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จอร์แดน 
ดนิแดนอารยธรรมอันศักดิ์ส ิทธ ิ์ 
สัมผัสประสบการณ์ “MARTIAN ON EARTH” 
นอนดูดาวกลางทะเลทรายใน  LUXURY TENT    
อัมมาน  – เจอราช – อัจลุน  – มาดาบา – เครัค – เพตรา – วาดริัม – เดดซี  
วันท ี่ 4 – 10 ธันวาคม พ .ศ.2562 (7 วัน  4 คืน) 
สายการบนิโรยัลจอร์แดนเนียลแอร์ไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันแรกของการเดนิทาง  สุวรรณภูมิ       (1) 
 
22.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบนิสุวรรณภูม  ิชัน้  4 ประตู 7 เคาน์เตอร์  S โรยัลจอร์แดนเนียลแอร์ไลน์  

เจ้าหน้าท ี่สุขนิยมทัวร์  คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก  
 

วันท ี่สองของการเดนิทาง  กรุงเทพ – กรุงอ ัมมาน  – อัจลุน  – เจอราช    (2) 
 
00.20 น. เหินฟา้สู ่กรุงอ ัมมาน  ประเทศจอร์แดน  โดย สายการบนิโรยัลจอร์แดนเนียล เท่ียวบินท่ี RJ 181 เชิญทา่น

พกัผอ่นอิสระบนเคร่ือง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชัว่โมง) 
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04.40 น.  คณะเดินทางถงึ สนามบนินานาชาต  ิ QUEEN ALIA ณ กรุงอ ัมมาน  ประเทศจอร์แดน  หลงัผา่นพิธีตรวจ
คนเข้าเมืองและรับสมัภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง) นําทา่นเดินทางไปยงั
โรงแรม รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
นําทา่นเดินทางไปยงั นครเจอราช (JERASH) หรือ “เมืองพันเสา” (ระยะทางประมาณ 54 กิโลเมตร ใช้เวลา
ประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นอดีต 1 ใน 10 หวัเมืองเอกตะวนัออกอนัย่ิงใหญ่ของอาณาจกัรโรมนั สนันิษฐานวา่เมือง
นีน้่าจะถกูสร้างในราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแหง่นีช่ื้อวา่ ในปี ค.ศ. 749 นครแหง่นีไ้ด้
ถกูแผน่ดินไหวครัง้ใหญ่ทําลาย และถกูฝังกลบโดยทราย หลงัจากนัน้ก็ได้สญูหายไปนบัพนัปี ชม ซุ้มประตู
กษัตรย์เฮเดรียน และ สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม  
นําทา่นเดินเข้าประตทูางทิศใต้ ชม โอวัลพลาซ่า สถานท่ีชมุนมุ พบปะสงัสรรค์ของชาวเมือง, วิหารเทพซีอสุ 
ฯลฯ โรงละครทางทิศใต้ (สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92 จผุู้ชมได้ถงึ 3,000 คน มีจดุเสียงสะท้อนตรงกลางโรงละคร 
เชิญทดสอบกบัความอศัจรรย์ เพียงพดูเบา ๆ ก็จะมีเสียงสะท้อนก้องเข้ามาในหขูองเรา ชม วิหารเทพีอาร์เท
มสิ เป็นเทพีประจําเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้าง
ขึน้เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีสําหรับทําพิธีบวงสรวง และบชูายญัตอ่
เทพีองค์นี ้แบง่เป็น 3 ชัน้ คือ ชัน้นอก ชัน้กลาง ชัน้ใน นําทา่น
เดินเข้าสู ่ถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลกัท่ีใช้
เข้า-ออกเมืองแหง่นี ้ บนถนนนัน้ยงัมีริว้รอยทางของล้อรถม้า, 
ฝาทอ่ระบายนํา้, ซุ้มโคมไฟ, บอ่นํา้ด่ืมของม้า ชม นํา้พใุจกลาง
เมือง (NYMPHAEUM) สร้างในราวปี ค.ศ. 191 เพ่ืออทุิศแด่
เทพธิดาแหง่ขนุเขา ซึง่เป็นท่ีนบัถือของชาวเมืองแหง่นี ้ มีท่ีพ่นนํา้เป็นรูปหวัสิงโตทัง้เจ็ด และตกแตง่ด้วยเทพ
ตา่งๆ ประจําซุ้มด้านบนของนํา้พ ุฯลฯ  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน 
หลงัอาหารเดินทางสู ่ เมืองอ ัจลุน  (AJLOUN) อยูท่างด้าน
เหนือของเมืองเจอราชไปเลก็น้อย เมืองท่ีตัง้อยู่บน  ภเูขาสงูท่ี
ห้อมล้อมไปด้วยป่าต้นสน และต้นมะกอก ชม ปราสาทแห่ง
เมืองอ ัจลุน  ถกูสร้างโดยพวกนกัรบมสุลมิ ในปี ค.ศ. 1184-
1185 ใช้เป็นปอ้มทหารในการตอ่สู้รบกบัพวกนกัรบครูเสด 
และในปี ค.ศ. 1260 ถกูเข้าทําลายโดยกองทพัมองโกล สมควรแก่เวลา นําทา่นเดินทางกลบัสู ่กรุงอ ัมมาน   

