
 

 

รหสัทวัร WCT 1903548 
ทัวรแกรนดจอรแดน 7 วนั 4 คนื (RJ) 
ชมวิวเขาเนโบ – ชมโบราณสถาน มาดาบา – ถายรูป ภาพดินแดนศักด์ิสิทธ – 
ปราสาทเครคั - ลองเรือทองกระจชมทะเลแดง – ตะลุยทะเลทรายวาดิรัม  
– ชมความยิง่ใหญ มหาวิหาร เอล คาซเนท - เลนน้ําทะเลเดดซี – ชมเมืองเจอราช
มหานครโบราณ – ชมเมืองอัมมาน – โรมนัเธยีรเตอร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
  

กําหนดการเดินทาง 
01-07 ธ.ค.//08-14 ธ.ค. 62//29 ธ.ค.-04 ม.ค. 63 

//12-18 ม.ค.//26 ม.ค.-01 ก.พ.//02-08 ก.พ. 
16-22 ก.พ.//08-15 มี.ค.//22-28 มี.ค. 63 

( กรณุาสํารองทีน่ั่งลวงหนากอนการเดนิทางอยางนอย 8 สัปดาห 
เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซีา) 

วันที่1  กรุงเทพมหานคร  
21.30 พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศช้ัน 4 

เคานเตอร S4 – S9 สายการบินรอยัล จอรแดน (Royal Jordan Airlines) 
วันที่2  อัมมาน – เมาทเนโบ – มาดาบา – โบราณสถาน มาดาบา – ปราสาท เครัค – อคา

บา 
00.20 เหินฟ�าสูกรุงอัมมาน ประเทศ จอรแดน โดยเที่ยวบิน RJ181 
04.50 เดินทางถึงประเทศจอรแดน กรุงอัมมาน สนามบิน ควีน อาเลีย อินเตอรเนช่ันแนล

แ อ พ อ ร ต  ( Queen Alia International 
Airport) นําทานผานดานตรวจคนเขาเมือง  

 จากน้ันเดินทางสู เมาทเนโบเดินทางสูดินแดนอบา
ริม จากน้ันนําทาน เดินทางสู ยอดเขาเมาทเนโบ 
(Mont Nebo) ภูเขาที่มีความสูง ประมาณ 819 
เมตร จากระดับน้ําทะเล วากันวาเปนสถานที่เกาแก 
ที่ไวฝงศพ ผูนําชาวยิวสที่เดินทางจากอียิปตมายังเย
รูซาเลม น่ันคือ โมเสส เปนหน่ึงในสถานที่สําคัญ
ของจอรแดน นําทานชมวิวจากยอดเขา ใหทานได
ถายรูปกับวิวตัวเมือง จากจุดชมวิวทานจะเห็นเมือง 
และ โบราณสถานสําคัญของจอรแดนหลายแหง ซึ่ง
ไกลออกไปจะเห็นวิวทิวทัศนของอิสราเอล นําทาน
แวะถายรูปกับ โบสถแหงโมเสส (Memorial 
Church of Moses) เปนแลนดมารคที่สามารถ



 

 

มาถายรูปดวย โบสถแหงน้ีมีประวัติศาสตรเกี่ยวของกับโมเสส ใหทานไดคนหา ภายใน
โบสถมีมีภาพโมเสกสีเกาแก แสดงถึงวิถีชีวิตในอดีตของผูคน ธรรมชาติ สัตว และ การ
เดินทาง อีกทั้งโบสถแหงน้ียังสามารถใชประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไดดวย จากน้ันนํา
ท าน แวะถ ายรู ป กั บ  ไม เท าศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ห ง โม เส ส  (Serpentine Cross 
Sculpture) เปนอนุสรณสถานที่ออกแบบโดยอุทิศใหเปนสัญลักษณของโมเสส และ 
พระเยซูคริสต จากจุดชมวิวทานจะมองเห็นแผนดินจอรแดน แมน้ําสําคัญ ทะเลเดดซ ีนํา
ทานเดินทางสู มาดาบา (Madaba) เมืองโบราณสถานแหงโมเสก นําทานเขาชม 
โบราณสถานมาดาบา (Archeological Park Madaba) โบราณสถานเกาแกของ
มาดาบา ถูกสรางราวป ค.ศ. 600 ในยุคไบเซนไทน นําทานเดินชมโบราณสถานเกาแกที่
มีประวัติศาสตรอันยาวนาน ชมโบสถเกา กรีก ออโธดอกซเซนตจอรจ แวะถายรูป ภาพ
แผนดินศักดิ์สิทธิ์ (Era – Mosaic Of Holy Land) ภาพประดับสีกระจกโมเสก
เกาแกนับลานช้ินแสดงถึงดินแดนเกาแกบริเวณเมดิเตอรเรเนียน และ ยาวไปถึงอียิปต 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสูเมือง เครัค เขาชมปราสาท เครัค (Al Karak Castle) ปราสาท

