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07.00 น.คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูม ิหนา้เคานเ์ตอร์ สายการบิน OMAN AIR ชั้น 4 แถวQ
พร้อมเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกข์องบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับ

09.10 น.ออกเดินทางสู่มัสกตั MCT โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY818

(บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) ที่นั่งบนเคร่ือง 3-3-3

12.05 น.เดินทาง ถึงสนามบินประเทศโอมาน (MCT มสักัต) (ใช้เวลาในการเดนิทาง 6 ช่ัวโมง)

เวลาที่มสักตั ช้ากว่าไทย -3 ช่ัวโมง  (แวะเปลีย่นเคร่ือง 2 ช่ัวโมง 50 นาที สู่อมัมาน )

 14.05 น. ออกเดินทางสู่ AMM (อมัมาน ควนีอาเลยี) โดยสายการบิน OMAN AIR เทีย่วบินที่ WY413 

(ใช้เวลาเดนิทาง 3 ช่ัวโมง 50 นาที) มแีซนวสิ น า้ผลไม้ กาแฟ ชา ให้บริการบนเคร่ือง

16.05 น.คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาต ิQUEEN ALIA ณ กรุงอมัมาน ประเทศจอร์แดน
หลงัผ่านพธีิตรวจคนเข้าเมอืแล้ว จะมเีจ้าหน้าที่ด้าน  VISA มาคอยอ านวยความสะดวกแก่คณะทัวร์
(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ช่ัวโมง)
หลงัจากรับสมัภาระเรียบร้อยแลว้ ออกจากประตูไป ทางดา้นซา้ยมือ ท่านสามารถแลกเงิน,ซ้ือSIM INTERNET ไดเ้ลย
ราคาขึน้อยู่กบั GB ความแรงของ Internet data 

-INTERNET BUNDLE  6GB = 17 USD , 12GB = 19 USD , 18GB = 22 USD  

ค ่า บริการอาหารค ่า  ณ โรงแรมที่พกั

น าท่านเข้าพกัโรงแรม ระดับ 4 ดาว SADEEN AMMAN HOTEL@AMMAN หรือเทียบเท่า

วนัแรก (-/-/D) สนามบินสุวรรณภูมิ- โอมาน MCT - อมัมาน AMM 
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เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้านีน้ าท่านเดินทางสู่นครเจอราช
ชมนครเจอราช(JERASH)หรือเมอืงพนัเสาเป็นอดีต 1 ใน 10 หวัเมืองเอกตะวนัออกอนัยิ่งใหญ่ของอาณาจกัรโรมนั สันนิษฐานวา่

เมืองน้ีน่าจะถูกสร้างในราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งน้ีช่ือวา่ ในปี ค.ศ. 749

นครแห่งน้ีไดถ้กูแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่ท าลาย และถูกฝังกลบโดยทรายหลงัจากนั้นกไ็ดสู้ญหายไปเป็นนบัพนัปี

ชมซุ้มประตูกษตัรย์เฮเดรียนและสนามแข่งม้าฮิปโปโดรม น าท่านเดินเขา้ประตูทางทิศใตช้ม โอวลัพลาซ่า สถานท่ีชุมนุม พบปะ
สงัสรรคข์องชาวเมือง, วิหารเทพซีอุสฯลฯโรงละครทางทิศใต(้สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92) จุผูช้มไดถึ้ง 3,000 คน มีจุดเสียง
สะทอ้นตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกบัความอศัจรรย ์เพียงพดูเบา ๆ กจ็ะมีเสียงสะทอ้นกอ้งเขา้มาในหูของเรา ชมวหิารเทพี
อาร์เทมสิ เป็นเทพีประจ าเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับท าพิธีบวงสรวง และบูชายญัต่อ
เทพีองคน้ี์ แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นใน

วนัทีส่อง (B/L/D) อมัมาน – เจอราช- อจัลุน– เพตรา
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น าท่านเดนิเข้าสู่ถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลกัท่ีใชเ้ขา้-ออกเมืองแห่งน้ี บนถนนนั้นยงัมีร้ิวรอยทางของลอ้รถมา้

, ฝาท่อระบายน ้า, ซุม้โคมไฟ, บ่อน ้าด่ืมของมา้ ชมน า้พุใจกลางเมอืง (NYMPHAEUM) สร้างในราวปี ค.ศ. 191 เพ่ืออุทิศแด่

เทพธิดาแห่งขนุเขา ซ่ึงเป็นท่ีนบัถือของชาวเมืองแห่งน้ี มีท่ีพ่นน ้าเป็นรูปหวัสิงโตทั้งเจด็ และตกแต่งดว้ยเทพต่างๆ ประจ าซุม้

ดา้นบนของน ้าพุฯลฯ

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ร้านอาหาร

จากน้ันน าท่านเดินทางไปยงัเมืองอจัลุน อยูท่างดา้นเหนือของเมืองเจอราชไปเล็กนอ้ยเมืองท่ีตั้งอยูบ่นภูเขาสู

ท่ีหอ้มลอ้มไปดว้ยป่าตน้สนและตน้มะกอก ชมปราสาทแห่งเมืองอจัลุนถูกสร้างโดยพวกนกัรบมุสลิม ในปี ค.ศ.

