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ไฮไลท!์! โปรแกรม อิสราเอล + จอรแ์ดน 8 วนั 5 คืน 

 บิน ROYAL JORDANIAN สดุคุ้ม เท่ียวแบบสบายๆ ไม่รีบเร่ง 

เท่ียวนครเยรซูาเลม็ นครแห่งสามศรทัธา (ยดูาย, คริสต,์ และมสุลิม) 

ชมนครเพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพ ู1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก 

พิเศษ : เน้นอาหารแบบบปุเฟตเ์มนู ให้ลกูค้าเลือกทาน และอาหารจีน 2 มือ้ 

ชมเขาเนโบ สถานทีเ่ชือ่วา่เป็นทีฝ่งัศพของ โมเสส หรอื นบมีซูา 

ทะเลเดดซี ทดลองลอยตวัในทะเลทีเ่คท็ทีส่ดุในโลก 

วาดิรมั  นัง่รถ 4WD ทอ่งทะเลทราย และนอนแคมป์ ชมดวงดาว 

อมัมาน เทีย่วชมเมอืง และชอ็ปป้ิงที ่CITY Mall 
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เดินทาง ไฟลท์ สนามบิน ต้นทาง สนามบินปลายทาง เวลาออก เวลาถึง 

2 เม.ย.66 
RJ 183 

RJ 342 

สวุรรณภมู ิ(BKK) 

อมัมาน ควนี อาเลยี (AMM) 

อมัมาน ควนี อาเลยี (AMM) 

เบนกเูรยีน (TLV) 

00:25 

07:00 

05:10 

07:45 

8 เม.ย.66 RJ 182 อมัมาน ควนี อาเลยี (AMM) สวุรรณภมู ิ(BKK) 02:15 15:15 

 

 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
โรงแรม 

เมือง 
อาหาร 

เช้า กลางวนั เยน็ 

1 กรุงเทพ, สนามบนิสวุรรณภูม ิ                                                          --- --- --- 

2 

สนามบนิสุวรรณภูม ิ- อมัมาน – เทลอาวฟี – เมอืง
เก่ายฟัฟา – เมอืงเก่าเยรูซาเลม็ - ก าแพงตะวนัตก 
- โดมศิลา – สถาบันพระวิหาร -  ห้องชัน้บน 
Upper Room - บา้นคายาฟาส      

St. George Hotel, 
Jerusalem  
หรอืเทยีบเทา่    

3 
เยรูซาเลม็ – เมอืงเยรโีค - เขาเนโบ – เมอืงมาดา
บา – ทะเลเดดซ ี              

Grand East Hotel,  
Dead Sea  
หรอืเทยีบเทา่    

4 
เดดซ ี– ปราสาทเครคั - นครเพตรา มหานครศลิา
ทรายสชีมพ ู

Petra Panorama,  
Petra 

หรอืเทยีบเทา่    

5 

วาดี มูซา – อควาบา - ล่องเรือท้องกระจก –
ทะเลทราย วาดริมั 

Al Sultana Luxury 
Camp,  

Wadi Rum  
หรอืเทยีบเทา่ 

   

6 
อุทยานวาดริมั - นัง่รถ 4WD ตะลุยทะเลทราย - 
อมัมาน             

Mena Tyche,  
Amman  
หรอืเทยีบเทา่    

7 
กรุงอมัมาน – ป้อมปราการแห่งกรุงอมัมาน – วหิาร
เฮอร์ควิลสิ – โรงละครโรมนั - อสิระชอ็ปป้ิงที่ห้าง 
CITY Mall - สนามบนิ                                                          

---------- 
   

8 
สนามบนิ – อมัมาน – สวุรรณภมู ิ                         

------------- 
 

--- --- 
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โปรแกรม การเดินทาง  

วนัแรก (1 เม.ย. 66) :   กรงุเทพ, สนามบินสวุรรณภมิู                                                            (-

/-/-) 

21.00 น. คณะพ ร้ อ ม กัน  ณ  สนามบินสุ ว รรณภูมิ  อาคารผู้ โ ดยสารขาออกระหว่ า งประ เทศ  ชั ้น  4 

ประตูทางเข้าหมายเลข  6 หรือ  7 เคาน์เตอร์ J15-J19 สายการบินรอยัล จอร์แดเน่ียน  (RJ) 

เจา้หน้าทีใ่หก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 

วนัท่ีสอง (2 เม.ย. 66) : สนามบินสวุรรณภมิู - อมัมาน – เทลอาวีฟ – เมืองเก่ายฟัฟา – เมืองเก่าเยรซูาเลม็ - ก าแพง
ตะวนัตก - โดมศิลา – สถาบนัพระวิหาร - ห้องชัน้บน Upper Room - บา้นคายาฟาส      

                                                                                                                   
 (B/L/D) 

00.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน โดยสายการบิน รอยลั จอร์แดเน่ียน เที่ยวบินที่ RJ183 (บริการอาหาร และ 
เ ค รื ่อ งดื ่มบน เค รื ่อ ง , กร ะ เ ป๋ า โหลด ใต้ท้ อ ง เ ค รื ่อ งท่ านล ะ  1 ใบ  น ้ า หนั ก ไม่ เ กิน  23 กิ โ ลกรัม 

และถือขึ้นเครือ่งได้อีกท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม โดยกระเป๋าจะถูกเช็คทรูจนถึง สนามบินเบนกูเรยีน 

(TLV) เมอืงเทลอาวฟี ประเทศอสิราเอล) 

05.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตอิมัมาน ควนี อาเลยี (AMM) ประเทศจอรแ์ดน เพือ่น าทา่นต่อเครือ่งบนิสู่
ประเทศอสิราเอล  

07.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงเทลอาวฟี อดตีเมอืงหลวงประเทศอสิราเอล ก่อนทีจ่ะท าการยา้ยมาเป็น กรุงเยรซูาเลม็ โดยสาย
การบนิ รอยลั จอรแ์ดเน่ียน เทีย่วบนิที ่RJ342 

07.45 น. เดนิทางถงึ สนามบินเบนกเูรียล (Ben Gurion Airport) เมอืงเทลอาวฟี อดตีเมอืงหลวงประเทศอสิราเอล 

น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร (เวลาทีป่ระเทศอสิราเอล ชา้กว่า ประเทศไทย 5 ชัว่โมง แนะน าใหทุ้ก
ทา่นปรบันาฬกิาเป็ฯเวลาทอ้งถิน่ทนัททีีไ่ปถงึเพือ่ความเขา้ใจทีต่รงกนัเวลานดัหมาย) 

