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ใบอนญุาตธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/01967 

มัน่ใจทกุการเดนิทาง ประสบการณม์ากกวา่ 20  ปี 

(AV Luxury Jordan 7วัน 4คืน RJ ต.ค.-ธ.ค. 62) 

เสน้ทางใหม ่เทีย่วจอรแ์ดน ชม  1  ใน  7  สิง่มหศัจรรยข์องโลก  7 วนั 

เทีย่วครบ เมอืงโบราณมาดาบา - เมาทเ์นโบ - ปราสาทเครคั – กลุม่ปราสาทในทะเลทราย 

พเิศษ!!! พกัโรงแรมหร ู5 ดาว พกัแคมป ์มหีอ้งน  าในตวั 1คนื 

บนิตรงโดยสายการบนิ Royal Jordanian  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง    ตุลาคม – ธันวาคม 2562 
 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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จุดเด่นน่าสนใจทัวร์ของเรา 

1. เราคอืผูบ้กุเบกิเสน้ทางตะวนัออกกลาง และประเทศจอร์แดนอย่างจริงจัง เป็นบริษัทฯแรกของไทยที่มียอดเป็นอันดับ 1 มาตลอด 10 ปี 

จึงมีช่วงเวลาและวันเดินทางให้คนเลือกได้มากกว่า 

2. รายการท่องเที่ยวที่จดัอย่างลงตัว เพื่อให้เหมาะกับนักท่องเที่ยวคนไทยมากที่สุดไม่ต้องเดินทางย้อนไป ย้อนมา เที่ยวสบาย การันตีถึง

คุณภาพและราคาที่จะไม่มีบริษัทฯใด ให้คุณได้มากกว่าแน่นอน 

3. เราใชโ้รงแรม ระดบั 5 ดาว  ทั งที่อัมมาน – อควาบา – และเพตรา้ + วาดิรัมพักแค้มป์ 1 คืน ดูทะเลดาว สังสรรค์ยามค่ า รับประทาน

อาหารแบบเบดูอิน ไก่ย่าง เนื อย่าง ชิมชา ดูดชิชา (ไม่นอนเดดซีเนื่องจากที่เดดซีไม่มีกิจกรรมอะไรน่าสนใจ มีแค่ทะเลเดดซีเท่านั น   

ท าให้เราเสียเวลาเปลี่ยน โรงแรมและยังพลาดโอกาส ในการ SHOPPING ที่มีทางเลือกมากมายที่กรุงอัมมาน) 

4. กรณีที่กรุ๊ฟ ออกเดินทางมากกว่า 20 ท่าน เรา จะใช้รถ BUS ใหญ่ มี WIFI ON BUS // และกรณี ที่กรุ๊ฟเดินทางน้อยกว่า 15  ท่าน  เราขอ

สงวนสิทธิ์ในการใช้รถ BUS เล็ก 18 ที่นั่งในการเดินทาง  รถเล็กไม่มี WIFI ON BUS ค่ะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. อาหารการกินของประเทศจอร์แดน เนื่องจากประเทศจอร์แดนนั น นับถือศาสนาอิสลาม อาหารนั นย่อมไม่มีส่วนผสมของเนื อหม ู 

อาหารส่วนใหญ่ เน้น แป้ง ไก่ แกะ ปลาและผัก  และสารพัดแป้งนานาชนดิ  อาหารสไตล์บาร์บีคิว อาหารสไตล์เลบานอน (ผักใบเขียว

ไม่ค่อยมี แต่มะเขือเทศประเทศนี กรอบ อร่อยมาก ) และผักดอง เช่นแตงกว่าดอง พริกดอง หัวไซเท้าดอง  แครอทดอง กินกับซอส

ครีมหลากหลายชนิดใหเ้ลอืกสรร และที่ไม่ควรพลาด นั นคือบาร์บีคิวจานใหญ่แห่งกรงุอัมมาน ซึ่งร้านนี ได้รับรางวัลจาก TRIPADVISOR 

ด้วย  
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วนัแรก  (-/-/-) กรุงเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

 21.30 น.  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชั น 4  

เคานเ์ตอร ์ Q1-Q5 ประตู 8 โดยสายการบิน ROYAL JORDANIAN เที่ยวบินที่ RJ 181 พบกับเจ้าหน้าที่

ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

วนัทีส่อง (B/L/D) อัมมาน – มาดาบา –MOUNT NEBO – เครคั– เมอืงอคาบา 

00.25 น.  ออกเดินทาง สู่ เมืองอมัมาน (AMM) โดยสายการบนิ ROYAL JORDANIAN เที่ยวบินที่ RJ 181 

 

05.10 น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ (AMM อัมมาน ควีน อาเลีย QUEEN ALIA) ณ กรุงอัมมาน ประเทศ

จอร์แดน  ใช้เวลาในการเดินทาง 8 ชั่วโมง 55 นาที หลังผ่านขั นตอนการตรวจคนเข้าเมือง จะมี

