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AMAZING JORDAN  

ทวัรจ์อรแ์ดน 6วนั3คนื (RJ)    

บนิตรงโดยสายการบนิ ROYAL JORDANIAN 

 

 

โปรแกรมจดัอยา่งลงตวัรวบรวมทกุไฮไลท ์พรอ้มบนิตรงสูเ่มอืงอมัมาน 

ชมความยิง่ใหญข่อง 1ใน7สิง่มหศัจรรยข์องโลกเมอืงเพตรา 

นอนนบัดาว ณ แคมป์ทะเลทรายวาดริมั - นอนทะเลเดดซ ีเต็มอิม่กบัการพกัผอ่นพอก

โคลน แชน่ า้- เมาทเ์นโบ - มาดาบา –น า้พุแหง่ลอวเ์รนซ ์– มหาวหิารเอลคาซเนท ์–  

ปราสาทโชบคั- ป้อมปราการแหง่กรุงอมัมาน 

ราคาเร ิม่ตน้ 49,999.- 

**(รวมคา่จูงมา้เขา้เพตรา+ทปิทุกอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้)** 

ก าหนดเดนิทาง  

มกราคม- ธนัวาคม 2563 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก  ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ 

21.30 น พรอ้มกนั ณ เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ ROYAL JORDANIAN อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศสนามบนิสวุรรณภมูโิดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระ

และเอกสารการเดนิทางท าผ่านขัน้ตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

วนัทีส่อง  กรุงเทพฯ – อมัมาน - มาดาบา - ทะเลเดดซ ี

00.20 น.  ออกเดนิทางสูก่รุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน เทีย่วบนิที ่RJ183 

04.40 น.  ถงึทา่อากาศยาน QUEEN ALIA ประเทศจอรแ์ดน น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและ

รับสัมภาระเรยีบรอ้ย  

น าทุกท่านสู่เมอืงมาดาบาหรือเมืองแห่งโมเสกเป็นเมืองในดนิแดนศักดิส์ทิธิเ์ยรูซาเล็ม (The Holy 

Land)  ว่ากันว่าที่นี่มงีานศลิปะโมเสกที่สวยงามมากชมดนิแดนศักดิส์ทิธิเ์มาทเ์นโบที่ตัง้อยู่บนยอดเขา

ซึง่เป็นสถานที่ที่โมเสสเสยีชวีติ ปัจจุบันยังมีหลุมพระศพสถติอยู่ ณ ที่แห่งนี้ ชมโบสถอ์นุสรณ์โมเสส 

(The Moses Memorial Church) ถูกสรา้งขึน้เพื่อเป็นที่ระลกึถงึโมเสส สถานที่แห่งนี้สันนิษฐานว่า

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 300-400 ในยุคไบแซนไทน์ ตอนตน้ครสิตศ์ักราช ใหทุ้กท่านไดช้มววิทวิทัศน์และ

เก็บภาพประทับใจที่จะมองเห็นทัศนียภาพทัง้แม่น ้าจอร์แดน ทะเลเดดซี นครเจริโค เมืองเบธเลแฮม 

และเมืองเยรูซาเล็ม และชมโบสถก์รกีออรโ์ธดอกซ์แห่งเซนตจ์อรจ์ บนพื้นโบสถ์มีแผนที่ท าดว้ย

กระเบือ้งโมเสกสสีวยงามจ านวนกว่า 2 ลา้นชิน้ ซึง่มีความส าคัญทางประวัตศิาสตร์ของโลก สรา้งขึน้ใน

สมัยศตวรรษที่ 6 หรือราว ๆ ปี ค.ศ. 600 ในยุคไบแซนไทน์ แผนทีน่ี้แสดงใหเ้ห็นพื้นทีด่นิแดนศักดิส์ทิธิ์

ตา่ง ๆ ในอดตี 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู ่ทะเลเดดซ ี

(Dead Sea) ทะเลสาบเดดซเีป็นทะเลสาบ

น ้าเค็มขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยู่ใน ในระหว่างเขต

แดนของจอรแ์ดนและอสิราเอลทะเลทีถู่ก

บันทกึลงในหนังสอืกนิเนสสว์่า เป็นจุดทีต่ ่า

ทีส่ดุในโลก ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลถงึ 400 

เมตร และมคีวามเค็มทีส่ดุในโลกมากกว่า 

20 เปอรเ์ซ็นตข์องน ้าทะเลท่ัวไป ท าใหไ้ม่มี

สิง่มชีวีติอาศัยอยู่ไดใ้นทอ้งทะเลแหง่นี ้และ
ดว้ยความหนาแนน่ของน ้าในทะเลสาบเดดซี