น าท่านชม เมืองเทล อาวีฟ (Tel Aviv) เมอืงที่ใหญ่เป็นอนัดบัสอง ของอสิราเอล และเป็นเมอืงศูนย์กลางการคา้ 
พาณิชย์ การท่องเทีย่ว ทีม่คีวามนิยมมากทีสุ่ด ตัง้อยู่รมิฝ ัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ชื่อเตม็จรงิๆ มชีื่อว่า เทล อาวฟี-จฟัฟา แต่
ทัว่ๆไปจะเรยีกว่า เทล อาวฟี โดยเขตเมอืงเทล อาวฟี เริม่ก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1909 ทีบ่รเิวณเมอืงท่าของจฟัฟา (Jaffa) ใน
ยุครุ่งเรอืงของอาหรบั แต่ เทล อาวฟี มคีวามเจรญิรุ่งเรอืงอย่างรวดเรว็ ท าใหท้ัง้สองเมอืงถูกน ามารวมกนัในปี ค.ศ.  1950 
หลงัจากทีต่ัง้รฐัอสิราเอลไดส้องปี และไดถู้กก่อสรา้งใหเ้ป็นเมอืงสมยัใหม่ และไดร้บัเป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี 
ค.ศ. 2003   
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 ชมเขต เมืองเก่ายฟัฟา (Jaffa Old City) ซึง่ไดช้ื่อว่าเป็นเมอืงท่าทีเ่ก่าแก่อายุกว่า 3,000 ปี ชื่อเดมิของเมอืงคอื 
Yafo ใน ภาษาฮีบรูแปลว่าสวยงาม ในประวตัิศาสตร์เมอืงน้ีถูกครอบครองมาหลายยุคหลายสมยั ปจัจุบนัรฐัอิสราเอลได้
อนุรกัษ์เมอืงนี้ไวแ้ล้วอนุญาตใหศ้ลิปินพกั อาศัยท างานสรา้งสรรค์ และขายผลงานของตนเองแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยอืน ชม
ทา่เรอืทีเ่ก่าแก่แหง่หนึ่งของโลก หอนาฬกิาโบราณ น ้าพุโชคด ี

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ กรงุเยรซูาเลม (Jerusalem) (ระยะทางประมาณ 63 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
1 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของอสิราเอล ซึง่ถอืว่าเป็นหนึ่งในเมอืงหลวงที่มคีวามเก่าแก่ และมกีารโตแ้ยง้มากทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก 
อกีทัง้ยงัเป็นพืน้ทีป่ระวตัศิาสตรส์ าคญัของสามศรทัธา (ยดูาย, ครสิต ์และมุสลมิ) จนท าใหน้ าไปสูก่ารต่อสูแ้ย่งชงิดนิแดนอย่าง
ต่อเนื่องตลอดหลายศตวรรษ ชาวยวิถอืว่าทีน่ี่เป็นหวัใจ แห่งชาวยวิ ยกพระวหิารแห่งแรกขึน้เพื่อใหห้บีพนัธสญัญาปลอดภยั 
สถานทีศ่กัดสิทิธแ์ห่งชาวครสิต ์ซึง่พระเยซูถูกตรงึไวท้ีก่างเขนและลุกขึน้อกีครัง้ และส าหรบัศาสนามุสลมิ เป็นที ่ทีศ่าสดานบมีู
ฮมัหมดัเสดจ็ขึน้สูส่วรรคเ์พือ่รบัพระวจนะของพระเจา้ ค าวา่เยรซูาเลม็ แปลว่า “มรดกแห่งสนัติภาพ” ส าหรบัผูศ้รทัธาการไป
เยอืนกรุงเยรูซาเลม็ คอืการแสวงบุญไปยงัสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก จ านวนสถานทีท่่องเทีย่วทางศาสนาทีน่ี่อาจ
สรา้งความสบัสนใหก้บัผูเ้ขา้ชมครัง้แรก แต่โชคดทีีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วสว่นใหญ่และสิง่ทีน่่าสนใจจะถูกซ่อนอยู่ภายในเขตของย่าน 
Old City อนักะทดัรดั  
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน  

น าท่านเที่ยวชมเขตเมืองเก่าเยรูซาเล็ม Old Jerusalem City โดยเริ่มจาก ก าแพงตะวนัตก The 

Western Wall เป็นก าแพงดา้นตะวนัตกของพระวหิารหลงัทีส่องทีเ่หลอือยู่หลงัจากถูกโรมนัท าลาย ปจัจุบนัชาวยวิทัว่โลก
ถอืว่าเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีสุ่ด และโดยเฉพาะวนัส าคญัทางศาสนาจะมชีาวยวิมากมาย เดนิทางมาอธษิฐานรอ้งไหค้ร ่าครวญ
ต่อพระเจา้อย่างเนืองแน่น  ชม โดมศิลา Dome of The Rock สรา้งขึน้ในปี 624 โดยสุลต่านคาลโิอมาร ์ในพืน้ทีเ่ดยีวกบั
ของพระวหิารในยุคซาโลมอนและเฮโรด ชม สถาบนัพระวิหาร Temple Institute เป็นทีเ่ตรยีมอุปกรณ์ส าหรบัการสรา้ง
พระวหิารหลงัที่สาม ชม ห้องชัน้บน Upper Room ที่พระเยซูกบัเหล่าสาวกร่วมรบัประทานอาหารมื้อสุดท้าย และเตม็
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เป่ียมดว้ยพระวญิญาณ ชม บา้นคายาฟาส St Peter in Gallicantu บา้นของมหาปุโรหติคายาฟาส ทีส่อบสวนพระเยซู 
และเป็นสถานทีซ่ึง่เปโตรปฏเิสธพระเยซูก่อนไก่ขนั 3 ครัง้ 
 

 

 
 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมท่ีพกั 

พกัท่ี โรงแรม St. George Hotel, Jerusalem หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีสาม (3 เม.ย 66) : เยรซูาเลม็ – เมืองเยรีโค - เขาเนโบ – เมืองมาดาบา – ทะเลเดดซี                 (B/L/D) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเยรีโค (Jericho) (ระยะทางประมาณ 43 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  ซึ่ง
เป็นเมอืงเก่าแก่ทีบ่นัทกึไวใ้นประวตัศิาสตรโ์ลกว่าเก่าแก่ทีสุ่ดในโลก รูจ้กักนัในนามว่า Tel AL-Sultan คงเหลอืใหเ้หน็เป็น
ก าแพงป้องกนัเมอืง และหนิทีม่ใีนยคุหลายพนัปีทีแ่ลว้ ถูกท าลายลงในยคุโยชวูา  
 น าท่านชม Queser El Yehud (ระยะทางประมาณ 21 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี สถานที่ซึ่ง
พระเยซูรบับพัตศิมากบัยอหน์ทีแ่ม่น ้าจอรแ์ดน ซึง่อยูใ่กลท้ะเลเดดซ ีและใกลเ้คยีงกบับนัทกึจากพระคมัภรี ์ 
 

