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เท่ียวครบจัดเต็ม-ท่ีพักดี-นอนเพตรา-นอนเดดซี-ไม่เดินทางยอ้นไปมา  

***** จดุเด่นน่าสนใจของรายการท่องเท่ียว*** 
➢ กรุง-อัมมาน (AMMAN) เมืองหลวงที่มีประวตัิศาสตร์มากกว่า 6,000 ปี ผสมผสานยคุเก่าและยคุใหม่ อยา่งลงตวั 
➢ เพตรา (PETRA) มหานครศิลาทรายสีชมพูหรือนครสีดอกกุหลาบ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยแ์ห่งโลกใหม่  
➢ ทะเล เดดซี  ทะเลในฝันของใครหลายคนที่คร้ังหน่ึงตอ้งการมาทดลองว่า “ ลอยตวั ไดจ้ริง หรือ ไม่ ” 
➢ นครกรีก-โรมนัเจอราช ฉายา “เมืองพนัเสา” อดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกอนัย่ิงใหญ่ของอาณาจกัรโรมนั  
➢ ทะเลทรายวาดิรัม ที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหน่ึง ดว้ยเม็ดทรายละเอียดสีชมพกูวา้งใหญ่ไพศาล 
➢ ปราสาทอัจลุนของนกัรบครูเสด ใชใ้นการต่อสู้ในสงครามครูเสดกบักองทพัมุสลิม 
➢ ทะเลแดง ส่ิงมหัศจรรยท์างธรรมชาติ น ้าทะเลที่ใสที่สุด ชมแนวประการังเรือทอ้งกระจก 
➢ มาอิน น ้าตกน า้พุร้อน Unseen Jordan ความมหัศจรรยหุ์บเขาหินที่มีน ้าตกร้อน Onsen Jordan 

*พิเศษ* นอนนับดาวกลางทะเลทราย / พักในเพตรา / พักโรงแรมเดดซี พักผ่อนพอกโคลนลอยตัวเต็มท่ี!! 
 
 

AHLAN JORDAN 8 DAYS 
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วันที่หนึ่ง/8 เม.ย               สนามบินสุวรรณภูม ิ -/-/- 
     21.00 น.     คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน โรยลั จอร์แดนเนียล ช้ัน 4  แถว ประตู 7 แถว  

       Q01-02 เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ กรุณาสังเกตป้าย JORDAN IN DREAM 
 

วันที่สอง/9 เม.ย  อัมมาน  –  ปราสาทอัจลุน – นครเจอราช –  อัมมาน -/กลางวัน/เย็น 

00.30 น.  เหินฟ้าสู่กรุงอมัมาน ประเทศจอร์แดน โดยสายการบนิโรยลัจอร์แดนเนียล เที่ยวบินที่ RJ183 00.30-05.15 
เชิญท่านพกัผ่อนอิสระบนเคร่ืองทีวีส่วนตวัทุกที่นัง่ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  8.45 ชัว่โมง)  

05.15 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ  QUEEN ALIA ณ กรุงอมัมาน ประเทศจอร์แดน หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้
เมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
น าท่านเดินทางไปทางตอนเหนือของประเทศ ปราสาทอัจลุน (AJLOUN) หรือป้อมอัจลุน ปราสาทแห่งยคุสงคราม
เครัคถูกสร้าง ช่วง ค.ศ 1184-1185 เป็นผลงานของชาวมุสลิม ผูส้ร้างคือ Izz al-Din Usama หลานของชาลาดินที่
ไดรั้บมอบหมายให้สร้างป้อมปราการเพื่อสกดัดั้นการรุกคีบของชาวคริสตท์ี่มาจากฝ่ังตะวนัตก   

