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พลาดไม่ได้ 

ไม่ได ้

 

 

 

ใบอนุญาตธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/1967 

มั่นใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์กว่า  20  ปี 

(Luxury Jordan 7 วนั 10-16 เม.ย. 69,999 RJ (AV) 

 

เส้นทางใหม ่เทีย่วจอรแ์ดน ชม  1  ใน  7  สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  7 วัน   

เทีย่วครบ เมอืงโบราณมาดาบา - เมาท์เนโบ - ปราสาทเครัค – กลุ่มปราสาทในทะเลทราย 

พิเศษ!!! พกัโรงแรมหรู 5 ดาว พักแคมป์ มหี้องน  าในตัว 1คืน 

บินตรงโดยสายการบิน Royal Jordanian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ก าหนดการเดินทาง    10-16 เม.ย. 2562  ราคา 69,999.- หยุดสงกรานต์ 

 

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

1. เราคอืผูบ้กุเบิกเสน้ทางตะวนัออกกลาง และประเทศจอร์แดนอย่างจริงจัง เป็นบริษัทฯแรกของไทยที่มียอดเป็นอนัดับ 1 มาตลอด 10 ปี 

จึงมีช่วงเวลาและวันเดินทางให้คนเลือกได้มากกว่า 

2. รายการทอ่งเทีย่วทีจ่ัดอยา่งลงตัว เพื่อให้เหมาะกับนกัท่องเที่ยวคนไทยมากที่สุดไม่ต้องเดินทางย้อนไป ย้อนมา เที่ยวสบาย การันตีถึง

คุณภาพและราคาที่จะไม่มีบริษัทฯใด ให้คุณได้มากกว่าแน่นอน 

3. เราใชโ้รงแรม ระดับ 5 ดาว  ทั งทีอ่มัมาน – อควาบา – และเพตรา้ + วาดริมัพักแค้มป์ 1 คนื ดูทะเลดาว สงัสรรค์ยามค่ า รับประทาน

อาหารแบบเบดูอิน ไก่ย่าง เนื อย่าง ชิมชา ดูดชิชา (ไม่นอนเดดซีเนื่องจากที่เดดซีไม่มีกิจกรรมอะไรน่าสนใจ มีแค่ทะเลเดดซีเท่านั น ท า

ให้เราเสียเวลาเปลี่ยน โรงแรมและยงัพลาดโอกาส ในการ SHOPPING ที่มีทางเลือกมากมายที่กรุงอัมมาน) 

4. กรณีทีก่รุฟ๊ ออกเดนิทางมากกวา่ 20 ท่าน เรา จะใช้รถ BUS ใหญ่ ม ีWIFI ON BUS // และกรณ ีที่กรุฟ๊เดนิทางนอ้ยกว่า 15  ทา่น  เราขอ

สงวนสทิธิใ์นการใชร้ถ BUS เล็ก 18 ทีน่ัง่ในการเดนิทาง  รถเล็กไม่ม ีWIFI ON BUS คะ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. อาหารการกินของประเทศจอรแ์ดน เนื่องจากประเทศจอร์แดนนั น นับถือศาสนาอิสลาม อาหารนั นย่อมไม่มีส่วนผสมของเนื อหมู  

อาหารส่วนใหญ่ เน้น แป้ง ไก ่แกะ ปลาและผัก  และสารพดัแป้งนานาชนิด  อาหารสไตล์บาร์บคีิว อาหารสไตล์เลบานอน (ผักใบเขียว

ไม่ค่อยมี แต่มะเขือเทศประเทศนี กรอบ อร่อยมาก ) และผักดอง เช่นแตงกว่าดอง พริกดอง หัวไซเท้าดอง  แครอทดอง กินกบัซอส

ครีมหลากหลายชนิดให้เลือกสรร และที่ไม่ควรพลาด นั นคือบาร์บีคิวจานใหญ่แห่งกรุงอมัมาน ซึ่งร้านนี ได้รับรางวลัจาก TRIPADVISOR 

ด้วย  
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ก าหนดการเดนิทาง 

 

21.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ประเทศ ชั น 4  

เคานเ์ตอร ์ Q1-Q5 ประต ู8 โดยสายการบนิ ROYAL JORDANIAN เที่ยวบนิที ่RJ 181  

พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

 

 

 

 

 

 

 

00.20 น. ออกเดินทาง สู ่เมอืงอัมมาน (AMM) โดยสายการบนิ ROYAL JORDANIAN เที่ยวบนิที ่RJ 181  

05.40 น. เดนิทางถึงสนามบนินานาชาต ิ(AMM อัมมาน ควนี อาเลยี QUEEN ALIA) 

ณ กรงุอัมมาน ประเทศจอรแ์ดน  ใช้เวลาในการเดินทาง 8 ชัว่โมง 55 นาท ี 

 

 

 

 

 

 

 

หลังผา่นขั นตอนการตรวจคนเข้าเมอืง จะมเีจา้หนา้ที่ด้าน VISA มาคอยอ านวยความสะดวกแก่คณะทวัร ์ 

(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชั่วโมง)  

หลังจากรับสมัภาระเรียบร้อยแล้ว 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  

