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AMAZING JORDAN  

ทวัรจ์อรแ์ดน 6วนั3คนื (RJ)    

บนิตรงโดยสายการบนิ ROYAL JORDANIAN 

 

 

โปรแกรมจดัอยา่งลงตวัรวบรวมทกุไฮไลท ์พรอ้มบนิตรงสูเ่มอืงอมัมาน 

ชมความยิง่ใหญข่อง 1ใน7สิง่มหศัจรรยข์องโลกเมอืงเพตรา 

นอนนบัดาว ณ แคมป์ทะเลทรายวาดริมั - นอนทะเลเดดซ ีเต็มอิม่กบัการพกัผอ่นพอก

โคลน แชน่ า้- เมาทเ์นโบ - มาดาบา –น า้พแุหง่ลอวเ์รนซ ์– มหาวหิารเอลคาซเนท ์–  

ปราสาทโชบคั- ป้อมปราการแหง่กรงุอมัมาน 

ราคาเร ิม่ตน้ 49,999.- 

**(รวมคา่จงูมา้เขา้เพตรา+ทปิทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้)** 

ก าหนดเดนิทาง  

มกราคม- ธนัวาคม 2563 
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วนัแรก  ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ 

21.30 น พรอ้มกนั ณ เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ ROYAL JORDANIAN อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่ง

ประเทศสนามบนิสวุรรณภมูโิดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระ

และเอกสารการเดนิทางท าผา่นขัน้ตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

วนัทีส่อง  กรงุเทพฯ – อมัมาน - มาดาบา - ทะเลเดดซ ี

00.20 น.  ออกเดนิทางสูก่รงุอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน เทีย่วบนิที ่RJ183 

04.40 น.  ถงึทา่อากาศยาน QUEEN ALIA ประเทศจอรแ์ดน น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและ

รับสมัภาระเรยีบรอ้ย  

น าทกุทา่นสูเ่มอืงมาดาบาหรอืเมอืงแหง่โมเสกเป็นเมอืงในดนิแดนศักดิส์ทิธิเ์ยรซูาเล็ม (The Holy Land)  วา่กนัวา่ทีน่ีม่ ี

งานศลิปะโมเสกที่สวยงามมากชมดนิแดนศักดิส์ทิธิเ์มาทเ์นโบที่ตัง้อยู่บนยอดเขาซึง่เป็นสถานที่ที่โมเสสเสยีชวีติ 

ปัจจบุนัยงัมหีลมุพระศพสถติอยู ่ณ ทีแ่หง่นี ้ชมโบสถอ์นสุรณ์โมเสส (The Moses Memorial Church) ถกูสรา้งขึน้

เพือ่เป็นทีร่ะลกึถงึโมเสส สถานทีแ่หง่นีส้นันษิฐานวา่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 300-400 ในยคุไบแซนไทน ์ตอนตน้ครสิตศ์ักราช 

ใหท้กุทา่นไดช้มววิทวิทัศนแ์ละเก็บภาพประทับใจทีจ่ะมองเห็นทัศนียภาพทัง้แมน่ ้าจอรแ์ดน ทะเลเดดซ ีนครเจรโิค เมอืง

เบธเลแฮม และเมอืงเยรูซาเล็ม และชมโบสถก์รกีออรโ์ธดอกซแ์หง่เซนตจ์อรจ์ บนพืน้โบสถม์แีผนทีท่ าดว้ยกระเบือ้ง

โมเสกสสีวยงามจ านวนกวา่ 2 ลา้นชิน้ ซึง่มคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรข์องโลก สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่6 หรอืราว 

ๆ ปี ค.ศ. 600 ในยคุไบแซนไทน ์แผนทีน่ีแ้สดงใหเ้ห็นพืน้ทีด่นิแดนศักดิส์ทิธิต์า่ง ๆ ในอดตี 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสู ่ทะเลเดดซ ี(Dead Sea) 