นี้เองทีเ่ป็นเหตผุลว่าท าไมเราถงึสามารถ

ลอยตัวอยู่ในทะเลสาบดังกลา่วได ้ทะเลสาบแหง่นี้ยังขึน้ชือ่ในเรือ่งการรักษาโรคและการบ ารงุรักษา

ผวิพรรณน ้าในทะเลเดดซเีป็นแหลง่รวมของแรธ่าตตุา่ง ๆ เพราะการทีไ่ม่มพีืน้ทีเ่ชือ่ตอ่กับแม่น ้าสายอืน่

ใหไ้หลออกไดท้ าใหแ้รธ่าตุตา่ง ๆมารวมกนัอยูใ่นทะเลสาบแหง่นี้เป็นจ านวนมากและท าใหห้ลายคนเชือ่

กันว่า ทุกสิง่ทุกอย่างทีเ่กดิจากทะเลสาบเดดซ ีอดุมไปดว้ยแร่ธาตทุีส่มบรูณ์และสามารถชว่ยเรือ่ง

สขุภาพได ้โดยเฉพาะเรือ่งผวิพรรณ ทัง้โคลนจากเดดซ ีเกลอืจากเดดซทีีม่คีวามเค็มมากกว่าเกลอืทีอ่ืน่

หลายเท่าตัวหนักก็มักจะน ามาใชใ้นทางการประทนิผวิและรักษาผวิพรรณ  ทัง้นี้สามารถชว่ยรกัษาไดทั้ง้

รังแค โรคผวิหนังรวมทัง้พษิทัง้แมลงกัดตอ่ย ชว่ยใหผ้วินุ่มขึน้ ดแูลว้คลา้ยกับว่าสถานทีแ่หง่นี้ กลายเป็น

แหลง่รวมแรธ่าตอุสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเลน่รมิหาดทะเลเดดซ ีลงเลน่น ้าทะเลพสิจูน์ว่าสามารถลอยตัว

ในน ้าทะเลไดจ้รงิหรอืไม่ พอกโคลนทะเลเดดซเีพือ่บ ารุงผวิและผ่อนคลายกลา้มเนื้อ หรอืดืม่ด า่กับการ

ท าสปาทรทีเมนตด์ว้ยผลดิภัณฑจ์ากทะเลเดดซ ีอสิระใหทุ้กท่านไดพ้ักผ่อนหย่อนใจตามอัธยาศัย (การ

ลงเลน่น ้าในทะเลนัน้มวีธิขีัน้ตอนการลงเลน่ และขอ้ควรระวังตา่ง ๆ ควรฟังค าแนะน าจากมัคคเุทศก์

ทอ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวร)์ **กรุณาเตรยีมเสือ้ยดืกางเกงขาสัน้เพือ่ลงเลน่น ้า ** 

 

เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคารทอ้งถิน่ 



 
 
 
 
 
 
 
 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ RAMADA DEAD SEA 4* หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม  ทะเลเดดซ-ี เพตรา - มหาวหิารศกัดิส์ทิธิ ์เอลคาซเนท ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเพตรา มหานครศลิาทรายสชีมพูที่แกะสลักขึน้จากภูเขาทัง้ลูก สถานที่แห่งนี้

ตัง้อยู่ระหว่างทะเลเดดซ ีกับอ่าวอะกาบะ ซึง่ซ่อนตัวอยู่ภายใตอ้อ้มกอดของหุบเขาวาดี มูซา ที่สูงชัน

ประดจุเป็นปราการอันยิง่ใหญ่ ถูกลมืเลอืนไปจากความทรงจ าของผูค้นและสญูหายไปจากแผนทีน่านนับ

พันปี จนกระทัง้ในปี ค.ศ. 1812 เมื่อมีนักส ารวจชาวสวติเซอร์แลนด์ โยฮันน์ ลุควกิ บวร์กฮาร์ท เดนิ

ทางผ่านมาพบเห็นและออกมาเขยีนหนังสอื เลา่ขานถงึความสวยงามและความมหัศจรรยข์องนครแหง่นี้ 

เพตราแห่งนี้จงึเริม่ปรากฏแก่สายตาชาวโลกอกีครัง้และในปี ค.ศ.1985 องคก์ารยูเนสโกไ้ดป้ระกาศ

