
 

 

รหัสทัวร PTD2000673 

ทัวรจอรแดน เมอืงแหงเทพนิยาย เยือนนครเพตรา 6 วัน 4 คืน (KU) 
คูเวต- อัมมาน - เมาทเนโบ – มานาบา – ปราสาทเครัค – เพตรา – ทะเลทรายวาดิรัม – ทะเล
เดดซ ี– สัมผัสดินแดนแหงอารยะธรรมโลกอาหรับ - ทองตะลุยทะเลทราย และนอนแคมป�ดูดาวที่
วาริดัม ตามรอยโมเสส ณ เทือกเขา เมานเนโบ และศิลปะแผนท่ีสมัยโบราณท่ีทําจากแผนโมเสก 

ชมปราสาทเครัค ป�อมปราการ แหงสุดทายของเหลาอัศวิน ในยุคสงครามโมเสก ตื่นตาตื่นใจกับ
เมืองเพตรา มหานครสีชมพู หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหศัจรรยโลกยุคใหม  ทดลองลอยตัว และพอกโคลน ที่
ทะเลเดดซี ไดตามที่ใจตองการ และพักโรงแรมที่เดดซี สัมผัส กรุงอมัมาน มหานครที่เกาแกอันดับ
ตนๆของโลกยุคปจจุบนั 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

อัตราคาบริการ ตอทาน เปนสกุลเงินไทยบาท (คณะผูเดินทาง 30 ทาน) 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ พักหองคู ตอ

ทาน 
พักหองเดี่ยว จายเพิ่ม

ทานละ 

18 – 23 มกราคม 2563 
7 – 12 มนีาคม 2563 

21 – 26 มีนาคม 2563 
39,990.- 5,500.- 

11 – 16 เมษายน 2563 
(วันหยุดสงกรานต) 

45,990.- 5,500.- 

25 – 30 เมษายน 2563 
9 – 14 พฤษภาคม 2563 

40,990.- 5,500.- 

รายละเอียดเที่ยวบิน 

สายการบิน วันที่เดินทาง เสนทาง เที่ยวบิน 
เวลา
ออก 

เวลาถึง ชั่วโมงบิน 

 

วันแรก สุวรรณภูมิ - คูเวต KU 412 11:45 15:10 7.45 ชม. 

วันแรก คูเวต - อัมมาน KU 563 17:10 18:45 2.35 ชม. 

วันที่หา อัมมาน - คูเวต KU 564 19:55 21:55 2.00 ชม. 

วันที่หก คูเวต - สุวรรณภูมิ KU 411 23:00 10:15+1 6.45 ชม. 



 

 

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม 
มื้ออาหาร 

เชา กลางวัน เย็น 

วันแรก 
กรุงเทพฯ  - คูเวต- 

อัมมาน 
SULAF LUXURY 

HOTEL 
- -   

วันที่สอง 
อัมมาน – เมาทเนโบ 
– มานาบา – ปราสาท

เครัค – เพตรา 
SELLA HOTEL,       

วันที่สาม 
เพตรา – ทะเลทราย

วาดิรัม 
RAHAYEP DESERT 

CAMP 
      

วันที่สี่ เพตรา – ทะเลเดดซ ี RAMADA RESORT       

วันที่หา 
ทะเลเดดซี – อัมมาน 

– คูเวต 
-     - 

วันที่หก กรุงเทพฯ - - - - 

 

รายละเอียดการเดินทาง 

วันแรก กรุงเทพฯ – คูเวต – อัมมาน  
 
09.00 น. นัดหมายคณะพรอมกนัที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประต ู9 เคาเตอร 

S  สายการบินคูเวตแอรเวย เจาหนาที่คอยตอนรับ และบริการเรือ่งกระเป�าเดินทาง 
เช็คอิน และรับเอกสารประกอบการเดินทาง 

11.45 น. ออกเดินทางสู สนามบินคูเวต, โดยสายการบินคูเวตแอรเวย เที่ยวบินที่ KU412 
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง พรอมจอทีวีสวนตัวทุกที่นั่ง, กระเป�าจะทําการ
เช็คทรูจากสนามบินสุวรรณภูม ิจนถึงสนามบนิอัมมานควีนอเลีย (AMM) ประเทศ
จอรแดน นํ้าหนักกระเป�าโหลดใตทองเครื่องสูงสุด ทานละ 2 ใบ นํา้หนักตอใบไมเกิน 
23 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องไดอีกทานละ 1 ใบ ไมเกิน 7 กโิลกรมั ) 

15.10 น. เดินทางถึง สนามบินคเูวต (KWI) เปลี่ยนเครือ่งบินเพ่ือเดินทางสูกรุงอัมมาน 
17.10น. นําทานออกเดินทางสู กรุงอัมมาน โดยสายการบินคูเวตแอรเวย เที่ยวบิน

ที่ KU563 



 

 