ทะเลสาบเดดซเีป็นทะเลสาบน ้าเค็มขนาดใหญท่ีต่ัง้อยูใ่น ใน

ระหวา่งเขตแดนของจอรแ์ดนและอสิราเอลทะเลทีถ่กูบนัทกึ

ลงในหนังสอืกนิเนสสว์า่ เป็นจดุทีต่ ่าทีส่ดุในโลก ต า่กวา่

ระดับน ้าทะเลถงึ 400 เมตร และมคีวามเค็มทีส่ดุในโลก

มากกวา่ 20 เปอรเ์ซน็ตข์องน ้าทะเลทัว่ไป ท าใหไ้มม่ี

ส ิง่มชีวีติอาศัยอยูไ่ดใ้นทอ้งทะเลแหง่นี ้และดว้ยความ
หนาแน่นของน ้าในทะเลสาบเดดซนีีเ้องทีเ่ป็นเหตผุลวา่ท าไม

เราถงึสามารถลอยตวัอยูใ่นทะเลสาบดังกลา่วได ้ทะเลสาบ

แหง่นีย้งัขึน้ชือ่ในเรือ่งการรักษาโรคและการบ ารงุรักษา

ผวิพรรณน ้าในทะเลเดดซเีป็นแหลง่รวมของแรธ่าตตุา่ง ๆ 

เพราะการทีไ่มม่พีืน้ทีเ่ชือ่ตอ่กบัแมน่ ้าสายอืน่ใหไ้หลออกไดท้ าใหแ้รธ่าตตุา่ง ๆมารวมกนัอยูใ่นทะเลสาบแหง่นีเ้ป็นจ านวน

มากและท าใหห้ลายคนเชือ่กนัวา่ ทกุสิง่ทกุอยา่งทีเ่กดิจากทะเลสาบเดดซ ีอดุมไปดว้ยแรธ่าตทุีส่มบรูณ์และสามารถชว่ย

เรือ่งสขุภาพได ้โดยเฉพาะเรือ่งผวิพรรณ ทัง้โคลนจากเดดซ ีเกลอืจากเดดซทีีม่คีวามเค็มมากกวา่เกลอืทีอ่ ืน่หลายเทา่ตัว

หนักก็มกัจะน ามาใชใ้นทางการประทนิผวิและรักษาผวิพรรณ  ทัง้นีส้ามารถชว่ยรักษาไดท้ัง้รังแค โรคผวิหนังรวมทัง้พษิ

ทัง้แมลงกดัตอ่ย ชว่ยใหผ้วินุ่มขึน้ ดแูลว้คลา้ยกบัวา่สถานทีแ่หง่นี ้กลายเป็นแหลง่รวมแรธ่าตอุสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเลน่

รมิหาดทะเลเดดซ ีลงเลน่น ้าทะเลพสิจูนว์า่สามารถลอยตัวในน ้าทะเลไดจ้รงิหรอืไม ่พอกโคลนทะเลเดดซเีพือ่บ ารงุผวิ

และผอ่นคลายกลา้มเนือ้ หรอืดืม่ด ่ากบัการท าสปาทรทีเมนตด์ว้ยผลดิภณัฑจ์ากทะเลเดดซ ีอสิระใหท้กุทา่นไดพ้ักผอ่น

หยอ่นใจตามอธัยาศัย (การลงเลน่น ้าในทะเลนัน้มวีธิขีัน้ตอนการลงเลน่ และขอ้ควรระวังตา่ง ๆ ควรฟังค าแนะน าจาก

มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทัวร)์ **กรณุาเตรยีมเสือ้ยดืกางเกงขาสัน้เพือ่ลงเลน่น ้า ** 

 

เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ RAMADA DEAD SEA 4* หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม  ทะเลเดดซ-ี เพตรา - มหาวหิารศกัดิส์ทิธิ ์เอลคาซเนท ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเพตรา มหานครศลิาทรายสชีมพทูีแ่กะสลักขึน้จากภเูขาทัง้ลูก สถานทีแ่ห่งนี้ตัง้อยูร่ะหวา่งทะเล

เดดซ ีกับอา่วอะกาบะ ซึง่ซอ่นตัวอยูภ่ายใตอ้อ้มกอดของหุบเขาวาด ีมซูา ทีส่งูชนัประดุจเป็นปราการอันยิง่ใหญ่ ถูกลมื