จากนั น   รับประทานอาหารเช้า  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั น  น าทา่นเดินทางสูเ่มอืงมาดาบา หรือ เมืองแห่งโมเสก ชม โบสถก์รีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ ถูกสร้าง 

ในราวปี ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ 

ประมาณ 2.3 ล้านชิ นแสดงถึงพื นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, เยรูซาเลม, แม่น  า

จอร์แดน, ทะเลเดดซ,ี เขาไซนาย, อียิปต์ ฯลฯ   

 

 

 

วนัแรก (-/-/-)   กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ  

วนัที่สอง (B/L/D)  อมัมาน – มาดาบา –MOUNT NEBO – เครคั– เมืองอคาบา 
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จากนั น น าทา่นเดินทางสู ่ยอดเขาเมาท์เนโบ MOUNT NEBO มีความสูง 817 เมตร จากระดับน  าทะเล เชื่อกนัว่าเป็น

สถานที่ฝงัศพของโมเสส ผูน้ าชาวยิวส์ที่เดินทางจากอิยิปต์มายังเยรูซาเลม และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแหง่หนึ่ง

ของจอร์แดน ที่แห่งนี เป็นสถานที่สุดท้ายของโมเสส ก่อนจะชี ทางให้ผู้สืบทอดน าพาผู้คนไปยังดินแดนพันธสญัญา 

ในประเทศอิสราเอลปัจจุบัน เมื่อยืนอยู่บนยอดเขาจะมองไปเห็นดินแดนแห่งพันธะสัญญา THE PROMISED 

LAND  ที่โมเสสเคยเห็นบนยอดเขานี  และเป็นที่จารกิแสวงบุญของชาวคริสต์มาแตโ่บราณ และโบสถ์บนยอดเขา

ได้ถูกสร้างขึ นในปลายศตวรรษที่สี่เพ่ือเป็นการบ่งชี จุดที่คาดว่าโมเสสเสยีชีวิต 

MOUNT NEBOยังเคยเป็นสถานที่มาเยือนของสันตะปาปา ของศาสนาคริสต์ โดยสันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2 ได้มา

แวะพ านักที่นี่ ระหว่างการเดินทางไปเยือนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ และได้ปลูกต้นมะกอก สัญญลักษณ์ของสันติภาพไว้

ข้างๆโบสถ์ไบแซนไทน์ด้วยจากจุดนี สามารถชมวิวไปได้ไกลถึงฝั่งอิสราเอล (ดินแดนพันธสัญญา) 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั น ชมพพิิธภัณฑข์นาดย่อม ภายในเก็บสิ่งของต่าง ๆ ที่ขดุพบภายในบริเวณนี  พร้อมทั งมีภาพถ่ายต่าง ๆ ภาพถ่ายที่

ส าคัญคือภาพที่โป๊บ จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญทีน่ี่และได้ประกาศให้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ในปี ค.ศ. 2000  

จากนั น  ชมอนสุรณไ์มเ้ท้าศักดิ์สทิธแ์หง่โมเสส ออกแบบเป็นลักษณะเป็นไม้เทา้ในรูปแบบไมก้างเขน โดยอุทิศเป็น

สัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู   เชิญถ่ายรูป ณ จดุชมวิว โดยในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเหน็ 

แม่น  าจอร์แดน, ทะเลเดดซ,ี เมืองเจอริโก และประเทศอสิราเอล ได้จากจุดนี อย่างชัดเจน ไม้เท้าของโมเสสนั น

หากโยนลงพื นจะกลายเป็นงู ในครั งหนึ่งที่โมเสสน าพาผู้คนไปยังดินแดนพันธสญัญา (Holy Land) เวลาผ่านไป

เนิ่นนานผู้คนเริ่มแตกกลุ่ม หมดศรัทธา ตั งค าถามและไม่เชื่อม่ันในตัวผูน้ า พระเจ้าจึงบันดาลให้เกิดโรคระบาดขึ น 

ผู้คนต่างบาดเจ็บล้มตาย จึงได้มาขอให้โมเสสช่วยเหลือ โมเสสจึงได้มาขอร้องต่อพระเจ้าเพ่ือให้ช่วยเหลือ และให้

อภัยต่อผู้คิดผดิทั งหลาย พระเจ้าจึงได้บอกให้โมเสส ยกไม้เท้าขึ น และให้ชาวยิวที่ติดตามได้จ้องมองไปยังไม้เท้า

นั น หากผูท้ี่เชือ่ม่ัน และศรัทธาต่อพระเจ้าจะหายจากโรคร้าย ผู้ทีไ่ม่เชือ่จะต้องตายไป ดังนั นไม้เทา้ของโมเสสจึง

เป็นเหมือนสัญญลักษณ์แห่งการรกัษาโรค รูปงูพันไม้เท้าที่เป็นอนุสรณ์เป็นงานออกแบบของชาว 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

  

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID:@avenuetour 

191 Silom Complex Building, 22 nd.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour 

 

อิตาลี จโีอวานนี ฟานโตนี่ และยังเป็นสัญญลักษณ์ทีคุ่้นตาหลายคน โดยเฉพาะเภสัชกรทั งหลาย เพราะถูก

น ามาใช้เป็นสัญญลักษณ์ในด้านที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยา 

จากนั น น าทกุทา่นเดินทาง สูเ่มอืงเครัค ซึ่งตั งอยูบ่นที่ราบสูงขนาดใหญ่ ให้ทา่นได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามข้าง