ใหเ้พตราเป็นเมอืงมรดกโลก โดยกลา่วอธบิายไวว้่า "เป็นหนึง่ในสิง่ทีล่ า้ค่ามากทีสุ่ดของมรดก

ทางวฒันธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ" (one of the most precious cultural properties of 

man's cultural heritage) และยงัไดร้บัคดัเลอืกเป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลกอกีดว้ย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าท่านขีม่า้ (รวมคา่บรกิารขีม่า้และคา่ทปิใหแ้ก่คนจูงมา้เรยีบรอ้ยแลว้ แตไ่ม่รวมคา่ขีล่า, ขีอู่ฐ, 

รถมา้ลาก ฯลฯ สนในกรุณาตดิต่อทีห่วัหนา้ทวัร ์และบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 

หากท่านใดสละสทิธิใ์นการรวมกจิกรรมนี)้ใหท่้านน่ังมา้ลัดเลาะไปตามพื้นหนิและทรายกว่า 600 

เมตร มุ่งหนา้ไปในเสน้ทางมหัศจรรยท์ี่ทางเขา้ออกของเมอืงเพตรา พรอ้มชมทัศนียภาพรอบขา้งทีเ่ป็น

ภเูขาทัง้สองฝ่ังทีม่รีูปร่างหนา้ตาตา่งกันออกไป จากนัน้เดนิเทา้เขา้สูเ่มอืงบรเิวณซอกเขาเรยีกว่าซคิ SIQ 

เป็นหบุเขาสงูกว่า 250 ฟุต ทีเ่กดิจากการแยกตัวของเปลอืกโลกและการกัดเซาะของนา้เมือ่หลายลา้นปี

ก่อนจนเกดิเป็นช่องทางเดนิเล็ก ๆ ระหว่างหุบเขา ชมสสัีนความสวยงามของหนิสตี่าง ๆ ที่เกดิขึน้จาก

ธรรมชาต ิและยังมภีาพศลิปะแกะสลักจากภเูขา อาท ิรูปปั้นแกะสลักตา่ง ๆ เชน่ รูปปั้นเทพเจา้ต่าง ๆ รูป

กองคาราวานอฐู, รูปชาวนาบาเทยีน, ท่อสง่ล าเลยีงน ้าเขา้สูเ่มอืง ฯลฯ เขา้เขตหนา้ผาสงูชัน้สองขา้งทาง

สู่มหานครแห่งศลิาทรายสชีมพู ตืน่ตาตืน่ใจกับความสวยงามของมหาวหิารศกัดิส์ทิธิ ์เอล-คาซเนท ์

(Al-Khazneh) ทีน่ี่เคยใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตร ์เรื่องอนิเดยีน่า โจนส ์ภาค 3 ขุมทรัพยส์ดุขอบ

ฟ้า และ หนังฟอร์มยักษ์อย่าง ทรานส์ฟอร์มเมอร์ ภาค 2 สถานที่แห่งนี้ถูกสันนิษฐานว่า สรา้งในราว

ศตวรรษที่ 1-2 โดยผูป้กครองเมืองในเวลานั้น มหาวหิารถูกแกะสลักจากภูเขาสีชมพูทั้งลูก อย่าง

กลมกลนืไดสั้ดส่วนและสวยงามน่าอัศจรรย ์เป็นอาคารสองชัน้ ชมโรงละครโรมนัโบราณ (Roman 

Theatre) ที่แกะสลักจากภูเขา โดยมีแนบราบของที่ น่ังเท่ากันและมีความสมดุลไดอ้ย่างน่าทึ่ง 

สันนิษฐานว่าเดมิทีสรา้งโดยชาวนาบาเธียน ตอ่มาในสมัยที่โรมันเขา้มาปกครองไดส้รา้งต่อเตมิ มีที่น่ัง 

32 แถว สามารถบรรจุคนไดป้ระมาณ 3,000 คน อสิระใหท่้านเก็บภาพประทับใจ 

เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ P4 QUATRO 4*หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ เพตรา – ทะเลทรายวาดริมั  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทุกท่านสูท่ะเลทรายวาดริมั (Wadi Rum)มอีกีชือ่หนึง่วา่ “หุบเขาแหง่พระจนัทร”์ (The 