เลอืนไปจากความทรงจ าของผูค้นและสญูหายไปจากแผนทีน่านนับพันปี จนกระทัง้ในปี ค.ศ. 1812 เมือ่มนัีกส ารวจชาว

สวติเซอรแ์ลนด ์โยฮนัน ์ลคุวกิ บวรก์ฮารท์ เดนิทางผา่นมาพบเห็นและออกมาเขยีนหนังสอื เลา่ขานถงึความสวยงามและ

ความมหัศจรรยข์องนครแหง่นี้ เพตราแหง่นีจ้งึเริม่ปรากฏแกส่ายตาชาวโลกอกีครัง้และในปี ค.ศ.1985 องคก์ารยเูนสโก้

ไดป้ระกาศใหเ้พตราเป็นเมอืงมรดกโลก โดยกลา่วอธบิายไวว้า่ "เป็นหนึง่ในสิง่ทีล่ า้คา่มากทีสุ่ดของมรดกทาง

วฒันธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ" (one of the most precious cultural properties of man's cultural 

heritage) และยงัไดร้บัคดัเลอืกเป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลกอกีดว้ย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 น าทา่นขีม่า้ (รวมคา่บรกิารขีม่า้และคา่ทปิใหแ้กค่นจงูมา้เรยีบรอ้ยแลว้ แตไ่มร่วมคา่ขีล่า, ขีอ่ฐู, รถมา้ลาก ฯลฯ 

สนในกรุณาตดิตอ่ทีห่วัหนา้ทวัร ์และบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี หากทา่นใดสละสทิธิใ์นการรวม

กจิกรรมนี)้ใหท้า่นน่ังมา้ลัดเลาะไปตามพืน้หนิและทราย

กว่า  600 เมตร  มุ่งหนา้ไปในเสน้ทางมหัศจรรย์ที่

ทางเขา้ออกของเมืองเพตรา พรอ้มชมทัศนียภาพรอบ

ขา้งทีเ่ป็นภเูขาทัง้สองฝ่ังทีม่รีปูรา่งหนา้ตาตา่งกนัออกไป 

จากนัน้เดนิเทา้เขา้สูเ่มอืงบรเิวณซอกเขาเรยีกวา่ซคิ SIQ 

เป็นหุบเขาสูงกว่า 250 ฟุต ที่เกดิจากการแยกตัวของ

เปลอืกโลกและการกัดเซาะของนา้เมือ่หลายลา้นปีก่อน

จนเกดิเป็นช่องทางเดนิเล็ก ๆ ระหว่างหุบเขา ชมสสีัน

ความสวยงามของหนิสีต่าง ๆ ที่เกดิขึน้จากธรรมชาติ 

และยังมีภาพศิลปะแกะสลักจากภูเขา อาทิ รูปปั้น

แกะสลักต่าง ๆ เชน่ รูปปั้นเทพเจา้ต่าง ๆ รปูกองคาราวานอฐู, รูปชาวนาบาเทยีน, ท่อสง่ล าเลยีงน ้าเขา้สูเ่มอืง ฯลฯ เขา้

เขตหนา้ผาสูงชัน้สองขา้งทางสู่มหานครแห่งศลิาทรายสชีมพู ตืน่ตาตืน่ใจกับความสวยงามของมหาวหิารศกัดิส์ทิธิ ์

เอล-คาซเนท ์(Al-Khazneh) ทีน่ี่เคยใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตร ์เรือ่งอนิเดยีน่า โจนส ์ภาค 3 ขมุทรัพยส์ดุขอบ

ฟ้า และ หนังฟอรม์ยักษ์อยา่ง ทรานสฟ์อรม์เมอร ์ภาค 2 สถานทีแ่ห่งนี้ถูกสันนษิฐานว่า สรา้งในราวศตวรรษที ่1-2 โดย

ผูป้กครองเมอืงในเวลานัน้ มหาวหิารถกูแกะสลักจากภเูขาสชีมพทูัง้ลูก อยา่งกลมกลนืไดส้ดัสว่นและสวยงามน่าอัศจรรย ์