1184 -1185 ใชเ้ป็นป้อมทหารในการต่อสู้รบกบัพวกนกัรบครูเสด และในปี ค.ศ. 1260 ถูกเขา้ท าลายโดย

กองทพัมองโกลส์

ได้เวลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่เมืองเพตราค ่า

บริการอาหารค ่า  ณ โรงแรมที่พกั

 น าท่านเข้าพกัโรงแรม ระดับ 4 ดาว PETRA PANORAMA HOTEL@ PETRA หรือเทยีบเท่า 
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เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่าน ชมเมอืงเพตร้า (ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์อง
แห่งโลกใหม่ จากการตดัสินโดยการโหวตจากบุคคลนบัลา้นทัว่โลกในวนัมหศัจรรย ์07/ 07/ 07)

เมืองเพตร้า มหานครสีดอกกหุลาบที่ซ่อนตวัอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส (WADI MUSA)

มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานหลายพนัปีเคยเป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัทั้งชาวอีโดไมทจ์วบจนกระทัง่ถึงยคุรุ่งเรืองเฟ่ืองฟใูนการเขา้มา

ครอบครองดินแดนของชาวอาหรับเผา่เร่ร่อน นาบาเทียนในช่วงระหวา่ง 100 ปี ก่อนคริสตกาล และไดเ้ขา้มาสร้างอาณาจกัร,

บา้นเมือง ฯลฯ จนกระทัง่ในปีค.ศ. 106 นครแห่งน้ีตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของอาณาจกัรโรมนัท่ีน าโดยกษตัริยท์ราจนัและได้

ผนึกเมืองแห่งน้ีใหเ้ป็นหน่ึงในอาณาจกัรโรมนัแห่งแหลมอาระเบียตะวนัออก นครเพตร้าถึงคราวล่มสลายเม่ือหมดยคุของ

อาณาจกัรโรมนัท าใหช้าวเมืองนั้นละท้ิงบา้นเมืองจากกนัไปหมดท้ิงใหเ้มืองแห่งน้ีรกร้างไปพร้อมกบัการพงัทลายของเมืองหลงัจาก

เกิดแผน่ดินไหวหลายคร้ังจนสูญหายนบัพนัปีจวบจนในปี ค.ศ. 1812 นกัส ารวจเสน้ทางชาวสวิส นายโจฮนัน์ลุดวิกเบิร์กฮาดทไ์ด้

คน้พบนครศิลาแห่งน้ี และน าไปเขียนในหนงัสือช่ือ

TRAVEL IN SYRIA จนท าใหเ้ร่ิมเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่แพร่หลายจนถึงปัจจุบนั (ทุกท่านสามารถขี่ม้าภายในเส้นทางที่ม้าเดนิในเพตรา

ได้ ซ่ึงรวมอยู่ในค่าบัตรแล้ว เพยีงแต่ต้องจ่ายค่าทิปแก่คนจูงม้า ท่านละ 5 USD ต่อท่าน /ต่อเที่ยว หรือแล้วแต่การต่อรองราคา กบั

คนจูงม้ากรณีอยากขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ สอบถามโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่หรือสอบถามที่หัวหน้าทัวร์) ระยะทางท่ีเดินเขา้ไปใน

เพตรา ประมาณ  800 เมตร บนถนนทรายเพ่ือตรงเขา้สู่หนา้เมืองพร้อมชมทศันียภาพรอบขา้งท่ีเป็นภูเขาทั้งสองฝ่ัง ธารน ้า คลงั

สมบติั ภูเขาทั้งสองฝ่ังท่ีมีรูปร่างหนา้ตาต่างกนัออกไป

น าท่านเดนิเท้าเข้าสู่ถนนเข้าเมือง THE SIQ เป็นช่องทางเดินท่ีขนาบสองฝ่ังดว้ยหนา้ผา กวา่ 1.5 กิโลเมตรท่ีเกิดจากการแยกตวั

ของเปลือกโลกและการซดัเซาะของน ้าเม่ือหลายลา้นปีก่อน ส่วนใหญ่ทางเดินร่มๆ สบายๆ (ทางเดินค่อนขา้งลาดลง ไม่เหน่ือย

ระหวา่งทางกมี็มุมสวยๆ ใหเ้ก็บภาพเร่ือยๆ และมีบรรดาคนมาขายของท่ีระลึก เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพสููงชนัทั้ง 2

ขา้งคลา้ยกบัแคนยอนนอ้ย ๆ และ ส่ิงก่อสร้าง รูปป้ันแกะสลกั ต่างๆ

วนัทีส่าม (B/L/D) เพตรา -วาดิรัม- JEEP TOUR - AQABA
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มหาวหิารศักดิ์สิทธ์ิ เอล-คาซเนท์ (EL-KHAZNEH / TREASURY) สนันิษฐานวา่จะสร้างในราวศตวรรษท่ี

