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The Mystic of Jordan 

7 DAYS 4 NIGHTS 

 เดนิทาง มีนาคม – มถุินายน 63  

ราคาแนะน าเพียง 46,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. ดไูบ – อมัมาน -  มาดาบา – ภเูขาเนโบ - เพตรา  

วนัท่ี 3. เพตรา - อคาบา 

วนัท่ี 4. อคาบา – ลอ่งเรือท้องกระจก - ทะเลทรายวาดรัิม 
วนัท่ี 5. สนกุสนานกบัการนัง่รถ 4X4 ขบัข่ีบนทะเลทราย -  ปราสาทเครัคแห่งครูเสด - ทะเลเดดซี 

วนัท่ี 6. นครเจอราช – โรมนัโบราณ – กรุงอมัมาน – ปอ้มปราการแห่งกรุงอมัมาน – สนามบนิ 

วนัท่ี 7. ดไูบ - กรุงเทพฯ 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศประต ู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบนิเอมเิรตส์ โดยมี

เจ้าหน้าท่ี คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

วันที่ 2 ดูไบ – อัมมาน -  มาดาบา – ภูเขาเนโบ - เพตรา 
01.05 น. ออกเดนิทางสูน่ครดไูบด้วยเท่ียวบนิ EK385 (มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

05.00 น. เดนิทางถึงกรุงดไูบ รอเปล่ียนเคร่ือง 

08.00 น.  ออกเดนิทางสูก่รุงอมัมาน ด้วยเท่ียวบนิ EK901 

** คณะเดนิทางตัง้แต่วันที่ 03 เม.ย. 63 ออกเดนิทางเวลา 07.30 และเดนิทางถึงเวลา 09.35 น.** 

09.40 น. 

 

 

 

ถึงสนามบินนานาชาติ Queen Alia กรุงอัมมาน (Amman)ประเทศจอร์แดน (Jordan) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง

และศลุกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) น าท่านเดนิทางสูเ่มืองมาดาบา (Madaba) หรือเมืองแห่งโมเสก ชม

โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ (Greek Orthodox Church of St. George) ถกูสร้างในราวปี ค.ศ. 600 ยคุของไบ

แซนไทน์ ชมภาพแผนท่ีดินแดนศกัดิสทิธ์ิแห่งเยรูซาเลม ตกแตง่โดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3 ล้านชิน้แสดงถึงพืน้ท่ีดินแดน

ศกัดิส์ทิธ์ิตา่งๆ ในแถบรอบทะเลเมดเิตอร์เรเนียน, เยรูซาเลม็, แมน่ า้จอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต์ ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 
 

กลางวัน 

 
 
รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  บ่าย       น าท่านเดินทางขึน้ชมภูเขาเนโบ (Mount Nebo) ดินแดนศกัดิ์สิทธ์ิท่ีตัง้อยู่บนเขาซึ่งเช่ือกันว่าน่าจะเป็นบริเวณท่ีเสียชีวติ
และฝังศพของโมเสส ผู้น าชาวยิวท่ีน าพาชาวยิวเดินทางจากอิยิปต์มายังเยรูซาเลม ชมโบสถ์อนุสรณ์โมเสส (The Moes 

Memorial Church) ภายในโบสถ์ประกอบไปด้วยภาพโมเสกสีบนพืน้โบสถ์อันล้าค่า แสดงถึงภาพชีวิตสมัพนัธ์ระหว่างคน , 
สตัว์ และธรรมชาต,ิ รูปคน ฯลฯ และยงัมีแท่นพธีิ ม้านัง่ ตามรูปแบบของศาสนาคริสต์ไว้ประกอบพิธีต่าง ๆ และอนญุาตให้ใช้



 
 
 
 
 
 

 