18.45 น. ถึง ทาอากาศยานอัมมานควีนอเลีย (AMM) ประเทศจอรแดน ผานพิธีการตรวจคน
เขาเมือง โดยจะมีเจาหนามาคอยชวยอํานวยความสะดวกดานวีซาใหแกคณะ ทําการ
รับกระเป�าสัมภาระ และการตรวจศุลกากร (เวลาทองถิ่นที่ประเทศจอรแดนชากวา
ประเทศไทย 4 ชั่วโมง) จากนั้นมีเวลาใหทานไดทําการแลกเงินสกุลทองถิ่น และเลือก
ซื้อซิมโทรศัพท ไดเวลาอันสมควรนําคณะเดนิทางเขาสูที่พัก  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก SULAF LUXURY HOTEL, AMMAN ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา  
 
วันที่สอง อัมมาน – มานาบา – เมาทเนโบ – ปราสาทเครัค – เพตรา 
  
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
  นําทานเดินทางสู เมืองมาดาบา (MADABA) (ระยะทางประมาณ 40 กโิลเมตร ใช

เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) หรือเมืองแหงโมเสก วากนัวาที่นี่มีงานศิลปะโมเสก
ที่สวยงามมาก เปนเมอืงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นาสนใจแหงหนึ่งของประเทศ
จอรแดน ผูคนตัง้ถิ่นฐานอยูท่ีนี่มานานกวา 4,500 ป ชมโบสถกรีกออโธ ดอกซ 
แหงเซนตจอรจ บนพื้นโบสถมีแผนที่ทําดวยกระเบื้องโมเสกสีสวยงามจํานวนกวา 2 
ลานชิ้น ซึ่งมคีวามสําคญัทางประวตัิศาสตรของโลก สรางขึ้นในสมัย                      
ศตวรรษที่ 6 หรือราว ๆ ป ค.ศ.600  (พ.ศ.1143) ในยุคไบเซนไทน แผนที่นี่แสดงให
เห็นพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตาง ๆ ในอดีต เนินเขา หุบเขา หมูบาน ตวัเมือง 
ครอบคลมุ ไปจนถึงปากแมนํ้าไนล ในแถบรอบทะเลเมดิเตอรเรเนียน เยรูซาเลม 
จอรแดน ทะเลเดดซี และอียิปต  

 
 
 
 
 
 
  



 

 

  จากนั้นนําทานเดินทางสู เขาเนโบ (Mt’ Nebo) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใชเวลา
เดินทางประมาณ 20 นาที)  ดินแดนศกัดิ์สิทธิ์ท่ีตั้งอยูบนเขา สถานที่ซ่ึงเชื่อกันวา
นาจะเปนบริเวณที่เสียชีวิต และฝงศพ ของโมเสส (ศัพทในศาสนายูดาห และศาสนา
คริสต) หรือ นบมีูซา (ศัพทในศาสนาอิสลาม )ผูนําชาวยิวเดินทางจากอียิปต ไปยัง
เมืองคานาอัน และเปนผูนําคําสอนบัญญัติสิบประการของ พระยะโฮวาหลงมาเผยแผ
สูมนุษย ชม โบสถอนสุรณโมเสส ที่สรางขึ้นเพ่ือเปนที่ระลึกถึงโมเสส อนุสรณแหงนี้
สันนิษฐานวาสรางขึ้นในป ค.ศ. 300-400 ในยุคไบเซนไทน  ตอนตนคริสตศักราช 
ภายในเปนพิพิธภัณฑขนาดยอมเก็บสิ่งของตาง ๆ ที่ขุดพบในบริเวณนี้ พรอมทั้งมี
ภาพถาย ใหทานชมวิว และเก็บภาพที่จะมองเห็นทัศนียภาพทั้งแมนํ้าจอรแดน ทะเล
เดดซี นครเจริโค เมืองเบธเลแฮม และเมืองเยรูซาเล็ม หรือดินแดนศักดิ์สิทธิ ์

 
  
 
 
 
 
 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเดินทางสู เมืองอัล-คารัค (AL-KARAK) (ระยะทาง 155 กิโลเมตร ใชเวลา

เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที) เมืองคารัค ตั้งอยูบนที่ราบสูงขนาดใหญ 
เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามระหวางทางขึ้นเขา โดยเฉพาะบริเวณ “แกรนด
แคนยอนแหงจอรแดน” ชม ปราสาทเครัค (KERAK CASTLE) ที่ถูกสรางขึ้นในป 
ค.ศ. 1142 โดยในอดตีเคยเปนหนึ่งในเมืองศูนยกลางของนักรบครเูสด เพ่ือควบคุม
เสนทางสําหรับตอสูในสงครามครูเสด ทั้งจากทางเหนือและใต กับกองทัพมุสลิม
จนกระทั่งในป ค.ศ. 1187 ไดถกูนักรบมุสลิมเขาทําลายโดยภายใตการนําทพัของซา
ลาดิน 



 

 

   
 
  จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองเพตรา (ระยะทาง 138 กโิลเมตร ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง)  
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก SELLA HOTEL, PETRA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
วันที่สาม เพตรา – วาดิรัม  
 
 เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
   นําทานชม เมืองเพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพูท่ีแกะสลักขึ้นจากภูเขาท้ังลูก 

สถานที่แหงนี้ตั้งอยูระหวางทะเลเดดซี กับอาวอะกาบะ ซึ่งซอนตวัซอนตัวอยูภายใต
ออมกอดของหุบเขาวาดี มูซา ที่สูงชันประดุจเปนปราการอันยิ่งใหญถูกลืมเลือนไป 
จากความทรงจําของผูคนและสูญหายไปจากแผนที่นานนับพันป จนกระทั้งในป ค.ศ. 
1812 (พ.ศ. 2355) เมื่อมีนักสํารวจชาวสวิตเซอรแลนด โยฮันน ลุควิก บวรกฮารท 
เดินทางผานมาพบเห็นและออกมาเขียนหนังสือ เลาขานถึงความสวยงามและความ
มหัศจรรยของนครแหงนี้ เพตราแหงนี้จึงเริ่มปรากฏแกสายตาชาวโลกอีกครัง้และในป 
ค.ศ.1985 (พ.ศ. 2528) องคการยูเนสโกไดประกาศใหเพตรา เปนเมืองมรดกโลก 
โดยกลาวอธิบายไววา "เปนหนึ่งในสิ่งที่ลํ้าคามากที่สุดของมรดกทางวัฒนธรรมแหง
มวลมนุษยชาติ" (one of the most precious cultural properties of 
man's cultural heritage) และยังไดรับคดัเลือกเปนหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของ
โลกอีกดวย ใหทานนั่งมาลัดเลาะไปตามพื้นหินและทรายกวา 600 เมตร (คานั่งมา
รวมอยูในคาบริการแลว ทั้งนีโ้ปรดเตรียมคาทิปสําหรับคนจูงมาตามธรรมเนียม ทาน



 

 

ละ 5 JOD(ดีนา จอรแดน) ตอเที่ยว และแนะนําใหเตรียมผาปดจมูกติดตวัไปดวย 
ราคาทัวรไมรวมรวมคาขี่อูฐ ขี่ลา รถมาลาก สนใจกรุณาติดตอหัวหนาทัวร) 

               
 
 
 
 
 
 

  มุงหนาไปในเสนทางมหัศจรรยที่ทางเขาออกของเมืองเพตรา พรอมชมทัศนียภาพ
รอบขางที่เปนภูเขาท้ังสองฝم�งที่มีรูปรางหนาตาตางกันออกไป จากนัน้เดินเทาเขาสู
เมืองบริเวณซอกเขาเรียกวาซิค SIQ เปนหุบเขาสูงกวา 250 ฟุต ที่เกิดจากการ
แยกตัวของเปลือกโลกและการกัดเซาะของนํ้าเมื่อหลายลานปกอนจนเกิดเปนชอง
ทางเดินเล็ก ๆ ระหวางหุบเขา ชมสีสันความสวยงามของหินสีตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
ธรรมชาติ และยังมีภาพศิลปะแกะสลักจากภูเขา อาทิ รูปปم�นแกะสลักตาง ๆ เชน รูป
ปم�นเทพเจาตาง ๆ รูปกองคาราวานอูฐ, รูปชาวนาบาเทียน, ทอสงลําเลียงนํ้าเขาสู
เมือง ฯลฯ อีกมากมาย เขาเขตหนาผาสูงชั้นสองขางทางสูมหานครแหงศิลาทรายสี
ชมพู ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท (EL-
Khazneh / Treasury) สถานที่แหงนี้ถูกสันนิษฐานวา  สรางในราวศตวรรษที ่1 - 
2 โดยผูปกครองเมืองในเวลานั้นมหาวิหารถูกแกะสลักจากภูเขาสีชมพ ู               
ทั้งลูก อยางกลมกลืนไดสัดสวนและสวยงามนาอัศจรรย เปนอาคารสองชั้น อยางนา
ทึ่ง สันนิษฐานวาเดิมทสีรางโดยชาวนาบาเธียน อิสระในการเดินชมและเก็บภาพ
บรรยากาศ 

 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
              จากนั้นนําคณะเดินทางสู เขตอุทยานวาดิรัม (WADI RUM) (ระยะทาง 

120 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ทะเลทรายแหงนี้ในอดีตเปน
เสนทางคาราวาน จากประเทศซาอุฯเดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน (เคย



 

 

เปนที่อยูอาศัยของชาวนาบาเทียน กอนที่จะยายถิ่นฐานไปสรางอาณาจักรอันยิ่งใหญ
ที่เมืองเพตรา) นําคณะเขาท่ีแคมป�ที่พักเพื่อทําการเช็คอิน 

 คํ่า บริการอาหารคํ่า แบบ บาบีคิว บุฟเฟต ทีห่องอาหารของแคมป�ที่พัก 
 ที่พัก RAHAYEP DESERT CAMP, WADI RUM หรือเทียบเทา (หองพักที่แคมป�เปน