1-2 โดยผูป้กครองเมืองในเวลานั้นเป็นวิหารท่ีแกะสลกัโดยเจาะเขา้ไปในภูเขาสีชมพทูั้งลกู มีความสูง 40 เมตร และมีความกวา้ง

28 เมตร วิหารแห่งน้ีไดถ้กูออกแบบโดยไดรั้บอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเขา้ดว้ยกนั เช่น อิยิปต,์ กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายใน

ประกอบดว้ย 3 หอ้ง คือ หอ้งโถงใหญ่ตรงกลางและหอ้งเลก็ทางดา้นซา้ยและขวาเดิมทีถกูเช่ือวา่เป็นท่ีเก็บขมุทรัพยส์มบติัของ

ฟาโรห์อิยิปต์

ชมโรงละครโรมนั (ROMANTHEATRE)ท่ีแกะสลกัจากภูเขาโดยมีแนวราบท่ีนัง่เท่ากนัและมีความสมดุลไดอ้ยา่งน่าท่ึง สนันิษฐาน

เดิมทีสร้างโดยชาวนาบาเทียนต่อมาในสมยัท่ีโรมนัเขา้มาปกครองไดต่้อเติมและสร้างเพ่ิมเติม มีท่ีนัง่ 32 แถว จุผูช้มไดป้ระมาณ

3,000 คน /อสิระในการเดนิชมและถ่ายรูปภายในเมอืงเพตร้า

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ร้านอาหาร

หลงัรับประทานอาหารแลว้ น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดรัิม (WADI RUM) ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง 30 นาทีในการ

เดนิทาง ทะเลทรายแห่งน้ีในอดีตเป็นเสน้ทางคาราวาน จากประเทศซาอุฯเดินทางไปยงัประเทศซีเรียและปาเสลไตน์ (เคยเป็นท่ีอยู่

อาศยัของชาวนาบาเทียนก่อนท่ีจะยา้ยถ่ินฐานไปสร้างอาณาจกัรอนัยิ่งใหญ่ท่ีเมืองเพตร้า) ในศึกสงครามอาหรับรีโวลทร์ะหวา่งปี

ค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแห่งน้ีไดถ้กูใชเ้ป็นฐานบญัชาการในการรบของนายทหารชาวองักฤษ ทีอี ลอวเ์รนซ์และเจา้ชายไฟ

ซาล ผูน้ าแห่งชาวอาหรับร่วมรบกนัขบัไล่พวกออตโตมนัท่ีเขา้มารุกรานเพ่ือครอบครองดินแดนและต่อมายงัไดถ้กูใชเ้ป็นสถานท่ี

จริงในการถ่ายท าภาพยนตฮ์อลลีวดูอนัยิ่งใหญ่ในอดีตเร่ือง “LAWRENCE OF ARABIA”(และในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาด

รางวลัออสการ์ไดถึ้ง 7 รางวลั และรางวลัจากสถาบนัอ่ืนๆ มากกวา่30 รางวลั น าแสดงโดย PETER O'TOOLE, OMAR

SHARIF 

http://www.imdb.com/name/nm0001725/
http://www.imdb.com/name/nm0001725/
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น าท่านน่ังรถกระบะเปิดหลังคารับบรรยาอากาศท่องทะเลทราย ท่ีถูกกล่าวขานว่าสวยงามท่ีสุดของโลกแห่งหน่ีง ดว้ยเมด็ทราย

ละเอียดสีส้มอมแดง อนัเงียบสงบท่ีกวา้งใหญ่ไพศาล (สีของเม็ดทราบนั้นปรับเปล่ียนไปตามแสงของดวงอาทิตย)์ ชมน ้าพุแห่ง

ลอว์เรนซ์ สถานท่ีในอดีตนายทหาร ทีอี ลอวเ์รนซ ์ทหารชาวองักฤษใชเ้ป็นสถานท่ีพกัและคิดแผนการสูร้บกนัพวกออตโตมนั

ค ่า
บริการอาหารค ่า ณ กลางทะเลทราย CAMP WADI RUM

หลงัจากม้ืออาหารอนัแสนอร่อยแลว้ น าทุกท่าน กลบัสู่เมอืง อควาบา ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ  50 นาที

สู่เมืองท่าและเมืองท่องเท่ียวตากอากาศท่ีส าคญัของประเทศจอร์แดนเป็นเมืองแห่งเดียวของประเทศจอร์แดนท่ีถูกประกาศใหเ้ป็น

เมืองปลอดภาษีมีประชากรอาศยัราว 70,000 คน

 น าท่านเข้าพกัโรงแรม CITY TOWER HOTEL@AQABA ระดับ 4 หรือเทยีบเท่า

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่านเดินทาง สู่เมอืงอควาบา เมืองท่าและเมืองท่องเท่ียวตากอากาศท่ีส าคญัของประเทศจอร์แดนเป็นเมืองแห่งเดียวของประเทศ