ในปัจจุบนั ในปี ค.ศ. 2000 โป๊ป จอห์น ปอลท่ี 2 เสด็จมาแสวงบุญท่ีน่ีและได้ประกาศให้เป็นดินแดนศกัดิ์สิทธ์ิ จากนัน้ชม
อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส (The Serpentine Cross sculpture) ซึ่งมีลกัษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดย
อุทิศเป็นสัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู ถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวันท่ีท้องฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น้า
จอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเบธเลเฮม และประเทศอิสราเอล ได้จากจุดนีอ้ย่างชัดเจน จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเพตรา 
(Petra) เมืองเพตรา มหานครศลิาทรายสีชมพู หรือ Rose City ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยเูนสโกปี 
ค.ศ. 1985 และ ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ (New 7 Wonders of the World) จากการ
ตดัสนิโดยการโหวตจากบคุคลนับล้านทั่วโลกในวนัมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07  มหานครสีดอกกุหลาบท่ีซ่อนตวัอยู่ในหุบเขาวาดี 
มูซา (Wadi Musa Valley) หรือหุบเขาแห่งโมเสส ถูกสร้างขึน้ในช่วงศตวรรษท่ี 4 ก่อนคริสตกาล โดยชาวนาบาเทียน 
(Nabataeans) และได้กลายมาเป็นนครแห่งการค้าขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นตลาด ซือ้สินค้าส าคญัท่ีสดุของโลกตะวนัออก ท่ีต่อมา
ถูกละทิง้เป็นเวลานานกว่า 700 ปี จนเม่ือมีนักส ารวจชาวสวิตเซอร์แลนด์ โยฮันน์ ลคุวิก บวร์กฮาร์ท เดินทางผ่านมาพบ เห็น
เข้าเม่ือปี พ.ศ. 2355 และน าไปเขียนในหนังสือช่ือ “TRAVEL IN SYRIA” จนท าให้เร่ิมเป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลายจนถึง
ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
ที่พัก เดนิทางเข้าสูท่ี่พกั GRAND VIEW PETRA หรือเทียบเท่า  

 

วันที่ 3 เพตรา - อคาบา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านชมเมืองเพตรา (Petra)  ให้ท่านได้ข่ีม้าระยะทางประมาณ 800 เมตร บนถนนทรายเพ่ือตรงเข้าสูห่น้าเมือง **
ไมร่วมคา่ทิปข่ีม้า โดยประมาณ 3-5 USD** (ไมร่วมคา่ข่ีลา, ข่ีอฐู, รถม้าลาก สนใจกรุณาตดิตอ่ท่ีหวัหน้าทวัร์) จากนัน้เดนิเท้า
กบัเส้นทางมหศัจรรย์กวา่ 1.5 กิโลเมตร ท่ีเกิดจากการแยกตวัของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน า้เม่ือหลายล้านปีก่อน เดนิ



 
 
 
 
 
 

 

ชมความสวยงามของผาหินสีชมพสูงูชนัทัง้ 2 ข้างทาง จนพบกบัความสวยงามของ มหาวหิารศักดิ์สิทธ์ิ เอล คาซเนท์ (Al-

Khazneh หรือ The Treasury) ซึ่งสนันิษฐานวา่สร้างในศตวรรษท่ี 1-2 เป็นวหิารท่ีแกะสลกัโดยเจาะเข้าไปในภเูขาสีชมพทูัง้
ลกู มีความสงู 40 เมตร และ มีความกว้าง 28 เมตร วิหารแห่งนีไ้ด้ถูกออกแบบโดยได้รับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้า
ด้วยกัน เช่น อิยิปต์, กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ เดิมทีถูกเช่ือว่าเป็นท่ีเก็บขมุทรัพย์สมบตัิของฟาโรห์อิยิปต์ นักประวตัิศาสตร์และ
นกัโบราณคดีได้ลงความเห็นตรงกนัว่า น่าจะสร้างขึน้เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองให้กบัผู้ปกครองเมือง, ใช้เป็นสถานท่ีท าพธีิกรรม
ทางศาสนา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางไปยงัเมืองอคาบา (Aqaba) เมืองท่าและเมืองท่องเท่ียวตากอากาศท่ีส าคญัของประเทศจอร์แดน เป็นเมือง