ทางระหว่างทางขึ นสู่เขา โดยเฉพาะบริเวณที่ถูกเรียกขานกันว่าเป็น  

(แกรนด์แคนยอนแหง่จอรแ์ดน) 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

น าท่านสู่ "AL KARAK CASTLE’’”ปราสาทเครัค ตั งอยู่ที่เมืองเครัค ทางตอนกลางของประเทศจอร์แดน นับเป็น

ปราสาทที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในช่วงยุคสงครามครูเสด จากประวัติศาสตร์สงครามครูเสดเป็นสงครามระหว่างค

ริสเตียนจากยุโรปและชาวมุสลิมซึ่งยึดครองพื นที่แถบนี รวมทั งนครเยรูซาเล็ม นครศักดิ์สิทธิ์และสัญลักษณ์ของ

ศาสนาอับราฮัมหลักทั งสาม (ศาสนายูดาย ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม) โดยชาวคริสต์ต้องการฟ้ืนฟูการ

เข้าถึงที่ศักดิ์สิทธิ์ในและใกล้เยรูซาเล็มปราสาทเครัคแห่งนี สร้างในศตวรรษที่ 12 ปี ค.ศ. 1115 โดย King Baldwin 

ที่ 1 แห่งเยรูซาเลม เพื่อเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการควบคุมกองคาราวานในเส้นทางการค้าขายที่เชื่อกับประเทศ

อียิปต์ไปยังกรุงดามัสกัส ประเทศซีเรีย โดยตัวปราสาทสร้างด้วยหิน ก าแพงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคาโค้งยาว 

แล้วก็เจาะร่องแสงเล็กๆ ลักษณะแบบนี ท าให้ง่ายต่อการป้องกันศัตรูปัจจุบันสถานที่แห่งนี ยังคงเหลือโครงสร้างที่

สมบูรณ์ การแวะเย่ียมชมที่นี่ ท าให้เราได้เห็นมุมมองของการท าสงครามสมัยประวัติศาสตร์ (ครูเสด)  

 

 

 

  

 

 

 

จากนั น  น าทกุทา่นเดินทางสู่อควาบา (ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชัว่โมง 30 นาท ี) 

ค่ า  บรกิารอาหารค่ า ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พัก  

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

** 

จากนั น   น าทา่นเข้าพักโรงแรม ระดับ 5 ดาว MOEVENPICK RESORT RESIDENCES@AQABA หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

จากนั น น าทา่นเดินทางเขา้สูเ่มอืงอาคาบา ซึ่งเป็นเมืองท่า และเมืองท่องเที่ยวตากอากาศทีส่ าคัญของประเทศจอร์แดน 

เป็นเมืองแห่งเดียวของประเทศจอร์แดนที่ถูกประกาศให้เป็นเมืองปลอดภาษี มีประชากรอาศัยราว 70,000 คน 

ตั งอยู่ใกล้ๆ กับฉนวนกาซาฝั่งตรงข้าม คืออิสราเอล โดยมีทะเลแดงคั่น เป็นเมืองค่อนข้างทันสมัยแตก่็มี

วนัที่สาม (B/L/D) อควาบา – BOAT CRUISE - วาดิรมั (WADI RUM CAMP) – JEEP TOUR  -วาดิรมั 
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วัฒนธรรมของจอร์แดนมากพอสมควร และมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ เสาธงสงูที่สุดในโลกซึ่งได้รับการบันทึกไว้ใน 

Guinness Book of World Records ด้วย 

จากนั น   น าท่าน ลงเรอืท้องกระจก (GLASS BOAT) เล่นน  าตามอัธยาศัย (ใช้เวลาประมาณ 3 – 4 ชัว่โมง)  

 

 

 

 

 

 

 

น  าทะเลที่นี่ใสมาก แต่ด้วยความลึกและการมองผ่านกระจกหนาจึงท าให้ดูปะการังและซากเรือไม่ค่อยชัดมาก น า

ท่านแล่นสู่จุดที่ชมปะการัง ลึกแค่ประมาณ  5 -6 เมตร ส่วนจุดเรือจมลึกประมาณ 27 เมตร ปะการังโดยส่วน

ใหญ่ไม่ค่อยมีสีสรร  สัตว์ทะเล  เช่น ปลาสิงโต ปลานกแก้ว Goby fish ปลิงทะเล หอยเม่น  และยังเป็นแหล่งด า

น  าลึกที่มีชื่อเสียง ทะเลที่มีน่านน  าครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ ประเทศจอร์แดน, อิสราเอล, อิยิปต์และ 

ซาอุดิอาระเบีย ชมความใสของน  าทะเล, ปะการัง, ปลาทะเลหลากชนิด, เม่นทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ (ทะเลแดง

เป็นทะเลแห่งประวัติสาสตร์ ที่ได้มีการกล่าวขานในพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ว่าทะเลแห่งนี เป็นสถานที่โมเสสได้

ท าอัศจรรย์โดยการชูไม้เท้าแหวกทะเลแดงเป็นทางเดินพาชาวอิสราเอลหนีให้รอดพ้นจากการตามล่าของ