เป็นอาคารสองชัน้ ชมโรงละครโรมนัโบราณ (Roman Theatre) ทีแ่กะสลักจากภเูขา โดยมแีนบราบของทีน่ั่งเทา่กนั

และมคีวามสมดลุไดอ้ยา่งน่าทึง่ สันนษิฐานว่าเดมิทสีรา้งโดยชาวนาบาเธยีน ตอ่มาในสมยัทีโ่รมนัเขา้มาปกครองไดส้รา้ง

ตอ่เตมิ มทีีน่ั่ง 32 แถว สามารถบรรจคุนไดป้ระมาณ 3,000 คน อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทับใจ 

เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ P4 QUATRO 4*หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ เพตรา – ทะเลทรายวาดริมั  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทกุทา่นสูท่ะเลทรายวาดริมั (Wadi Rum)มอีกีชือ่หนึง่วา่ “หบุเขาแหง่พระจนัทร”์ (The Valley of the 

Moon) วาดรัิมมปีระวัตศิาสตรย์าวนาน วา่กนัวา่มมีนุษยอ์ยูอ่าศัยมาแลว้ตัง้แต ่8,000 ปีกอ่นครสิตกาล (นับถงึตอนนีก้็ราว 

1 หมืน่ปี) แมว้า่จะมสีภาพแวดลอ้มแหง้แลง้ หาสิง่มชีวีติอยูไ่ดย้ากกต็าม ในทะเลทรายวาดรัิมมภีาพเขยีนฝาหนังของ

มนุษยย์คุโบราณหลายจดุ แสดงใหเ้ห็นวถิชีวีติความเป็นอยู ่ของคนสมยันัน้วาดรัิมเคยเป็นทีก่ารอาศัยของมนุษยห์ลาย
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ชาตชิน หลายอารยธรรม หลายวัฒนธรรม ตัง้แตย่คุกอ่นประวัตศิาสตร ์ทัง้พวกนาบเีทยีน ทีม่หีลักฐานเป็นภาพบนหนิใน

รปูแบบของพวกนาบเีทยีน วจิติรกรรมฝาผนัง และสถานทีป่ระกอบพธิกีรรม เผา่เบดอูนิก็เชน่เดยีวกนั มหีลกัฐานวา่พวก

เราอาศัยอยูบ่รเิวณโดยรอบ คนืนีใ้หท้า่นสมัผัสประสบการณ์นอนแคม้ป์กลางทะเลทราย ใหท้า่นไดช้มพระอาทติยล์ับขอบ

ฟ้าจนกระทัง้ตกดนิ นอนดทูะเลดาวนับลา้นๆดวงในทะเลทรายแหง่นี้ อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นขึน้รถจี๊ปซาฟารสีู ่ทะเลทรายวาดริมั (WADI RUM) ทีถ่กูกลา่วขานวา่เป็นทะเลทรายสวยงามทีส่ดุของโลก

แหง่หนีง่ ดว้ยเม็ดทรายละเอยีดสสีม้อมแดง ปรับเปลีย่นไปตามแสงของดวงอาทติย ์ในสงครามอาหรับ ระหวา่งปี ค.ศ.  
1916–1918 ทะเลทรายแหง่นีไ้ดถ้กูใชเ้ป็นฐานบญัชาการรบของนายทหารชาวองักฤษ ทอี ีลอวเ์รนซ ์และเจา้ชายไฟ

ซาล ผูน้ าแหง่ชาวอาหรับ รว่มรบขบัไลก่องทัพออตโตมนั ทีเ่ขา้มารกุรานเพือ่ ครอบครองดนิแดน และตอ่มายงัไดถ้กูใช ้

เป็นสถานที ่ในการถา่ยท าภาพยนตรฮ์อลลวีดู เรือ่ง “LAWRENCE OF ARABIA” ชมน า้พุแหง่ลอวเ์รนซ ์สถานทีใ่นอดตี

นายทหาร ทอี ีลอวเ์รนซ ์ชาวองักฤษใชเ้ป็นสถานทีพั่ก และคดิแผนการสูร้บกบักองทัพออตโตมนั น าทา่นทอ่งทะเลทราย