เครัค ต้ังอยู เมื อง เค รัคเปนเมื องทาง 
ตอนกลางของจอรแดน เปนปราสาท
เกาแกที่มีขนาดใหญในยุคสงครามเกาแก 
สงครามครูเสด เปนสงครามเกาแกทาง
ศาสนาของยุโรปและมุสลิม ปราสาทแหงน้ี
สรางดวยหิน และ มีรูปทรงสถาปตยกรรม
ที่แข็งแรงงายตอการป�องกันขาศึก โดยจุด
ที่ต้ังปราสาทเปนยุทธภูมิ สําคัญในการคาขายกับอียิปตและซีเรีย ใหทานไดถายรูปและ
ฟงเร่ืองราวประวัติศาสตรของสถานที่สําคัญแหงน้ี จากน้ันนําทานเดินทางสู เมือง 
อคาบา (Aqaba) เมืองชายฝم�งทะเลแดงทางตอนใตของประเทศจอรแดน 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  Lacosta Hotel Aqaba หรือ ที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่3  อควาบา – ลองเรือทองกระจกทะเลแดง – วาดิรัม – น่ังรถชมวาดิรัม – เพตรา 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชม เมือง อคาบา (Aqaba) เมืองทาติดทะเลแดงทางตอนใตของจอรแดน เปน

เมืองตากอากาศที่คนนิยมมาพักผอนในวันหยุด เน่ืองจากความสวยงามและแหลง
ทองเที่ยวติดทะเล เมืองแหงน้ีอยูใกลกับอิสราเอล โดยมีทะเลแดงค่ันกลาง นําทานลง



 

 

เรือทองกระจกชมทะเลแดง ทานสามารถดูประการังไดตามอัธยาศัย ผานกระจกใต
ทองเรือ ทานจะเห็นธรรมชาติอันแสนสวยงามของทะเลแดง ประการังนานาชนิด ปลา
ทะเลหลากหลายสายพันธุ ทะเลแดงเปนทะเลสําคัญของประเทศในแถบน้ี ครอบคลุม
ดินแดน4ประเทศ ในเร่ืองเลาเกาแกทะเลแดง มีความเกี่ยวของกับตํานานโมเสส กลาว
วา โมเสสไดชูไมเทาขึ้นแหวกทะเลแดงพาชาวอิสราเอลหนีการตามลาของทหารอียิปต 
จากน้ันนําทานกลับขึ้นฝم�งนําทานเดินซื้อของตลาดทองถิ่นของอควาบา ใหทานไดซื้อ
สินคาพื้นเมือง 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสูทะเลทราย วาดิรัม (Wadi Rum) ดินแดนแหงทราย ในอดีตถนนใน

วาดิรัมถูกใชเปนเสนทางของคาราวาน จาก ซาอุดิอาราเบีย ไปยัง ซีเรียและปาเลสไตน 
ในสงครามวีโวลทชวงป 1916 – 1918 ทะเลทรายน้ีถูกใชสําหรับบัญชาการรบในอดีต 
อีกทั้งยังเปนฉากสําคัญในภาพยนต Lawrence Of Arabia นําทานน่ังรถกระบะทอง
ทะเลทรายที่งดงาม (ทิปทานละ 2USD ใหคนขับรถ)ทานจะเห็นบรรยากาศดินแดน
แหงทราย ซึ่งสีของเม็ดทรายจะปรับไปตามแสงอาทิตยในแตละชวงเวลาของวัน นําทาน
แวะถายรูปกับ น้ําพุแหงลอวเรนซ (Lawrence Fountain) แวะถายรูป ภาพเขียน
แกะสลักของชาวนาบาเทียน ชมพื้นเมืองเกาแกของวาดิรัม กอนที่จะยายถิ่นฐานไปนคร
สีชมพู เพรตา จากน้ันนําทานเดินทางสู เพรตา 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  Grand View Petra หรือ ที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่4  เพตรา – เขาชม The Siq – ชมมหาวิหาร เอล คาซเนท – เลนนํ้าทะเลเดดซี 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชมเมืองเพรตา มหานครสีกุหลาบอันเลื่องช่ือ ใหทานไดทดลองขี่มาบนถนน

