใหถ ่ณ เมอืงเพตรา) ทะเลทราย วาดรัิม แหง่นีนั้น้ในอดตีชว่งศกึสงครามอาหรับ

รีโวลท ์เกดิขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 1919-1918 ไดถู้กใชเ้ป็นฐานบัถชาการรบของนายทหารชาว

อังกฤษ มชีือ่ว่า ทอีลีอวเ์รนซ ์และ เจา้ชายไฟซาล ผูน้ าแห่งชาวอาหรับ ร่วมมอืกันขับไล่พวก

ออตโตมันทีไ่ดเ้ขา้มารุกรานเพื่อการครอบครองดนิแดน ซึง่ในเวลาต่อมา ทะเลทราย วาดริมั 

แหง่นีก็้ไดถู้กใชเ้ป็นสถานทีจ่รงิในการประกอบการถา่ยภาพยนตรฮ์อลลวีูดอนัยิง่ใหญ่

https://petrabubble.com/


  

ในอดตี มชีือ่เร ือ่งวา่ Lawrence of Arabia (ซึง่ในปี ค.ศ. 1963 สามารถกวาดรางวัลออสกา้ร์

ไดถ้งึ 7 รางวลั และยังไดรั้บรางวัลจากสถาบันอืน่ ๆ อกีมากกวา่ 30 รางวัล ซึง่มนัีกแสดงน าโดย 

Peter O Toole, Omar Sharif  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

พกัคา้งคนื ณ แคมป์ในทะเลทราย  Memories Aicha Luxury Camp   หรอืเทยีบเทา่ 

https://mlc.jo/en/ 

วนัจนัทรท์ี ่21 ต.ค. 62    ทะเลทรายวาดริมั-เดดซ ี

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน น ัง่รถกระบะเปิดหลงัคา ลัดเลาะทะเลทรายทีถู่กกล่าวขานว่าสวยงามทีส่ดุแห่งหนึ่ง

ของโลก ดว้ยเม็ดทรายทีล่ะเอยีดมีสสีม้อมแดง ประกอบกับความเงียบสงบของทะเลทรายที่

กวา้งใหถ่ไพศาล (ความพเิศษของ ทะเลทราย วาดรัิม แห่งนี้ สขีองเม็ดทรายนัน้จะปรับเปลีย่น

ไปตามแสงของดวงอาทติยท์ีส่อ่งแสงลงมากระทบผนืทรายท าใหม้สีสีันทีส่วยงาม) น าท่านชม 

น า้พแุหง่ลอวเ์รนซ ์สถานทีใ่นอดตีนายทหารชาวอังกฤษ ทอี ีลอวเ์รนซ ์ใชเ้ป็นสถานทีพั่กและ

คดิแผนการสูร้บกับพวกกองทัพออตโตมัน ผ่านชมเต็นทช์าวเบดูอนิทีอ่าศัยอยู่ในทะเลทราย 

เลีย้งแพเป็นอาชพี ฯลฯ  ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่เดดซ ี  

บา่ย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลเดดซ ีทะเลที ่ถูกบนัทกึลงในหนงัสอื กนิเนสส ์วา่ เป็นจุดทีต่ า่ทีส่ดุ

ของโลก มคีวามต า่กวา่ระดับน ้าทะเล 400 เมตร และ เป็นทะเลทีม่คีวามเค็มทีส่ดุในโลก โดยที่

จะมคีวามเค็มมากกวา่ 20 เปอรเ์ซ็นตข์องน ้าทะเลโดยทั่วไป และดว้ยความเค็มจัดของน ้าทะเลนี้

เองท าให ้

ภายในทอ้งทะเลนัน้ไมม่สี ิง่มชีวีติใด ๆ อาศยัอยูเ่ลย  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

พกัคา้งคนื ณ โรงแรม     Crowne Plaza Resort & Spa 5*     หรอืเทยีบเทา่ 

https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/gb/en/swemieh/nscjo/hoteldetail 

วนัองัคารที ่22 ต.ค. 62     ทะเลเดดซ-ีนครเจอราช-กรุงอมัมาน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระในการลงเลน่น ้าทะเลเดดซแีห่งนี้ และเพื่อเป็นการพสิจูน์ตามลา่หาความจรงิวา่ตัวทา่นเอง