Valley of the Moon) วาดริัมมปีระวัตศิาสตรย์าวนาน วา่กันว่ามมีนษุยอ์ยู่อาศัยมาแลว้ตัง้แต ่8,000 ปี

กอ่นครสิตกาล (นับถงึตอนนี้กร็าว 1 หมืน่ปี) แมว้่าจะมสีภาพแวดลอ้มแหง้แลง้ หาสิง่มชีวีติอยู่ไดย้ากก็

ตาม ในทะเลทรายวาดริัมมภีาพเขยีนฝาหนังของมนุษยย์ุคโบราณหลายจดุ แสดงใหเ้ห็นวถิชีวีติความ

เป็นอยู่ ของคนสมัยนัน้วาดริัมเคยเป็นทีก่ารอาศยัของมนุษยห์ลายชาตชิน หลายอารยธรรม หลาย

วัฒนธรรม ตัง้แตยุ่คกอ่นประวัตศิาสตร ์ทัง้พวกนาบเีทยีน ทีม่หีลักฐานเป็นภาพบนหนิในรปูแบบของพวก

นาบเีทยีน วจิติรกรรมฝาผนัง และสถานทีป่ระกอบพธิกีรรม เผ่าเบดอูนิก็เชน่เดยีวกัน มหีลักฐานว่าพวก

เราอาศัยอยู่บรเิวณโดยรอบ คนืนี้ใหท่้านสัมผัสประสบการณ์นอนแคม้ป์กลางทะเลทราย ใหท่้านไดช้ม



 
 
 
 
 
 
 
 

พระอาทติยล์บัขอบฟ้าจนกระทัง้ตกดนิ นอนดทูะเลดาวนับลา้นๆดวงในทะเลทรายแหง่นี้ อสิระใหท่้าน

พักผ่อนตามอัธยาศัย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าท่านขึน้รถจี๊ปซาฟารสีู ่ทะเลทรายวาดริมั (WADI RUM) ทีถู่กกลา่วขานว่าเป็นทะเลทราย

สวยงามทีสุ่ดของโลกแหง่หนีง่ ดว้ยเม็ดทรายละเอยีดสสีม้อมแดง ปรับเปลีย่นไปตามแสงของดวง

อาทติย ์ในสงครามอาหรับ ระหวา่งปี ค.ศ.  1916–1918 ทะเลทรายแหง่นี้ไดถู้กใชเ้ป็นฐานบญัชาการรบ
ของนายทหารชาวอังกฤษ ทอี ีลอวเ์รนซ ์และเจา้ชายไฟซาล ผูน้ าแหง่ชาวอาหรบั ร่วมรบขบัไลก่องทัพ

ออตโตมัน ทีเ่ขา้มารุกรานเพือ่ ครอบครองดนิแดน และตอ่มายังไดถู้กใชเ้ป็นสถานที ่ในการถ่ายท า

ภาพยนตรฮ์อลลวีดู เรือ่ง “LAWRENCE OF ARABIA” ชมน า้พุแหง่ลอวเ์รนซ ์สถานทีใ่นอดตีนายทหาร 

ทอี ีลอวเ์รนซ ์ชาวอังกฤษใชเ้ป็นสถานทีพ่ัก และคดิแผนการสูร้บกบักองทัพออตโตมัน น าท่านท่อง

ทะเลทรายตอ่ไปยัง ภูเขาคาซาร ี(Khazali Canyon) ชมภาพเขยีนแกะสลักกอ่นประวัตศิาสตรท์ี ่เป็น

ภาพแกะสลักของชาวนาบาเทยีนที ่แสดงถงึเรือ่งราวในชวีติประจ าวนัตา่ง ๆ และรูปภาพตา่ง ๆ ผ่านชม

เต็นทช์าวเบดอูนิ ทีอ่าศัยอยู่ในทะเลทรายทะเลทรายแหง่นี้ในอดตีเป็นเสน้ทางคาราวาน จากประเทศซา

อดุอิารเบยี เดนิทางไปยังประเทศซเีรยีและปาเลสไตน์ เคยเป็นทีอ่ยู่อาศัยของชาวนาบาเทยีน กอ่นทีจ่ะ

ยา้ยถิน่ฐานไปสรา้งอาณาจักรอันยิง่ใหญ่ทีเ่มืองเพตรา 

 

เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ  แคม้กลางทะเลทราย แบบทอ้งถิน่ของชาวเบดูอนิ 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ ZAWAYDEH CAMP 4* หรอืเทยีบเทา่  