เจ้าหน้าที่ด้าน VISA มาคอยอ านวยความสะดวกแก่คณะทัวร์(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)  

หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ออกจากประตูไป ทางด้านซ้ายมือ ท่านสามารถแลกเงิน ,ซื อSIM 

INTERNET ได้เลย ราคา ณ วันที่ 6 JUN 18 ล่าสุด //ราคาขึ นอยู่กับ GB -INTERNET BUNDLE  6GB = 17 

USD , 12GB = 19 USD , 18GB = 22 USD  

เช้า    รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั น  น าท่านเดินทางสู่เมืองมาดาบา หรือ เมืองแห่งโมเสก ชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ ถูก

สร้างในราวปี ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธ์ิแห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดย

โมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3 ล้านชิ นแสดงถึงพื นที่ดินแดนศักดิ์สิทธ์ิต่าง ๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์        

เรเนียน, เยรูซาเลม, แม่น  าจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต์ ฯลฯ   
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จากนั น น าทา่นเดินทางสู่ ยอดเขาเมาท์เนโบ MOUNT NEBO มีความสูง 817 เมตร จากระดบัน  าทะเล เชื่อกันว่า

เป็นสถานที่ฝังศพของโมเสส ผู้น าชาวยิวส์ที่เดินทางจากอิยิปต์มายังเยรูซาเลม และเป็นสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิ

ที่สุดแห่งหนึ่งของจอร์แดน ที่แห่งนี เป็นสถานที่สุดท้ายของโมเสส ก่อนจะชี ทางให้ผู้สืบทอดน าพาผู้คนไป

ยังดินแดนพันธสัญญา ในประเทศอิสราเอลปัจจุบัน เมื่อยืนอยู่บนยอดเขาจะมองไปเห็นดินแดนแห่งพันธะ

สัญญา THE PROMISED LAND  ที่โมเสสเคยเห็นบนยอดเขานี  และเป็นที่จาริกแสวงบุญของชาวคริสต์มา

แต่โบราณ และโบสถ์บนยอดเขาได้ถูกสร้างขึ นในปลายศตวรรษที่สี่เพ่ือเป็นการบ่งชี จุดที่คาดว่าโมเสส

เสียชีวิต MOUNT NEBOยังเคยเป็นสถานที่มาเยือนของสันตะปาปา ของศาสนาคริสต์ โดยสันตะปาปา

จอห์นปอลที่ 2 ได้มาแวะพ านักที่นี่ ระหว่างการเดินทางไปเยือนดินแดนศักดิ์สิทธ์ิ และได้ปลูกต้นมะกอก 

สัญญลักษณ์ของสันติภาพไว้ข้างๆโบสถ์ไบแซนไทน์ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

จากจุดนี สามารถชมวิวไปได้ไกลถึงฝั่งอิสราเอล (ดินแดนพันธสัญญา)  

ชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ภายในเก็บสิ่งของต่าง ๆ ที่ขุดพบภายในบริเวณนี  พร้อมทั งมีภาพถ่ายต่าง ๆ 

ภาพถ่ายที่ส าคัญคือภาพที่โป๊บ จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่นี่และได้ประกาศให้เป็นดินแดน

ศักด์ิสิทธ์ิ ในปี ค.ศ. 2000 

ชมอนสุรณ์ไมเ้ทา้ศกัดิส์ทิธ์แหง่โมเสส ออกแบบเป็นลักษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไมก้างเขน โดยอุทิศเป็น

สัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู   เชิญถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถ

มองเห็น แม่น  าจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ได้จากจุดนี อย่างชัดเจนไม้เท้า

ของโมเสสนั นหากโยนลงพื นจะกลายเป็นงู ในครั งหนึ่งที่โมเสสน าพาผู้คนไปยังดินแดนพันธสั ญญา 

(Holy Land) เวลาผ่านไปเนิ่นนานผู้คนเร่ิมแตกกลุ่ม หมดศรัทธา ตั งค าถามและไม่เชื่อมั่นในตัวผู้น า พระ

เจ้าจึงบันดาลให้เกิดโรคระบาดขึ น ผู้คนต่างบาดเจ็บล้มตาย จึงได้มาขอให้โมเสสช่วยเหลือ โมเสสจึง

ได้มาขอร้องต่อพระเจ้าเพ่ือให้ช่วยเหลือ และให้อภัยต่อผู้คิดผิดทั งหลาย พระเจ้าจึงได้บอกให้โมเสส ยกไม้

เท้าขึ น และให้ชาวยิวที่ติดตามได้จ้องมองไปยังไม้เท้านั น หากผู้ที่เชื่อมั่น และศรัทธาต่อพระเจ้าจะหาย

จากโรคร้าย ผู้ที่ไม่เชื่อจะต้องตายไป ดังนั นไม้เท้าของโมเสสจึงเป็นเหมือนสัญญลักษณ์แห่งการรักษา