นัน้สามารถทีจ่ะลอยตัวไดใ้นทะเลเดดซแีห่งนี้ไดจ้รงิดั่งค าร ่าลอืไดจ้รงิหรือไม่ (การลงเลน่น า้

ในทะเลเดดซแีหง่นีน้ ัน้จะมวีธิกีารและข ัน้ตอนการลงเลน่ และขอ้ควรระวงัตา่ง ๆ ควรรบั

ฟงัค าแนะน าจากมคัคุเทศกท์อ่งถิน่และหวัหนา้ทวัรอ์ยา่งเครง่ครดั) 

11.00 น. จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่นครเจอราช Jerash หรอื มชีือ่อกีในนามของ “เมอืงพนัเสา” ในอดตี

นัน้เป็น 1 ใน 10 ของหัวเมอืงตะวันออกของอาณาจักรโรมันทีย่ ิง่ใหถ่ คาดวา่เมอืงเจอราชแห่งนี้

น่าจะถูกสรา้งขึน้ในราว 200-100 ปี ก่อนครสิตกาล ต่อมาในปี ค.ศ. 749 เมืองเจอราชไดถู้ก

แผน่ดนิไหวครัง้ใหถ ่ไดท้ าลายและถกูฝังกลบโดยทราย หลงัจากนัน้ก็ไดส้ถูหายนับพันปี  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นชม ซุม้ประตกูษตัรยิเ์อเดรยีน และ สนามแขง่มา้ฮปิโปโดรม น าทา่นเดนิเทา้เขา้ทาง

ประตูทางทศิใต ้ชม โอวนัพลาซ่า สถานทีช่มุนุมพบปะสังสรรคข์องชาวเมอืง, วหิารเทพซอีุส 

ฯลฯ โรงละคร ที่อยู่ทางทศิใต ้สรา้งขึน้ในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผูช้มไดถ้ึง สามพัน คน มี

ลกัษณะทีพ่เิศษคอื จะมจีุดเสยีงสะทอ้นตรงกลางโรงละคร เชญิทา่นไดส้มัผสัดว้ยการ

ทดสอบกบัความอศัจรรยเ์พยีงทา่นพูดเบา ๆ ก็จะมเีสยีงสะทอ้นกอ้งเขา้มาในหูของเรา 

ต่อดว้ยการชม วหิารเทพอารเ์ทมสิ เป็นเทพีประจ าเมอืงเจอราช สรา้งขึน้ในราวปี ค.ศ. 150 

โดยมจีดุประสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรับท าพธิบีวงสรวง และบชูายัถตอ่เทพอีงคน์ี้ จะถูกแบง่

ออกเป็น 3 ชัน้ คอื ชัน้นอก ชัน้กลาง และ ชัน้ใน น าท่านเดนิเขา้สู ่ถนนคารโ์ด หรือ ถนนโค

ลอนเนด ซึง่เป็นถนนสายหลักทีใ่ชส้ าหรับการเขา้ออก นครเจอราช แหงนี้น่ันเอง บนถนนนั้น

ยังคงมรีิว้รอยของลอ้รถมา้, ฝาท่อระบายน ้า, ซุม้โคมไฟ, บ่อน ้าดืม่ของมา้ น าท่านชม น า้พุใจ

กลางเมอืง Nymphaeum สรา้งขึน้ในราวปี ค.ศ. 191 สรา้งขึน้เพื่ออุทศิเทพธดิาแห่งขุนเขา 

เป็นทีนั่บถอืของชาวเมอืงเจอรราชแห่งนี้ มทีีพ่่นน ้าเป็นรูปหัวสงิโตทัง้เจ็ด และยังตกแต่งดว้ย

เทพต่าง ๆ ประจ าซุม้ดา้นบนของน ้าพุ ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านออกเดนิทางสู ่กรุงอมัมาน 

Amman ในอดตีสมัยยุคการปกครองจักรวรรดโิรมัน เมอืงอัมมาน เคยมชีือ่วา่ “ฟิลาเดลเฟีย” 

และปัจจุบันจงึกลายเป็นเมอืงหลวงของประเทศจอร์แดน จากนัน้น าท่านเขา้ชม ป้อมปราการ

แหง่อมัมาน Amman Citadel หรอื Jaba Al-Qal’a อันเป็นศนูยก์ลางดัง้เดมิ และเป็นทีต่ัง้ของ