จอร์แดนท่ีถกูประกาศใหเ้ป็นเมืองปลอดภาษีมีประชากรอาศยัราว 70,000 คน

น าท่านลง เรือท้องกระจก (GLASS BOAT) น ้าทะเลท่ีน่ีใสมาก แต่ดว้ยความลึกและการมองผา่นกระจกหนาจึงท าใหดู้ปะการังและ

ซากเรือไม่ค่อยชดัมาก น าท่านแล่นสู่จุดท่ีชมปะการัง ลึกแค่ประมาณ  5 -6 เมตร ส่วนจุดเรือจมลึกประมาณ 27 เมตร ปะการัง

โดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีสีสรร  สตัวท์ะเล  เช่น ปลาสิงโต ปลานกแกว้ Goby fish ปลิงทะเล หอยเม่น  และยงัเป็นแหล่งด าน ้าลึกท่ี

วนัทีส่ี่  (B/L/D)   อควาบา AQABA – เรือท้องกระจก –เครัคหรือโชบัค – อมัมาน
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มีช่ือเสียง ทะเลท่ีมีน่านน ้าครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ ประเทศจอร์แดน, อิสราเอล, อิยิปตแ์ละ ซาอุดิอาระเบีย ชมความใสของ

น ้าทะเล, ปะการัง, ปลาทะเลหลากชนิด, เม่นทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ (ทะเลแดงเป็นทะเลแห่งประวติัสาสตร์ ท่ีไดมี้การกล่าวขาน

ในพระคมัภีร์ของศาสนาคริสตว์า่ทะเลแห่งน้ีเป็นสถานท่ีโมเสสไดท้ าอศัจรรยโ์ดยการชูไมเ้ทา้แหวกทะเลแดงเป็นทางเดินพาชาว

อิสราเอลหนีใหร้อดพน้จากการตามล่าของทหารอิยิปต ์เพ่ือจบัไปเป็นทาสของอียิปตแ์ละจุดมุ่งหมายเพ่ือเดินทางไปสู่แผน่ดินแห่ง

พนัธะสญัญาท่ีพระเป็นเจา้ทรงมอบใหก้บัชาวอิสราเอล น่ันคือกค็ือกรุงเยรูซาเลมในปัจจุบัน)  *** หมายเหตุ ทุกท่านสามารถ ลง

ด าน ้าดูปะการังได ้เตรียมเส้ือไปเปล่ียนดว้ยน่ะค่ะ แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศและกปัตนัเรือ ***

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน BBQ บนเรือ

อาหารเท่ียงแบบบุฟเฟ่ตบ์นเรือ มีทั้งปลา ไก่ และแกะบาร์บีคิว ทานกบัผกัสลดัและแป้งโรตี

จากอควาบาเดินทางสู่เครัค ใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง ปราสาทเครัคจะปิดประมาณ 5 โมง

เราจึงน าท่านเท่ียวปราสาทครูเสดโชบคัแทน ซ่ึงมีความส าคญัและลกัษณะปราสาทคลา้ยๆกนั แต่ท่านจะเห็นบา้น

ใตถ้  ้าในสมยั 60 กวา่ปีท่ีผา่นมา บริเวณ นั้นๆ

น าท่านสู่ SHOUBAK ปราสาทครูเสดโชบัค หรือท่ีรู้จกักนัในพวกนกัรบครูเสดช่ือ มอนทรีลแห่ง ตะวนัออก (MONTREAL) สร้าง

ข้ึนโดยกษตัร์บอลดวิ์นท่ี 1 แห่งเยรูซาเลม ในปี ค.ศ. 1115 เพ่ือใชเ้ป็นป้อม ปราการควบคุมเสน้ทางกองคาราวานท่ีจะเดินทาง

จากดามสักสัไปอิยิปต ์ในอดีตเมืองแห่งน้ีมีชาวคริสตอ์าศยัอยู ่ราว 6,000 คน และในปี ค.ศ. 1189 ไดถ้กูท าลายลงโดยนกัรบ

มุสลิมภายใตก้ารน าทพัของ ซาลาดิน (SALADIN) บริเวณขา้งล่าง หรือเขาขา้งปราสาทโชบคั ท่านสามารถมองเห็นบา้นช่อง สภาพ

การอยูภ่ายในถ ่าหลงเหลืออยู่

หมายเหตุ  กรณทีีอ่อกจากอควาบาไว และสามารถตีไปทนัปราสาทเครัค เราจะน าท่านเทีย่วเครัค

ตามเดิม    จากนั้นน าท่าน สู่เมืองเครัค ซ่ึงตั้งอยู่บนท่ีราบสูงขนาดใหญ่ ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามขา้ง

ทางระหว่างทางข้ึนสู่เขา โดยเฉพาะบริเวณท่ีถูกเรียกขานกันว่าเป็น “แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน” "AL KARAK

CASTLE’’”ปราสาทเครัค ตั้งอยูท่ี่เมืองเครัค ทางตอนกลางของประเทศจอร์แดน นบัเป็นปราสาทท่ีมีขนาดใหญ่แห่งหน่ึง
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ในช่วงยุคสงครามครูเสด จากประวติัศาสตร์สงครามครูเสดเป็นสงครามระหวา่งคริสเตียนจากยโุรปและชาวมุสลิมซ่ึงยึด