โรค รูปงูพันไม้เท้าที่เป็นอนุสรณ์เป็นงานออกแบบของชาวอิตาลี จีโอวานนี ฟานโตนี่ และยังเป็น

สัญญลักษณ์ที่คุ้นตาหลายคน โดยเฉพาะเภสัชกรทั งหลาย เพราะถูกน ามาใช้เป็นสัญญลักษณ์ในด้านที่

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยา 
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จากนั น น าทุกท่านเดินทาง สู่เมืองเครัค ซ่ึงตั งอยู่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อัน

งดงามข้างทางระหว่างทางขึ นสู่เขา โดยเฉพาะบริเวณที่ถูกเรียกขานกันว่าเป็น (แกรนด์แคนยอนแห่ง

จอร์แดน) 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

จากนั น น าทา่นสู่ "AL KARAK CASTLE’’”ปราสาทเครัค ตั งอยู่ที่เมืองเครัค ทางตอนกลางของประเทศจอร์แดน 

นับเป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในช่วงยุคสงครามครูเสด จากประวัติศาสตร์สงครามครูเสดเป็น

สงครามระหว่างคริสเตียนจากยุโรปและชาวมุสลิมซ่ึงยึดครองพื นที่แถบนี รวมทั งนครเยรูซาเล็ม นคร

ศักดิ์สิทธ์ิและสัญลักษณ์ของศาสนาอับราฮัมหลักทั งสาม (ศาสนายูดาย ศาสนาคริสต์ และศาสนา

อิสลาม) โดยชาวคริสต์ต้องการฟื้นฟูการเข้าถึงที่ศักด์ิสิทธ์ิในและใกล้เยรูซาเล็มปราสาทเครัคแห่งนี สร้าง

ในศตวรรษที่ 12 ปี ค.ศ. 1115 โดย King Baldwin ที่ 1 แห่งเยรูซาเลม เพ่ือเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการ

ควบคุมกองคาราวานในเส้นทางการค้าขายที่เชื่อกับประเทศอี ยิปต์ไปยังกรุงดามัสกัส ประเทศซีเรีย 

โดยตัวปราสาทสร้างด้วยหิน ก าแพงทรงสี่เหล่ียมผืนผ้า หลังคาโค้งยาว แล้วก็เจาะร่องแสงเล็กๆ 

ลักษณะแบบนี ท าให้ง่ายต่อการป้องกันศัตรูปจัจุบันสถานที่แห่งนี ยังคงเหลือโครงสร้างทีส่มบูรณ์ การแวะ

เย่ียมชมที่นี่ ท าให้เราได้เห็นมุมมองของการท าสงครามสมัยประวัติศาสตร์ (ครูเสด)  

 

 

 

 

  

 

จากนั น   น าทุกท่านเดินทางสู่อควาบา (ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง 30 นาที ) 

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

*** หมายเหตุ ส าหรับท่านใดที่จะลงเล่นน  า ด าน  าดูปะการัง น าเสื อผ้าของใช้ส่วนตวัไปเปลี่ยนที่ห้องน  าของเรือ 

พรุ้งนี ด้วย ** 

จากนั น    น าทา่นเขา้พกัโรงแรม ระดับ 5 ดาว MOVENPICK RESORT RESIDENCES@AQABA หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม (B/L/D) อควาบา – BOAT CRUISE - วาดริมั (WADI RUM CAMP) – JEEP TOUR  -วาดริมั 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

จากนั น น าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองอาคาบา ซ่ึงเป็นเมืองท่า และเมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่ส าคัญของประเทศ

จอร์แดน เป็นเมืองแห่งเดยีวของประเทศจอร์แดนที่ถูกประกาศให้เป็นเมืองปลอดภาษี มีประชากรอาศัย

ราว 70,000 คน ตั งอยู่ใกล้ๆ กับฉนวนกาซาฝั่งตรงข้าม คืออิสราเอล โดยมีทะเลแดงคั่น เป็นเมือง

ค่อนข้างทันสมัยแต่ก็มีวัฒนธรรมของจอร์แดนมากพอสมควร และมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ เสาธงสูงที่สุดใน

โลกซ่ึงได้รับการบันทึกไว้ใน Guinness Book of World Records ด้วย 
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จากนั น   น าท่าน ลงเรือท้องกระจก (GLASS BOAT) เล่นน  าตามอัธยาศัย (ใช้เวลาประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง)  

 

 

 

 

 

 

น  าทะเลที่นี่ใสมาก แต่ด้วยความลึกและการมองผ่านกระจกหนาจึงท าให้ดปูะการังและซากเรือไม่ค่อยชัด

มาก น าท่านแล่นสู่จุดที่ชมปะการัง ลึกแค่ประมาณ  5 -6 เมตร ส่วนจุดเรือจมลึกประมาณ 27 เมตร 

ปะการังโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีสีสรร  สัตว์ทะเล  เช่น ปลาสิงโต ปลานกแก้ว Goby fish ปลิงทะเล หอย