แบบ Deluxe Tent สะดวกสบาย มีหองนํ้าทันสมัยในตัว ทั้งนี้ไฟฟ�าสวนกลางจะปด
เวลาประมาณ 4 ทุมตรง เพ่ือใหลูกคาออกมาชมบรรยากาศดาวบนทองฟ�าไดอยาง
ชัดเจน แตภายในหองยังสามารถเปดไฟไดจนถึงประมาณเที่ยงคืน) 

 
วันที่สี ่ วาดิรัม – เดดซ ี
 
เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของแคมป�ที่พัก 
  นําคณะนั่งรถกระบะเปดหลังคารับบรรยากาศทองทะเลทรายที่ถูกกลาวขานวา

สวยงามที่สุดของโลก แหงหนี่ง ดวยเมด็ทรายละเอียดสีสมอมแดง ปรับเปลี่ยนไปตาม
แสงของดวงอาทิตย ในสงครามอาหรับ ระหวางป ค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแหง
นี้ไดถูกใชเปนฐานบญัชาการรบของนายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอวเรนซ และเจาชาย
ไฟซาล ผูนําแหงชาวอาหรับ รวมรบขับไลกองทัพออตโตมัน  ที่เขามารุกรานเพ่ือ
ครอบครองดินแดน และตอมายังไดถูกใชเปนสถานที่ในการถายทําภาพยนตร             
ฮอลลีวูด เรื่อง “LAWRENCE OF ARABIA” (และในป ค.ศ.1963 สามารถกวาด
รางวัลออสการไดถึง 7 รางวัล และรางวัลจากสถาบันอื่นๆ อีกกวา 30 รางวัล นํา
แสดงโดย PETER O'TOOLE, OMAR SHARIF นําคณะทองทะเลทรายตอไปยัง 
ภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนแกะสลักกอน 

  ประวตัิศาสตรที่เปนภาพแกะสลักของชาวนาบาเทียนที่ แสดงถึงเรื่องราวใน
ชีวิตประจําวันตางๆ และรูปภาพตางๆ ผานชมเต็นทชาวเบดูอิน ที่อาศัยอยูใน
ทะเลทราย (โปรดเตรียมคาทิปคนขบัรถตามธรรมเนียม ทานละ 2 JOD (ดีนา 
จอรแดน)  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
  นําทานเดินทางสู ทะเลเดดซ ี(Dead Sea) (ระยะทางประมาณ 326 กิโลเมตร ใช

เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) ทะเลท่ีถูกบันทึกลงในหนังสือกินเนสบุควาเปนจุดที่
ตํ่าท่ีสุดในโลก ตํ่ากวาระดับนํ้าทะเลถึง 400 เมตร และมีความเค็มทีสุ่ดในโลก
มากกวา 20 เปอรเซ็นตของนํ้าทะเลทั่วไปทําใหไมมีสิ่งมชีีวิตอาศัยอยูไดในทองทะเล
แหงนี้ 

กลางวัน      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทานเดินทางเขาสูโรงแรมที่พักเพื่อทําการเช็คอิน จากนัน้ใหทานอิสระในการลงเลน

นํ้าทะเลและพิสูจนความจริงวาทานสามารถลอยตัวในนํ้าทะเลแหงนี้ไดจริงหรือไม ให
ทานเลือกบํารุงผิวพรรณโดยการพอกโคลนจากทะเลเดดซี หรือเลือกพักผอนตาม
อัธยาศัยภายในบริเวณโรงแรมที่พัก (การลงเลนนํ้าในทะเลนั้น มีวิธีขั้นตอนการลง
เลน และขอควรระวังตาง ๆ ควรฟงคําแนะนําจากมัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนา
ทัวร)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก RAMADA RESORT, DEAD SEA ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 

วันที่หา ทะเลเดดซ ี– อัมมาน 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
  จากนั้นทานเดินทางสู กรุงอัมมาน เมืองหลวงของจอรแดน (ระยะทาง 50 กโิลเมตร 

ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ถือเปนเมอืงที่มีผูคนอาศัยอยูมาตั้งแตอดีตจนถึง 
ปจจุบัน และมคีวามเกาแกที่สุดเมืองหนึ่งของโลก นําทานชมเมืองหลวง กรุงอัมมาน 
เมืองหลวงที่ตั้งอยูบนภูเขา 7 ลูก และมีประวตัิศาสตรยาวนานมากกวา 6,000 ป 
ผานชมยานเมืองเกา,เมืองใหม, ยานธุรกิจ, ตลาดใจกลางเมือง, ยานคนรวย ฯลฯ 
ชม ป�อมปราการแหงกรุงอัมมาน (Amman Citadel) บนยอดเขาสูงสุดในกรุงอัม
มาน ถกูสรางขึ้น เพ่ือเปนจุดสังเกตเหตบุานการเมืองตาง ๆ รอบเมอืง แมจะเหลือ
เพียงซากปรักหักพังแตยังสวยงาม และมีอายยุอนกลับไปตัง้แตสมัยยุคหิน เผยใหเห็น
อิทธิพลดานสถาปตยกรรมทีม่าจากยุคเหล็ก รวมถึงยุคโรมัน ยคุไบแซนไทน และยุคอุ
มัยยะฮ ชม วิหารเฮอรคิวลิส (Temple of Hercules) ที่สรางขึน้ระหวางป ค.ศ.
162-166 (พ.ศ. 705-709) วิหารแหงนี้ มขีนาดใหญกวาวิหารทีอ่ยูในโรมโบราณ
เสียอีก เดินผานทางเขาท่ีเปนแนวเสาระเบียงไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ขางใน จากนั้น
เคลื่อนตัวไปที่หินขนาดใหญที่อยูบริเวณปลายหนาผา ตรงนี้จะเปนจุดชมวิว พาโนรา
มาอันสวยงามของเมือง ใกลกันนั้นมมีือรูปกําปم�นขนาดใหญที่ทําจากหินออนเผยให
เห็นความขาวโพลนจนแทบไมมีเลือด  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

               จากนั้นผานชม พระราชวังของพระมหากษัตริยอับดลุลาหที่สอง (Raghadan 
Palace) ที่ตั้งอยูบนภูเขามีทําเลที่สวยงามที่สุดในกรุงอัมมาน และมีทหารคอยเฝ�าดู
และตรวจตราอยางเขมงวด   

  ชม โรงละครโรมัน อายุกวา 2,000 ป ที่ครั้งหนึ่งเคยเปนศูนยกลางของนครอัมมาน 
แตปจจุบันกย็ังทําใหผูท่ีพบเห็นไดทึ่งกับการวางแผนทางดานงานวิศวกรรมของโรมัน 
อันชาญฉลาดและมีดีไซนที่นาจดจํา โรงละครโรมัน แหงนี้เปนหนึ่งในแหลงทองเที่ยวที่
สวยงามมากที่สุดในอมัมาน โรงละคร มคีวามลาดเอียงลึกลงไป เอ้ือใหเสียงที่ไดยิน
รอบตัวนั้นมีคุณภาพเยี่ยม การออกแบบสุดสรางสรรคนี้สามารถบรรจุคนไดประมาณ 
6,000 คน สันนิษฐานวานาจะถูกสรางขึ้นระหวางป ค.ศ. 161-180 (พ.ศ. 704-
723) สมัยการปกครองของ แอนโทนิอุส ปซุส (Antoninus Pius)   

   
 
  
 
   
 
 
 

 ชม ยานตลาดเกา ของเมืองอัมมาน ประเทศจอรแดน ซึ่งตัง้อยูในเขตเมืองเกา ไม
ไกลจากโรมันเธียเตอร ตลาดจะเริม่คึกคัก เริม่เปดก็หลังเท่ียงวันไปแลว ตลาดที่นี่มีทั้ง
ของสด ของแหงอาหาร เครื่องใชไมสอย เส้ือผาเครื่องนุงหม ผัก ผลไม ถัว่งา ถั่ว
ตางๆ เครื่องเทศ ขนมปงหลากหลายชนิดมาก ขนมหวานที่ทําจากธัญพืช รานนํ้า
ผลไมจะมีประปรายบางรานขายชา กาแฟดวย บางรานขายเฉพาะนํ้าผลไม อาหาร
ฟาสฟู�ดของท่ีนี่คือรานขายเคบบัหรืออาหารประเภทแป�งหอเนื้อ อีกรานที่มีเยอะไม
แพกันคือ รานขายนํ้าหอม ที่มีทั้งแบบปรุงมาสําเร็จ บรรจุขวดแลว และแบบที่ให
ลูกคาเลือกปรุงกลิ่นเอาเอง และท่ีนี่จะเห็นแตผูชายเทานั้นที่ทํางานนอกบาน เพราะไม
อนุญาติใหผูหญิงทํางานนอกบาน และที่สําคัญเวลาเราจะถายภาพบุคคลจะตองขอ
เจาตัวเขากอนทุกครั้ง เพราะที่นี่ไมชอบใหใครถายภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งผูหญิง  



 

 

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
               ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานควนีอเลีย เพ่ือทําการเช็คอินไฟลท 

เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ  
18.45 น. ออกเดินทางสู เมืองคูเวต, โดยสายการบินคูเวตแอรเวย เที่ยวบินที่ KU564 

(บริการอาหารวางและเครื่องดื่มบนเครื่อง นํ้าหนักกระเป�าสูงสุดทานละ 2 ใบ ใบละ
ไมเกิน 23 กิโลกรัม) 

22.00 น. เดินทางถึงสนามบินคูเวต เปลี่ยนเครื่องบิน เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ  
23.25 น. นําทานออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินคูเวตแอรเวย เที่ยวบินที ่KU411 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
 