ครองพื้นท่ีแถบน้ีรวมทั้งนครเยรูซาเล็ม นครศกัด์ิสิทธ์ิและสัญลกัษณ์ของศาสนาอบัราฮมัหลักทั้ งสาม (ศาสนายูดาย

ศาสนาคริสต ์และศาสนาอิสลาม) โดยชาวคริสต์ตอ้งการฟ้ืนฟูการเขา้ถึงท่ีศกัด์ิสิทธ์ิในและใกลเ้ยรูซาเล็มปราสาทเครัค

แห่งน้ีสร้างในศตวรรษท่ี 12 ปี ค.ศ. 1115 โดย King Baldwin ท่ี 1 แห่งเยรูซาเลม เพื่อเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการควบคุม

กองคาราวานในเส้นทางการคา้ขายท่ีเช่ือกบัประเทศอียิปตไ์ปยงักรุงดามสักสั ประเทศซีเรีย โดยตวัปราสาทสร้างดว้ยหิน

ก าแพงทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ หลงัคาโคง้ยาว แลว้ก็เจาะร่องแสงเล็กๆ ลกัษณะแบบน้ีท าให้ง่ายต่อการป้องกนัศตัรูปัจจุบนั

สถานท่ีแห่งน้ียงัคงเหลือโครงสร้างท่ีสมบูรณ์ การแวะเยี่ยมชมท่ีน่ี ท าให้เราได้เห็นมุมมองของการท าสงครามสมัย

ประวติัศาสตร์ (ครูเสด)

ค ่า น าท่านเดนิทางกลบั สู่กรุงอมัมาน

บริการอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั

น าท่านเข้าพกัโรงแรมระดบั 4 ดาว SADEEN AMMAN HOTEL @AMMAN หรือเทยีบเท่า

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น ำทำ่นเดินทำงสูเ่มืองมำดำบำ (ประมำณ 50 กิโลเมตร)  อดีตเส้นทำงส ำคญัสมยัโรมนั ดินแดนอนัศกัดิ์สทิธ์ิแหง่เยรูซำเลม็ และเมอืงแหง่

เร่ืองรำวของโมเสสที่ส ำคญัทำงหน้ำประวตัศิำสตร์ของศำสนำยดูำ, คริสต์ และอิสลำม ยงัเป็นศนูย์กลำงที่ขึน้ช่ือเร่ืองกำรท ำโมเสก เป็น

ศิลปะกำรตกแตง่ด้วยชิน้แก้ว, หิน, หรือกระเบือ้งชิน้เลก็ๆ ซึง่ใช้ในกำรตกแตง่มหำวิหำร หรือในปัจจบุนัใช้ประยกุต์ในกำรตกแตง่บ้ำนเรือน

หรือ เมืองแหง่โมเสก ชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แหง่เซนต์จอร์จ ถกูสร้ำงในรำวปี ค.ศ. 600 ยคุของไบแซนไทน์ ชมภำพแผนท่ีดินแดนศกัดิ

สทิธ์ิแหง่เยรูซำเลม ตกแตง่โดยโมเสกสตีำ่งๆ ประมำณ 2.3  ล้ำนชิน้แสดงถงึพืน้ท่ีดินแดนศกัดิ์สทิธ์ิตำ่งๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, 

เยรูซำเลม, แมน่ ำ้จอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขำไซนำย, อียิปต์ ฯลฯ 

วนัทีห้่า (B/L/D) อมัมาน –มาดาบา –MOUNT NEBO - ทะเล Dead Sea – อมัมาน
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น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาเมาท์เนโบ MOUNT NEBO มีความสูง 817 เมตร จากระดบัน ้ าทะเล เช่ือกนัว่าเป็นสถานท่ีฝังศพของ

โมเสส ผูน้ าชาวยิวส์ท่ีเดินทางจากอิยิปตม์ายงัเยรูซาเลม และเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดแห่งหน่ึงของจอร์แดน ท่ีแห่งน้ีเป็นสถานท่ี

สุดทา้ยของโมเสส ก่อนจะช้ีทางใหผู้สื้บทอดน าพาผูค้นไปยงัดินแดนพนัธสัญญา ในประเทศอิสราเอลปัจจุบนั เม่ือยืนอยู่บนยอด

เขาจะมองไปเห็นดินแดนแห่งพนัธะสัญญา THE PROMISED LAND  ท่ีโมเสสเคยเห็นบนยอดเขาน้ี และเป็นท่ีจาริกแสวงบุญของ

ชาวคริสต์มาแต่โบราณ และโบสถ์บนยอดเขาไดถู้กสร้างข้ึนในปลายศตวรรษท่ีส่ีเพ่ือเป็นการบ่งช้ีจุดท่ีคาดว่าโมเสสเสียชีวิต