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
บ่าย ชม นครเจอราช (JERASH) หรือ “เมืองพันเสา” เป็นอดีต 1 ใน 10 หัว เมืองเอกตะวนัออกอันย่ิงใหญ่ของ
อาณาจกัรโรมนั สันนิษฐานว่าเมืองน้ีน่าจะถูกสร้างในราว 100 – 200 ปีก่อนคริสตกาล นครแห่งน้ีไดถู้กท าลายโดย
แผ่นดินไหวคร้ังใหญ่ และถูกทรายฝังกลบจนสูญหายไปเป็นนับพันปี ชม ซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน และ 
สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม น าท่านเดินเขา้ประตูทางทิศใต้ ชม โอวัลพลาซ่า สถานที่ชุมนุม พบปะ สังสรรค์ของ
ชาวเมือง, วิหารเทพซีอุส ฯลฯ โรงละครทางทิศใต้ (สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผูช้มไดถ้ึง 3,000 คน) ชม วิหาร
เทพีอาร์เทมิส เป็นเทพีประจ าเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ส าหรับท าพิธี
บวงสรวง และบูชายญัต่อเทพีองคน้ี์ น าท่านเดินเขา้สู่ ถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลกัเขา้เมือง 
เมื่อไดเ้วลาอนัควรน าท่านเดินทางสู่เมืองอมัมานเพื่อเขา้สู่โรงแรมที่พกั 

ค ่า  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารในโรงแรม (บุฟเฟย)์ 
 เขา้พกัโรงแรมระดบัส่ีดาวมาตรฐานทอ้งถิ่น  ณ เมืองอมัมาน MENA TYCHE HOTEL  
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วันที่สาม/ 10 เม.ย                                    เมาท์ เนโบ - มาดาบา -  เพตรา เช้า/กลางวัน/เย็น 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม – และเช็คเอา้ท ์
 น าท่านเดินทางสู่ เมาท์ เนโบ ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิที่ตั้งอยู่บนเขาซ่ึงเช่ือกนัว่าน่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิตและฝังศพ

ของโมเสส ชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ภายในเก็บส่ิงของต่างๆที่ขุดพบภายในบริเวณน้ี ชมอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์
สิทธ์แห่งโมเสส ลกัษณะเป็นไมเ้ทา้ในรูปแบบไมก้างเขน โดยอุทิศเป็นสัญลกัษณ์ของโมเสส และพระเยซู   ชม
และถ่ายรูปจุดชมวิว  น าท่านเดินทางสู่เมือง มาดาบา หรือเมืองแห่งโมเสด  เขา้ชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่ง
เซนต์จอร์จ สร้างขึ้นช่วงระหว่างศตวรรษที่ 6 ในยุคของไบแซนไทน์ ชม ภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรู
ซาเลม ที่อยู่บนพ้ืนโบสถ์แห่งน้ี และถูกตกแต่งโดยโมเสดสี ประมาณ 2.3 ล้านช้ินแสดงถึงพ้ืนที่ดินแดน
ศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ เช่น เยรูซาเลม, จอร์แดน, ทะเลเดดซี, อียิปต ์ฯลฯ 

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเพตรา ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 
เยน็ ค ่า  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารในโรงแรม  

 เขา้พกัโรงแรมระดบัส่ีดาวมาตรฐานทอ้งถิ่น  ณ เมืองเพตรา   

หมายเหตุ คืนน้ีแนะน าโปรแกรมเสริม Petra Night ท่านที่สนใจกรุณาแจง้หัวหนา้ทวัร์เพ่ือซ้ือเพ่ิมตามสถานการ์ณหนา้งาน 
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วันที่ส่ี/ 11 เม.ย                                         เพตรา เช้า/กลางวัน/เย็น 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านชมเมืองเพตรา (ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 ส่ิง

มหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านทั่วโลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07) 
ในปี ค.ศ. 1812 นกัส ารวจเส้นทางชาวสวิส นายโจฮนัน์ ลุดวิก เบิร์กฮาดท ์ ไดค้น้พบนครศิลาแห่งน้ี ใน 
วนอุทยานมีมา้ 800 เมตรไวบ้ริการ ผูท้ี่สนใจสามารถนัง่มา้ได ้โดยจ่ายค่านัง่มา้หรือค่าทิปคนจูงมา้ 5 USD /ท่าน/
เที่ยว ขี่ลา 15-20 USD/ท่าน, ขี่อูฐ 10 USD ราคาแลว้แต่ความสามารถในการต่อรอง ส าหรับรถมา้เหมาไปกบั 45 
JD นั่งได2้ท่านต่อรองไม่ได ้ ชมทศันียภาพรอบขา้งที่เป็นภูเขาทั้งสองฝ่ังน าท่านเดินเทา้เขา้สู่ถนนเขา้เมือง  SIQ 
เส้นทางมหัศจรรยก์ว่า 1.5 กิโลเมตร ที่เกิดจากการแยกตวัของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน ้ าเมื่อหลายลา้นปีก่อน 
สุดปลายทางของช่องเขาพบกบัความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ เดินชมสุสานต่างๆ ของชาวนา
บาเทียน, สุสานกษตัริย ์ฯลฯ ชมโรงละครโรมันแกะสลกัจากภูเขาโดยมีแนวราบที่นั่งเท่ากนั สันนิษฐานเดิมที
สร้างโดยชาวนาบาเทียน ต่อมาในสมยัโรมนัไดต้่อเติมและสร้างเพ่ิมเติมมีที่นัง่ 32 แถว จุผูช้มได3้,000 คน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น  
บ่าย อิสระเก็บภาพแห่งความประทับโดยรอบเพตรา หรือเดินข้างเขาเพื่อไปทา้ยเมืองเพตรา โดยเกินขึ้นบนัใดหิน 

ประมาณ 800 ขึ้น  สู่ MONASTERY PETRA อารามหรือที่ประชุมลบัของกษตัร์ยหรือผูน้ าเมืองในสมยัก่อน 
ค ่า  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารในโรงแรม (บุฟเฟย)์ 

 น าท่านเขา้พกัโรงแรมระดบัส่ีดาวมาตรฐานทอ้งถิ่น  ณ เมืองเพตรา  
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วันที่ห้า/ 12 เม.ย            เมืองอคาบา – ลงเรือท้องกระจก – ทะเลทรายวาดิรัม  เช้า/กลางวัน/เย็น 
เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม – และเช็คเอา้ท ์ 

น าท่านเดินทางสู่เมือง เมืองอคาบา (Aqaba) เดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง เมืองท่าและเมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่
ส าคัญของประ เทศจอร์แดน เป็นเมืองแห่งเดียวของประเทศจอร์แดนที่ถูกประกาศให้เป็นเมืองปลอดภาษี น า
ท่านลงเรือท้องกระจก (GLASS BOAT) แล่นในทะเลแดง ทะเลที่มีน่านน ้าครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ ประเทศ
จอร์แดน, อิสราเอล, อิยิปต ์และ ซาอุดิอาระเบีย ชมความใสของน ้าทะเล, ปะการัง, ปลาทะเลหลากชนิด ฯลฯ  

เที่ยง         รับประทานอาหารบนเรือ  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ทะเลทรายแห่งน้ีในอดีตเป็นเส้นทางคาราวานจากประเทศ 

ซาอุฯ เดินทางไปยงัประเทศซีเรียและปาเสลไตน์ ในศึกสงครามอาหรับรีโวลทร์ะหว่างปี ค.ศ. 1916-1918 

ทะเลทราย แห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นฐานบญัชาการในการรบของนายทหารชาวองักฤษ ทีอี ลอวเ์รนซ์ และเจา้ชาย 
 ไฟซาล ผูน้ าแห่งชาวอาหรับร่วมรบกนัขบัไล่พวกออตโตมนัที่เขา้มารุกรานเพื่อครอบครองดินแดน และต่อมา

เป็นสถานที่จริงในการถ่ายท าภาพยนตฮ์อลลีวูดอนัย่ิงใหญ่ในอดีตเร่ือง “LAWRENCE OF ARABIA”  