 
จากนัน้น าท่านผ่านด่านชายแดน เพื่อเดนิทางเขา้สู่เขตประเทศจอร์แดน หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรฝ ัง่
ประเทศจอรแ์ดน (กรุณาเตรยีม พาสปอรต์ เพือ่ใชใ้นการขา้มเขตแดน) 

น าท่านเดนิทางสู่ เขาเนโบ (Mt’ Nebo)  (ระยะทางประมาณ 50 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง* เนือ่งจาก
ตอ้งผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้ออกเมอืง)  ดนิแดนศกัดิส์ทิธิท์ีต่ ัง้อยู่บนเขา สถานทีซ่ึง่เชื่อกนัวา่น่าจะเป็นบรเิวณทีเ่สยีชวีติ และฝงั
ศพ ของโมเสส (ศพัทใ์นศาสนายดูาห ์และศาสนาครสิต์) หรอื นบมีซูา (ศพัทใ์นศาสนาอสิลาม )ผูน้ าชาวยวิเดนิทางจากอยีปิต์ 
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ไปยงัเมอืงคานาอนั และเป็นผูน้ าค าสอนบญัญตัสิบิประการของ พระยะโฮวาหล์งมาเผยแผ่สูม่นุษย ์ชม โบสถอนุ์สรณ์โมเสส ที่
สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงโมเสส อนุสรณ์แห่งนี้สนันิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 300-400 ในยุคไบเซนไทน์ ตอนต้น
ครสิตศ์กัราช ภายในเป็นพพิธิภณัฑข์นาดย่อมเกบ็สิง่ของต่าง ๆ ทีข่ดุพบในบรเิวณนี้ พรอ้มทัง้มภีาพถ่าย ใหท้า่นชมววิ และเกบ็
ภาพที่จะมองเห็นทศันียภาพทัง้แม่น ้าจอร์แดน ทะเลเดดซี นครเจรโิค เมอืงเบธเลแฮม และเมอืงเยรูซาเล็ม หรอืดินแดน
ศกัดิส์ทิธิ ์
  
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน 

น าท่านเดนิทางสู ่เมืองมาดาบา (MADABA) (ระยะทางประมาณ 10 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี 
หรอืเมอืงแห่งโมเสก ว่ากนัว่าที่นี่มงีานศลิปะโมเสกที่สวยงามมาก เป็นเมอืงท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมที่น่าสนใจแห่งหนึ่งของ
ประเทศจอรแ์ดน ผูค้นตัง้ถิน่ฐานอยูท่ีน่ี่มานานกวา่ 4,500 ปี ชมโบสถก์รีกออโธ ดอกซ ์แห่งเซนตจ์อรจ์ บนพืน้โบสถม์แีผน
ทีท่ าดว้ยกระเบือ้งโมเสกสสีวยงามจ านวนกวา่ 2 ลา้นชิน้ ซึง่มคีวามส าคญัทางประวตัศิาสตรข์องโลก สรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่
6 หรอืราว ๆ ปี ค.ศ.600  (พ.ศ.1143) ในยุคไบเซนไทน์ แผนทีน่ี่แสดงใหเ้หน็พืน้ทีด่นิแดนศกัดิส์ทิธิต์่าง ๆ ในอดตี เนินเขา 
หุบเขา หมู่บา้น ตวัเมอืง ครอบคลุม ไปจนถงึปากแม่น ้าไนล ์ในแถบรอบทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน เยรซูาเลม จอรแ์ดน ทะเลเดดซ ี

และอยีปิต ์

       จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลเดดซี (Dead Sea) (ระยะทางประมาณ 33 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี 
ทะเลทีถู่กบนัทกึลงในหนงัสอืกนิเนสสว์า่เป็นจุดทีต่ ่าทีส่ดุในโลก ต ่ากวา่ระดบัน ้าทะเลถงึ 400 เมตร และมคีวามเคม็ทีส่ดุในโลก
มากกวา่ 20 เปอรเ์ซน็ตข์องน ้าทะเลทัว่ไป ท าใหไ้ม่มสีิง่มชีวีติอาศยัอยูไ่ดใ้นทอ้งทะเลแหง่นี้ ระหวา่งทางแวะใหท้า่นได ้ชอ็ปป้ิง
ท่ีร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑท่ี์ท าจากเดดซี เชน่ โคลนพอกตวั พอกหน้า สบู่ และสนิคา้อื่นทีท่ าจากเดดซอีกีมากมาย 
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น าท่านเดนิทางเขา้สู่โรงแรมที่พกัตดิชายหาดทะเลเดดซี เพื่อท าการเขา้เชค็อนิ และให้ท่านอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั ชม
บรรยากาศรมิทะเลเดดซ ีและเพลดิเพลนิในการลงเล่นน ้าทะเล และพสิจูน์ความจรงิว่าท่านสามารถลอยตวัในน ้าทะเลแห่งนี้ได้
จรงิหรอืไม่  (การลงเล่นน ้ าในทะเลนัน้มวีธิขี ัน้ตอนการลงเล่น และขอ้ควรระวงั ควรฟงัค าแนะน าจากมคัคุเทศก์ท้องถิน่ และ
หวัหน้าทวัร)์ 

 
 
ค า่      บริการอาหารค า่แบบบฟุเฟต ์ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ท่ีพกั     GRAND EAST, DEAD SEA ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีส่ี (4 เม.ย. 66) : เดดซี – ปราสาทเครคั - นครเพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพ ู  (B/L/D) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดินทางสู่ เมืองอลั-คารคั (AL-KARAK) (ระยะทางประมาณ 85 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 
ชัว่โมง) ตัง้อยู่บนทีร่าบสงูขนาดใหญ่ เพลดิเพลนิกบัทศันียภ์าพอนังดงามระหว่างทางขึน้เขา โดยเฉพาะบรเิวณ “แกรนดแ์คน
ยอนแห่งจอรแ์ดน” ชม ปราสาทเครคั (Kerak Castle) ทีถู่กสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1142 โดยในอดตีเคยเป็นหนึ่งในเมอืง
ศูนย์กลางของนักรบครูเสด เพื่อควบคุมเส้นทางส าหรบัต่อสู้ในสงครามครูเสด ทัง้จากทางเหนือและใต้ กบักองทพัมุสลิม
จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1187 ไดถู้กนกัรบมุสลมิเขา้ท าลายโดยภายใตก้ารน าทพัของซาลาดนิ 