วันที่หก คูเวต – กรงุเทพฯ 
 
10.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

**************** End of Program ****************** 

 

****โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน
ของลูกคาเปนสําคัญ**** 

**ราคาอาจมีการปรบัข้ึน – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรบัขึ้นลง แตจะปรับตามความเปนจริงที่สายการ
บินประกาศปรับและที่มีเอกสารยืนยันเทานั้น โดยราคาที่เสนอคิด ณ วันที ่1 ธันวาคม 2562 ** 

 
ขอแนะนําและแจงเพื่อทราบ 
o สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 

ทาน แนะนําใหทาน เปดหองพัก เปน 2 หองจะสะดวกกบัทานมากกวา 
o ที่พักตามที่ระบุในรายการ เปนมาตราฐานทองถิ่นของประเทศจอรแดนระดบั 4 ดาว ซึง่อาจมี

ความแตกตางจากระดบัสากล (ขอสงวนสิทธ์ิในการยายเมืองเขาพัก ในกรณีที่ไมสามารถเขา
พักที่เมืองนั้น ๆ ได เชน ตดิงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา งานประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ  



 

 

o กรณีเดินทางเปนตัว๋กรุป หากออกตั๋วแลว ไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถเปลี่ยนวนั
เดินทางได 
 

อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลบัชั้นประหยัด แบบหมูคณะ (เดินทางไป-กลบัพรอมคณะ) โดยสายการ

บินคูเวตแอรเวย 
นํ้าหนักกระเป�าเดินทางสูงสุดทานละ 2 ใบ ใบละไมเกิน 23 กิโลกรมั และกระเป�าถือขึ้น
เครื่อง (Hand carry) ทานละ1 ใบ นํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก.  

 คาภาษีสนามบิน, ภาษนีํ้ามัน, คาประกันภัยทางอากาศ 
 คารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง  
 คาท่ีพักตลอดการเดินทาง (พักหองคู) ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดบัเดียวกัน 
 คาอาหารทุกมื้อตามระบุ, คาพาหนะ หรือรถรบั-สง ระหวางนําเท่ียว, คาเขาชมสถานที่ตามที่

ระบุในรายการ 
 คาวีซาประเทศจอรแดนแบบทองเที่ยวหมูคณะ  
 คาประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตแุบบหมูคณะวงเงินคารกัษาพยาบาลในตางประเทศสูงสุด 

5 แสนบาท /และเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสงูสุด 2 ลานบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
(ประกันภัยไมครอบคลมุผูท่ีอายุเกิน 80 ป)  

 ไกดทองถิ่น ผูมีประสบการณ คอยดูแลและใหความรู ตลอดการเดินทาง (ไมรวมคาทิป) 
 หัวหนาทัวร (ไกดไทย) ผูมีประสบการณนําเท่ียว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง (ไมรวมคาทิป) 
 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 ภาษีตาง ๆ เชน ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% ฯลฯ (สําหรับกรุปสวนตัวเทานั้น) 
 คาทําเอกสารผูถือตางดาว และ คาวีซาท่ีมคีาธรรมเนียม 
 คาพนักงานยกกระเป�าที่โรงแรม ทานผูเดินทางทุกทานจะตองดูแลทรัพยสินของทานดวย

ตนเอง ตามธรรมเนียมการเขาพักในโรงแรมทุกแหง หากทานใหพนักงานยกกระเป�าไปสงที่
หองพัก พนักงานยกกระเป�าจะไดรบัทิปตอบแทนเมื่อใหบริการขั้นตํา่ 1 JOD หรือเทียบเทา 



 

 

ตอกระเป�า 1 ใบ (แนะนําใหทุกทานรับผิดชอบกระเป�าของตนเองเพื่อความสะดวก, รวดเรว็ 
และปลอดภัย) 

 คาใชจายสวนตัวอื่น ๆ เชน คาโทรศัพท, คาซกัรีด, มินบิารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ ที่ไมไดระบุ
ไวในรายการ 

 คาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ และทางบริษัทขอเรียนใหทานทราบวา
รายการทัวรไมมบีรกิารแจกนํ้าดื่มระหวางวันออกทัวร    

 คาขี่ลา, ขี่อูฐ และรถมาลาก ที่เพตรา ฯลฯ  
 คาทิปมาท่ีเมืองเพตรา ทานละ 5 JOD  
 คาทิปคนขับรถจีป๊ที่ทะเลทรายวาริดัม ทานละ 2 JOD  
 คาทิปคนขับรถและไกดทองถิ่น เพ่ือเปนสินนํ้าใจตามธรรมเนียม ขัน้ตํ่า 30 USD ตอทาน 

ตลอดทริป 
 คาทิปสําหรับหัวหนาทัวรไทย เพ่ือเปนสินนํ้าใจตามธรรมเนียม ขั้นตํา่ 600 บาท ตอทาน 