 น าท่านนัง่รถกระบะเปิดหลงัคารับบรรยากาศทอ้งทะเลทรายวาดิรัมที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลก
แห่งหน่ีง ดว้ยเม็ดทรายละเอียดสีส้มอมแดงอนัเงียบสงบที่กวา้งใหญ่ไพศาล ชมสถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอี 
ลอวเ์รนซ์ ทหารชาวองักฤษใช้เป็นสถานที่พกั และคิดแผนการสู้รบกนัพวกออตโตมนั น าท่านทอ่งทะเลทราย
ต่อไปยงัภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนแกะสลกัก่อน ประวตัิศาสตร์ ที่เป็นภาพแกะสลกัของชาวนาบาเทียนที่แสดง
ถึงเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัต่างๆ และรูปภาพต่าง ๆ ผ่านชมเตน้ทช์าวเบดูอินที่อาศยัอยูใ่นทะเลทราย เลี้ยง
แพะเป็นอาชีพ ฯลฯ (เป็นธรรมเนียมปฏิบตัิในการให้ทิปท่านละ 1 USD แก่คนขบัรถ) 

ค ่า  รับประทานอาหาร ในแคม้ป์กลางทะเลทราย แบบทอ้งถิ่นของชนเผ่าเบดูอิน  
                     RUM MAGIC CAMP, PANORAMIC TENT  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

2304-0503-JORDAN                                                            www.smileytour.com                                                                         Page 6 of 9 

วันที่หก/13 เม.ย                                   วาดิรัม - เดดซี เช้า/กลางวัน/เย็น 
เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม – และเช็คเอา้ท ์ 
 อิสระเก็บภาพแห่งความประทบัใจบริเวณโดยรอบแคม้ป์กลางทะเลทรายวาดิรัม  
 เมื่อไดเ้วลาอนัควรน าท่านเดินทางสู่ เดดซี ทะเลเดดซี (ใชเ้วลาประมาณ 4-5 ช.ม) ทะเลเดดซี เป็นจุดที่ต ่าที่สุดใน

โลก มีความต ่ากว่าระดบัน ้าทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเคม็ที่สุดในโลกมากกว่า 20% ของน ้าทะเลทัว่ไป ท า
ให้ไม่มีส่ิงมีชีวิตใดเลยอาศยัอยูไ่ดใ้นทอ้งทะเลแห่งน้ี อีกทั้งเดดซีเป็นจุดต ่า  ที่สุดใน โลกจึงท าให้บริเวณน้ีมีอ็อก
ซิเจนและอากาศสดช่ืนถึงเมืองเดดซี  

เที่ยง              รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารในโรงแรมที่พกั บุฟเฟย ์

บ่าย น าท่านเขา้สู่ที่พกั ซ่ึงโรงแรมที่พกัมีหาดส่วนตวัสามารถเดินลงหาดไดเ้ลยหรือจะใชบ้ริการรถรับ-ส่ง ของ
โรงแรม ให้ท่านไดเ้ขา้ห้องพกั เปลี่ยนเส้ือผา้เพ่ือลงเล่นน ้าเดดซี ใชเ้วลาตามอธัยาศยั และสามารถลงอีกรอบ
ตอนเชา้ได ้เพื่อสุขภาพผิวอุดมดว้ยแร่ธาตุ หรือจะอิสระว่ายน ้าในสระว่ายน ้าของโรงแรม 

ค ่า               รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารในโรงแรมที่พกั บุฟเฟย ์

                   อิสระพกัผ่อนโรงแรมในเมืองเดดซี RAMADA RESORT DEAD SEA  HOTEL  
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วันที่เจ็ด/14 เม.ย         Ma’in Hot Spring น ้าแร่ร้อน- ป้อมปราการ แห่งกรุงอัมมาน เช้า/กลางวัน/เย็น 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม – และเช็คเอา้ท ์
 น าท่านเดินทางสู่ Ma’in Hot Spring น ้าแร่ร้อนของจอร์แดน มีประวติัสืบยอ้นไปไดต้ั้งแต่สมยัโรมนั ที่ทหารชาว