ตอ่ไปยงั ภเูขาคาซาร ี(Khazali Canyon) ชมภาพเขยีนแกะสลักกอ่นประวตัศิาสตรท์ี ่เป็นภาพแกะสลกัของชาวนาบา

เทยีนที ่แสดงถงึเรือ่งราวในชวีติประจ าวันตา่ง ๆ และรปูภาพตา่ง ๆ ผา่นชมเต็นทช์าวเบดอูนิ ทีอ่าศัยอยูใ่นทะเลทราย

ทะเลทรายแหง่นีใ้นอดตีเป็นเสน้ทางคาราวาน จากประเทศซาอดุอิารเบยี เดนิทางไปยงัประเทศซเีรยีและปาเลสไตน ์เคย

เป็นทีอ่ยูอ่าศัยของชาวนาบาเทยีน กอ่นทีจ่ะยา้ยถิน่ฐานไปสรา้งอาณาจักรอนัยิง่ใหญท่ีเ่มอืงเพตรา 

 

เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ  แคม้กลางทะเลทราย แบบทอ้งถิน่ของชาวเบดอูนิ 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ ZAWAYDEH CAMP 4* หรอืเทยีบเทา่  

หมายเหต ุกรณีทีท่า่นใดตอ้งการอพัเกรดหอ้งเป็น MARTIAN TENT หรอื DOME TENT เพิม่คา่ใชจ้า่ยทา่นละ 

3500-4000 บาท ท ัง้นีส้ามารถยนืยนัไดเ้มือ่หอ้งวา่งเทา่น ัน้ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีบ่รษิทัทวัร ์ 

วนัทีห่า้  ทะเลทรายวาดริมั – เมอืงโชบคั – ปราสาทโชบคั - เมอืงอมัมาน  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ แคม้กลางทะเลทราย 

น าทา่นสู ่ SHOUBAK ปราสาทครเูสดโชบคั หรอืทีรู่จ้ักกนัในพวกนักรบครู

เสดชือ่ มอนทรลีแหง่ตะวันออก (MONTREAL) สรา้งขึน้โดยกษัตรบ์อลดว์นิที ่1 

แหง่เยรซูาเลม ในปี ค.ศ. 1115 เพือ่ใชเ้ป็นป้อมปราการควบคมุเสน้ทางกอง

คาราวานทีจ่ะเดนิทางจากดามสักสัไปอยิปิตใ์นอดตีเมอืงแหง่นีม้ชีาวครสิต์

อาศัยอยู ่ราว 6,000 คน และในปี ค.ศ. 1189 ไดถ้กูทาลายลงโดยนักรบมสุลมิ

ภายใตก้ารนาทัพของซาลาดนิ(SALADIN)บรเิวณขา้งลา่ง หรอืเขาขา้งปราสาท

โชบคั ทา่นสามารถมองเห็นบา้นชอ่ง สภาพการอยูภ่ายในถ ้าหลงเหลอือยู ่

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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น าทกุทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงอมัมาน (Amman) เมอืงหลวงของประเทศจอรแ์ดน เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์นัซบัซอ้น  
สะทอ้นใหเ้ห็นในความหลากหลายของประชากรและสถาปัตยกรรมหลากรปูแบบโบสถแ์ละมสัยดิตา่งๆ ท าใหรู้ว้า่เมอืง

แหง่นีป้ระกอบไปดว้ยประชากรหลากหลายเชือ้ชาตแิละวฒันธรรม แมใ้นทา่มกลางศนูยก์ารคา้สมยัใหมข่องเมอืง ทา่นจะ

ไดส้มัผัสรากเหงา้ของวัฒนธรรมอนัเกา่แกใ่นตลาดโบราณทีม่สีสีนั ซากปรักหกัพังตัง้แตย่คุโรมนั พพิธิภณัฑท์าง

วัฒนธรรมและอนุสาวรยีท์ีบ่อกเลา่ประวัตศิาสตร ์  ของเมอืง ชม โรงละครโรมนั อายกุวา่ 2,000 ปี ทีค่รัง้หนึง่เคยเป็น