ตลอดทริป 
 

เอกสารประกอบขอวีซาเขาประเทศจอรแดน 
 สําเนาหนังสือเดินทาง (SCAN) แบบชดัเจน มีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือน พรอมมีหนา

วางสําหรับประทบัตราเขาออกเมืองอยางนอย 2 หนา (***สําคัญมาก กรุณาอยา ขีดเขียน, 
แปะสติกเกอร, ปم�มสัญลักษณอะไรก็ตามลงในเลมพาสปอรต, หรือทําพาสปอรตฉีกขาด 
เพราะอาจมีผลทําใหทานถูกปฏิเสธ เขา-ออก ประเทศ***) 

 
การชําระเงิน  
งวดที่ 1 : สําหรับการจอง กรณุาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท (ภายใน 3 วัน หลัง

การจอง) พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง  (***สําคัญมาก กรุณาอยา ขีดเขียน, แปะสติก
เกอร, ปم�มสัญลกัษณอะไรก็ตามลงในเลมพาสปอรต, หรือทําพาสปอรตฉีกขาด เพราะ
อาจมีผลทําใหทานถูกปฏิเสธ เขา-ออก ประเทศ***) 

งวดที่ 2 : ชําระสวนที่เหลือ 30 วัน ลวงหนากอนออกเดินทาง 
หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบรษิัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัต ิ 



 

 

กรณียกเลิก  
o ยกเลิกกอนการเดินทาง 60 วนั ไมเก็บคาใชจาย (กรณียงัไมไดมีคาใชจายใด ๆ เกดิขึ้น)   
o ยกเลิกกอนการเดินทาง 45-59 วนั หักคามดัจํา 5,000 บาท + คาวีซา (ถามี) 
o ยกเลิกกอนการเดินทาง 30-44 วัน หักคามดัจําท้ังหมด + คาใชจายอ่ืน (ถามี) 
o ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
o ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 14 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
o ผูเดินทางท่ีไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักคาใชจาย 100%  
o กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรบัรองแพทยจากโรงพยาบาลรบัรองเปน

ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจรงิ 
o กรณีมีการยื่นวีซาแลวถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเกบ็

คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยืน่วีซา คามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือคาตั๋ว
เครื่องบิน คายกเลิกลาชาจากทางโรงแรม เปนตน   
 

หมายเหตุ 
1. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระ

โดยตรงกบัทางบริษัท จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯท่ีไดระบไุว
โดยทั้งหมด 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาในกรณ ีที่ผูเดินไมถึง 20 ทาน แตไมนอยกวา 16 ทาน 
และลูกคายังยืนยันความประสงคที่จะเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวรเพิ่ม 
3,000 บาทตอทาน โดยเปนการเรียกเก็บและตองไดรับความยินยอมจากทุกทานในคณะ หรือ
ทางบริษัทยินดคีืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจรงิซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดี
คืนเงิน ภายใน 3 วันทาํการ หรือจัดเสนอทัวรอื่นใหถาตองการ 

3. กรณีที่ลูกคายกเลิกการเดินทาง และมีการคืนมดัจํา จะดําเนินการคืนเงินภายใน 14 วัน 
ตามเงื่อนไขทางบริษัท 

4. กรณีทานสละสิทธิ์การใชบริการใด ๆ เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายและชําระ
เงินลวงหนาเบ็ดเสร็จกบับรษิัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุก
กรณ ียกเวนทานไดทําการตกลง หรือ แจงใหทราบกอนการเดินทาง 



 

 

5. กรณีสถานที่ทองเที่ยวใด ๆ ที่ระบใุนโปรแกรมปดทําการ เนื่องจากโปรแกรมทัวรเปนการ
เสนอขายลวงหนา บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเขาชม โดยจะจดัหา
สถานที่ทองเที่ยวอื่น ๆ เพ่ือทดแทนเปนลําดับแรก หรือคืนคาเขาชมแกคณะผูเดินทางแทน 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการรายละเอียดทองเที่ยวประการ กรณทีี่เกดิ
เหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน การนดัหยุดงาน  การประทวง  ภัย
ธรรมชาติ  การกอจราจล  อุบัติเหต ุ ปญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชนของผูเดินทางไวใหไดมากที่สุด 

7. กรณีทานถูกปฎิเสธเขา / ออก เมือง จากดานตรวจคนเขา/ออกเมือง บริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว  หากทานถูกปฎิเส
ธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง  

8. ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบ หากทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง 
เพราะโดยปกตินักทองเท่ียวใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เลมสีเลือดหมู 

9. การขอทีน่ั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มี
คุณสมบัตติามที่สายการบินกําหนด เชน ตองสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ไมมปีญหาดาน
สุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉกุเฉินและอํานาจในการใหท่ี
นั่ง LONG LEG ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น 