ทหารอิยิปต์ เพื่อจับไปเป็นทาสของอียิปต์และจุดมุ่งหมายเพื่อเดินทางไปสู่แผ่นดินแห่งพันธะสัญญาที่พระเป็นเจ้า

ทรงมอบให้กับชาวอิสราเอล นั่นคือก็คือกรุงเยรูซาเลมในปัจจุบัน)  

 

 

   

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั BBQ บนเรอื   

อาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ มีทั งปลา ไก่ และแกะบาร์บีคิว ทานกับผักสลัดและแปง้โรตี 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั น น าท่านเดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที ทะเลทรายแห่งนี ในอดีต

เป็นเส้นทางคาราวานจากประเทศซาอุฯเดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน์  (เคยเป็นที่อยู่อาศัยของ

ชาวนาบาเทียนก่อนที่จะย้ายถิ่นฐานไปสร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ที่เมืองเพตร้า) ในศึกสงครามอาหรับรีโวลท์

ระหว่างปี ค.ศ. 1916- 1918 ทะเลทราย แห่งนี ได้ถูกใช้เป็นฐานบัญชาการในการรบของนายทหารชาวอังกฤษ ทีอี 

ลอว์เรนซ์ และ เจ้าชายไฟซาล ผู้น าแห่ง ชาวอาหรับร่วมรบกันขับไล่พวกออตโตมันที่เข้ามารุกรานเพื่อ
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ครอบครองดินแดน และต่อมายังได้ถูกใช้เป็น สถานที่จริงในการถ่ายท าภาพยนต์ฮอลลีวูดอันยิ่งใหญ่ในอดีตเรื่อง 

“LAWRENCE OF ARABIA”(และในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวัลออสการ์ได้ถึง 7 รางวัล และรางวัลจาก

สถาบันอื่นๆ มากกว่า 30 รางวัล น าแสดงโดย PETER TOOLE OMAR SHARIF ผ่านชมเต็นท์ชาวเบดูอินที่อาศัยอยู่

ในทะเลทราย เลี ยงแพะเป็นอาชีพ ฯลฯ  

จากนั น น าท่าน นั่งรถกระบะเปิดหลังคารับบรรยาอากาศท่องทะเลทรายที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนี่ง 

ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีส้มอมแดงอันเงียบสงบที่กว้างใหญ่ไพศาล (สีของเม็ดทราบนั นปรับเปลี่ยนไปตามแสงของ

ดวงอาทิตย์) 

 

 

 

 

 

 

 

เขา้ไปจนถงึจดุพักแคม้ป์ส าหรับคนืนี  ให้ท่านได้ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าจนกระทั งตกดิน นอนดูทะเลดาวนับล้านๆ

ดวงในทะเลทรายแห่งนี   

ค่ า    บริการอาหารมื อค่ ากลางทะเลทรายในแค้มป์ของชาวเบดูอิน 

จากนั น  น าทา่นเข้าสู่ทีพั่ก SUNCITY CAMP WADI RUM (พักแบบหอ้ง STANDARD มหีอ้งน  าสว่นตัว สะดวก สบาย) 

http://www.suncitycamp.com/ 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  *** ทุกท่านสามารถ ตื่นเช้า ออกมาดพูระอาทิตย์ขึ น จิ๊บชาร้อนๆ หรือกาแฟยามเช้า ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศ  เดิน 

ชมบรรยากาศในแค้มป์ ดื่มด่ ากับวาดิรมัก่อน ที่เราจะอ าลาสู่เพตรา ในภาคบ่าย   *** 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของแคม้ป์ที่พัก 

เก็บสถานที่ในวาดิรัมต่อจากเมื่อคืน 

วนัที่สี่   (B/L/D)  วาดิรมั (WADI RUM) – เพตรา PETRA 

http://www.suncitycamp.com/
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จากนั น น าทา่นทอ่งทะเลทรายต่อไปยังภเูขาคาซารี ชมภาพเขียนแกะสลักกอ่น ประวัติศาสตร ์ที่เป็นภาพแกะสลักของ

ชาวนาบาเทียนที่แสดงถึงเรือ่งราวในชวีิตประจ าวนัต่างๆ และรูปภาพต่าง ๆ ผ่านชมเต็นท์ชาวเบดูอินที่อาศัยอยู่

ในทะเลทราย เลี ยงแพะเป็นอาชีพ ฯลฯ  

จากนั น  ชมน  าพแุหง่ลอว์เรนซ์ สถานที่ในอดตีนายทหาร ทีอี ลอว์เรนซ์ ทหารชาวอังกฤษใช้เป็นสถานที่พักและคิด

แผนการสู้รบกันพวกออตโตมัน (เป็นธรรมเนยีมปฏิบัตใินการใหท้ปิท่านละ 2 USD แกค่นขับรถ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  รา้นอาหาร 

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

แกะสลักโบราณ ที่ถูกซ่อนตัวอย่างลึกลับในหุบเขาวาดี มูซา (WADI MUSA) หุบเขาที่ตั งอยู่ระหว่างทะเลสาบเดดซี 

กับ ทะเลอัคบาร์ ในประเทศจอร์แดน นครแห่งนี แต่เดิมนั น เป็นนครแห่งการค้าขนาดใหญ่ ที่ถูกสร้างขึ นมาโดย