แห่งเดียวของประเทศจอร์แดนท่ีถกูประกาศให้เป็นเมืองปลอดภาษี   
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั CITY TOWER HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่ 4 อคาบา – ล่องเรือท้องกระจก - ทะเลทรายวาดรัิม 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมเมืองอคาบา แวะถ่ายรูปกบัทะเลแดง (Red Sea) ซึ่งเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัทางประวตัศิาสตร์ โดยทะเลแห่ง
นีค้รัง้นึงได้มีการกล่าวขานในพระคมัภีร์ของศาสนาคริสต์ว่า  โมเสสได้ท าอศัจรรย์แหวกทะเลแดงพาชาวอิสราเอลหนีให้รอด
พ้นจากการเป็นทาสของอียิปต์เพ่ือเดินทางไปสูแ่ผ่น ดนิแห่งพนัธสญัญาท่ีพระเป็นเจ้าทรงมอบให้กับชาวอิสราเอล โดยการชู
ไม้เท้าของโมเสส ทะเลแดงนีมี้น่านน า้ครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือประเทศจอร์แดน อิสราเอล อิยิปต์ และซาอุดิอาระเบีย 
จากนัน้น าท่านล่องเรือท้องกระจก (Big Glass Boat) แลน่ในทะเลแดง ชมความใสของน า้ทะเล, ปะการัง, ปลาทะเลหลาก
ชนิด, เมน่ทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ จากนัน้ ให้ท่านได้เดนิ ช้อปปิง้สนิค้าตา่งๆมากมาย ณ ตลาดของเมืองอาคาบา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลทรายวาดรัิม (Wadi Rum) ทะเลทรายแห่งนีใ้นอดีตเป็นเส้นทางคาราวานจากประเทศซาอฯุ เดนิทาง

ไปยงัประเทศซีเรียและปาเสลไตน์ เคยเป็นท่ีอยู่อาศยัของชาวนาบาเทียนก่อนท่ีจะย้ายถิ่นฐานไปสร้างอาณาจกัรอนัยิ่งใหญท่ี
เมืองเพตรา ในศกึสงครามอาหรับรีโวลท์ระหวา่งปี ค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแห่งนีไ้ด้ถกูใช้เป็นฐานบญัชาการในการบของ
นายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอว์เรนซ์ และ เจ้าชายไฟซาล ผู้น าแห่งชาวอาหรับร่วมรบกนัขบัไล่พวกออตโตมนัท่ีเข้ามารุกราน
เพ่ือครอบครองดินแดน และต่อมายังได้ถูกใช้เป็นสถานท่ีจริงในการถ่ายท าภาพยนต์ฮอลลีวูดอันยิ่งใหญ่ในอดีตเร่ือง 
“LAWRENCE OF ARABIA” ซึ่งได้รับรางวลัออสการ์ได้ถึง 7 รางวลั และรางวลัจากสถาบนัอ่ืนๆ มากกวา่ 30 รางวลั น าแสดง
โดย Peter O’Toole, Omar Sharif 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั SUN CITY HOTEL หรือเทียบเท่า  

*** โรงแรมทีท่ะเลทรายหอ้งพกัสว่นใหญจ่ะเป็นรปูแบบกระโจม***   

วันที่ 5 
สนุกสนานกับการน่ังรถ 4X4 ขับข่ีบนทะเลทราย -  ปราสาทเครัคแห่งครู
เสด - ทะเลเดดซี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านน่ังรถ Jeep 4X4 รับบรรยากาศท่องทะเลทรายท่ีถูกกล่าวขานว่าสวยงามท่ีสุดของโลกแห่งหนึ่ง ด้วยเม็ดทราย