ทรายเพ่ือเดินทางเขาสูเมือง ทานจะไดสัมผัสประสบการณขี่สัตว เก็บภาพไวเปนที่
ระลึก (คาทิปพนักงานดูแลพาหนะ ทานละ 3 USD 
หากสนใจกิจกรรม ขี่ลา, อูฐ, รถมา กรุณาติดตอ
หัวหนาทัวร) จากน้ันนําทานเดินทางสู THE SIQ 
มหานครลึกลับทีซ่อนตัวจากโลกภายนอก ทานจะตอง
เดินเทาชมเสนทางมหศจรรยราว 1.5 กิโลเมตร เปน
เสนทางที่ เกิดจากลักษณะทางธรณีวิทยาเปนการ
แยกตัวของเปลือกโลก ที่สุดปลายทางทานจะพบกับ 
มหาวิหารโบราณ เขาชมมหาวิหารเอล คาซเนท 



 

 

(Al – Khazneh หรือ The Treasury) สรางชวงป ศตวรรษที่ 1 – 2 เปนวิหาร
แกะสลัก สถาปตยกรรมเอกแหงจอรแดน เปนการแกะสลักภูเขาหินสีชมพเูขาไปทัง้ลูก มี
ความหลากหลายทางสถาปตยกรรมนานาชาติ วิหารแหงน้ีไดรับการขนานนามวา มหา
นครสีกุหลาบ หรือ วิหารสีกุหลาบ นักโบราณคดีสันนิฐานวาถูกสรางโดยชาวนาบาเทียน 
เพื่อใชสําหรับเฉลิมฉลองและพิธีกรรมทางศาสนาเกาแกของชาวนาบาเทียน ใหทานได
อิสระถายรูป ชมโบราณสถาน สัมผัสความงามเกาแกที่ซอนเรนมานานหลายรอยป 
จากน้ันนําทานรับประทานอาหารกลางวัน 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู Dead Sea ทะเลน้ําเค็มที่อยู

จุดตํ่าสุดในโลก มีความเค็มมากที่สุดในโลก มีเกลือ
หนาแนนมาก ทําใหไมมีสิ่งมีชีวิตชนิดไหนอาศัยอยู
ไดเลยในน้ําทะเลแหงน้ี ดวยความเขมขนของเกลือ
สูง ทําใหทานสามารถลอยตัวไดโดยไมจมน้ําเลย นํา
ทาน Check in โรงแรมที่พัก จากน้ัน นําทานเลน
น้ําทะเล พักผอนตามอัธยาศัย (การเลนน้ําในทะเล
เดดซี ตองปฏิบัติตามขอแนะนํา และ วิธีการ
ตางๆอยางเครงครัด) 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  Dead Sea Spa Hotel หรือ ที่พักระดับใกลเคียง 

 
วันที่5  ปราสาท อัลจุน - เจอราช – ชมโบราณสถาน – ถนนโคโลเนด – อัมมาน  
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 **ทานสามารถมีเวลาเลนน้ําทะเลสาบไดอีกคร้ังในตอนเชากอนออกเดินทาง** นําทาน

เดินทางสูรานของฝากเดดซี ใหทานไดซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวจากทะเลเดดซี จากน้ันนํา
ทานเดินทางสู ปราสาทอัลจุน (Ajloun Castle) 
ปราสาทโบราณสรางราวๆ ป1184 – 1185 โดย
นักรบมุสลิม ใชเปนป�อมปราการในการตอสูสงคราม
ครูเสด จากน้ันนําทานเดินทางสู  เมืองเจอราช
(Jerash) มหานครโบราณ เปนอาณาจักรโบราณ
อันยิ่งใหญในสมัยโรมัน เมืองแหงน้ีถูกแผนดินไหว
ทําลายหายไป แตยังคงเหลือซากรากฐานไว นําทาน



 

 