ชนเผ่าพื นเมือง นาบีเทียน ที่ร่ ารวยมาจากการเป็นผู้คุ้มกัน คาราวานสินค้า ต่อมาเส้นทาง ทางการค้า ได้ถูก

เปลี่ยนไปเป็นทางทะเล มีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายพันปี และเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยทั งชาวอีโดไมท์จวบ

จนกระท่ังถึงยุครุ่งเรืองเฟ่ืองฟูในการเข้ามาครอบครองดินแดนของชาวอาหรับเผ่าเร่ร่อนนาบาเทียนในช่วง

ระหว่าง 100 ปี ก่อนคริสตกาล – ปี ค.ศ 100และได้เข้ามาสร้างอาณาจักร, บ้านเมือง ฯลฯ จนกระท่ังในปีค.ศ. 

106 นครแห่งนี ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันที่น าโดย กษัตริย์ทราจัน และได้ผนึกเมืองแห่งนี ให้

เป็นหนึ่งในอาณาจักรโรมันแห่งแหลมอาระเบยีตะวันออก ท าให้นครแห่งนี ถกูละทิ งเป็นเวลานานกว่า 700 ปี และ

ได้รับการประกาศใหเ้ปน็มรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ จาก

การตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านทั่วโลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07)  

 

 

 

 

 

 

 

(ทุกทา่นสามารถขีม่า้ภายในเสน้ทางที่มา้เดนิในเพตราได้ ซึง่รวมอยูใ่นคา่บตัรแล้ว เพียงแต่ตอ้งจ่ายคา่ทิปแก่คนจูงม้า 

ทา่นละ 5 USD ต่อทา่น /ต่อเที่ยว หรอืแลว้แตก่ารตอ่รองราคา กบัคนจูงม้า  

กรณอียากขีล่า, ขี่อฐู, รถมา้ลาก ฯลฯ สอบถามโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่หรอืสอบถามทีห่วัหนา้ทวัร)์  

ระยะทางที่เดินเข้าไปในเพตรา ประมาณ  800 เมตร บนถนนทรายเพื่อตรงเข้าสู่หน้าเมืองพร้อมชมทัศนียภาพรอบข้างที่

เป็นภูเขาทั งสองฝั่ง ธารน  า คลังสมบตัิ ภูเขาทั งสองฝัง่ที่มีรปูร่างหน้าตาตา่งกันออกไป 

จากนั น  น าทา่นเดนิเท้าเข้าสูถ่นนเขา้เมอืง THE SIQ เป็นช่องทางเดินที่ขนาบสองฝั่งด้วยหน้าผา กว่า 1.5 กิโลเมตรที่เกิดจากการ

แยกตวัของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน  าเมื่อหลายล้านปกี่อน ส่วนใหญ่ทางเดินร่มๆ สบายๆ (ทางเดินค่อนข้างลาด

ลง ไม่เหนื่อย ระหว่างทางก็มีมุมสวยๆ ให้เก็บภาพเรื่อยๆ และมีบรรดาคนมาขายของที่ระลึก เดินชมความสวยงามของผา

หินสีชมพูสูงชันทั ง 2 ข้างคล้ายกบัแคนยอนน้อย ๆ และ สิ่งก่อสร้าง รูปปั้นแกะสลัก ต่างๆ 
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จากนั น ชมมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ (EL-KHAZNEH / TREASURY)สันนิษฐานว่าจะสร้างในราวศตวรรษที่1-2 

โดยผู้ปกครองเมืองในเวลานั นเป็นวิหารที่แกะสลักโดยเจาะเข้าไปในภูเขาสีชมพูทั งลูก มีความสูง 40 เมตร และมี

ความกว้าง 28 เมตร วิหารแห่งนี ได้ถูกออกแบบโดยได้รับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้าด้วยกัน เช่น อิยิปต์, 

กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบด้วย 3 ห้อง คือ ห้องโถงใหญ่ตรงกลางและห้องเล็กทางด้านซ้ายและขวา

เดิมทีถูกเชื่อว่าเป็นที่เก็บขมุทรัพย์สมบัติของฟาโรห์อิยิปต์  

 

 

 

 

 

 

 

จากนั น ชมโรงละครโรมัน (ROMANTHEATRE)ที่แกะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบที่นั่งเท่ากันและมีความสมดุลได้อย่างน่า

ทึ่ง สันนิษฐานเดิมทีสร้างโดยชาวนาบาเทียนต่อมาในสมัยที่โรมันเข้ามาปกครองได้ต่อเติมและสร้างเพิ่มเติม มีที่

นั่ง 32 แถว จุผู้ชมได้ประมาณ 3,000 คน / อิสระในการเดินชมและถ่ายรูปน าท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก 

(เตรียมกระเปา๋เสื อผ้าเล็กไว้ส าหรับไปเล่นทะเล เดดซี ในวันพรุ้งนี ) 

ค่ า   บรกิารอาหารค่ า ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พัก  

จากนั น   น าทา่นเข้าพักโรงแรม ระดับ 5 ดาว HYATT ZAMAN HOTEL&RESORT@PETRA หรอืเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั น  อ าลาเพตรา ยามเชา้ หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว พาทกุทา่นเดินทางเขา้สูเ่ดดซี 