 
 
  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองวาดี มูซา (Wadi Musa) (ระยะทางประมาณ 157 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี อนัเป็นทีต่ัง้ของ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย ์ของโลกยุคใหม่ ทีรู่จ้กักนัในนาม เมอืงเพตรา มหานครสี
ชมพ ู 

 
เท่ียง       บริการอาหารกลางวนัแบบบฟุเฟต ์ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน 
น าท่านชม นครเพตรา มหานครศลิาทรายสชีมพทูีแ่กะสลกัขึน้จากภูเขาทัง้ลกู สถานทีแ่ห่งนี้ซ่อนตวัอยู่ภายใตหุ้บเขาวาด ีมซูา 
ทีส่งูชนัประดุจเป็นปราการอนัยิง่ใหญ่ จนถูกลมืเลอืนไปจากความทรงจ าของผูค้นและสญูหายไปจากแผนทีน่านนบัพนัปี กระทัง้
ในปี ค.ศ.1812 (พ.ศ. 2355) มนีักส ารวจชาวสวติเซอร์แลนด์ โยฮนัน์ ลุควกิ บวร์กฮาร์ท เดนิทางผ่านมาพบ และออกมา
เขยีนหนังสอืเล่าขานถงึความสวยงามและความมหศัจรรยข์องนครเพตราแห่ง จงึท าใหเ้พตราเริม่ปรากฏแก่สายตาชาวโลกอกี
ครัง้ และในปี ค.ศ.1985 (พ.ศ. 2528) องคก์ารยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหเ้พตรา เป็นเมอืงมรดกโลก โดยกล่าวอธบิายไวว้า่ "เป็น
หนึ่งในสิ่งที่ล ้าค่ามากที่สุดของมรดกทางวฒันธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ"(one of the most precious cultural 

properties of man's cultural heritage ) และยงัได้รบัคดัเลือกเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหศัจรรย์ของโลกอีกด้วย 
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(แนะน าใหเ้ตรยีมผา้ปิดจมกูกนัฝุน่ตดิตวัไปดว้ย ราคาทวัรไ์ม่รวมรวมค่าขีอู่ฐ ขีล่า รถมา้ลาก สนใจกรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัร)์ น า
ท่านเดนิมุ่งหน้าไปนเสน้ทางมหศัจรรย์ที่ทางเขา้ออกของเมอืงเพตรา พร้อมชมทศันียภาพรอบขา้งที่เป็นภูเขาทัง้สองฝ ัง่ที่มี
รปูร่างหน้าตาต่างกนัออกไป จากนัน้เดนิเทา้เขา้สูเ่มอืงบรเิวณซอกเขาเรยีกวา่ซคิ SIQ เป็นหุบเขาสงูกวา่ 250 ฟุต ทีเ่กดิจาก
การแยกตวัของเปลอืกโลกและการกดัเซาะของน ้าเมื่อหลายลา้นปีก่อนจนเกดิเป็นช่องทางเดนิเลก็ ๆ ระหว่างหุบเขา ชมสสีนั
ความสวยงามของหนิสตี่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากธรรมชาต ิและยงัมภีาพศลิปะแกะสลกัจากภูเขา อาท ิรปูป ัน้แกะสลกัต่าง ๆ เชน่ รปู
ป ัน้เทพเจา้ต่าง ๆ รูปกองคาราวานอูฐ, รูปชาวนาบาเทยีน, ท่อส่งล าเลยีงน ้าเขา้สูเ่มอืง ฯลฯ อกีมากมาย เขา้เขตหน้าผาสงูชัน้
สองข้างทางสู่มหานครแห่งศิลาทรายสชีมพู ตื่นตาตื่นใจกบัความสวยงามของ มหาวิหารศกัด์ิสิทธ์ิ เอล-คาซเนท์ (EL-
Khazneh / Treasury) สถานทีแ่ห่งนี้ถูกสนันิษฐานว่า  สรา้งในราวศตวรรษที่ 1 - 2 โดยผูป้กครองเมอืงในเวลานัน้มหา
วหิารถูกแกะสลกัจากภูเขาสชีมพู ทัง้ลูก อย่างกลมกลนืได้สดัส่วนและสวยงามน่าอศัจรรย์ เป็นอาคารสองชัน้ อย่างน่าทึ่ง 
สนันิษฐานวา่เดมิทสีรา้งโดยชาวนาบาเธยีน อสิระในการเดนิชมและเกบ็ภาพบรรยากาศ ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเขา้เชค็อนิ ณ 
โรงแรมทีพ่กั และใหท้า่นอสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 
 
ค า่      บริการอาหารค า่แบบบฟุเฟต ์ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ท่ีพกั     PETRA PANORAMA HOTEL, PETRA ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีห้า (5 เม.ย. 66) : วาดี มูซา – อควาบา ล่องเรือท้องกระจก - ทะเลทรายวาดิรมั   (B/L/D)     

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองอควาบา (AQUABA) (ระยะทางประมาณ 120 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
เมอืงท่าและเมอืงท่องเทีย่วตากอากาศทีส่ าคญัของประเทศจอรแ์ดนเป็นเมอืงแห่งเดยีวของประเทศจอรแ์ดนทีถู่กประกาศใหเ้ป็น
เมอืงปลอดภาษมีปีระชากรอาศยัราว 70,000 คน  
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  น าทา่น ล่องเรือท้องกระจก (Glass Boat) ในอ่าว ทะเลแดง ซึง่ถอืเป็นทะเลแห่งประวตัศิาสตรท์ีไ่ดม้กีารกล่าวขาน
ในพระคมัภรีข์องศาสนาครสิตว์่าเป็นสถานทีโ่มเสสไดท้ าอศัจรรยโ์ดยการชไูมเ้ทา้แหวกทะเลแดงเป็นทางเดนิพาชาวยวิหนีจาก
การตามล่าของทหารอยีปิต ์เพื่อเดนิทางไปสู่ดนิแดนคนันาอนัแผ่นดนิแห่งพนัธะสญัญาทีพ่ระเป็นเจา้ทรงมอบใหก้บัชาวยวิ ซึง่
ปจัจุบนัเชือ่กนัวา่นัน่กค็อืกรุงเยรซูาเลมในปจัจุบนั ชมรอ่งรอยซากวฒันธรรมโบรานใตผ้นืน ้าทะเล น ้าทะเลทีน่ี่มคีวามใสมาก แต่
ดว้ยความลกึและการมองผ่านกระจกหนา จงึอาจท าใหก้ารดปูะการงัและซากเรอืไม่ค่อยชดัมากนกั ปะการงัโดยสว่นใหญ่ไม่ค่อย
มสีสีนั และอาจมโีอกาศไดเ้หน็สตัวท์ะเล เช่น ปลาสงิโต ปลานกแกว้ Goby fish ปลงิทะเล หอยเม่น แมงกะพรุน ฯลฯ  ทีน่ี่
ยงัเป็นแหล่งด าน ้าลกึทีม่ชีือ่เสยีง 