เขาชมโบราณสถานเจอราช (Jerash Archaeological Site) เขตโบราณสถาน
เกาแก นําทานเดินชมประวัติศาสตรเกาแก ถายรูปกับ ซุมประตูเกา (Arch of 
Hadrian) ซุมประตูเกาแกทีส่วยงามเหมาะแกการถายรูปเช็คอิน แวะถายรูปกับสนาม
มาฮิปโปโดรม (Hippodrome) อีกทั้งจุดตางๆมากมาย เชน Oval Forum , โรง
ละคร (North Theater), ชมมหาวิหาร อาเทมิส (Artemis Temple) เทพีแหง
ดวงจันทร เทพกรีก ประจําเมือง เจอราช จาก น้ัน นําท านสู  ถนน โคโลเนด 
(Colonade Street) ถนนเสนหลักที่ใชเดินทางเขาสูเมืองเจอราช ชมน้ําพุกลาง
เมือง(Nymphaeum Fountain) สรางเพื่อเปนอนุสรณแกเทพธิดาที่เปนที่เคารพของ
ชาวเมือง มีการตกแตงที่งดงามดวยรูปเทพ และ เทพีตางๆมากมาย 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองอัมมาน (Amman) เมืองหลวงของจอรแดน เปนเมืองที่

หนาแนนไปดวยประชากรจํานวนมาก เปน
เมืองที่มีภูมิหลังเกาและนานมากอันดับตนๆ
ของโลก เมืองหลวงแหงน้ีต้ังอยูบนพื้นที่เขา 
นําทานผานชม เมือง ความเจริญสมัยใหม
และอารยธรรมเกาของจอรแดน นําทานแวะ
ถายรูปกับ วิหารเฮอคิวลิส(Temple of 
Hercules) มห าบุ รุษตาม ตํ านานก รีก
โบราณ วิหารเกาแกสรางราว ป 162 – 166 
วิหารแหงน้ีมีจุดชมวิวที่สวยงาม เหมาะแก
การถายรูปวิวเมืองเปนอยางมาก จากน้ันนํา
ท าน  เข าชม  ป� อม อั ม ม าน  (Amman 
Citadel) บนยอดเขา ประโยชนใชสอยของป�อมคือใชสังเกตุการณรอบๆเมือง ป�องกัน
ขาศึก และ ระวังภัย เปนสถาปตยกรรมที่บงบอกถึงการพัฒนาดานสถาปตยกรรมตั้งแต
ยุคเหล็กจนถึงไบเซนไทน 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  Amman International Hotel หรือ ที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่6  ชมโรงละครโรมัน – จอรแดนมิวเซียม – ชอปปم�ง – 

สนามบิน 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

 นําทานเขาชม โรงละครโรมัน (Roman Theatre) อดีตศูนยกลางดานการเมืองการ
ปกครองและการดําเนินชีวิตของอัมมาน อายุราว 2,000 ป เปนสถาปตยกรรมที่โดด
เดนในเร่ืองของการวางแผนดานวิศวกรรมโยธา และ ผังเมือง อันชาญฉลาด รวมถึง
ดีไซนที่เปนเอกลักษณ โรงละครแหงน้ีเปนแหลงทองเที่ยวยอดนิยมแหงหน่ึงของอัมมาน 
สรางขึ้นราว ป 160-180 โดยสมัยการปกครองแอนโทนิอุส ปซุส บุรุษที่โดงดังใน
ประวัติศาสตร 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานเดินชอปปم�งยานตลาดเกาของเมือง อัมมานทานจะไดลิ้มลองอาหาร

พื้นเมือง ซื้อของแหง ของพื้นเมือง ทานจะไดเห็นวิถีชีวิตคนทองถิ่นผานตลาด การ
ดําเนินชีวิต และ วัฒนธรรม จากน้ันนําทานอิสระชอปปم�ง Shopping Mall ของอัม
มาน ใหทานอิสระซื้อเส้ือผา ของใช ตางๆ  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 ไดเวลาอันสมควรนําทานเขาสูสนามบิน ควีน อาเลีย (Queen Alia Airport) 
วันที่ 7  อัมมาน – กรุงเทพมหานคร  
01.15/02.15 เหินฟ�าสูกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินรอยัล จอรแดน เที่ยวบิน 

RJ182/RJ180 
14.25/15.25 เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ  
*** หมายเหตุ... โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ 

ลม ฟ�า อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่
ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได
มอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งน้ีการตัดสินใจ  จะ
คํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ เมื่อทานทําการจองและชําระเงินมัดจําแลว 
บริษัทฯ ถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขของทางบริษัทฯแลว 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

อัตราคาบริการ 
ออกเดินทางชวง 

 
ผูใหญพัก 

หองละ 2 ทาน 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป
พักกับผูใหญ 2 ทาน 

( มีเตียงเสริม ) 