โรมนัไดค้น้พบที่แห่งน้ี และไดใ้ช้น ้าแร่ที่น้ีในการรักษาอาการอาการบาดเจ็บ กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ ณ ฮอตสปริง
แห่งน้ีที่มีช่ือเสียงในสรรพคุณการรักษามากมาย รักษาอาการปวดหลงั กระดูก หรือแม้กระทั้งการรักษาโรค
โลหิต ไหลเวียน ต่างๆ ท าให้ที่แห่งน้ีเหมาะเป็นอย่างย่ิงส าหรับท่านที่จะไดผ่้อนคลายอย่างเต็มที่อย่างร่ืนรมย์
ท่ามกลางธรรมชาติอนัสวยงาม  (กรุณาเตรียมชุดเพ่ือลงน ้าพุร้อน และชุดเปลี่ยนหลงัจากขึ้นน ้าพุร้อนดว้ย ทั้งน้ี 
ณ น ้าพุร้อน มาอิน ไดจ้ดัเตรียมผา้เช็ดตวัไวใ้ห้ท่านแลว้) 

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น 
บ่าย น าท่านชมเมืองหลวงอมัมาน ตั้งอยู่บนภูเขาทั้ง 7 ลูก และมีประวติัศาสตร์เก่าแก่ยาวนานกว่า 6,000 ปี ขึ้ นชม  

ป้อมปราการ แห่งกรุงอัมมาน (CITDAEL) ถูกสร้างขึ้นเพ่ือเป็นจุดสังเกตเหตุบา้น การเมืองต่างๆรอบเมือง เชิญ
อิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองแห่งน้ี โดยมีฉากหลงัเป็น โรงละครโรมัน ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
ประเทศจอร์แดน จุผูช้มได ้6,000 คน และตึกรามบา้นช่องที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง อนัแปลกตาย่ิงนกั ชม วิหารเฮอร์
คิวลิส ที่สันนิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 161–180 ในสมยัโรมนั พระราชวังเก่าอุมเมยาด สร้างขึ้น
ในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผูน้ าชาวมุสลิมของราชวงศ์ ในสมัยมุสลิมไดเ้ขา้มาปกครองประเทศจอร์แดน ซ่ึง
ภายในประกอบห้องท างาน, ห้องรับแขก ฯลฯ ให้ท่านใชเ้วลาอิสระในการชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง ของที่ระลึก 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
20.00 น. จากนั้นน าท่านสู่ สนามบินเพ่ือเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย 

หมายเหตุ โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนไดใ้ห้เหมาะสมกบัเวลาและสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง และ รูปภาพใชใ้นการอธิบายโปรแกรมเท่านั้น 
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วันที่แปด/15 เม.ย                             สนามบินสุวรรณภูมิ -/-/- 
01.55 น. ออกเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย ดว้ยสายการบิน โรยลัจอร์แดนเนียล เที่ยวบินที่ RJ 182 0210 1515 
15.25 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวิสดิภาพและความประทบัใจ  

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

วันเดินทาง 2566 (คณะ16ท่านขึน้ไป) ระดับที่พัก พักคู่ พักเดี่ยวเพ่ิม 

8-15 เม.ย  4 ดาว 79,900 9,500 
 
เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง 
1.จองพร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการย่ืนขอวีซ่าตามที่ก  าหนด  
2.ส่วนที่เหลือช าระภายใน 1 เดือนก่อนเดินทาง หรือตามวนัที่ระบุในใบยืนยนัจองทวัร์ เน่ืองจากจะตอ้งใชใ้นการออก
ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยืนยนัการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต 
3.การยกเลิกทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิหักเงินตามค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นตามจริง  
 
