
 

 

รหัสทัวร B2B1900660 
ทัวรจอรแดน 7 วัน 4 คืน (EK) 

ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคใหม นครเพตรา (Petra) มหานครสีดอกกุหลาบ  
สนุกกับการลอยตัวในทะเลเดดซี (Dead Sea) ทะเลที่ขึ้นช่ือวาเค็มท่ีสุดในโลก 
ลองเรือทองกระจก (Big Glass Boat) ชมความงดงามของปะการัง, ปลาทะเลหลากชนิด ใน
ทะเลแดง 
สนุกสนานกับการน่ังรถ 4X4 ตะลุยทะเลทรายวาดิรัม 
พักโรงแรม รีสอรท 4 ดาว บริเวณทะเลเดดซ ี
 

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ  
23.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 9 

เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาท่ี คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

วันที่ 2  ดูไบ – อัมมาน -  มาดาบา – ภูเขาเนโบ - เพตรา 
01.35 น. ออกเดินทางสูนครดูไบดวยเที่ยวบิน EK385 
04.45 น. เดินทางถึงกรุงดูไบ รอเปลี่ยนเครื่อง 
07.30 น.  ออกเดินทางสูกรุงอัมมาน ดวยเที่ยวบิน EK901 
09.35 น. 
 
 
 

ถึงสนามบินนานาชาติ Queen Alia กรุงอัมมาน (Amman)ประเทศจอรแดน 
(Jordan) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (เวลาทองถิ่นชากวา
ประเทศไทย 5 ชั๋วโมง) นําทานเดินทางสูเมืองมาดาบา (Madaba) หรือเมืองแหง
โมเสก ชมโบสถกรีก-ออโธดอกซแหงเซนตจอรจ (Greek Orthodox Church 
of St. George) ถูกสรางในราวป ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน ชมภาพแผน
ที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แหงเยรูซาเลม ตกแตงโดยโมเสกสีตางๆ ประมาณ 2.3 ลาน
ชิ้นแสดงถึงพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตางๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอรเรเนียน, 
เยรูซาเล็ม, แมน้ําจอรแดน, ทะเลเดดซ,ี เขาไซนาย, อียิปต ฯลฯ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมือง 
บาย นําทานเดินทางขึ้นชมภูเขาเนโบ (Mount Nebo) ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ท่ีตั้งอยูบนเขา

ซึ่งเชื่อกันวานาจะเปนบริเวณที่เสียชีวิตและฝงศพของโมเสส ผูนําชาวยิวที่นําพา
ชาวยิวเดินทางจากอิยิปตมายังเยรูซาเลม ชมโบสถอนุสรณโมเสส (The Moes 



 

 

Memorial Church) ภายในโบสถประกอบไปดวยภาพโมเสกสีบนพื้นโบสถอัน
ลาคา แสดงถึงภาพชีวิตสัมพันธระหวางคน, สัตว และธรรมชาติ, รูปคน ฯลฯ และ
ยังมีแทนพิธี มาน่ัง ตามรูปแบบของศาสนาคริสตไวประกอบพิธีตาง ๆ และ
อนุญาตใหใชในปจจุบัน ในป ค.ศ. 2000 โป�ป จอหน ปอลท่ี 2 เสด็จมาแสวงบุญ
ที่น่ีและไดประกาศใหเปนดินแดนศักดิ์สิทธ์ิ จากน้ันชมอนุสรณไมเทาศักดิ์สิทธแหง
โมเสส (The Serpentine Cross sculpture) ซึ่ งมีลักษณะเปนไม เทาใน
รูปแบบไมกางเขน โดยอุทิศเปนสัญลักษณของโมเสส และพระเยซู ถายรูป ณ จุด
ชมวิว โดยในวันที่ทองฟ�าแจมใส ทานสามารถมองเห็น แมนาจอรแดน, ทะเล
เดดซี, เมืองเบธเลเฮม และประเทศอิสราเอล ไดจากจุดน้ีอยางชัดเจน จากน้ันนํา
ทานสูเมือง เครัค (Kerak) ซึ่งตั้งอยูบนที่ราบสูงขนาดใหญใหทานไดเพลิดเพลิน
กับทิวทัศนอันงดงามขางทาง ระหวางทางขึ้นสูเขาโดยเฉพาะบริเวณที่ถูกเรียกขาน
กันวาเปนแกรนดแคนยอนแหงจอรแดน  

 จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเพตรา (Petra) เมืองเพตรา มหานครศิลาทรายสี
ชมพู หรือ Rose City ไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโกป 
ค.ศ. 1985 และ ไดรับการยกยองใหเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของแหงโลกใหม 
(New 7 Wonders of the World) จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับ
ลานทั่วโลกในวันมหัศจรรย 07/ 07/ 07  มหานครสีดอกกุหลาบที่ซอนตัวอยูใน
หุบเขาวาดี มูซา (Wadi Musa Valley) หรือหุบเขาแหงโมเสส ถูกสรางขึ้น
ในชวงศตวรรษที่ 4 กอนคริสตกาล โดยชาวนาบาเทียน (Nabataeans) และได
กลายมาเปนนครแหงการคาขนาดใหญ ซ่ึงเปนตลาด ซ้ือสินคาสําคัญที่สุดของโลก
ตะวันออก ที่ตอมาถูกละทิ้งเปนเวลานานกวา 700 ป จนเมื่อมีนักสํารวจชาว



 

 

สวิตเซอรแลนด โยฮันน ลุควิก บวรกฮารท เดินทางผานมาพบ เห็นเขาเมื่อป พ.ศ. 
2355 และนําไปเขียนในหนังสือชื่อ “TRAVEL IN SYRIA” จนทําใหเริ่มเปนที่
รูจักกันอยางแพรหลายจนถึงปจจุบัน 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารโรงแรม 
ที่พัก    นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก GRAND VIEW PETRA หรือเทียบเทา 

วันที่ 3 เพตรา - อคาบา 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานชมเมืองเพตรา (Petra)  ใหทานไดขี่มาระยะทางประมาณ 800 

เมตร บนถนนทรายเพื่อตรงเขาสูหนาเมือง **ไมรวมคาทิปขี่มา โดยประมาณ 3 
USD** (ไมรวมคาขี่ลา, ขี่อูฐ, รถมาลาก สนในกรุณาติดตอท่ีหัวหนาทัวร) จากนั้น
เดินเทากับเสนทางมหัศจรรยกวา 1.5 กิโลเมตร ที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือก
โลกและการซัดเซาะของน้ําเมื่อหลายลานปกอน เดินชมความสวยงามของผาหินสี
ชมพูสูงชันทั้ง 2 ขางทาง จนพบกับความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล 
คาซเนท (Al-Khazneh หรือ The Treasury) ซึ่งสันนิษฐานวาสรางในศตวรรษ
ที่ 1-2 เปนวิหารที่แกะสลักโดยเจาะเขาไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 
เมตร และ มีความกวาง 28 เมตร วิหารแหงน้ีไดถูกออกแบบโดยไดรับอิทธิพล
ศิลปะของหลายชาติเขาดวยกัน เชน อิยิปต, กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ เดิมทีถูกเชื่อ
วาเปนที่เก็บขุมทรัพยสมบัติของฟาโรหอิยิปต นักประวัติศาสตรและนักโบราณคดี
ไดลงความเห็นตรงกันวา นาจะสรางขึ้นเพื่อเปนการเฉลิมฉลองใหกับผูปกครอง
เมือง, ใชเปนสถานที่ทําพิธีกรรมทางศาสนา 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมือง 



 

 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารโรงแรม 
  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  CITY TOWER HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 4 อคาบา – ลองเรือทองกระจก - ทะเลทรายวาดิรัม 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมเมืองอคาบา แวะถายรูปกับทะเลแดง (Red Sea) ซึ่งเปนสถานที่

ทองเที่ยวสําคัญทางประวัติศาสตร โดยทะเลแหงน้ีครั้งนึงไดมีการกลาวขานใน
พระคัมภีรของศาสนาคริสตวา  โมเสสไดทําอัศจรรยแหวกทะเลแดงพาชาว
อิสราเอลหนีใหรอดพนจากการเปนทาสของอียิปตเพื่อเดินทางไปสูแผน ดินแหง
พันธสัญญาที่พระเปนเจาทรงมอบใหกับชาวอิสราเอล โดยการชูไมเทาของโมเสส 
ทะเลแดงน้ีมีนานน้ําครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือประเทศจอรแดน อิสราเอล 
อิยิปต และซาอุดิอาระเบีย จากน้ันนําทานลองเรือทองกระจก (Big Glass 
Boat) แลนในทะเลแดง ชมความใสของน้ําทะเล, ปะการัง, ปลาทะเลหลากชนิด, 
เมนทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ จากน้ัน ใหทานไดเดิน ชอปปم�งสินคาตางๆมากมาย 
ณ ตลาดของเมืองอาคาบา 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมือง 

บาย นําทานเดินทางสู ทะเลทรายวาดิรัม (Wadi Rum) ทะเลทรายแหงน้ีในอดีตเปน
เสนทางคาราวานจากประเทศซาอุฯ เดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน 
เคยเปนที่อยูอาศัยของชาวนาบาเทียนกอนท่ีจะยายถิ่นฐานไปสรางอาณาจักรอัน