ละเอียดสีชมพอูมส้มอมแดงอันเงียบสงบท่ีกว้างใหญ่ไพศาล สีของเม็ดทราบนัน้ปรับเปล่ียนไปตามแสงของดวงอาทิตย์ ชม
น า้พแุห่งลอว์ เรนซ์ สถานท่ีในอดีตนายทหาร ทีอี ลอว์เรนซ์ ทหารชาวอังกฤษใช้เป็นสถานท่ีพกั และคิดแผนการสู้รบกันพวก
ออตโตมนั น าท่านท่องทะเลทรายต่อไปยังภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนแกะสลกัก่อนประวตัิศาสตร์ ท่ีเป็นภาพแกะสลักของ
ชาวนาบาเทียนท่ีแสดงถึงเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัตา่งๆ และรูปภาพตา่ง ๆ  ผา่นชมเตน็ท์ชาวเบดอูินท่ีอาศยัอยู่ในทะเลทราย 
เลีย้งแพะเป็นอาชีพ จากนัน้น าท่านสู่เมืองเครัค (Kerak) ซึ่งตัง้อยู่บนท่ีราบสงูขนาดใหญ่ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อัน
งดงามข้างทาง ระหว่างทางขึน้สู่เขาโดยเฉพาะบริเวณท่ีถกูเรียกขานกนัว่าเป็นแกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน จากนัน้น าท่าน
ชมปราสาทเครัคแห่งครูเสด (Kerak Castle) ซึ่งสร้างในปี ค.ศ. 1142 โดย ผู้ปกครอง Payen Le Boutieller ในอดีตเป็น
เมืองศนูย์กลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสด และสร้างเพ่ือควบคมุเส้นทางทัง้ทางเหนือและใต้และใช้ในการตอ่สู้ ในสงครามครู
เสดกบักองทพัมสุลมิจนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1187 ได้ถกูเข้าท าลายโดยนกัรบมสุลิมภายใต้การน าทพัของซาลาดนิ (Saladin) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (Dead Sea) ซึ่งเป็นทะเลท่ีถูกบนัทึกลงใน กินเนสส์บุ๊ค ว่า เป็นจุดท่ีต ่าท่ีสดุในโลก มี

ความต ่ากว่าระดบัน า้ทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มท่ีสดุในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซนต์ของน า้ทะเลทั่วไป ท าให้ไม่มี
สิ่งมีชีวิตใดเลยอาศยัอยู่ได้ในท้องทะเลแห่งนี ้ให้ท่านอิสระในการลงเล่นน า้ทะเล และ พิสจูน์ความจริงว่าสามารถลอยตวัได้
จริงหรือไม ่(การลงเลน่น า้ในทะเลมีวธีิขัน้ตอนการลงเลน่ และข้อควรระวงัตา่งๆ ควรฟังค าแนะน าจากมคัคเุทศก์ท้องถิ่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั RAMADA HOTEL หรือเทียบเท่า 



 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 6 
นครเจอราช – โรมันโบราณ – กรุงอัมมาน – ป้อมปราการแห่งกรุงอัม
มาน – สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

น าท่านเดินทางสู่นครเจอราช (Jerash) 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวนัออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมนั โดยสนันิษฐานว่า
เมืองนีน้่าจะถกูสร้างในราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งนีไ้ด้ถูกแผ่นดินไหวครัง้ใหญ่ท าลาย และถูก
ฝังกลบโดยทราย หลงัจากนัน้ก็ได้สญูหายไปเป็นนับพนัปี ชมซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน (Hadrian 's Arch) จากนัน้น าท่าน
เดินเข้าประตทูางทิศใต้ชมโอวัลพลาซ่า (Oval Plaza) สถานท่ีชุมนุมพบปะสงัสรรค์ของชาวเมือง ชมโรมันโบราณ (South 