(ออกเดนิทางจากเพตรา สู่เดดซ ีใช้ระยะเวลากับเดนิทาง 3 ชัว่โมง 50 นาท)ี  

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บฟุเฟ่ต์ INTERNATIONAL) 

จากนั น เดนิทางสูท่ะเลเดดซี ทะเลที่ถูกบันทึกลงในหนังสือ กินเนสส์ ว่าเป็นจุดที่ต่ าที่สุดในโลก ต่ ากว่าระดับน  าทะเลถึง 

400 เมตร และ มีความเคม็ที่สุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซนต์ของน  าทะเลท่ัวไป ท าให้ไม่มีสิ่งมีชวีิตใดเลยอาศัย

วนัที่หา้  (B/L/D)   เพตรา - DEAD SEA -  อมัมาน 
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อยู่ได้ในท้องทะเลแห่งนี   เชิญท่านอิสระในการลงเล่นน  าทะเลและพิสจูน์ ความจริงว่าท่านลอยตัวได้จริงหรือไม่ 

(การลงเล่นน  าในทะเลนั นมวีธิขัี นตอนการลงเล่น และข้อควรระวังตา่งๆ ควรฟังค าแนะน าจากมัคคเุทศกท์อ้งถิ่น

และหัวหนา้ทัวร)์ **** เต็มอิ่ม มเีวลาเลน่น  า   2 – 3  ชัว่โมง **** 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั น เดนิทางกลับสู ่อัมมาน  (ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 1 ชัว่โมง) 

ระหว่างทางแวะซื อผลติภัณฑ์ทีท่ าจากเดดซ ีเช่น โคลนพอกตวั พอกหน้า สบู่ และสินค้าอื่นที่ท าจากเดดซีอีกมากมาย 

จากนั นเดินทางต่อสู่กรุงอัมมาน 

 

 

 

 

 

 

ค่ า   บรกิารอาหารค่ า ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พัก  

จากนั น   น าทา่นเข้าพักโรงแรม HOLIDAY INN HOTEL @AMMAN ระดับ 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั น  น าท่านเดินทางไปยังเมืองอัจลุน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที )  

อยู่ทางด้านเหนือของเมืองเจอราชไปเล็กน้อยเมืองที่ตั งอยู่บนภูเขาสงูที่ห้อมล้อมไปด้วยป่าต้นสนและต้นมะกอก  

จากนั น ชมปราสาทแห่งเมืองอัจลุนถูกสร้างโดยพวกนักรบมุสลิม ในปี ค.ศ. 1184 -1185 ใช้เป็นป้อมทหารในการต่อสู้รบ

กับพวกนักรบครูเสด และในปี ค.ศ. 1260 ถกูเข้าท าลายโดยกองทัพมองโกลส์  

 

 

 

 

 

วนัที่หก (B/L/D)    อมัมาน – อจัลนุ -เจอราช – สนามบิน 
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จากนั น ชมนครเจอราช(JERASH)หรือเมืองพันเสาเป็นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน 

สันนิษฐานว่าเมืองนี น่าจะถูกสร้างในราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งนี ชื่อว่า ในปี ค.ศ. 749 

นครแห่งนี ได้ถูกแผ่นดินไหวครั งใหญ่ท าลาย และถูกฝังกลบโดยทรายหลังจากนั นก็ได้สญูหายไปเป็นนับพันปี  

จากนั น ชมซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียนและสนามแข่งม้าฮิปโปโดรม  

จากนั น น าท่านเดินเข้าประตูทางทิศใต้ชม โอวัลพลาซ่า สถานที่ชุมนุม พบปะ สังสรรค์ของชาวเมือง, วิหารเทพซีอุสฯลฯโรงละคร

ทางทิศใต้(สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92) จุผู้ชมได้ถึง 3,000 คน มีจุดเสียงสะท้อนตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกับความ

อัศจรรย์ เพียงพูดเบาๆ ก็จะมีเสยีงสะท้อนก้องเข้ามาในหูของเรา  

จากนั น ชมวิหารเทพีอาร์เทมิส เป็นเทพีประจ าเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างขึ นเพื่อใช้เป็นสถานที่ส าหรับท าพิธี

บวงสรวง และบูชายัญต่อเทพีองค์นี  แบ่งเป็น 3 ชั น คือ ชั นนอก ชั นกลาง ชั นใน 

 

 

 

 

 

 

จากนั น น าท่านเดินเขา้สูถ่นนคารโ์ด หรอื ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลกัที่ใช้เข้า-ออกเมืองแห่งนี  บนถนนนั นยังมีริ วรอยทาง

ของล้อรถม้า, ฝาท่อระบายน  า, ซุ้มโคมไฟ, บ่อน  าดื่มของม้า  

จากนั น ชมน  าพใุจกลางเมอืง (NYMPHAEUM) สร้างในราวปี ค.ศ. 191 เพ่ืออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวเมือง

แห่งนี  มีที่พ่นน  าเป็นรูปหวัสิงโตทั งเจ็ด และตกแต่งด้วยเทพต่างๆ ประจ าซุ้มด้านบนของน  าพุฯลฯ 

 

 

  

 

  