10. โรงแรมที่พัก ในจอรแดนสวนใหญมีเครื่องปรับอากาศ แตที่พักในเขตอุทยานแหงชาติ 
ทะเลทรายวาดิรับสวนใหญจะมีเพียงฮีทเตอรใหความอบอุนเนื่องจากเปนพื้นท่ีทะเลทรายที่มี
อากาศเย็นในชวงกลางคืน และหองพัก 3 ทาน  (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจดัเปน 2 
เตียง และ SOFA BED ซึ่งมกัมคีวามแตกตางกัน ซึง่อาจจะทําใหทานไมไดหองพักตดิกัน
ตามที่ตองการ หรืออาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของ
แตละโรงแรม 

11. กรณีเดินทางโดยลูกคาจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) ในกรณีลูกคาดําเนินการ
เรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคาตองดําเนินการมาพบคณะ
ทัวรดวยตัวเอง และตองรับผิดชอบคาใชจายในการมาพบคณะใหญดวยตัวเอง รวมถึงหาก
กรณีเท่ียวบินของคณะใหญเกิดความลาชาหรอืยกเลิกเที่ยวบินอันดวยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 



 

 

12. ตั๋วเครื่องบิน 
a. ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลบั หากทานตองการเลื่อนวัน

เดินทางกลับ ทานจะตองชําระ คาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน 
เปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณีที่ยกเลิกการ
เดินทาง ถาทางบรษิัทไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลวผูเดินทางตองรอ Refund ตามระบบของ
สายการบินเทานั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทําการ Refund ไดเทานั้น) 

b. ทานที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจงฝ�ายขายกอนเพื่อขอคํายืนยันวาทัวร
นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แนนอน หากทานออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไดรบัการยืนยัน
จากพนักงาน แลวทัวรนั้นยกเลิก บริษัทฯไมสามารถรบัผิดชอบคาใชจายใดๆที่เกี่ยวของกับ
ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได 
 

กระเป�าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
o กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสในกระเป�าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เชน มดีพับ กรรไกร

ตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เปนตน กรุณาใสในกระเป�าเดินทางใบใหญ หามนําติดตวัขึ้นบน
เครื่องบินโดยเด็ดขาด 

o วัตถุที่เปนลักษณะของเหลว อาท ิครีม โลชั่น นํ้าหอม ยาสีฟน เจล สเปรย และเหลา เปนตน 
จะถูกทําการตรวจอยางละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเครือ่งไดไมเกิน 10 ชิ้น ใน
บรรจุภัณฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกันในถุงใสพรอมที่จะสําแดงตอ
เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ( 
ICAO ) 

o หากทานซื้อสินคาปลอดภาษีจากสนามบิน จะตองปดผนกึถุงโดยระบ ุวันเดินทาง เท่ียวบิน จึง
สามารถนําขึ้นเครื่องได และหามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเดด็ขาด 
 
 
 
 
 
 



 

 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ 
o สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องบิน คือ 23 

กิโลกรมั ตอ 1 ใบ (สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ง
ขึ้นกับแตละสายการบนิ) การเรียกเก็บคาระวางนํ้าหนักเพ่ิมเปนสิทธ์ิของสายการบินที่ทานไม
อาจปฎิเสธได หากนํ้าหนักกระเป�าเดินทางเกนิกวาที่สายการบินกําหนด 

o สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีนํ้าหนกัไมเกิน 7 
กิโลกรมัและมีสัดสวนไมเกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหนวยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 
35 x 55 สําหรบัหนวยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter) 

o ในบางรายการทัวร ที่ตองบินดวยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป�าอาจจะถกู
กําหนดใหตํ่ากวามาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตสายการบิน บริษัทขอสงวนสทิธ์ิ
ไมรับภาระความรับผดิชอบคาใชจายในนํ้าหนกัสวนเกิน 

o กระเป�าและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกินไป ไมเหมาะกบัการเปนกระเป�าถือขึ้น
เครื่องบิน (Hand carry) 

o ของมีคาทุกชนดิ ขอแนะนําไมควรใสเขาไปในกระเป�าใบใหญที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะ
หากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใชตามกฎไออาตาเทานั้น ซึ่งจะชดใชให
ประมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดวยนํ้าหนักกระเป�าจริง ทั้งนี้จะชดเชยสูงสุดไมเกิน USD 
400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 
(Business) ดังนั้นจงึไมแนะนําใหโหลดของมีคาทุกประเภทลงกระเป�าใบใหญ 

o กรณีกระเป�าใบใหญเกิดการสูญหายระหวางการทองเที่ยว (ระหวางทัวร ไมใชระหวางบิน) 
โดยปกตปิระกนัภัยการเดินทางท่ีบริษัททัวรไดจัดทําใหลูกคาจะไมครอบคลุมคาชดเชยในกรณี
กระเป�าใบใหญสูญหาย ทุกทานตองดูแลและระวังทรัพยสินสวนตัวของทาน 

o กรณีกระเป�าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบชดเชย
คาเสียหายใหทานได ดังนั้นทานตองระวังทรพัยสินสวนตัวของทาน 
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