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั HOLIDAY INN HOTEL, AMMAN **** หรือเทียบเทา่ 

 

วันท ี่สามของการเดนิทาง  กรุงอ ัมมาน – มาดาบา – เมาท์ เนโบ – เครัค – เพตรา  (3) 
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เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
หลงัอาหารเดินทางสู ่ เมืองมาดาบา (ระยะทางประมาณ 33 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) หรือ เมือง
แห่งโมเสก เข้าชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ สร้างขึน้ช่วงระหวา่งศตวรรษท่ี 6 ในยคุของไบ
แซนไทน์ ชม ภาพแผนที่ดนิแดนศักดิ์สทิธ ิ์แห่งเยรูซาเลม ท่ีอยูบ่นพืน้โบสถ์แหง่นี ้และถกูตกแตง่โดยโมเสกสี
ตา่งๆ ประมาณ 2.3 ล้านชิน้แสดงถงึพืน้ท่ีดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิตา่งๆ ใน
แถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, เยรูซาเลม, จอร์แดน, ทะเลเดดซี, 
อียิปต์ ฯลฯ นําทา่นเดินทาง ชม เมาท์ เนโบ ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิท่ี
ตัง้อยูบ่นเขาซึง่เช่ือกนัวา่น่าจะเป็นบริเวณท่ีเสียชีวิตและฝังศพของ
โมเสส ผู้ นําชาวยิวส์เดินทางจากอิยิปต์ มายงัเยรูซาเลม ชม
พิพิธภณัฑ์ขนาดยอ่ม ภายในเก็บสิง่ของตา่ง  ๆ ท่ีขดุพบภายใน
บริเวณนี ้พร้อมทัง้มีภาพถ่ายตา่งๆ ภาพถ่ายท่ีสําคญัคือภาพท่ี โป๊บ 
จอห์น ปอลท่ี 2 เสดจ็มาแสวงบญุท่ีน่ีและได้ประกาศให้เป็นดินแดนศกัด์ิสทิธ์ิ ในปี ค.ศ. 2000 ชม อนุสรณ์ไม้
เท้าศักดิ์สทิธ์แห่งโมเสส ออกแบบลกัษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอทุิศเป็นสญัลกัษณ์ของโมเสส 
และพระเยซ ู เชิญถ่ายรูป ณ จดุชมวิว โดยในวนัท่ีท้องฟา้แจ่มใส ทา่นสามารถมองเหน็ แมนํ่า้จอร์แดน, ทะเล
เดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ได้จากจดุนีอ้ยา่งชดัเจน 
จากนัน้เดินทางสู ่เมืองเครัค (KERAK)(ระยะทางประมาณ 54 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน 
บา่ย  ชม เมืองเครัค ซึง่ตัง้อยูบ่นท่ีราบสงูขนาดใหญ่ ให้ทา่นได้เพลดิเพลนิกบัทิวทศัน์อนังดงามของหบุเขาทัง้สอง