สถานทีท่ีส่ าคัถของเมืองอันมานมากมาย จากนัน้น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑโ์บราณคด ีThe 

https://mlc.jo/en/
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/gb/en/swemieh/nscjo/hoteldetail


  

Jordan Archaeological Museum ดา้นในจัดแสดงสิง่ประดษิฐ ์เครือ่งมอืเครือ่งใช ้รูปปั้น เมือ่

ครัง้สมัยก่อนประวัตศิาสตร์จนถงึศตวรรษที ่15 ทีม่ีความส าคัถทางดา้นโบราณคดใีนประเทศ

จอรแ์ดน จัดแสดงไวท้ีน่ี่ ชม วหิารเฮอรค์วิลสิ Temple of Hercules หรอืรูจั้กกันในชือ่ซากเสา

หนิแหง่เฮอรค์วิลสิ ตัง้อยูบ่นท าเลทีส่วยงามมากของวหิารเฮอรค์วิลสิ จากนัน้น าทา่น เขา้ชม โรง

ละครโรมนั Roman Theater อกีไฮไลทห์นึง่ของเมอืงอัมมาน โรงละครทีม่คีวามเก่าแก่สมัย

โรมัน ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงอมัมาน มปีระวตัศิาสตรท์ีย่าวนานสรา้งในศตวรรษที ่2 ลักษณะเป็นอัฒ

จรรยค์รึง่วงกลมทีส่ามารถจุคนไดถ้งึ 6,000 คน ปัจจุบันเป็นสถานทีพั่กผ่อนหย่อนใจของชาวอัม

มาน 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารญีปุ่่ น หรอื อาหารจนี 

จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั กรุงเทพมหานคร 

วนัพธุที ่23 ต.ค. 62     กรุงอมัมาน-สนามบนิสวุรรณภูม ิ

02.40 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ Royal Jordanian  

เทีย่วบนิที ่RJ180 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 8.25 ชัว่โมง) 

15.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิดว้ยความสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ   

*** End of Service *** 

 

อตัราคา่บรกิาร โปรแกรม เอกซค์ลซูฟี จอรแ์ดน 6 วนั   

ก าหนดการเดนิทาง 18-23 ต.ค. 62   

ผูใ้หถ ่ พักหอ้งคู ่หรอื เด็ก 1 ทา่น พักกบัผูใ้หถ ่1 ทา่น   ราคาทา่นละ 69,900.- บาท    

ในกรณีตอ้งการพักหอ้งเดีย่ว       ราคาทา่นละ 17,000.- บาท 

    

เด็ก ต า่กวา่ 12 ปี  (เสรมิเตยีง-พักกบัผูใ้หถอ่กี 2 ทา่น)   ราคาทา่นละ 67,900.- บาท  

เด็ก ต า่กวา่ 12 ปี  (ไมเ่สรมิเตยีง-พักกบัผูใ้หถอ่กี 2 ทา่น)   ราคาทา่นละ 65,900.- บาท  

 

**ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ – ลง ตามราคาน า้มนัทีป่รบัข ึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิที ่ 

สายการบนิประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่น ัน้ (คดิ ณ วนัที ่27 มถินุายน 62) **  

 

ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัทอ่งเทีย่วทราบกอ่นการเดนิทาง 

ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หถ่ 3 ทา่น บรษัิทฯ ขอแนะน า

ใหนั้กทอ่งเทีย่วเปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักทอ่งเทีย่วมากกวา่ 

กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ นักทอ่งเทีย่วไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทาง

ได ้

กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ส าหรับชัน้ทอ่งเทีย่ว ทา่นละ 1 ใบ (น า้หนกัไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั) 

กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry (น า้หนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วมถงึ 

ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้นักทอ่งเทีย่ว สายการบนิ โรยลั จอรแ์ดนเนีย่ล 

(น า้หนกักระเป๋าเดนิทาง ไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั/ทา่น และ สมัภาระขึน้เครือ่งอกีทา่นละ ไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั)  

คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามัน, คา่ประกนัภัยทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศจอรแ์ดน 