พักทานเดียว / หอง
จายเพ่ิม 

 
01-07 ธ.ค. 2562 59,900 59,900 59,900 10,900 

08-14 ธ.ค. 2562 60,900 60,900 60,900 10,900 

29 ธ.ค.-04 ม.ค. 2563 70,900 70,900 70,900 10,900 

12-18 ม.ค. 2563 60,900 60,900 60,900 10,900 

26 ม.ค.-01 ก.พ. 2563 63,900 63,900 63,900 10,900 

ก.พ.-มี.ค. 2563 60,900 60,900 60,900 10,900 

22-28 มี.ค. 2563 63,900 63,900 63,900 10,900 

ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจาหนาที่บริษทัฯ 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-อัมมาน // อัมมาน-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกอน-

หลัง) 
 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขบัรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายไม

อนุญาตใหคนขบัรถเกิน 12ช.ม./วัน  
 โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในจะไมมี

เคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบทีม่ีอุณหภมูิตํา่และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว 
หากวันเขาพกัตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลที่ทาํใหตองมีการ
ปรับเปล่ียนยายเมือง โดยคํานึงถงึความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบริการนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความ

สะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาทาํวีซาของประเทศจอรแดน 
 น้ําด่ืม 1 ขวดตอวัน 
 คาบริการพาหนะเขายงั นครเพรตา 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 



 

 

 คาภาษมีูลคาเพิม่ 7 % และคาภาษหีัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรีด , คาเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากทีร่ะบุใน
รายการ  
 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริษัทฯไมไดจดัใหแกทานเน่ืองจากป�องกันการสูญ
หายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมทีพ่ัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพกั
สําหรับทกุทาน) 
 คาทปิพนักงานขับรถใหบริการทานตลอดการเดิงทาง 10 USD ตอทาน (2 USD X 5D) 
 คาทปิไกดทองถิ่น ใหบรกิารทานตลอดการเดินทาง 15 USD ตอทาน(3 USD X 5D) 
 คาทปิหัวหนาทวัร ตามวฒันธรรมการบรกิารแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวนั  
 คาทปิพนักงานขับรถกระบะทองทะเลทรายวาดิรัม 2 USD ตอทาน 
 คาทปิพนักงานพาหนะเขายังมหานครเพรตา ทานละ 3 USD ตอทาน  

เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระ 25,000.- กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือ

เดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไม
นอยกวา 14 วัน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไม
สามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการ
พิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหกัคาธรรมเนียม
วีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน 
สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับ
บาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัด
หยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของ
บริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 
 



 

 

หมายเหต ุ
  ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองที่น่ังครบ  25 ทาน และ

ไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปใน
การยื่นวีซา อาทิ ต๋ัวเคร่ีองบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ 
ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

  หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยื่นวีซาเด่ียว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจาก
ทางสถานทูต โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

  เอกสารตางๆที่ใชในการย่ืนวซีาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใช
บริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียม
เอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของ
ทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผู
พิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 

  กรณีวีซาทีท่านย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสยี
คาใชจายจรงิที่เกิดขึน้ดังตอไปน้ี 

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น
แมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซึ่งต๋ัวเปนเอกสารที่
สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ต๋ัวเคร่ืองบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ 
REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทาน
ภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําต๋ัว
ตามจริงเทาน้ัน 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎ
ทานจะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก 
ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสาร
ช้ีแจงใหทานเขาใจ(ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอร
ตางประเทศหรือโรงแรมที่พักตางประเทศเพ่ือที่จะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 

  หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการยดึ
คาใชจายทั้งหมด 100% 

  ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชใน



 

 

การเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่
จะสํารองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ

เทศกาลและกรุปที่ตองการันตีมัดจํากับ    
สายการบิน หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ 
หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย 20,000 บาท    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  50 % ของราคาทัวร 
ยกเลิกกอนการเดินทาง  20 วัน – เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารในการขอย่ืนวซีา 
การขอยื่นวีซาจอรแดน สําหรับคนไทยตองทําที่สนามบินประเทศจอรแดน เรียกวาการ
ยื่นวีซา แบบ On Arrival ดังน้ันลูกคาที่เดินทางกับกรุปจึงตองไปทําเร่ืองยื่นวีซาที่
ประเทศปลายทาง โดยทางบริษัทฯ จะมีเจาหนาที่ คอยอํานวยความสะดวกแกทานใน
การยื่นวีซาประเทศจอรแดน ณ ดานตรวจคนเขาเมือง  
สิ่งที่ทานตองเตรียม 

 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยาง
นอย 3 หนา  
 

 