Roman Theatre) ซึ่งก็คือโรงละครทางทิศใต้ สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92 จผุู้ชมได้ถึง 3,000 คน มีจดุเสียงสะท้อนตรงกลางโรง
ละคร เชิญทดสอบกบัความอัศจรรย์เพียงพดูเบาๆ ก็จะมีเสียงสะท้อนก้องเข้ามาในหูของเรา จากนัน้น าท่านชมน า้พุใจกลาง
เมือง (Nymphaeum) ท่ีสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 191 เพ่ืออทุิศแดเ่ทพธิดาแห่งขนุเขา ซึ่งเป็นท่ีนบัถือของชาวเมืองแห่งนี ้ มีท่ีพน่น า้
เป็นรูปหวัสงิโตทัง้เจ็ด และตกแตง่ด้วยเทพตา่งๆ ประจ าซุ้มด้านบนของน า้พ ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางกลับสู่กรุงอัมมาน น าท่านชมเมืองหลวงกรุงอัมมาน (Amman) เมืองหลวงท่ีตัง้อยู่บนภูเขา 7 ลูก และมี

ประวตัิศาสตร์ยาวนานมากกว่า 6,000 ปี ผ่านชมย่านเมืองเก่า เมืองใหม่ ย่านธุรกิจ ตลาดใจกลางเมือง ย่านคนรวย ฯลฯ 
จากนัน้น าท่านชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (Citdael) ท่ีถกูสร้างขึน้เพ่ือเป็นจดุสงัเกตเหตกุารณ์ตา่งๆรอบเมือง ให้ท่าน
อิสระถ่ายรูปตรงจดุชมววิท่ีสวยท่ีสดุของเมืองแห่งนี ้ โดยมีฉากหลงัเป็นโรงละครโรมนัท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในประเทศจอร์แดนท่ี
สามารถจผุู้ชมได้ถึง 6,000 คน และ ตกึรามบ้านช่องท่ีตัง้อยู่บนภเูขาสงู อนัแปลกตายิ่งนกั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

21.00 น.  ได้เวลาพอสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิอมัมาน เพ่ือเตรียมตวัเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 



 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 7 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
01.45 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพด้วยเท่ียวบนิ EK906 

** คณะออกเดนิทางตัง้แต่วันที่ 25 มี.ค. 63 ออกเดนิทางเวลา 02.05 น. และเดนิทางถึงดูไบเวลา 06.05 น.** 

06.40 น. ถึงสนามบนิดไูบ รอเปล่ียนเคร่ือง 

09.30 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงเทพด้วยเท่ียวบนิ EK 370 (มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

** คณะออกเดนิทางตัง้แต่วันที่  25 มี.ค. 63 ออกเดนิทางเวลา 09.40 น. และเดนิทางถึงกรุงเทพเวลา 19.15 น.** 

18.40 น. ถึงสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

********************************************************* 

ราคาแนะน าเพียง 
The Mystic of Jordan  7 DAYS 4 NIGHTS 

โดยสายการบนิเอมิเรตส์ (EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที่ 24 - 30 มี.ค. 63 47,900.- 47,900.- 47,900.- 26,900.- 4,900.- 

วันที่ 9 – 15 เม.ย. 63 55,900.- 55,900.- 55,900.- 27,900.- 4,900.- 

วันที่ 20 – 26 พ.ค. 63 46,900.- 46,900.- 46,900.- 25,900.- 4,900.- 

วันที่ 2 – 8 มิ.ย. 63 46,900.- 46,900.- 46,900.- 25,900.- 4,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 



 
 
 
 
 
 

 

4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออก
บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดแูลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ธรรมเนียมวีซ่าจอร์แดน 
10. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะคา่บริการ) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 



 
 
 
 
 
 

 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 2 ใบ,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  (35 USD) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (21 USD) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใช้เวลาในการพจิารณาวีซ่าท่ีค่อนข้าง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ีตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางต้องมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากวา่ 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสือเดนิทาง ต้องเหลือวา่งส าหรับตดิวีซ่าไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   



 
 
 
 
 
 

 

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซ่าและคา่บริการย่ืนวีซ่า / คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ หรือคา่
ตัว๋เคร่ืองบนิ (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาต ิ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 