เม่น  และยังเป็นแหล่งด าน  าลึกที่มีชื่อเสียง ทะเลที่มีน่านน  าครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ ประเทศ

จอร์แดน, อิสราเอล, อิยิปต์และ ซาอุดิอาระเบีย ชมความใสของน  าทะเล, ปะการัง, ปลาทะเลหลากชนิด, 

เม่นทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ (ทะเลแดงเป็นทะเลแห่งประวัติสาสตร์ ที่ได้มีการกล่าวขานในพระคัมภีร์ของ

ศาสนาคริสต์ว่าทะเลแห่งนี เป็นสถานที่โมเสสได้ท าอัศจรรย์โดยการชูไม้เท้าแหวกทะเลแดงเป็นทางเดิน

พาชาวอิสราเอลหนีให้รอดพ้นจากการตามล่าของทหารอิยิปต์  เพ่ือจับไปเป็นทาสของอียิปต์และ

จุดมุ่งหมายเพ่ือเดินทางไปสู่แผ่นดินแห่งพันธะสัญญาที่พระเป็นเจ้าทรงมอบให้กบัชาวอิสราเอล  

นั่นคือก็คือกรุงเยรูซาเลมในปัจจุบัน 

 

 

 

 

   

 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน BBQ บนเรือ   

อาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ มีทั งปลา ไก่ และแกะบาร์บีคิว ทานกับผักสลัดและแป้งโรต ี

 

 

 

 

 

จากนั น หลังจากนั นน าท่านเดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที 

ทะเลทรายแห่งนี ในอดตีเป็นเส้นทางคาราวานจากประเทศซาอุฯเดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสล

ไตน์ (เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวนาบาเทียนก่อนทีจ่ะย้ายถิ่นฐานไปสร้างอาณาจักรอันย่ิงใหญ่ที่เมืองเพต

ร้า) ในศึกสงครามอาหรับรีโวลท์ระหว่างปี ค.ศ. 1916- 1918 ทะเลทราย แห่งนี ได้ถูกใช้เป็นฐาน

บัญชาการในการรบของนายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอว์เรนซ์ และ เจ้าชายไฟซาล ผู้น าแห่ง ชาวอาหรับ

ร่วมรบกันขับไล่พวกออตโตมันที่เข้ามารุกรานเพ่ือครอบครองดินแดน และต่อมายังได้ถูกใช้เป็น สถานที่

จริงในการถ่ายท าภาพยนต์ฮอลลีวูดอันย่ิงใหญ่ในอดีตเร่ือง “LAWRENCE OF ARABIA”(และในปี ค.ศ.

1963 สามารถกวาดรางวัลออสการ์ได้ถึง 7 รางวัล และรางวัลจากสถาบันอื่นๆ มากกว่า 30 รางวัล น า

แสดงโดย PETER TOOLE OMAR SHARIF ผ่านชมเต็นท์ชาวเบดูอินที่อาศัยอยู่ในทะเลทราย เลี ยงแพะเป็น

อาชีพ ฯลฯ  
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จากนั น น าทา่น นั่งรถกระบะเปดิหลงัคารบับรรยาอากาศท่องทะเลทรายที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลก

แห่งหนี่ง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีส้มอมแดงอันเงียบสงบที่กว้างใหญ่ไพศาล (สีของเม็ดทราบนั น

ปรับเปล่ียนไปตามแสงของดวงอาทิตย์) 

 

 

 

 

 

 

 

เข้าไปจนถงึจุดพกัแคม้ปส์ าหรบัคนืนี  ให้ท่านได้ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าจนกระทั งตกดิน นอนดทูะเลดาว

นับล้านๆดวงในทะเลทรายแห่งนี   

ค่ า     บริการอาหารมื อค่ ากลางทะเลทรายในแค้มป์ของชาวเบดูอิน 

จากนั น    น าท่านเข้าสู่ที่พัก CAMP กลางทะเลทราย WADI RUM 

พักเป็นห้องโดมกระจกแบบ Wadi Rum Bubble Luxotel  / 1 GROUP มีจ านวนห้องจ ากัด  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

วนัทีส่ี ่  (B/L/D) วาดริมั (WADI RUM) – เพตรา PETRA 

*** ทุกท่านสามารถ ตื่นเช้า ออกมาดพูระอาทิตย์ขึ น จิบชาร้อนๆ หรือกาแฟยามเช้า ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศ               

เดินชมบรรยากาศในแค้มป์ ดื่มด่ ากับวาดิรัมก่อน ที่เราจะอ าลาสู่เพตรา ในภาคบ่าย*** 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของแค้มป์ที่พัก 

เก็บสถานที่ในวาดิรัมต่อจากเมื่อคืน 

จากนั น น าท่านท่องทะเลทรายต่อไปยังภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนแกะสลักก่อน ประวัติศาสตร์ ที่เป็นภาพ