หมายเหตุ กรณีทีท่า่นใดตอ้งการอพัเกรดหอ้งเป็น MARTIAN TENT หรอื DOME TENT เพิม่

คา่ใชจ้า่ยทา่นละ 3500-4000 บาท ท ัง้นีส้ามารถยนืยนัไดเ้มือ่หอ้งวา่งเทา่น ัน้ กรุณาตดิตอ่

เจา้หนา้ทีบ่รษิทัทวัร ์ 

วนัทีห่า้  ทะเลทรายวาดริมั – เมอืงโชบคั – ปราสาทโชบคั - เมอืงอมัมาน  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ แคม้กลางทะเลทราย 

น าท่านสู ่SHOUBAK ปราสาทครูเสดโชบคั หรอืทีรู่จ้กักัน

ในพวกนักรบครูเสดชือ่มอนทรลีแหง่ตะวันออก (MONTREAL) 

สรา้งขึน้โดยกษัตรบ์อลดว์นิที่1 แหง่เยรูซาเลม ในปี ค.ศ. 

1115 เพือ่ใชเ้ป็นป้อมปราการควบคมุเสน้ทางกองคาราวานที่

จะเดนิทางจากดามัสกัสไปอยิปิตใ์นอดตีเมอืงแหง่นี้มชีาว

ครสิตอ์าศัยอยู่ ราว 6,000 คน และในปี ค.ศ. 1189 ไดถู้กทา

ลายลงโดยนักรบมุสลมิภายใตก้ารนาทัพของซาลาดนิ

(SALADIN)บรเิวณขา้งลา่ง หรอืเขาขา้งปราสาทโชบัค ท่านสามารถมองเห็นบา้นชอ่ง สภาพการอยู่

ภายในถ ้าหลงเหลอือยู ่

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 



 
 
 
 
 
 
 
 

น าทุกท่านเดนิทางสู ่เมอืงอมัมาน (Amman) เมอืงหลวงของประเทศจอรแ์ดน เป็นเมอืงทีม่ี

ประวตัศิาสตรอ์นัซับซอ้น  สะทอ้นใหเ้ห็นในความหลากหลายของประชากรและสถาปัตยกรรมหลาก
รูปแบบโบสถแ์ละมัสยดิตา่งๆ ท าใหรู้ว้่าเมอืงแหง่นี้ประกอบไปดว้ยประชากรหลากหลายเชือ้ชาตแิละ

วัฒนธรรม แมใ้นท่ามกลางศนูยก์ารคา้สมัยใหมข่องเมอืง ท่านจะไดสั้มผัสรากเหงา้ของวัฒนธรรมอัน

เกา่แกใ่นตลาดโบราณทีม่สีสัีน ซากปรกัหักพังตัง้แตยุ่คโรมนั พพิธิภัณฑท์างวัฒนธรรมและอนุสาวรยีท์ี่

บอกเลา่ประวตัศิาสตร์  ของเมอืง ชม โรงละครโรมนั อายุกว่า 2,000 ปี ทีค่รัง้หนึง่เคยเป็นศนูยก์ลาง

ของนครอัมมาน แตปั่จจุบนัก็ยังท าใหผู้ท้ีพ่บเหน็ไดท้ึง่กับการวางแผนทางดา้นงานวศิวกรรมของโรมัน 

อันชาญฉลาดและมดีไีซน์ทีน่่าจดจ า โรงละครโรมันแหง่นี้เป็นหนึง่ในแหลง่ท่องเทีย่วทีส่วยงามมากทีส่ดุ

ในอัมมาน โรงละคร มคีวามลาดเอยีงลกึลงไป เอือ้ใหเ้สยีงทีไ่ดย้นิรอบตัวนัน้มคีณุภาพเยีย่ม การ

ออกแบบสดุสรา้งสรรคน์ี้สามารถบรรจุคนไดป้ระมาณ 6,000 คน สันนษิฐานว่านา่จะถูกสรา้งขึน้ระหว่างปี 

ค.ศ. 161-180 สมัยการปกครองของ แอนโทนอิสุ ปิซสุ (Antoninus Pius) ชม ป้อมปราการแหง่กรุง

อมัมาน (Amman Citadel) บนยอดเขาสงูสดุในกรุงอัมมาน ถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็นจุดสังเกตเหตบุา้น

การเมอืงตา่ง ๆ รอบเมอืง แมจ้ะเหลอืเพยีงซากปรักหักพังแตย่ังสวยงามและมอีายุยอ้นกลบัไปตัง้แตส่มัย