ศนูยก์ลางของนครอมัมาน แตปั่จจบุนัก็ยงัท าใหผู้ท้ีพ่บเห็นไดท้ึง่กบัการวางแผนทางดา้นงานวศิวกรรมของโรมนั อนัชาญ

ฉลาดและมดีไีซนท์ีน่่าจดจ า โรงละครโรมนัแหง่นีเ้ป็นหนึง่ในแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่วยงามมากทีส่ดุในอมัมาน โรงละคร มี

ความลาดเอยีงลกึลงไป เอือ้ใหเ้สยีงทีไ่ดย้นิรอบตวันัน้มคีณุภาพเยีย่ม การออกแบบสดุสรา้งสรรคน์ีส้ามารถบรรจคุนได ้

ประมาณ 6,000 คน สนันษิฐานวา่น่าจะถกูสรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 161-180 สมยัการปกครองของ แอนโทนอิสุ ปิซสุ 

(Antoninus Pius) ชม ป้อมปราการแหง่กรงุอมัมาน (Amman Citadel) บนยอดเขาสงูสดุในกรงุอมัมาน ถกูสรา้งขึน้

เพือ่เป็นจดุสงัเกตเหตบุา้นการเมอืงตา่ง ๆ รอบเมอืง แมจ้ะเหลอืเพยีงซากปรักหกัพังแตย่งัสวยงามและมอีายยุอ้นกลับไป

ตัง้แตส่มยัยคุหนิ เผยใหเ้ห็นอทิธพิลดา้นสถาปัตยกรรมทีม่าจากยคุเหล็ก รวมถงึยคุโรมนั ยคุไบแซนไทนแ์ละยคุอมุยัยะฮ ์

จากนัน้น าทา่นชม วหิารเฮอรค์วิลสิ (Temple of Hercules) ทีส่รา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ.162-166 วหิารแหง่นีม้ขีนาด

ใหญก่วา่วหิารทีอ่ยูใ่นโรมโบราณเสยีอกี เดนิผา่นทางเขา้ทีเ่ป็นแนวเสาระเบยีง ไปยงัสถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์า้งใน จากนัน้

เคลือ่นตัวไปทีห่นิขนาดใหญท่ีอ่ยูบ่รเิวณปลายหนา้ผา ตรงนีจ้ะเป็นจดุชมววิพาโนรามาอนัสวยงามของเมอืง ใกลก้นันัน้มี

มอืรปูก าปัน้ขนาดใหญท่ีท่ าจากหนิออ่นเผยใหเ้ห็นความขาวโพลนจนแทบไมม่เีลอืด ผา่นชม พระราชวงัของ

พระมหากษตัรยิอ์บัดลลุาหท์ีส่อง (Raghadan Palace) ทีต่ัง้อยูบ่นภเูขามที าเลทีส่วยงามทีส่ดุในกรงุอมัมาน และมี

ทหารคอยเฝ้าดแูลตรวจตราอยา่งเขม้งวด น าทา่นสู ่หา้ง CITY MALL อสิระใหท้กุทา่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ตา่ง ๆ ทัง้สนิคา้

แบรนดเ์นมและสนิคา้พืน้เมอืง 

21.00 น. เดนิทางสูท่า่อากาศยาน QUEEN ALIA ประเทศจอรแ์ดน เพือ่เตรยีมตัวเหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย 

วนัทีห่ก อมัมาน – ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ

01.15 น. เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ ROYAL JORDANIAN เทีย่วบนิที ่RJ182 

14.25 น. เดนิทางถงึกรงุเทพมหานครโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

อตัราคา่บรกิาร//ก าหนดการเดนิทาง  

ก าหนดการเดนิทาง 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 
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3-8 พ.ย. 63 49,999 

8-13 ธ.ค. 63 49,999 

 พกัเดีย่วเพิม่  5,900.- 

 
หมายเหต ุ: ราคานีเ้ป็นราคาพเิศษส าหรบัผูเ้ดนิทาง 15 ทา่นขึน้ไป ไมม่รีาคาเด็ก  

**หากผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีร่ะบ ุทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 2,500 บาท**  
 

*******ต ัว๋เป็นต ัว๋โปรโมช ัน่ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด*้****** 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