*** หมายเหต ุส าหรบัทา่นทีต่อ้งการลงเล่นน ้า กรุณาเตรยีมชุดไปเปลีย่น แต่ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศและกปัตนัเรอื*** 
 
เท่ียง      บริการอาหารอาหารกลางวนั แบบบฟุเฟ่ตบ์นเรือ  
 น าคณะเดนิทางสู่ เขตอุทยานวาดิรมั (WADI RUM)  (ระยะทางประมาณ 63 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 
ชัว่โมง) ทะเลทรายแห่งนี้ในอดตีเป็นเสน้ทางคาราวาน จากประเทศซาอุฯเดนิทางไปยงัประเทศซเีรยีและปาเสลไตน์ (เคยเป็นที่
อยู่อาศยัของชาวนาบาเทยีน ก่อนทีจ่ะยา้ยถิน่ฐานไปสรา้งอาณาจกัรอนัยิง่ใหญ่ทีเ่มอืงเพตรา) น าคณะเขา้ทีแ่คมป์ทีพ่กั เพือ่ท า
การเช็คอิน และให้ท่านอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั พร้อมดื่มด ่ากบับรรยากาศแสงสทีองร าไรของพระอาทิตย์ยามอสัดง ที่

ทะเลทรายวารดิมั 

OPTIONAL) : ทา่นทีส่นใจขีอู่ฐ ชมและเกบ็ภาพบรรยากาศพระอาทติยต์กทีท่ะเลทรายวารดิมั กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัร ์เพือ่
ท าการจองอฐู มคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิประมาณ 20–30JOD ราคาขึน้อยูก่บัแต่ละแคมป์ โดยทรปิใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.)  
 
ค า่  บริการอาหารค า่ แบบบฟุเฟต ์ณ ห้องอาหารของแคมป์ท่ีพกั 

ท่ีพกั AL SULTANA LUXURY CAMP – DELUXE TENT, WADI RUM หรือเทียบเท่า  
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วนัท่ีหก (6 เม.ย. 66) : อทุยานวาดิรมั - นัง่รถ 4WD ตะลยุทะเลทราย - อมัมาน              (B/L/D)     

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  น าทา่น นัง่รถกระบะเปิดหลงัคา 4WD รบับรรยากาศท่องทะเลทราย ทีถู่กกล่าวขานวา่สวยงามทีส่ดุของโลก 

แห่งหนี่ง ดว้ยเมด็ทรายละเอยีดสสีม้อมแดง ปรบัเปลีย่นไปตามแสงของดวงอาทติย ์ ในสงครามอาหรบั ระหวา่งปี ค.ศ. 1916–
1918 ทะเลทรายแห่งนี้ไดถู้กใชเ้ป็นฐานบญัชาการรบของนายทหารชาวองักฤษ ทอี ีลอวเ์รนซ ์และเจา้ชายไฟซาล ผูน้ าแห่งชาว

อาหรบั รว่มรบขบัไล่กองทพัออตโตมนัทีเ่ขา้มารุกรานเพือ่ครอบครองดนิแดน และต่อมายงัไดถู้กใชเ้ป็นสถานทีใ่นการถ่ายท า

ภาพยนตรฮ์อลลวีดู เรือ่ง “LAWRENCE OF ARABIA” (และในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวลัออสการไ์ดถ้งึ 7 รางวลั 

และรางวลัจากสถาบนัอื่นๆ อกีกวา่ 30 รางวลั น าแสดงโดย PETER O'TOOLE, OMAR SHARIF น าคณะทอ่ง
ทะเลทรายต่อไปยงั ภเูขาคาซารี ชมภาพเขยีนแกะสลกัก่อนประวตัศิาสตรท์ีเ่ป็นภาพแกะสลกัของชาวนาบาเทยีนที ่ แสดงถงึ
เรือ่งราวในชวีติประจ าวนัต่างๆ และรปูภาพต่างๆ ผา่นชมเตน็ทช์าวเบดอูนิ ทีอ่าศยัอยูใ่นทะเลทราย  

 
  จากนัน้น าคณะเดนิทางกลบัเขา้สูก่รุงอมัมาน (ระยะทางประมาณ 314 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  
 
เท่ียง       บริการอาหารกลางวนัแบบบฟุเฟต ์ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน 

  เดนิทางถงึ กรุงอมัมาน เมอืงหลวงของจอร์แดน ซึ่งถอืเป็นเมอืงที่มผีูค้นอาศยัอยู่มาตัง้แต่อดตีจนถงึ ปจัจุบนั และมี
ความเก่าแก่ทีส่ดุเมอืงหนึ่งของโลก ตัง้อยูบ่นภเูขา 7 ลกู และมปีระวตัศิาสตรย์าวนานมากกวา่ 6,000 ปี น าทา่นสูภ่ตัตราคาร 
 
ค า่      บริการอาหารค า่แบบบฟุเฟต ์ณ ห้องอาหารจีน  
ท่ีพกั       MENA TYCHE, AMMAN ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า  
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วนัท่ีเจด็ (7 เม.ย.66) : กรงุอมัมาน – ป้อมปราการแห่งกรงุอมัมาน – วิหารเฮอรคิ์วลิส – โรงละครโรมนั - อิสระชอ็ป
ป้ิงท่ีห้าง CITY Mall - สนามบิน                                                          (B/L/D)  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเทีย่วชม กรงุอมัมาน (AMMAN) ผ่านชมย่านเมอืงเก่า, เมอืงใหม่, ย่านธุรกจิ, ตลาดใจกลางเมอืง, ย่านคน
รวย ฯลฯ ชม ป้อมปราการแห่งกรงุอมัมาน (Amman Citadel) บนยอดเขาสงูสุดในกรุงอมัมาน ถูกสรา้งขึน้ เพือ่เป็นจุด
สงัเกตเหตุบา้นการเมอืงต่าง ๆ รอบเมอืง แมจ้ะเหลอืเพยีงซากปรกัหกัพงัแต่ยงัสวยงาม และมอีายุยอ้นกลบัไปตัง้แต่สมยัยุคหนิ 
เผยใหเ้หน็อทิธพิลดา้นสถาปตัยกรรมทีม่าจากยคุเหลก็ รวมถงึยคุโรมนั ยุคไบแซนไทน์ และยคุอุมยัยะฮ ์ 