MOUNT NEBOยงัเคยเป็นสถานท่ีมาเยือนของสันตะปาปา ของศาสนาคริสต์ โดยสันตะปาปาจอห์นปอลท่ี 2 ไดม้าแวะพ านกัท่ีน่ี

ระหวา่งการเดินทางไปเยือนดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ และไดป้ลกูตน้มะกอก สญัญลกัษณ์ของสนัติภาพไวข้า้งๆโบสถไ์บแซนไทนด์ว้ย

ชมพพิธิภัณฑ์ขนาดย่อม ภายในเกบ็ส่ิงของต่าง ๆ ท่ีขดุพบภายในบริเวณน้ี พร้อมทั้งมีภาพถ่ายต่าง ๆ ภาพถ่ายท่ีส าคญัคือภาพท่ี

โป๊บ จอห์น ปอลท่ี 2 เสดจ็มาแสวงบุญท่ีน่ีและไดป้ระกาศใหเ้ป็นดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ ในปี ค.ศ. 2000ชมอนุสรณ์ไมเ้ทา้ศกัด์ิสิทธ์

แห่งโมเสส ออกแบบเป็นลกัษณะเป็นไมเ้ทา้ในรูปแบบไมก้างเขน โดยอุทิศเป็นสญัลกัษณ์ของโมเสส และพระเยซู   เชิญถ่ายรูป

ณ จุดชมวิว โดยในวนัท่ีทอ้งฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น ้าจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ได้

จากจุดน้ีอยา่งชดัเจน

จากน้ันน าท่านเดนิทาง เดดซี

เที่ยง     บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต์ INTERNATIONAL)

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (DEAD SEA) ทะเลสาบเดดซีตั้งอยูพ่รมแดนระหวา่งอิสราเอลและจอร์แดน

เกิดจากน ้าท่ีไหลมาจากล าธารในจอร์แดน มีส่วนผสมของโซเดียมและแมกนีเซียม ท าปฏิกิริยากบัน ้าพุร้อนท่ีอยู่

ดา้นล่างทะเลสาบ โดยมีความเคม็ มากกวา่ทะเลอ่ืนถึง 4 เท่า มีความยาว 76 กิโลเมตร กวา้งถึง 18 กิโลเมตร มีจุดลึก
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ท่ีสุดคือ 400 เมตร และอยูต่  ่ากวา่ระดบัน ้าทะเล 417.5 เมตร นบัเป็นพ้ืนท่ีท่ีอยูต่  ่ากวา่ระดบัน ้าทะเลมากท่ีสุดในโลก

น ้าในทะเลเดดซีมีความหนาแน่นมาก มีเกลือละลายในน ้าถึง 25% จึงท าใหว้ตัถุลอยเหนือน ้า แมแ้ต่คนวา่ยน ้าไม่เป็นก็

ลอยตวัไดใ้นเดดซีและถูกบนัทึกลงในหนงัสือ กินเนสส์ วา่ เป็นจุดท่ีต ่าท่ีสุดในโลก

เชิญท่าน อสิระในการลงเล่นน ้าทะเลและพสูิจน์ ความจริงว่าท่านลอยตวัได้จริงหรือไม่ (การลงเล่นน า้ในทะเลน้ันมวีิธีขั้นตอนการ
ลงเล่น และข้อควรระวงัต่างๆ ควรฟังค าแนะน าจากมคัคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์)

น าท่านเดินทางเขา้ สู่กรุงอมัมาน ระหว่างทางแวะซ้ือผลติภัณฑ์ที่ท าจากเดดซี เช่น โคลนพอกตวั พอกหนา้ สบู่ และสินคา้อ่ืนท่ีท า
จากเดดซีอีกมากมาย จากนั้นเดินทางต่อสู่กรุงอมัมาน

ค ่า บริการอาหาร ณ  โรงแรมที่พกั
น าท่านเข้าพกัโรงแรมระดบั 4 ดาว SADEEN AMMAN HOTEL @AMMAN หรือเทียบเท่า

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่านเดินทางชมDESERT CASERT กลุ่มปราสาทในทะเลทราย (DESERT CASTLES) 1 ใน 2 มรดกโลกของประเทศจอร์แดน
สร้างข้ึนเพ่ือใชใ้นการพกัของกองคาราวาน, ชมป้อมปราการกลางทะเลทราย ซ่ึงเป็นตวัอยา่งของศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบ
อิสลามยคุตน้ ๆ ท่ีสวยงาม มีการใชศิ้ลปะโมเสก เฟรสโก การแกะสลกับนหินและพ้ืนปูน รวมทั้งภาพวาด ป้อมเหล่าน้ีถกูใชเ้ป็น
จุดพกัของกองคาราวาน เพ่ือการเกษตรและ เป็นศูนยก์ลางการคา้ ใชก้างเตน็ทเ์พ่ือพกัอาศยัและยงัเป็นปราการใหก้บัผูป้กครองจาก
มณฑลท่ีห่างไกล ใชค้วบคุมดูแลเผา่เบดูอิน และยงัเป็นสถานบนัเทิง และป้องกนัศึกสงครามครูเสด