ยุคหนิ เผยใหเ้ห็นอทิธพิลดา้นสถาปัตยกรรมทีม่าจากยุคเหล็ก รวมถงึยุคโรมัน ยุคไบแซนไทน์และยคุอุ

มัยยะฮ ์จากนัน้น าท่านชม วหิารเฮอรค์วิลสิ (Temple of Hercules) ทีส่รา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ.162-

166 วหิารแหง่นี้มขีนาดใหญ่กว่าวหิารทีอ่ยู่ในโรมโบราณเสยีอกี เดนิผ่านทางเขา้ทีเ่ป็นแนวเสาระเบยีง 

ไปยังสถานทีศ่ักดิส์ทิธิข์า้งใน จากนัน้เคลือ่นตัวไปทีห่นิขนาดใหญ่ทีอ่ยู่บรเิวณปลายหนา้ผา ตรงนี้จะเป็น

จุดชมววิพาโนรามาอันสวยงามของเมอืง ใกลก้นันัน้มมีอืรูปก าปั้นขนาดใหญ่ทีท่ าจากหนิออ่นเผยใหเ้ห็น

ความขาวโพลนจนแทบไม่มเีลอืด ผ่านชม พระราชวงัของพระมหากษตัรยิอ์บัดลุลาหท์ีส่อง 

(Raghadan Palace) ทีต่ัง้อยูบ่นภเูขามที าเลทีส่วยงามทีส่ดุในกรุงอัมมาน และมทีหารคอยเฝ้าดแูล

ตรวจตราอย่างเขม้งวด น าท่านสู ่หา้ง CITY MALL อสิระใหทุ้กท่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ตา่ง ๆ ทัง้สนิคา้

แบรนดเ์นมและสนิคา้พืน้เมอืง 

21.00 น. เดนิทางสูท่า่อากาศยาน QUEEN ALIA ประเทศจอรแ์ดน เพือ่เตรยีมตัวเหนิฟ้ากลับสูป่ระเทศไทย 

วนัทีห่ก อมัมาน – ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ

01.15 น. เหนิฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ ROYAL JORDANIAN เทีย่วบนิที ่RJ182 

14.25 น. เดนิทางถงึกรุงเทพมหานครโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร//ก าหนดการเดนิทาง  

ก าหนดการเดนิทาง 2563                      ราคา/ บาท  

24-29 ม.ีค. 63 53,970 

10-15 เม.ย. 63 62,970 

5-10 พ.ค. 63 55,970 

2-7 ม.ิย. 63 53,970 

1-6 ก.ค. 63 53,970 

11-16 ส.ค. 63 53,970 

22-27 ก.ย. 63 53,970 

20-25 ต.ค. 63 53,970 

3-8 พ.ย. 63 49,999 

8-13 ธ.ค. 63 49,999 

 พกัเดีย่วเพิม่  5,900.- 

 
หมายเหตุ : ราคานีเ้ป็นราคาพเิศษส าหรบัผูเ้ดนิทาง 15 ทา่นขึน้ไป ไมม่รีาคาเด็ก  

**หากผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีร่ะบุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 2,500 บาท**  
 

*******ต ัว๋เป็นต ัว๋โปรโมช ัน่ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด*้****** 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

1.    คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั เทีย่วบนิชัน้ประหยัด (กรุงเทพฯ-อมัมาน//อมัมาน-กรุงเทพฯ)  

3.    คา่พาหนะทุกชนดิ หรอื รถรบั-สง่ ระหวา่งน าเทีย่วพรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง     

4.    คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดบัเดยีวกนั  

5.    คา่อาหารทุกมือ้ทีร่ะบตุามรายการ , น ้าดืม่วันละ 1 ขวด  

6.    คา่บัตรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทุกแหง่ทีร่ะบตุามรายการ 

7.  คา่ทปิคนขีม่า้และคนขบัรถจีป๊ซาฟาร ีและ คา่ทปิพนกังานขบัรถ-ทปิไกดท์อ้งถิน่-หวัหนา้ทวัร ์   

8.    คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000.- บาท   

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1.   คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง  

2.   ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ฯลฯ  

3.   คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ ๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ และทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  

4.   คา่อาหารและเครือ่งดืม่ส่ังพเิศษ นอกเหนือรายการ  

5.   คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ท่าน  



 
 