คา่ประกนัภัยการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000.- บาท (ไมค่รอบคลมุผูท้ ีม่อีายเุกนิ 85 ปี) 

คา่ทปิขีม่า้ทีเ่มอืงเพตรา / คา่ทปิคนขบัรถทีท่ะเลทราย วาด ิรมั / คา่ทปิพนกังานขบัรถ 

คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่, คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนโปรแกรม 

คา่พาหนะ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแหง่ตามโปรแกรมระบ ุ

เจา้หนา้ทีไ่กดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วมถงึ 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ซกัรดี, คา่โทรศพัท,์ คา่แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบ ุ

คา่ผา้เชด็ตวัและคา่เชา้ตู ้ล็อคเกอร ์ทีโ่รงแรม เดดซ ีรสีอรท์ แอนด ์สปา 

คา่ขีล่า, ขีอ่ฐู, รถมา้ลาก ฯลฯ 

คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ วนัละ 5USD / วนั / คน รวมเป็นเงนิ 20USD 

คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามธรรมเนยีมปฏบิตั ิวนัละ 3USD / วนั / คน รวมเป็นเงนิ 15USD)  

ส าหรบัทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยน ัน้ ผูเ้ดนิทางสามารถ พจิารณาใหไ้ดต้ามความเหมาะสม 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี) 



  

 

เง ือ่นไขการจองทวัร ์โปรแกรม เอกซค์ลซูฟี จอรแ์ดน 6 วนั 

การช าระเงนิ งวดที1่: ส ารองทีน่ ัง่มดัจ าทา่นละ 20,000.- บาท   ภายใน 1 วนัหลงัจากท าการจอง 

งวดที2่: ช าระสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมด  ภายใน 30 วนัลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง 

 

*** เมือ่ทา่นช าระมดัจ าแลว้ ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจ าไดท้กุกรณี *** 

 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้ ้
เดนิทางทราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 20 วัน ก่อนการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการ

ทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัย อาท ิการล่าชา้ของสายการบนิ  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภัย

ธรรมชาต ิ การก่อจลาจล  อุบัตเิหตุ  ปัถหาการจราจร ฯลฯ   หรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิทีเ่กดิขึน้ไม่ว่าจะเป็น
ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสถูหาย, ความลา่ชา้ หรอื อบุัตเิหตตุา่ง ๆ ทัง้นี้จะ

ค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 
 เนื่องจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะ

เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่่านปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตก

ลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และไม่คนืเงนิคา่ทัวร์ที่

ทา่นช าระมาแลว้  หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ
หลบหนเีขา้เมอืง  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั จนไม่อาจ
แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณีทีส่ถูหายสถูเสยี หรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ

ของหัวหนา้ทวัร ์และเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ฯลฯ 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับหากท่านตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษัิทฯไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทางถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ

Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้(ในกรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ท่านทีจ่ะออกตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศเช่นเชยีงใหม่ภูเก็ตหาดใหถ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอ
ค ายืนยันว่าทัวร์นั้นๆยืนยันการเดนิทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยันจาก

พนักงานแลว้ทัวร์นั ้นยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆที่เกี่ยวขอ้งกับตั๋วเครื่องบิน
ภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่(Twin/Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 
เตยีง(Triple Room) ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มักมคีวาม

แตกต่างกันซึง่อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกันตามทีต่อ้งการหรือ อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 

เตยีงได ้
 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 
 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทกุขนาดตะไบ

เล็บเป็นตน้ กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ ่หา้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 
 วัตถุทีเ่ป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมีโลชัน่น ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุถาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็น
ทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรือน

ระหวา่งประเทศ (ICAO) 
 หากท่านซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถน าขึน้

เครือ่งไดแ้ละหา้มมรี่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุถาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 20-30กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนัก
เพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธไดห้าก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 



  

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุถาตใหน้ าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัมและมคีวาม

กวา้ง 

( 9.75นิว้ ) + ยาว( 21.5นิว้ ) + สงู ( 18 นิว้ ) 

 ในบางรายการทัวร์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่า

มาตรฐานไดท้ัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระ ความรับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสัมภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมีขนาดใหถ่เกนิไปไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครื่องบนิ (Hand 

carry)  