วนัที่หก (B/L/D) AMMAN CITADEL – ROMANS THEATER - ห้าง CITY MALL-CARREFOUR - โอมาน
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น าท่าน ชมรอบเมอืงหลวงกรุงอมัมาน เมืองหลวงท่ีตั้งอยูบ่นภูเขา7ลกูและมีประวติัศาสตร์ยาวนานมากกวา่ 6,000 ปีผา่นชมยา่น
เมืองเก่า,เมืองใหม่,ยา่นธุรกิจ,ตลาดใจกลางเมือง,ยา่นคนรวย ฯลฯ

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ชมป้อมปราการแห่งกรุงอมัมาน (CITDAEL) ถกูสร้างข้ึนเพ่ือเป็นจุดสงัเกตเหตุบา้น การเมืองต่างๆรอบเมืองเชิญอิสระถ่ายรูปตรง
จุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของเมืองแห่งน้ี โดยมีฉากหลงัเป็น โรละครโรมนั ROMANSTHEATER ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศจอร์แดน
จุผูช้มไดถึ้ง 6,000 คน และตึกรามบา้นช่องท่ีตั้งอยูบ่นภูเขาสูงอนัแปลกตายิ่งนกัท่ีสนันิษฐานวา่น่าจะถกูสร้างข้ึนระหวา่งปี ค.ศ.

161-180 ในสมยัโรมนั พระราชวงัเก่าอุมเมยาด สร้างข้ึนในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผูน้ าชาวมุสลิม ของราชวงศ ์ในสมยั
มุสลิมไดเ้ขา้มาปกครองประเทศจอร์แดนซ่ึงภายในประกอบหอ้งท างาน, หอ้งรับแขกฯลฯ
ผ่านชมพระราชวงัของพระมหากษตัริย์ อบัดุลลาห์ท่ีสอง (RAGHADAN PALACE),ท่ีตั้งอยู่บนภูเขามีท าเลท่ีสวยงามมากท่ีสุดใน
กรุงอมัมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอยา่งเขม้งวด

ปล่อยช้อปป้ิงตลาดพืน้เมอืงตามอธัยาศัย

ค ่า  บริการอาหารเยน็  ณ ร้านอาหาร

19.00น.  น าทุกท่านอ าลา จอร์แดน เดินทางสู่สนามบิน CHECK IN GROUP

สู่ท่าอากาศยานนานาชาติควนีอเลยีอมัมาน AMM

(โดยจะมีเจ้าหน้าที ่VISA เมื่อตอนขามาอ านวยความสะดวกแต่ท่าน)
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02.25 น.ออกเดินทางสู่สนามบิน ประเทศโอมานโดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY412

07.00 น.เดนิทางถึงสนามบินประเทศโอมาน (มสักัต MCT) เพือ่แวะเปลีย่นเคร่ือง

08.50 น. ออกเดนิทางกลบัสู่สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY815

18.00 น. เดนิทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูม ิด้วยความสวสัดิ์ภาพและความประทับใจ มรู้ิลมืเลอืน

อตัราค่าบริการ
โปรดศึกษารายละเอยีดให้ครบถ้วน

ก าหนดการเดินทาง
ราคาผูใ้หญ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง
(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)

พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

02-09 เม.ย. 65 55,888 54,888 53,888 7,500 

09-15 เม.ย. 65 58,888 57,888 56,888 8,500 

30 เม.ย.-06 พ.ค. 65

07-13 พ.ค. 65

14-20 พ.ค. 65

55,888 54,888 53,888 7,500 

เงื่อนไขในการจองทวัร์

งวดที ่1 : ส ารองที่น่ังจ่าย 20, 000 บาท /ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง

งวดที ่2 :ช าระยอดส่วนทีเ่หลอื ก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 20 วนั

หากไม่ช าระค่าใช้จ่ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ
** การเลือกท่ีนัง่บนเท่ียวบิน อาจไม่ไดต้ามท่ีร้องขอ ข้ึนอยูก่บั สถานการณ์ และท่ีนัง่วา่งของเท่ียวบินนั้นๆ เบ่ืองตน้ทางบริษทัฯ ไดท้ าการจองท่ีนัง่
แบบกลุ่มจากทางสายการบินไวแ้ลว้
ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต ่ากวา่ 15 ท่าน ทางผูจ้ดัรายการ //ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือเรียกเก็บค่าทวัร์เพ่ิมเติมตามความเหมาะสมใน
การเดินทางและจ านวนผูเ้ดินทาง ณ ช่วงเวลานั้น  หากกรณีผูร่้วมเดินทางในคณะส่วนใหญ่ ไม่ยนิดีจ่ายเพ่ิม คณะทวัร์นั้น จ าเป็นตอ้งยกเลิกเดินทาง

วนัทีเ่จ็ด (-/-/-) โอมาน – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
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เอกสารประกอบขอวซ่ีาเข้าประเทศจอร์แดน
SCAN FILE สีชัดเจน กาง 2 หน้าเต็มๆ //หนงัสือเดินทางไทยท่ีมีอายใุนวนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือน และมีหนา้วา่ง
มากกวา่ 2 หนา้