 
 
 
 
 
 

7.   คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิคา่ซักรดี, โทรศัพท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้่ายอืน่ ๆทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ   

 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองครัง้แรกมัดจ าท่านละ 20,000  บาท  สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทาง 30 วนั  

2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมช่ัน ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ 

หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใด ๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิ  ทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้ับท่าน 

3. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่าน

สละสทิธิ ์ ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ที่

กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯของสงวน

สทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่บรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้  

 

หมายเหตุ  

1.   การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษัิทกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 45 วัน มฉิะนัน้บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด 

2.   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดไ้ม่ถงึจ านวนอย่างนอ้ย   

15 ท่าน ซึง่ในกรณีนี้ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมื่อเกดิเหตจุ าเป็นสดุวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณีที่สูญหาย สญูเสยีหรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์และ

เหตสุดุวสัิยบางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่ง ๆ   

4. บรษัิทจะไม่รับผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทุกกรณี   

5. ในกรณีที่ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสีน ้ าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ 

รับผดิชอบใด ๆในการทีท่่านอาจจะถูกปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการท่องเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหมู 

6. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ที่นอกเหนือการ 

ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญู-หาย 

ความลา่ชา้ หรอื อบุัตเิหตตุา่ง ๆ  

7. ราคานี้คดิตามราคาบัตรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึน้ ตามอัตรา ค่าน ้ามัน หรือ 

คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

8. เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 

9. ส าหรับที่น่ัง Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคณุสมบัตติรงตามที่สายการบนิ

ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษไดใ้นระดับดมีาก และช่วยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่าง

รวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบินเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักของประตู

ประมาณ 20 กโิลกรัม) และไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาดา้นสขุภาพ และอ านาจในการใหท้ี่น่ัง Long Leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่

เช็คอนิของสายการบนิ ตอนเวลาเช็คอนิเท่านัน้ และมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ   

• ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มีบรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท่้าน 

เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ท่านทีพ่ักเดีย่วกรุณาช าระคา่พักเดีย่วเพิม่)   

• กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้ 



 
 
 
 
 
 
 
 

• กระเป๋าเดนิทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก.กระเป๋าถือขึน้เครื่อง (Hand carry) น ้าหนักไม่

เกนิ 7 ก.ก.  

 

หมายเหตุ :  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสัิย อาท ิการล่าชา้ของ

สายการบนิ การนัดหยุดงาน การประทว้ง ภัยธรรมชาต ิการกอ่จราจล อุบัตเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้  จะ

ค านงึและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ  

2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะ

เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่่านปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารที่ทางทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง 

หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คนืเงนิค่าทัวร์ที่

ท่านช าระมาแลว้ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมือง อันเนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการ

หลบหนีเขา้เมอืง  

4. ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู 

โรงแรมและหอ้ง  

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM) ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มักมคีวามแตกตา่งกันซึง่

อาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพักตดิกันตามที่ตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจัดหอ้งที่พักแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแห่ง

ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมติ ่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบ้รกิารในช่วงฤดูรอ้น

เท่านั้นในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯขอสงวน

สทิธÍิ ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ  

กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึน้เครื่องบนิเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบ

เล็บเป็นตน้กรุณาใส ่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มน าตดิตัวขึน้บนเครื่องบนิโดยเด็ดขาด วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว

อาทคิรมีโลช่ันน ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอย่างละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้ือขึน้

เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่เดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่

รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ( ICAO )  

หากท่านซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดนิทางเที่ยวบนิจงึสามารถน าขึน้เครื่องไดแ้ละ

หา้มมรี่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด  

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  

ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบินคือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็น

สทิธÍิของสายการบนิที่ท่านไม่อาจปฎเิสธไดห้าก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าที่สายการบนิก าหนด ส าหรับกระเป๋า

สัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัมและมีความกวา้ง ( 9.75 นิว้ ) + ยาว 

( 21.5นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) ในบางรายการทัวร์ที่ตอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน าหนักของกระเป๋าอาจจะถูก

ก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตราฐานไดทั้ง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิบริษัทขอสงวนสทิธิ ์ไม่รับภาระ ความ

รับผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วนที่เกนิกระเป๋าและสัมภาระที่มีลอ้เลือ่นและมีขนาดใหญ่เกนิไปไม่เหมาะกับการเป็น

กระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry)   

 