1.    คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั เทีย่วบนิชัน้ประหยดั (กรงุเทพฯ-อมัมาน//อมัมาน-กรงุเทพฯ)  

3.    คา่พาหนะทกุชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่วพรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง     

4.    คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั  

5.    คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ , น ้าดืม่วันละ 1 ขวด  

6.    คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ 

7.  คา่ทปิคนขีม่า้และคนขบัรถจีป๊ซาฟาร ีและ คา่ทปิพนกังานขบัรถ-ทปิไกดท์อ้งถิน่-หวัหนา้ทวัร ์   

8.    คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- บาท   

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1.   คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง  

2.   ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ฯลฯ  

3.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ ๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ และทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  

4.   คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนอืรายการ  

5.   คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ทา่น  

7.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศัพท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ   

 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองครัง้แรกมดัจ าทา่นละ 20,000  บาท  สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทาง 30 วัน  

2. เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ 

หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิ  ทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใด ๆ  ทัง้ส ิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ 

และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่

คนืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้  
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หมายเหต ุ 

1.   การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษัิทกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วัน มฉิะนัน้บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด 

2.   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดไ้มถ่งึจ านวนอยา่งนอ้ย   

15 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สูญเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ

เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่ง ๆ   

4. บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธในการใหว้ีซา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี   

5. ในกรณีที่ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสีน ้ าเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่ 

รับผดิชอบใด ๆในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู

6. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการ 

ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญู-หาย 

ความลา่ชา้ หรอื อบุตัเิหตตุา่ง ๆ  

7. ราคานี้คดิตามราคาบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจบุัน หากมกีารปรับราคาบตัรโดยสารสงูขึน้ ตามอัตรา ค่าน ้ามัน หรอื 

คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

8. เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการ

เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

9. ส าหรับทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษไดใ้นระดับดมีาก และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่าง

รวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบนิเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักของประตู

ประมาณ 20 กโิลกรัม) และไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long Leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ที่

เชค็อนิของสายการบนิ ตอนเวลาเชค็อนิเทา่นัน้ และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ   

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน 

เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ทา่นทีพ่ักเดีย่วกรณุาช าระคา่พักเดีย่วเพิม่)   

 กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้ 

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก.กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไม่

เกนิ 7 ก.ก.  

หมายเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัย อาท ิการล่าชา้ของ

สายการบนิ การนัดหยุดงาน การประทว้ง ภัยธรรมชาต ิการก่อจราจล อบุัตเิหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้ จะ

ค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ  

2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะ

เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่่านปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง 

หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ี่

ท่านช าระมาแลว้ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ

หลบหนเีขา้เมอืง  
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4. ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ 

หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

โรงแรมและหอ้ง  

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีที่ท่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง 

(TRIPLE ROOM) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรมซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนัซึง่

อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกันตามทีต่อ้งการหรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแห่ง

ในยุโรปจะไม่มเีครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า เครื่องปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดูรอ้น

เทา่นัน้ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ

Í ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ  

กรุณางดน าของมคีมทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบ

เล็บเป็นตน้กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด วัตถุทีเ่ป็นลักษณะของเหลว

อาทคิรมีโลชัน่น ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้

เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ช ิน้ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ที่

รักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ( ICAO )  

หากท่านซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบวุันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถน าขึน้เครือ่งไดแ้ละ

หา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด  

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  

ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 20 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธÍิของ

สายการบนิทีท่่านไม่อาจปฎเิสธไดห้าก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่

ทางสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องไดต้อ้งมีน ้ าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัมและมีความกวา้ง ( 9.75 นิ้ว ) + ยาว 

( 21.5นิว้ ) + สงู ( 18 นิว้ ) ในบางรายการทัวรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน าหนักของกระเป๋าอาจจะถูก

ก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตราฐานไดท้ัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไม่รับภาระ ความ

รับผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วนทีเ่กนิกระเป๋าและสัมภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิไปไม่เหมาะกับการเป็น

กระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry)   

 