แกะสลักของชาวนาบาเทียนที่แสดงถึงเร่ืองราวในชีวิตประจ าวันต่างๆ และรูปภาพต่าง ๆ ผ่านชมเต็นท์

ชาวเบดูอินที่อาศัยอยู่ในทะเลทราย เลี ยงแพะเป็นอาชีพ ฯลฯ  

จากนั น ชมน  าพแุหง่ลอว์เรนซ์ สถานที่ในอดตีนายทหาร ทีอี ลอว์เรนซ์ ทหารชาวอังกฤษใช้เป็นสถานที่พักและคิด

แผนการสู้รบกันพวกออตโตมัน (เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการให้ทิปท่านละ 2 USD แก่คนขับรถ) 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ร้านอาหาร 

จากนั น น าท่านเดินทาง สู่นครสีชมพู เมืองหลวงของอาณาจักร แห่งดินแดนที่ถูกลืม (PETRA) นครเปตรา คือ

นครหินแกะสลักโบราณ ที่ถูกซ่อนตัวอย่างลึกลับในหุบเขาวาดี มูซา (WADI MUSA) หุบเขาที่ตั งอยู่

ระหว่างทะเลสาบเดดซี กับ ทะเลอัคบาร์ ในประเทศจอร์แดน นครแห่งนี แต่เดิมนั น เป็นนครแห่งการค้า

ขนาดใหญ่ ที่ถูกสร้างขึ นมาโดยชนเผ่าพื นเมือง นาบีเทียน ที่ร่ ารวยมาจากการเป็นผู้คุ้มกัน คาราวาน

สินค้า ต่อมาเส้นทาง ทางการค้า ได้ถูกเปล่ียนไปเป็นทางทะเล มีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายพันปี 

และเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยทั งชาวอีโดไมทจ์วบจนกระทั่งถึงยุครุ่งเรืองเฟื่องฟูในการเข้ามาครอบครองดินแดน

ของชาวอาหรับเผ่าเร่ร่อนนาบาเทียนในช่วงระหว่าง 100 ปี ก่อนคริสตกาล – ปี ค.ศ 100และได้เข้ามา

สร้างอาณาจักร, บ้านเมือง ฯลฯ จนกระทั่งในปีค.ศ. 106 นครแห่งนี ตกอยู่ภายใต้การปกครองของ

อาณาจักรโรมันที่น าโดย กษัตริย์ทราจัน และได้ผนึกเมืองแห่งนี ให้เป็นหนึง่ในอาณาจักรโรมันแห่งแหลม

อาระเบียตะวันออก ท าให้นครแห่งนี ถูกละทิ งเป็นเวลานานกว่า 700 ปี และได้รับการประกาศให้เป็น

มรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกป ีค .ศ. 1985 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ จากการตัดสินโดย

การโหวตจากบุคคลนับล้านทั่วโลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07)  

 

 

 

 

 

(ทุกท่านสามารถขีม่า้ภายในเสน้ทางที่มา้เดนิในเพตราได ้ซึ่งรวมอยู่ในค่าบัตรแล้ว เพียงแต่ต้องจ่ายค่าทิปแก่

ค น จู ง ม้ า  ท่ า น ล ะ  5  USDต่ อ ท่ า น /ต่ อ เ ที่ ย ว  ห รื อ แ ล้ ว แ ต่ ก า ร ต่ อ ร อ ง ร า ค า  กั บ ค น จู ง ม้ า  

กรณีอยากขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ สอบถามโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่หรือสอบถามที่หัวหน้าทัวร์)  

ระยะทางที่เดินเข้าไปในเพตรา ประมาณ  800 เมตร บนถนนทรายเพื่อตรงเข้าสู่หน้าเมืองพร้อมชมทัศนียภาพ

รอบข้างที่เป็นภูเขาทั งสองฝ่ัง ธารน  า คลังสมบัติ ภูเขาทั งสองฝั่งที่มีรูปร่างหน้าตาต่างกันออกไป 

จากนั น น าท่านเดินเท้าเข้าสู่ถนนเข้าเมือง THE SIQ เป็นช่องทางเดินที่ขนาบสองฝ่ังด้วยหน้าผา กว่า 1.5 กิโลเมตรที่

เกิดจากการแยกตวัของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน  าเมื่อหลายล้านปีก่อน ส่วนใหญ่ทางเดินร่มๆ สบายๆ 

(ทางเดินค่อนข้างลาดลง ไม่เหนื่อย ระหว่างทางก็มีมุมสวยๆ ให้เก็บภาพเรื่อยๆ และมีบรรดาคนมาขายของที่

ระลึก เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชันทั ง 2 ข้างคล้ายกับแคนยอนน้อย ๆ และ ส่ิงก่อสร้าง รูปปั้น

แกะสลัก ต่างๆ 
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- มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ (EL-KHAZNEH / TREASURY)สันนิษฐานว่าจะสร้างในราว

ศตวรรษที่1-2 โดยผู้ปกครองเมืองในเวลานั นเป็นวิหารที่แกะสลักโดยเจาะเข้าไปในภูเขาสีชมพูทั งลูก 