กรณยีกเลกิ

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษทัฯจะคิดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนันั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได้

(ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเตม็จ านวน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี

กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัจะท าเร่ืองยื่นเอกสารไปยงัสายการบิน
โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกคร้ัง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ไดว้า่สามารถ
คืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะข้ึนอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆ
เป็นส าคญั

อตัราค่าบริการนีร้วม

ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบัโดยสายการบิน โอมานแอร์ (Oman Air) ชั้นประหยดั

โดยสายการบินโอมานแอร์ (Oman Air) ก าหนดน ้ าหนกัชั้นประหยดั อยู่ที ่ 30 กโิลกรัม //โดยมกีระเป๋า เดินทาง 1 ใบใหญ่เท่าน้ัน
ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง

ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน เป็นเตยีงคู่หรือเตยีงเดีย่ว ในโรงแรม ตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั รวมทั้งส้ิน 5 คนื
ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ
ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ
ค่าวซ่ีาประเทศจอร์แดน ในการยนืเอกสารใหแ้ลนดท์างจอร์แดนเป็นผูด้  าเนินการ
ค่าประกนัอุบติัเหตใุนการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (หมายเหต:ุ ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรับเด็กท่ีมี
อายนุอ้ยกวา่ 2 ปี และ ผูใ้หญ่อายมุากกวา่ 70 ปี ทางบริษทัประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพยีงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม

ค่าจดัท าหนงัสือเดินทาง
ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ฯลฯ
ค่าเช่าผา้เช็ดตวัและค่าเช่าตูล้อ็คเกอร์ ท่ีโรงแรม เดดซี รีสอร์ทแอนดส์ปา
ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ
ค่าข่ีลา, ข่ีอฐู, รถมา้ลาก ฯลฯ
 ค่าทิปมคุัเทศก์ พนักงานขับรถ ในประเทศจอร์แดน และ หัวหน้าทัวร์จากเมอืงไทย
(เป็นอตัราปกติตามมาตรฐาน ของการท่องเท่ียวประเทศจอร์แดน )

3 USD / ท่าน ส าหรับมคัคุเทศก์ท้องถิ่น x 6 วนั = 18 USD

2 USD / ท่าน ส าหรับคนขับรถต่อวนั x 6 วนั = 12 USD

3 USD /ท่าน ส าหรับหัวหน้าทัวร์ไทย x 7 วนั = 21 USD

รวมค่าทิป 51 USD/ท่านหรือประมาณ 1,680 บาทไทย
ค่าทิปอืน่ๆ
ค่าทิปม้าที่เมอืงเพตร้า ท่านละ 3 -5 USD แล้วแต่ต่อรอง / เที่ยว / ท่าน
ค่าทิปคนขับรถที่ทะเลทรายวาดรัิม ท่านละ 2 USD / เที่ยว / ท่าน
ค่าทิปยกกระเป๋า ตามโรงแรมที่พกั

ส าคญัมาก
ค่าตรวจโควดิ-19 ก่อนการเดนิทาง 72 ช่ัวโมง (ก่อนออกจากประเทศไทย)

ค่าตรวจโควดิ-19 หรือท า QR-Code เพือ่ใช้เดนิทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ (ขึน้อยู่กบันโยบายบางประเทศ)

ค่าตรวจโควดิ-19 ที่ต่างประเทศ เพือ่ใช้ผลตรวจในการเดนิทางกลบัประเทศไทย
ค่าตรวจโควดิ-19 และ ค่าโรงแรม AQ/SHA+ เมือ่เดนิทางกลบัมาถึงประเทศไทย
ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิ
บาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เคร่ืองดืม่ที่ส่ังเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอตัรา
ค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกคร้ัง)
ค่าภาษนี ้ามัน ที่สายการบินเรียกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบริษทัฯ ได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว
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หมายเหตุ

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน
ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตจุ าเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ
การจลาจล ต่างๆ
บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย จากสายการบินเม่ือเท่ียวบิน “ดีเลย”์ หรือล่าชา้? หรือ เหตุ
สุดวสิยั หรืออุบติัเหตุต่าง ๆ
ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่าน ้ ามนั หรือ ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษทั
สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดงักล่าวและแจง้ใหท่้านทราบ
เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใด
ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี
หากลูกคา้ท่านใด ยืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติั ลูกคา้ตอ้งช าระค่ามดัจ าทวัร์ท่ี 15,000 บาท  และค่าวซ่ีาตามท่ีสถานฑูตฯเรียกเก็บ

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง
และมีหน้าทีเ่หลอืไว้ประทบัตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า

** กรณถีือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิม่เติม **

**ไม่รับเล่มพาส ข้าราชการเดินทาง**

**ในกรณีทีผู้่โดยสาร มีไฟล์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกีย่วข้องกับวนัเดินทางทีท่่านได้ท าการจองไว้กบัทาง

บริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กบัทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตั๋วดังกล่าว

ถ้าเกดิข้อผดิพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี**