อัตรานี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั โดยสายการบิน RJ ชั้นประหยดั  
2. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง  
3. ค่าห้องพกัในโรงแรมระดบั 4  ดาว ตามที่ระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั รวมทั้งส้ิน 5 คืน  
4. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการพร้อมน ้าด่ืมระหว่างมื้อ และระหว่างวนั 2 ขวด ต่อวนั 
5. คา่บตัรเขา้ชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ 
6. ไกดท์อ้งถิ่นประเทศจอร์แดนภาษาองักฤษ และหัวหนา้ทวัร์ไทยในกรณีผูเ้ดินทาง 15 ท่านขึ้นไป 
7. ค่าวีซ่าแบบหมู่คณะประเทศจอร์แดน  
8. ค่าประกนัอุบตัิเหตุแบบหมู่คณะรายละเอียดกรรมธรรม ์
 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยวแบบหมุ่คณะ Jordan 
- หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือการใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง และตอ้งมีหนา้ว่างเหลือส าหรับประทบัตราวี
ซ่า และตราประทบัเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม สแกนหรือถ่ายรูปส่งทางอีเมลห์รือส่งทางไลน์ 
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อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมส่ังพิเศษ 
5. ค่าทิปขี่มา้, ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถมา้ ฯลฯ , ค่าทิปรถมา้ที่เมืองเพตรา และค่าทิปคนขบัรถในทะเลทรายวาดิรัม 
6. ค่าทิปไกด ์3USD/ ท่าน/วนั และพนกังานขบัรถโดยเฉลี่ย 2USD/ท่าน/ วัน คอื ทั้งทริปจ านวน 5 USDX6 วนั =30 USD 

ส าหรับหัวหนา้ทวัร์ไทยทิปตามความพอใจ (วนัละ3USDขึ้นต ่า) X 8 วนั 
 
เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง 
1.จองพร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการย่ืนขอวีซ่าตามที่ก  าหนด  
2.ส่วนที่เหลือช าระภายใน 3 สัปดาห์ ก่อนเดินทาง หรือตามวนัก าหนดที่ระบุในใบยืนยนัการจองทวัร์ 
3.กรณียกเลิกทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิหักเงินตามค่าบริการและค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นตามจริง 
 
 หมายเหตุ 
1.ในกรณีที่ไม่ครบ 16 ท่าน จะไม่มีหัวหนา้ทวัร์เดินทางดว้ย หรือปรับราคาขึ้นตามผูเ้ดินทางจริง 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ข
ไดแ้ละจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์
และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
3.เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
4. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตฯเพื่อให้อยู่ใน
ดุลพินิจของสถานทูตฯ เร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของ
บริษทัฯ เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรง ทาง
บริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 
5.ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจน
ความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  
6. หากสายการบินมีการยกเลิกเที่ยวบินหรือหากมีเหตุการณ์ประการใดที่เกิดขึ้นจากสายการบินทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีเพื่อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์หนา้งานที่เกิดขึ้นจริง 
7. หากสายการบินมีการยกเลิกเที่ยวบิน, เที่ยวบินล่าช้า หรือหากมีเหตุการณ์ประการใดที่เกิดขึ้นจากสายการบิน ซ่ึงท า
ให้เกิดผลกระทบกบัท่านผูม้ีบินเที่ยวภายในประเทศ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นใดๆ 
7. ในกรณีที่ผลตรวจเป็นติดเช้ือโควิด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆที่เกิดขึ้น 
8. ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถระบุที่นั่งได ้กรณีขอที่นัง่พิเศษ บริษทัฯจะท าการขอที่กบัทางสายการบินให้ ทั้งน้ีบริษทัฯไม่ยืนยนัจะได้
ตามค าขอซ่ึงขึ้นอยูก่บัสายการบินและจ านวนที่นัง่ผูโ้ดยสารในแต่ละเที่ยวบิน 