มีความสูง 40 เมตร และมีความกว้าง 28 เมตร วิหารแห่งนี ได้ถูกออกแบบโดยได้รับอิทธิพลศิลปะ

ของหลายชาติเข้าด้วยกัน เช่น อิยิปต์, กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบด้วย 3 ห้อง คือ ห้อง

โถงใหญ่ตรงกลางและห้องเล็กทางด้านซ้ายและขวาเดิมทีถูกเชื่อว่าเป็นที่เก็บขุมทรัพย์สมบัติของ

ฟาโรห์อิยิปต์  

- ชมโรงละครโรมัน (ROMANTHEATRE)ที่แกะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบที่นั่งเท่ากันและมีความ

สมดลุได้อย่างน่าทึ่ง สันนิษฐานเดิมทีสร้างโดยชาวนาบาเทียนต่อมาในสมัยที่โรมันเข้ามาปกครอง

ได้ต่อเติมและสร้างเพ่ิมเติม มีที่นั่ง 32 แถว จุผู้ชมได้ประมาณ 3,000 คน / อิสระในการเดินชมและ

ถ่ายรูปน าท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก (เตรียมกระเป๋าเสื อผ้าเล็กไว้ส าหรับไปเล่นทะเล เดดซี ใน

วันพรุ่งนี ) 

ค่ า    บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  

 น าท่านเข้าพักโรงแรม ระดับ 5 ดาว HYATT ZAMAN HOTEL&RESORT@PETRA หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้  (B/L/D) เพตรา - DEAD SEA -  อมัมาน 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  อ าลาเพตรา ยามเช้า หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว พาทุกท่านเดินทางเข้าสู่เดดซี  

(ออกเดินทางจากเพตรา สู่เดดซี ใช้ระยะเวลากับเดินทาง 3 ชั่วโมง 50 นาที)  

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต์ INTERNATIONAL) 

จากนั น น าท่านเดินทางสู่ทะเลเดดซี ทะเลที่ถูกบันทึกลงในหนังสือ กินเนสส์ ว่าเป็นจุดที่ต่ าที่สุดในโลก ต่ ากว่า

ระดบัน  าทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซนต์ของน  าทะเลทั่วไป ท าให้

ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเลยอาศัยอยู่ได้ในท้องทะเลแห่งนี   เชิญท่านอิสระในการลงเล่นน  าทะเลและพิสูจน์ ความ

จริงว่าท่านลอยตัวได้จริงหรือไม่ (การลงเลน่น  าในทะเลนั นมวีธิขีั นตอนการลงเลน่ และข้อควรระวังต่างๆ 

ควรฟงัค าแนะน าจากมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร)์ **** เต็มอิม่ มีเวลาเลน่น  า   2 – 3  ชั่วโมง **** 
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จากนั น น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่อมัมาน  (ใชเ้วลาเดนิทาง ประมาณ 1 ชัว่โมง) 

ระหวา่งทางแวะซื อผลติภณัฑท์ี่ท าจากเดดซี เช่น โคลนพอกตวั พอกหน้า สบู่ และสินค้าอ่ืนที่ท าจากเดดซีอีก

มากมาย จากนั นเดนิทางต่อสู่กรุงอัมมาน 

 

 

 

 

 

 

ค่ า    บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  

 น าท่านเข้าพักโรงแรม HOLIDAY INN HOTEL @AMMAN ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก (B/L/D)  อมัมาน – อจัลนุ -เจอราช – สนามบนิ 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั น   น าท่านเดินทางไปยังเมืองอัจลุน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที )  

อยู่ทางด้านเหนือของเมืองเจอราชไปเล็กน้อยเมืองที่ตั งอยู่บนภูเขาสูงที่ห้อมล้อมไปด้วยป่าต้นสนและต้น

มะกอก ชมปราสาทแห่งเมืองอัจลุนถูกสร้างโดยพวกนักรบมุสลิม ในปี ค.ศ. 1184 -1185 ใช้เป็นป้อม

ทหารในการต่อสู้รบกับพวกนักรบครูเสด และในปี ค.ศ. 1260 ถูกเข้าท าลายโดยกองทัพมองโกลส์  

 

 

 

 

 

 

ชมนครเจอราช(JERASH)หรือเมืองพันเสาเป็นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักร

โรมัน สันนิษฐานว่าเมืองนี น่าจะถูกสร้างในราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมอืงแห่งนี ชื่อว่า ใน

ปี ค.ศ. 749 นครแห่งนี ได้ถูกแผ่นดินไหวครั งใหญ่ท าลาย และถูกฝังกลบโดยทรายหลังจากนั นก็ได้สูญหายไป

เป็นนับพันปี ชมซุ้มประตกูษตัรยเ์ฮเดรยีนและสนามแขง่มา้ฮปิโปโดรม น าท่านเดินเข้าประตูทางทิศใต้ชม โอวัล

พลาซ่า สถานที่ชุมนุม พบปะ สังสรรค์ของชาวเมอืง, วิหารเทพซีอุสฯลฯโรงละครทางทิศใต้(สร้างในราวปี ค.ศ. 