บาย 
 

นําทานเดินทางไปยังเมืองอคาบา (Aqaba) เมืองทาและเมืองทองเที่ยวตาก
อากาศที่สําคัญของประเทศจอรแดน เปนเมืองแหงเดียวของประเทศจอรแดนที่ถูก
ประกาศใหเปนเมืองปลอดภาษี   



 

 

ยิ่งใหญที่เมืองเพตรา ในศึกสงครามอาหรับรีโวลทระหวางป ค.ศ. 1916–1918 
ทะเลทรายแหงน้ีไดถูกใชเปนฐานบัญชาการในการบของนายทหารชาวอังกฤษ ทีอี 
ลอวเรนซ และ เจาชายไฟซาล ผูนําแหงชาวอาหรับรวมรบกันขับไลพวกออตโตมัน
ที่เขามารุกรานเพ่ือครอบครองดินแดน และตอมายังไดถูกใชเปนสถานที่จริงใน
การถายทําภาพยนตฮอลลีวูดอันยิ่งใหญในอดีตเร่ือง “LAWRENCE OF 
ARABIA” ซึ่งไดรบัรางวัลออสการไดถึง 7 รางวัล และรางวัลจากสถาบันอ่ืนๆ 
มากกวา 30 รางวัล นําแสดงโดย Peter O’Toole, Omar Sharif  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารโรงแรม 

ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก SUN CITY HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 5 สนุกสนานกับการน่ังรถ 4X4 ขับขี่บนทะเลทราย -  ปราสาทเครัคแหงครูเสด - 
ทะเลเดดซ ี

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานน่ังรถ Jeep 4X4 รับบรรยากาศทองทะเลทรายที่ถูกกลาวขานวาสวยงาม

ที่สุดของโลกแหงหน่ึง ดวยเม็ดทรายละเอียดสีชมพูอมสมอมแดงอันเงียบสงบที่
กวางใหญไพศาล สีของเม็ดทราบน้ันปรับเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย ชม
น้ําพุแหงลอว เรนซ สถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอี ลอวเรนซ ทหารชาวอังกฤษใช
เปนสถานที่พัก และคิดแผนการสูรบกันพวกออตโตมัน นําทานทองทะเลทราย
ตอไปยังภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนแกะสลักกอนประวัติศาสตร ท่ีเปนภาพแกะสลัก
ของชาวนาบาเทียนที่แสดงถึงเรื่องราวในชีวิตประจําวันตางๆ และรูปภาพตาง ๆ  
ผานชมเต็นทชาวเบดูอินที่อาศัยอยูในทะเลทราย เลี้ยงแพะเปนอาชีพ จากน้ันนํา



 

 

ทานชมปราสาทเครัคแหงครูเสด (Kerak Castle) ซึ่งสรางในป ค.ศ. 1142 โดย 
ผูปกครอง Payen Le Boutieller ในอดีตเปนเมืองศูนยกลางขนาดใหญของ
นักรบครูเสด และสรางเพื่อควบคุมเสนทางทั้งทางเหนือและใตและใชในการตอสู
ในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิมจนกระทั่งในป ค.ศ. 1187 ไดถูกเขาทําลาย
โดยนักรบมุสลิมภายใตการนําทัพของซาลาดิน (Saladin) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมือง 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู ทะเลเดดซี (Dead Sea) ซึ่งเปนทะเลที่ถูกบันทึกลงใน 

กินเนสสบุค วา เปนจุดที่ตํ่าที่สุดในโลก มีความตํ่ากวาระดับน้ําทะเลถึง 400 
เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลกมากกวา 20 เปอรเซนตของน้ําทะเลทั่วไป ทํา
ใหไมมีสิ่งมีชีวิตใดเลยอาศัยอยูไดในทองทะเลแหงน้ี ใหทานอิสระในการลงเลนน้ํา
ทะเล และ พิสูจนความจริงวาสามารถลอยตัวไดจริงหรือไม (การลงเลนน้ําในทะเล
มีวิธีขั้นตอนการลงเลน และขอควรระวังตางๆ ควรฟงคําแนะนําจากมัคคุเทศก
ทองถิ่น) 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารโรงแรม 
  นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก RAMADA HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่ 6  นครเจอราช – โรมันโบราณ – กรุงอัมมาน – ป�อมปราการแหงกรงุอัมมาน – 

สนามบิน 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูนครเจอราช (Jerash) 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอัน

ยิ่งใหญของอาณาจักรโรมัน โดยสันนิษฐานวาเมืองน้ีนาจะถูกสรางในราว 200 – 
100 ปกอนคริสตกาล ในป ค.ศ. 749 นครแหงน้ีไดถูกแผนดินไหวครั้งใหญ



 

 

ทําลาย และถูกฝงกลบโดยทราย หลังจากน้ันก็ไดสูญหายไปเปนนับพันป ชมซุม
ประตูกษัตริยเฮเดรียน (Hadrian 's Arch) จากน้ันนําทานเดินเขาประตูทางทิศ
ใตชมโอวัลพลาซา (Oval Plaza) สถานที่ชุมนุมพบปะสังสรรคของชาวเมือง ชม
โรมันโบราณ (South Roman Theatre) ซึ่งก็คือโรงละครทางทิศใต สรางใน
ราวป ค.ศ. 90-92 จุผูชมไดถึง 3,000 คน มีจุดเสียงสะทอนตรงกลางโรงละคร 
เชิญทดสอบกับความอัศจรรยเพียงพูดเบาๆ ก็จะมีเสียงสะทอนกองเขามาในหู
ของเรา จากน้ันนําทานชมน้ําพุใจกลางเมือง (Nymphaeum) ที่สรางขึ้นในป 
ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแดเทพธิดาแหงขุนเขา ซึ่งเปนที่นับถือของชาวเมืองแหงน้ี มีที่
พนน้ําเปนรูปหัวสิงโตทั้งเจ็ด และตกแตงดวยเทพตางๆ ประจําซุมดานบนของน้ําพุ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมือง 
 นําทานเดินทางกลับสูกรุงอัมมาน นําทานชมเมืองหลวงกรุงอัมมาน (Amman) 

เมืองหลวงที่ต้ังอยูบนภูเขา 7 ลูก และมีประวัติศาสตรยาวนานมากกวา 6,000 ป 
ผานชมยานเมืองเกา เมืองใหม ยานธุรกิจ ตลาดใจกลางเมือง ยานคนรวย ฯลฯ 
จากน้ันนําทานชม ป�อมปราการแหงกรุงอัมมาน (Citdael) ที่ถูกสรางขึ้นเพื่อเปน
จุดสังเกตเหตุการณตางๆรอบเมือง ใหทานอิสระถายรูปตรงจุดชมวิวที่สวยที่สุด
ของเมืองแหงน้ี โดยมีฉากหลังเปนโรงละครโรมันที่มีขนาดใหญที่สุดในประเทศ
จอรแดนที่สามารถจุผูชมไดถึง 6,000 คน และ ตึกรามบานชองที่ตั้งอยูบนภูเขา
สูง อันแปลกตายิ่งนัก 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมือง 
  นําทานเดินทางสูสนามบินอัมมาน เพ่ือทําการเช็คอิน  
วันที่ 7 ดูไบ – กรุงเทพฯ 



 

 

02.05 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน EK906 
06.05  น. ถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเครื่อง 
09.40 น. ออกเดินทางตอสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน EK372 
19.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหอง
ละ 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12

ป 
 [มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12

ป 
[มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 

แตไมถึง7
ป  

[ไมมีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

03-09 มิ.ย. 62  43,900 43,900 43,900 43,900 28,900 4,500 
24-30 มิ.ย.62 43,900 43,900 43,900 43,900 28,900 4,500 
09-15 ก.ย.62 43,900 43,900 43,900 43,900 28,900 4,500 
23-29 ก.ย.62 43,900 43,900 43,900 43,900 28,900 4,500 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงนิมัดจําแลว
เทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจอง
คิวยื่นวีซา  



 

 

           ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการ
จองทัวรโดย      
           อัตโนมัติ 
3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี  
           กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไม  
           รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ท้ังแบบ
หมูคณะและ 
           ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตดัสินใจกอนการจอง
ไดจากทาง 
          เจาหนาที่ 
6.      หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค

ประจําตัว หรือไม    
          สะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัว

ตองใหการดูแล   
          สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ

จําเปนตองดูแล  
            คณะทัวรทั้งหมด 
 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1 คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
        คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
        คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข



 

 

กรมธรรม) 
         ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอมูล  
         เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
         **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
         [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาวีซาเขาประเทศจอรแดน 
10. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น,  คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (35 USD) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (21 USD) 

 
 
 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 



 

 

ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา 
 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

3. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม  

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  



 

 

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5.     บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผล

ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6.    กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ ว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว)   คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 
3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและ
บางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญ
กับ 1 เตียงพับเสริม 
2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความ
เหมาะสม 
3. โรงแรมในท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มี
ขนาดกะทัดรัต  
และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหอง
อาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 