  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั น  อสิระ ชอ้ปปิง้ หา้ง CITY MALL- CARREFOUR เป็น 2 หา้งใหญ่ตดิกัน มขีองแบรนด์เนมให้เลือกสรร 
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ค่ า   บรกิารอาหารค่ า ณ รา้นอาหารจนี 

จากนั น   น าทกุท่านอ าลา จอรแ์ดน เดนิทางสูส่นามบนิ CHECK IN GROUP  

สูส่นามบนินานาชาต ิ(AMM อัมมาน ควีน อาเลีย QUEEN ALIA)  

(โดยจะมเีจ้าหนา้ที ่VISA เมือ่ตอนขามา อ านวยความสะดวกแตท่า่น) 

 

02.55 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย ด้วยสายการบิน ROYAL JORDANNIAN เที่ยวบินที่ RJ182 

15.15 น.  เดิ น ท า ง ก ลั บ  ถึ ง ส น า ม บิ น สุ ว ร รณ ภู มิ  ด้ ว ย ค ว า ม ส วั ส ดิ ภ า พ แ ล ะ ค ว า ม ป ร ะ ทั บ ใจ  มิ รู้ ลื ม  

 

 

*****รปูถ่ายสถานที่ใชป้ระกอบการเพื่อการโฆษณาเท่านั น***** 

 

เงือ่นไขในการจองทัวร์ 

งวดที ่1 : ส ารองทีน่ัง่จา่ย 20, 000 บาท /ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พรอ้มสง่ส าเนาหนงัสอืเดินทาง 

งวดที ่2 :ช าระยอดสว่นทีเ่หลือ กอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วัน   

หากไมช่ าระคา่ใช้จา่ยภายในก าหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

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

ทางเรา จะขอพนักงานหน้าเคาน์เตอร์ตอนออกตั๋วให้อีกท ี 

ในกรณีทีค่ณะออกเดินทางต่ ากว่า 15 ทา่น ทางผู้จัดรายการ //ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเติม

ตามความเหมาะสมในทริปเดินทางและจ านวนผู้เดินทางตอนนั นๆ หากกรณผีู้ร่วมเดินทางในคณะ ไม่ยินดีจ่ายเพ่ิม คณะทัวรน์ั น 

จ าเป็นต้องยกเลิกเดินทาง  

 

กรณยีกเลิก 

 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง ณ วันนั น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่าง เช่น ค่าต๋ัว

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจ าห้องพัก เป็นต้น)  

ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั งหมดในทุกกรณี 

กรณเีจ็บปว่ย จนไมส่ามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะท าเรื่องยื่นเอกสารไปยังสาย

การบนิ โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั ง ทั งนี  อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนนิการ ซึ่งไม่สามารถ

อัตราค่าบริการ  

10 – 16 เมษายน 2562 

ราคาผู้ใหญ่ (พักหอ้งละ 2-3 ท่าน) 69,999 บาท 

ราคาเด็กเสรมิเตียง (พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น) 68,999 บาท 

ราคาเด็กไมเ่สรมิเตยีง (พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 67,999 บาท 

พักเดยีวเพิม่  10,500 บาท 

วนัที่เจด็ (-/-/-)   สนามบินสุวรรณภมิู 
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แจ้งได้ว่าสามารถคืนเงนิไดทั้ งหมดหรือบางส่วน หรือไมไ่ด้เลย เพราะขึ นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบนิ โรงแรม

และในทุกๆบริการอื่นๆเปน็ส าคัญ 

อัตราค่าบริการนี รวม  

 

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบัโดยสายการแห่งชาติ โรยัลจอร์แดนเนี่ยล ชั นประหยดั  

ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง  

ค่าที่พกัห้องละ 2 ท่าน เป็นเตียง TWIN ROOM  ตามที่ระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั  

รวมทั งสิ น 3 คืน โรงแรม + 1 นอนแค้มป์ 

ค่าอาหารทุกมื อที่ระบุตามรายการ 

ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทกุแห่งที่ระบตุามรายการ 

ค่าวีซ่าประเทศจอร์แดน   

ค่าบริการน าทวัร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์ผู้มีประสบการณ์ 

ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น  าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม) 

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

ส าหรบัเดก็ทีม่อีายนุ้อยกวา่ 2 ปี และ ผู้ใหญอ่ายมุากกวา่ 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญา

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 

ค่าอาหารและเครื่องดื่มส่ังพิเศษ นอกเหนือรายการ 

ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ  

 

 ค่าทปิมัคเุทศก ์พนักงานขับรถ ในประเทศจอรแ์ดน และ หัวหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทย 

 (เป็นอัตราปกติตามหลักสากลของการทอ่งเที่ยว ) 

3 USD / ทา่น ส าหรับมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ x 5 วัน = 15 USD 

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

3 USD /ทา่น ส าหรับหัวหนา้ทัวรไ์ทย x 7 วัน = 21 USD 

รวมคา่ทปิ 46 USD/ทา่นหรอืประมาณ 1,500 บาทไทย 

คา่ทปิอืน่ๆ 

คา่ทปิมา้ที่เมืองเพตรา้ ท่านละ 3 -5 USD แล้วแตต่อ่รอง / เที่ยว / ทา่น 

คา่ทปิคนขับรถทีท่ะเลทรายวาดริัม ทา่นละ 2 USD / เทีย่ว / ทา่น 
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การช าระเงนิ 