90-92) จุผู้ชมได้ถึง 3,000 คน มจีุดเสียงสะท้อนตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกับความอัศจรรย์ เพียงพูดเบา 

ๆ ก็จะมเีสียงสะท้อนก้องเข้ามาในหูของเรา ชมวิหารเทพีอาร์เทมิส เป็นเทพีประจ าเมอืงเจอราช สร้างในราวปี 

ค.ศ. 150 สร้างขึ นเพื่อใช้เป็นสถานที่ส าหรับท าพิธีบวงสรวง และบูชายัญต่อเทพีองค์นี  แบ่งเป็น 3 ชั น คือ 

ชั นนอก ชั นกลาง ชั นใน 
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จากนั น น าท่านเดินเข้าสู่ถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักที่ใช้เข้า-ออกเมอืงแห่งนี  บนถนนนั นยังมรีิ ว

รอยทางของล้อรถม้า, ฝาท่อระบายน  า, ซุ้มโคมไฟ, บ่อน  าดื่มของม้า ชมน  าพใุจกลางเมอืง (NYMPHAEUM) สร้าง

ในราวปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวเมอืงแห่งนี  มทีี่พ่นน  าเป็นรูปหัวสิงโต

ทั งเจ็ด และตกแต่งด้วยเทพต่างๆ ประจ าซุ้มด้านบนของน  าพุฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ร้านอาหารท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั น ให้ท่านได้อิสระ ช้อปปิ้ง ห้าง CITY MALL- CARREFOUR เป็น 2 ห้างใหญ่ติดกัน มีของแบรนด์เนมให้

เลือกสรร 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ า    บริการอาหารค่ า ณ ร้านอาหารจีน 

จากนั น   น าทุกท่านอ าลา จอร์แดน เดินทางสู่สนามบิน CHECK IN GROUP  

สู่สนามบินนานาชาติ (AMM อัมมาน ควีน อาเลีย QUEEN ALIA)  

(โดยจะมีเจ้าหน้าที่ VISA เมื่อตอนขามา อ านวยความสะดวกแดท่่าน) 
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วนัทีเ่จด็ (-/-/-) สนามบนิสวุรรณภมู ิ

02.10 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย ด้วยสายการบิน ROYAL JORDANNIAN เที่ยวบินที่ RJ182 

15.15 น.   เดินทางกลับ ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ มิรู้ลืม  

 

***END OF TOUR*** 

 

อัตราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น) 

ราคาเดก็เสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

ราคาเดก็ไมเ่สรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 
พกัเดีย่วจ่ายเพิม่ 

17 - 23 ต.ค. 62 

22 – 28 ต.ค.62 
67,999 66,999 65,999 12,000 

27 ธ.ค. – 02 ม.ค.63 

30 ธ.ค. – 05 ม.ค.63 
69,999 68,999 67,999 12,000 

 

เงื่อนไขในการจองทัวร์ 

งวดที่ 1 : ส ารองที่นั่งจ่าย 20,000 บาท /ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

งวดที่ 2 : ช าระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน   

ชื่อบัญชี  บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ากัด 

ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส์    เลขที่  860-0-241510      บัญชีออมทรัพย์ 

         ธนาคารธนชาต          สาขา อโศกทาวเวอร์        เลขที่  240-3-02006-7    บัญชกีระแสรายวัน 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา สีลมคอมเพล็กซ์     เลขที่  020-3-839278      บัญชีออมทรัพย์ 

         ธนาคารไทยพาณิชย์      สาขาอโศกทาวเวอร์      เลขที่  234-2-012317      บัญชีออมทรัพย์ 

กรณชี าระดว้ยบตัรเครดติ มคีา่ธรรมเนยีมรดูบตัร 3 % จากยอดทีท่ าการรดู 

ทางบรษิทัเอฟวนีวิ ฯ ไมม่นีโยบายใหท้า่นช าระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารสว่นบคุคล 

หมายเหตุ ทา่นทีต่อ้งการใบเสรจ็ในนามนติบิคุคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า 

มิฉะนั นทางบรษิัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

ห า ก ไ ม่ ช า ร ะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ภ า ย ใ น ก า ห น ด  ท า ง บ ริ ษั ท จ ะ ถื อ ว่ า ท่ า น ย ก เ ลิ ก ก า ร เ ดิ น ท า ง โ ด ย อั ต โ น มั ติ  

** การ LOCK ที่นั่งบนเคร่ืองบิน อาจไม่ได้ตามที่ขอ ขึ นอยู่กับสายการบิน นั นๆ ปกติ จะล็อกเป็น Zone กรุ๊ฟเราอยู่แล้วค่ะ แต่