ชม วิหารเฮอรคิ์วลิส (Temple of Hercules) ที่สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.162-166 (พ.ศ. 705-709) วหิาร
แห่งน้ี มขีนาดใหญ่กว่าวหิารที่อยู่ในโรมโบราณเสยีอกี เดนิผ่านทางเขา้ที่เป็นแนวเสาระเบยีงไปยงัสถานที่ศกัดิส์ทิธิข์า้งใน 
จากนัน้เคลื่อนตวัไปทีห่นิขนาดใหญ่ทีอ่ยูบ่รเิวณปลายหน้าผา ตรงนี้จะเป็นจุดชมววิ พาโนรามา อนัสวยงามของเมอืง ใกลก้นันัน้
มมีอืรปูก าป ัน้ขนาดใหญ่ทีท่ าจากหนิอ่อนเผยใหเ้หน็ความขาวโพลนจนแทบไมม่เีลอืด  
 

 
 
ชม โรงละครโรมนั (Roman Theater)  อายุกว่า 2,000 ปี ทีค่รัง้หน่ึงเคยเป็นศูนยก์ลางของนครอมัมาน แต่ปจัจุบนัก็
ยงัท าใหผู้ท้ี่พบเหน็ได้ทึ่งกบัการวางแผนทางด้านงานวศิวกรรมของโรมนั อนัชาญฉลาดและมดีไีซน์ทีน่่าจดจ าโรงละครโรมนั 
แห่งนี้เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเทีย่วทีส่วยงามมากทีสุ่ดในอมัมาน โรงละคร  มคีวามลาดเอยีงลกึลงไป เอื้อใหเ้สยีงทีไ่ดย้นิรอบตวั
นัน้มคีุณภาพเยี่ยม การออกแบบสุดสร้างสรรค์นี้สามารถบรรจุคนได้ประมาณ 6,000 คน สนันิษฐานว่าน่าจะถูกสร้าง ขึ้น
ระหวา่งปี ค.ศ. 161-180 (พ.ศ. 704-723) สมยัการปกครองของ แอนโทนิอุส ปิซุส (Antoninus Pius) 
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ชม ย่านตลาดเก่า ของเมอืงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน ซึ่งตัง้อยู่ในเขตเมอืงเก่า ไม่ไกลจากโรมนัเธยีเตอร ์ตลาดจะเริม่คกึคกั 
เริม่เปิดกห็ลงัเทีย่งวนัไปแลว้ ตลาดทีน่ี่มที ัง้ของสด ของแหง้อาหาร เครื่องใชไ้มส้อย เสือ้ผา้เครื่องนุงห่ม ผกั ผลไม ้ถัว่งา ถั ว่
ต่างๆ เครือ่งเทศ ขนมปงัหลากหลายชนิดมาก ขนมหวานทีท่ าจากธญัพชื รา้นน ้าผลไมจ้ะมปีระปรายบางรา้นขายชา กาแฟดว้ย 
บางรา้นขายเฉพาะน ้าผลไม ้อาหารฟาสฟู๊ดของทีน่ี่คอืรา้นขายเคบบัหรอือาหารประเภทแป้งห่อเน้ือ อกีรา้นทีม่เียอะไมแ่พก้นัคอื 
รา้นขายน ้าหอม ทีม่ที ัง้แบบปรุงมาส าเรจ็ บรรจุขวดแลว้ และแบบทีใ่หล้กูคา้เลอืกปรุงกลิน่เอาเอง และทีน่ี่จะเหน็แต่ผูช้ายเทา่นัน้
ทีท่ างานนอกบา้น เพราะไม่อนุญาตใิหผู้ห้ญงิท างานนอกบา้น และทีส่ าคญัเวลาเราจะถ่ายภาพบุคคลจะต้องขอเจา้ตวัเขาก่อน
ทุกครัง้ เพราะทีน่ี่ไม่ชอบใหใ้ครถ่ายภาพโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูห้ญงิ  

 
กลางวนั    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  

จากนัน้น าทา่น อิสระชอ็ปป้ิงท่ีห้าง CITY Mall อสิระใหท้า่นได ้ชอ็ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศยั  
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****โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสมของสถานการณ์ ณ ขณะนัน้โดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอยีดต่างๆของโปรแกรมโดยละเอยีดเมือ่

ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบรษิทัถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทั**** 

 

 

 

 

 

 

ค า่      บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน 

  ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานควีนอเลีย เพื่อท าการเช็คอินไฟล์ท เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

ระหว่างทานสูส่นามบนิ แวะรา้นของฝาก Al Shaab Nut Stories อนัเป็นรา้นของฝากยอดนิยมของจอรแ์ดน โดยรา้นดัง้
เดนิเริม่ตน้จากรา้นเลก็ๆทีเ่มอืง Aquaba และไดร้บัความนิยมมากจนมาเปิดสาขาทีก่รุงอมัมาน   
21:00 น.   เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตอิมัมาน ควนี อาเลยี ท าการเชค็อนิไฟลท ์RJ 345  

 
วนัท่ีแปด (8 เมษายน 2566) : สนามบิน – อมัมาน – สวุรรณภมิู                             (-/-/-) 

02.15 น.   ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพ โดยสายการบนิ รอยลั จอรแ์ดเน่ียน เที่ยวบนิที่ RJ182  (บรกิาร
อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  

15:15 น.     เดนิทางถงึสนามบนิ สวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%% 

 
 
 
 

 

 

 

อตัราค่าบริการรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัชัน้นักท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ), ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, และค่า
ประกนัภยัทางอากาศ (อพัเดท ณ วนัที ่1 ธนัวาคม 2565) โดยสายการบนิ Royal Jordanian (RJ)  

✓ คา่น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั และกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่งน ้าหนกัไม่เกนิ 23 กโิลกรมั 

✓ วซี่า อสิราเอล และ วซี่า จอรแ์ดน ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย (แบบทอ่งเทีย่วหมูค่ณะ) 