งวดที ่1 : ส ารองทีน่ัง่จา่ย 15, 000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมกีารยนืยันกรุป๊เดนิทางแนน่อนพรอ้มสง่รายชือ่และหนา้

พาสปอรต์ผูท้ีจ่ะเดนิทางทันที 

งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลือ 15 วัน ล่วงหนา้กอ่นออกเดินทาง 

 

ชื่อบัญชี  บรษัิท เอฟวนีวิ อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จ ากัด 

ธนาคารกรงุเทพฯ  สาขา อาคารซิลลคิ เฮา้ส์ เลขที ่ 860-0-241510 บัญชอีอมทรัพย์ 

ธนาคารกรงุไทย   สาขา อาคารซิลลคิ เฮา้ส์ เลขที ่ 968-0-091880 บัญชอีอมทรัพย์ 

ธนาคารกสกิรไทย  สาขา สลีมคอมเพลก็ซ ์ เลขที ่ 020-3-839278 บัญชอีอมทรัพย์ 

ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขาอโศกทาวเวอร ์  เลขที ่ 234-2-012317  บัญชอีอมทรัพย์ 

กรณชี าระดว้ยบัตรเครดติ มคีา่ธรรมเนยีมรดูบัตร 3 % จากยอดทีท่ าการรดู 

 

ทางบรษัิทเอฟวนีวิ ฯ ไมม่นีโยบายใหท้า่นช าระเงนิผา่นการโอนเงนิเข้าบัญชีธนาคารสว่นบคุคล 

ทั งนี เพื่อความปลอดภัยในการช าระเงนิของทา่นเป็นส าคัญ 

หมายเหต ุ ทา่นทีต่อ้งการใบเสร็จในนามนติบิคุคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั นทางบริษัท ฯ ขอ

สงวนสิทธิท์ี่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

 

หมายเหตุ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไมส่ามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน  ซึ่งในกรณนีี 

ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร์นี  เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจบ็ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ 

เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของ

ทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสญูหาย จากสายการบินเมื่อ

เที่ยวบิน “ดีเลย”์ หรือล่าช้า? หรือ เหตุสุดวิสัย หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ 

ราคานี คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ น ตามอัตราค่าน  ามัน หรือ ค่าเงิน

แลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรบัราคาต๋ัว ตามสถานการณดั์งกล่าวและแจ้งให้ท่านทราบ 

เนื่องจากรายการทวัร์นี เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณ ี

หากลูกค้าทา่นใด ยื่นวีซ่าแล้วไมไ่ด้รับการอนุมัติ ลกูค้าต้องช าระค่ามัดจ าทัวร์ที่ 15,000 บาท  และค่าวีซ่าตามที่สถานฑูตฯ เรียก

เก็บ 

รูปถ่ายสถานที่ใช้ประกอบการเพือ่การโฆษณาเท่านั น 

                          หนังสอืเดนิทางต้องมอีายเุหลือใช้งานไมน่้อยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง 

และมหีน้าที่เหลอืไวป้ระทบัตราไมน่้อยกว่า 2 หนา้ 

** กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มลูเพิ่มเตมิ ** 

**ไมร่บัเล่มพาส ข้าราชการเดนิทาง**  

**ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟล์เดนิทางภายในประเทศหรือระหวา่งประเทศ ทีเ่กี่ยวข้องกับวนัเดนิทางที่ทา่นไดท้ าการจองไว้กับทางบรษิัทฯ กรณุาแจ้ง

ให้กบัทางเจา้หนา้ทีท่ราบ ก่อนการช าระเงนิคา่ตัว๋ดังกลา่ว ถา้เกดิข้อผดิพลาด ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผดิชอบทุกกรณี** 
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Attn : คุณ____________________    Fax :  02-231-3399 

ใบจองทัวร์กับ  บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ากัด 

รายการทัวร ์       วันเดินทาง       

ชื่อผู้ติดต่อ      โทร     แฟกซ ์     

ที่อยู่เพ่ือติดต่อรับเอกสาร             

               

               

จ านวนผู้เดินทางทั งหมด     คน  (ผู้ใหญ่    ท่าน / เด็กอายุต่ ากว่า 12 ป ี ท่าน) 

จ านวนห้องพักที่ใช้ทั งหมด    ห้อง (ห้องพักคู ่  ห้องพักเดี่ยว       ห้องพัก 3 เตียง  ) 

รายชื่อผู้เดนิทาง (กรณุาจัดเรยีงตามหอ้งพัก และให้ชื่อทั งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อยา่งถูกตอ้งตามหนังสอืเดนิทาง 

ล าดับ ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาอังกฤษ) วันเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมายเหต ุ กรุณแจง้ความประสงค์อ่ืนตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 

       อาหาร    ไม่ทานเนื อววั              ไม่ทานเนื อหมู            ไม่ทานสัตว์ปีก    ทานมังสาวริัต 

รายระเอยีดอื่นๆ              

               

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่     เด็ก    ค่าต๋ัวเพ่ิม / ลด     

 

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรยีบร้อยแล้ว   ลงชื่อ       ผู้จอง 

                (     ) 

                               วันที่       

 

 

 

 
เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้เกยีรติใช้บริการของเรา 