ทางเรา จะขอพนักงานหน้าเคาน์เตอร์ตอนออกตั๋วให้อีกที  

ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน ทางผู้จัดรายการ //ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ  เรียกเก็บค่าทัวร์เพ่ิมเติม

ตามความเหมาะสมในทริปเดินทางและจ านวนผู้เดินทางตอนนั นๆ หากกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะ ไม่ยินดีจ่ายเพ่ิม คณะทัวร์นั น 

จ าเป็นต้องยกเลิกเดินทาง  
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กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง ณ วันนั น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋ว

เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจ าห้องพัก เป็นต้น)  

ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะท าเร่ืองย่ืนเอกสารไปยังสาย

การบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพ่ือให้พิจารณาอีกครั ง ทั งนี  อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถ

แจ้งได้ว่าสามารถคืนเงินได้ทั งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ นอยู่กบัการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรม

และในทุกๆบริการอื่นๆเป็นส าคัญ 

 

อัตราค่าบริการนี รวม  

ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับโดยสายการแห่งชาติ โรยัลจอร์แดนเนี่ยล ชั นประหยัด  

ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง  

ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน เป็นเตียง TWIN ROOM  ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน  

รวมทั งสิ น 3 คืน โรงแรม + 1 นอนแค้มป์ 

ค่าอาหารทุกมื อที่ระบุตามรายการ 

ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ 

ค่าวีซ่าประเทศจอร์แดน   

ค่าบริการน าทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์ 

ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น  าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม) 

ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุ

ส าหรบัเดก็ที่มอีายนุอ้ยกวา่ 2 ปี และ ผู้ใหญอ่ายมุากกวา่ 70 ปี ทางบรษิทัประกนัฯจะชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึง่ของสัญญา

ฯ) 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 

ค่าจัดท าหนังสือเดินทาง 

ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ 

ค่าเช่าผ้าเช็ดตัวและค่าเช่าตู้ล็อคเกอร์ ที่โรงแรม เดดซี รีสอร์ท แอนด์ สปา 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ 

ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ  

 ค่าทิปมัคุเทศก์ พนักงานขับรถ ในประเทศจอร์แดน และ หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 

 (เป็นอัตราปกติตามหลักสากลของการท่องเที่ยว ) 

3 USD / ท่าน ส าหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น x 5 วัน = 15 USD 

2 USD / ท่าน ส าหรับคนขับรถต่อวัน x 5 วัน = 10 USD 

3 USD /ท่าน ส าหรับหัวหน้าทัวร์ไทย x 7 วัน = 21 USD 
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รวมค่าทิป 46 USD/ท่านหรือประมาณ 1,500 บาทไทย 

ค่าทิปอื่นๆ 

ค่าทิปม้าที่เมืองเพตร้า ท่านละ 5 USD แล้วแต่ต่อรอง / เที่ยว / ท่าน 

ค่าทิปคนขับรถที่ทะเลทรายวาดิรัม ท่านละ 2 USD / เที่ยว / ท่าน 

 

หมายเหตุ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน  ซ่ึงในกรณีนี 

ทางบริษัทฯ ยินดคีืนเงินให้ทั งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี  เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ 

เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของ

ทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพ่ิมที่เกิดขึ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย จากสายการบินเมื่อ

เที่ยวบิน “ดเีลย์” หรือล่าช้า? หรือ เหตุสุดวิสัย หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ 

ราคานี คิดตามราคาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ น ตามอัตราค่าน  ามัน หรือ ค่าเงิน

แลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดงักล่าวและแจ้งให้ท่านทราบ 

เนื่องจากรายการทัวร์นี เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

หากลูกค้าท่านใด ย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องช าระค่ามัดจ าทัวร์ที่ 15,000 บาท  และค่าวีซ่าตามที่สถานฑูตฯ เรียก

เก็บ 

 

หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง 

และมหีนา้ที่เหลอืไวป้ระทบัตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ 

** กรณถีอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ** 

**ไมร่บัเลม่พาส ขา้ราชการเดนิทาง** 

**ในกรณทีีผู่้โดยสาร มไีฟลเ์ดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทางทีท่า่นไดท้ าการ

จองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรณุาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีท่ราบ กอ่นการช าระเงนิคา่ตัว๋ดงักลา่ว  

ถา้เกดิขอ้ผดิพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณี** 
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Attn : คุณ     Fax :  02-231-3399 
ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ  ากดั 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง       
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ ์     
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร             
               
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด    คน  (ผูใ้หญ่   ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี  ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด   หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว        หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจดัเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนงัสือเดินทาง) 

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร                ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหม ู             ไม่ทานสตัวปี์ก          ทานมงัสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ               
              
ยนืยนัราคา                    ผูใ้หญ่    เด็ก    ค่าตัว๋เพ่ิม / ลด    
ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ      ผูจ้อง 

                              (     )  
  วนัท่ี      

    
 เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีใหเ้กียรติใชบ้ริการ

ของเรา 