อตัราค่าบริการ ต่อท่าน เป็นสกลุเงิน ไทยบาท 

(ส าหรบัคณะเดนิทางขัน้ต ่า 15 ท่านขึน้ไป) 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ต่อท่านพกัห้องคู่ พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

1 – 8 เมษายน 2566 85,900 10,000 

เดก็อายุต ่ากวา่ 12 ปี ราคาพกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น ลด 2,000 บาท 

***อตัรานี้ ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 50 USD (ยเูอสดอลล่าหส์หรฐั) ต่อท่าน 
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✓ คา่ประกนัภยัสขุภาพและอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศสงูสดุ 500,000 บาท / เสยีชวีติ
เนื่องจากอุบตัเิหตุสงูสุด 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

✓ คา่ทีพ่กัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู)่, คา่อาหาร, คา่พาหนะ หรอืรถรบั-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว พรอ้มเจา้หน้าทีข่บัรถ, ไกด์
ทอ้งถิน่ทีอ่สิราเอล และจอรแ์ดน, คา่เขา้ชมสถานที ่ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ หวัหน้าทวัร ์(ไกดไ์ทย) ผูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่ว คอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
✓ น ้าดืม่วนัละ 1 ขวด ขณะท่องเทีย่วตามโปรแกรม 

 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ทปิ ไกดท์อ้งถิน่ คนขบัรถ และหวัหน้าทวัรค์นไทย ขัน้ต ่า 50 USD/ต่อท่าน/ต่อทริป  เพือ่เป็นสนิน ้าใจตามธรรม
เนียม ทัง้นี้หากท่านตอ้งการใหท้ปิเพิม่เตมิ สามารถท าไดข้ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของลกูคา้ 

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสรจ็ (เฉพาะกรณีกรุ๊ปสว่นตวั)  
 คา่ท าเอกสารผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว และ คา่วซี่าทีม่คีา่ธรรมเนียมเพิม่เตมิ 

 คา่ตรวจ RT-PCR, ATK หรอืค่าใชจ้่ายในการกกัตวั ตามนโยบายของรฐับาลแต่ละประเทศ  

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่นค่าโทรศพัท ์ค่าบรกิารซกัรดี, ค่ามนิิบาร์, ค่าเครื่องดื่มเพิม่เตมินอกเหนือรายการ, ค่าพนักงานยก

กระเป๋า, คา่กจิกรรมต่าง ๆ ทีน่อกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ 

 ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม ทุกท่านจะตอ้งดแูลทรพัยส์นิของท่านดว้ยตนเอง หากทา่นใหพ้นกังานยกกระเป๋าไปสง่ที่

หอ้งพกั ตามธรรมเนียมการเขา้พกัในโรงแรมทุกแห่ง พนักงานยกกระเป๋าจะไดร้บัทปิตอบแทนเมื่อใหบ้รกิาร ขัน้ต ่า 2 USD หรอื
เทยีบเท่า ต่อกระเป๋า 1 ใบ ต่อเที่ยว (แนะน าให้ทุกท่านรบัผดิชอบกระเป๋าของตนเองเพื่อความสะดวก, รวดเรว็ และ
ปลอดภยั) 

 คา่น ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 

 ค่าภาษนี ้ามนั กรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ โดยจะเรยีกเกบ็เพิม่เตมิตามจรงิโดยอา้งองิจากเอกสารโดยสาย
การบนิ  

การช าระเงิน  

บรษิทัจะออกใบจองใหล้กูคา้ และเรยีกเกบ็เงนิมดัจ าภายใน 3 วนัท าการ การช าระเงนิ แบ่งออกเป็น 3 งวด  

งวดท่ี 1 : ช าระเงินมดัจ าส่วนแรก ท่านละ 10,000 บาท (ภายใน 3 วนั หลงัการจอง)  

งวดท่ี 2 : ช าระเงินมดัจ าเพ่ิม ท่านละ 40,000 บาท ภายใน 60 วนัก่อนออกเดินทาง  

พรอ้มสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Scan), รปูถ่าย (Scan), และแบบฟอรม์รายละเอยีดส าหรบัการยืน่วซี่า (*ส าคญัมาก กรุณา

อย่า ขดีเขยีน, แปะสตกิเกอร์, ป ัม๊สญัลกัษณ์อะไรกต็ามลงในเล่มพาสปอรต์, หรอืท าพาสปอรต์ฉีกขาด เพราะอาจมผีลท าให้
ทา่นถูกปฏเิสธ เขา้-ออก ประเทศ*) 
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งวดท่ี 3 : ช าระส่วนท่ีเหลือทัง้หมด ภายใน 30 วนัก่อนออกเดินทาง  
หากไมช่ าระคา่ใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ 

 
เอกสารส าหรบัย่ืนขอวีซ่า อิสราเอล และ จอรแ์ดน แบบหมู่คณะ (Tourist Visa Single Entry)   

• ภาพถ่ายส ีหน้าตรง พืน้ขาว ส าหรบัยืน่วซี่า ไมส่วมหมวก ไม่สวมแวน่ตา พืน้หลงัสขีาว (สแกนส)ี  

• ส าเนา Passport ส ี(สแกนส)ี  
• ส าเนาสจูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ ส าหรบัผูเ้ดนิทางอายตุ ่ากวา่ 18 ปี 

• รายละเอยีด ตาม “แบบฟอรก์ารขอวซี่า” โดยบรษิทัจะจดัสงใหอ้กีครัง้ หลงัช าระเงนิงวดทีส่อง   

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 

• คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซี่าน หลงัท าการยืน่ขอวซี่าแลว้สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทุกกรณี, โดยปรกตบิรษิทัจะ
ท าการยืน่วซี่าล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั และโดยทางสถานทตูจะใชส้ทิธในการพจิารณา 21 วนัท าการ 

• ที่พกัตามที่ระบุในรายการ เป็นการจดัอันดบัมาตรฐานท้องถิน่ของของประเทศนัน้ๆ ซึ่งอาจมคีวามแตกต่างจากระดบั
สากล ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน 
เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง (1 หอ้งพกัคู่ + 1หอ้งพกัเดีย่ว) จะสะดวกกบัท่านมากกว่า และขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยเมอืง
เขา้พกั ในกรณีที่ไม่สามารถเขา้พกัที่เมอืงนัน้ ๆ ได้ เช่น ตดิงานนิทรรศการ งานแสดงสนิคา้ งานประชุม เหตุสุดวสิยั
ต่างๆ  

• กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได้ 
 
กรณียกเลิก  

o ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60 วนั ไม่เกบ็คา่ใชจ้่าย (กรณียงัไม่ไดม้คีา่ใชจ้่ายใดๆเกดิขึน้)   

o ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30-59 วนั หกัค่าใชจ้่าย เฉพาะกรณีทีเ่กดิค่าใชจ้่ายจรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ หรอืมดัจ า
หอังพกั  

o ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั เกบ็คา่ใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 

o ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 14 วนั ขอเกบ็คา่ใชจ้่าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 

o ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากการยืน่เอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้่าย 100%  
o กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ จะต้องมใีบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรองเป็นภาษาองักฤษ ทัง้นี้ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 
o กรณีมีการย่ืนวีซ่าแล้วถกูปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่น) ทางบรษิทัจะท าการเกบ็คา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ 

คา่วซี่าและคา่บรกิารยืน่วซี่า ค่ามดัจ าตัว๋เครือ่งบนิหรอืค่าตัว๋เครือ่งบนิ ค่ายกเลกิล่าชา้จากทางโรงแรม เป็นตน้   
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หมายเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณี ผู้เดินทางไม่ถึงจ านวนที่ก าหนดขัน้ต ่า ทัง้นี้หากคณะยงัยนืยนัที่จะ
เดนิทาง ตอ้งไดร้บัการยนิยอมทัง้คณะจงึจะสามารถจดัทวัรไ์ด ้หรอืทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิ โดยหกัเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้
ตามจรงิ 

2. เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั จะถอื
วา่ทา่นรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

3. กรณีท่ีลกูค้ายกเลิกการเดินทาง และมกีารคนืมดัจ าตามเงือ่นไขทางบรษิทัจะด าเนินการคนืเงนิภายใน 14 วนั 

4. กรณีท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใด ๆ เนื่องจากรายการทวัร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายและช าระเงนิล่วงหน้าเบด็เสร็จกบั
บรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ
ก่อนการเดนิทาง 

5. กรณีสถานท่ีท่องเท่ียวใด ๆ ท่ีระบุในโปรแกรมปิดท าการ เนื่องจากโปรแกรมทวัรเ์ป็นการเสนอขายล่วงหน้า บรษิทัฯ
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชม โดยจะจดัหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอื่น ๆ เพือ่ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคา่
เขา้ชมแก่คณะผูเ้ดนิทางแทน 

6. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการรายละเอยีดท่องเทีย่วประการ กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั อาท ิการ
ล่าชา้ของสายการบนิ การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การก่อจราจล  อุบตัเิหตุ  ปญัหาการจราจร ฯลฯ ทัง้น้ี
จะค านึงและรกัษาผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

7. กรณีท่านถกูปฎิเสธเข้า / ออก เมือง จากด่านตรวจคนเขา้/ออกเมอืง บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ และ
จะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมอืง อนัเนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิ
กฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้เมอืง  

8. ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่บัผดิชอบ หาก
ทา่นถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนิกัท่องเทีย่วใชห้นงัสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา 
เล่มสเีลอืดหม ู

9. การขอท่ีนัง่ LONG LEG หรอืทีน่ัง่บรเิวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทีม่คีุณสมบตัติามทีส่ายการบนิก าหนด 
เช่น ตอ้งสามารถสือ่สารภาษาองักฤษได ้ไม่มปีญัหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีเกดิเหตุ
ฉุกเฉินและอ านาจในการใหท้ีน่ัง่ LONG LEG ขึน้อยูก่บัทางเจา้หน้าทีส่ายการบนิตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

10. โรงแรมท่ีพกั ส่วนใหญ่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากเป็นภูมปิระเทศที่มอีากาศเยน็ และห้องพกั 3 ท่าน  (TRIPPLE 
ROOM ) อาจจะมกีารจดัเป็น 2 เตยีง และ SOFA BED ซึง่มกัมคีวามแตกต่างกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพกัตดิกนั

ตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่กัแบบ 3 เตยีงได ้ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรม 

11. กรณีเดินทางโดยลกูค้าจดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง (Land Only) ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเรื่องตัว๋เครือ่งบนิเองและมา

เทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการมา
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พบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิความล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็
ตาม 

12. ตัว๋เคร่ืองบิน 

a. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบั หากท่านต้องการเลื่อนวนัเดนิทางกลบั ท่าน
จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษิทัไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ 

Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ ัว๋เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

b. ท่านที่จะออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยนัว่าทวัร์นัน้ๆ ยนืยนัการ
เดนิทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ได้รบัการยนืยนัจากพนักงาน แล้วทัวร์นัน้ยกเลกิ 
บรษิทัฯไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศได้ 

 
กระเป๋าเลก็ถือติดตวัขึน้เคร่ืองบิน 

o กรุณางดน าของมคีม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ทีจ่ะถอืขึน้เครื่องบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 
เป็นตน้ กรณุาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเดด็ขาด 

o วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟีนั เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครื่องได้ไม่เกนิ 10 ชิ้น ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกนิ 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่
เดยีวกนัในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยัตามมาตราการองค์การการบนิพลเรอืนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 
o หากท่านซื้อสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครื่องได้ 

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ 
o ส าหรบัน ้าหนกัของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอืสงูสุดไมเ่กนิสองชิน้ น ้าหนกัรวมไม่เกนิ 

25 กโิลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแต่ละสายการบนิ) การเรยีก
เกบ็ค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่่านไม่อาจปฎเิสธได ้หากน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าทีส่ายการ
บนิก าหนด 

o ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมัและมสีดัสว่นไม่เกนิ 

7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวัด “นิ้ ว ”  ( Inch)  หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” 

(Centimeter) กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลื่อนและมขีนาดใหญ่เกนิไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครื่องบนิ 

(Hand carry) 
o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้

ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่สายการบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนกัสว่นเกนิ 



2304-2203-RJ02                                                                      www.smileytour.com                                                                              Page 21 of 21 

o ของมคีา่ทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเชค็ไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการ

บนิจะรบัผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรมัละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจรงิ 

ทัง้นี้จะชดเชยสูงสุดไม่เกนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธุรกจิ (Business) ดงันัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

o กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบนิ) โดยปกติประกนัภยัการ
เดนิทางทีบ่รษิทัทวัรไ์ดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สญูหาย ทุกท่านตอ้งดแูลและระวงั
ทรพัยส์นิสว่นตวัของท่าน 

o กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษิทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดงันัน้
ทา่นตอ้งระวงัทรพัยส์นิสว่นตวัของท่าน 

 

 