ข้างทาง จนได้ฉายาเป็น “แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน” ชม 
ปราสาทเครัคแห่งครูเสด (สร้างในปี ค.ศ. 1142 โดย ผู้ปกครอง
เมือง PAYEN LE BOUTIELLER ในอดีตเป็นเมืองศนูย์กลางขนาด
ใหญ่ของนกัรบครูเสด และสร้างเพ่ือควบคมุเส้นทางทัง้ทางเหนือ
และใต้และใช้ในการตอ่สู้ในสงครามครูเสดกบักองทพัมสุลิม
จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1187 ได้ถกูเข้าทําลายโดยนกัรบมสุลมิ ภายใต้
การนําทพัของ ซาลาดิน (SALADIN)  
จากนัน้นําทา่นเดินทาง สู ่เมืองเพตรา (ระยะทางประมาณ 172 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ  2.30 ชัว่โมง) 
นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั PETRA-HYATT ZAMAN HOTEL & RESORT ***** หรือเทียบเทา่ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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วันท ี่สี่ของการเดนิทาง  CITY TOUR เพตรา – ทะเลทรายวาดริัม    (4) 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
 นําทา่นชม เมืองเพตรา (ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยเูนสโกปี ค.ศ.1985 และ 1 ใน 7 สิ่ง

มหศัจรรย์ของแหง่โลกยคุใหมข่องโลก จากการตดัสนิโดยการโหวตจากบคุคลนบัล้านทัว่โลกในวนัมหศัจรรย์ 

(07/07/07) มหานครสีดอกกุหลาบท่ีซอ่นตวัอยูใ่นหบุเขาแหง่โมเสส (WADI MUSA) มีประวติัศาสตร์อนั
ยาวนานหลายพนัปีเคยเป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัทัง้ชาวอีโดไมท์ จวบจนกระทัง่ถึงยคุรุ่งเรืองเฟ่ืองฟใูนการเข้ามา
ครอบครองดินแดนของชาวอาหรับเผา่เร่ร่อนนาบาเทียน ในช่วงระหวา่ง 100 ปี ก่อนคริสตกาล – ปี ค.ศ 100 
และได้เข้ามาสร้างอาณาจกัร, บ้านเมือง ฯลฯ จนกระทัง่ในปีค.ศ.106 นครแหง่นีต้กอยูภ่ายใต้การปกครองของ
อาณาจกัรโรมนัท่ีนําโดย กษัตริย์ทราจนั และได้ผนกึเมืองแหง่นีใ้ห้เป็นหนึง่ในอาณาจกัรโรมนัแหง่แหลม
อาระเบียตะวนัออก นครเพตร้าถงึคราวลม่สลายเม่ือหมดยคุของอาณาจกัรโรมนั ทําให้ชาวเมืองนัน้ละทิง้
บ้านเมืองจากกนัไปหมดทิง้ให้เมืองแหง่นีร้กร้างไปพร้อมกบัการพงัทลายของเมืองหลงัจากเกิดแผน่ดินไหว
หลายครัง้ จนสญูหายนบัพนัปีจวบจนในปี ค.ศ.1812 นกั
สํารวจเส้นทางชาวสวิส นายโจฮนัน์ ลดุวิก เบิร์กฮาดท์ ได้
ค้นพบนครศิลาแหง่นี ้ และนําไปเขียนในหนงัสือช่ือ “TRAVEL 
IN SYRIA” จนทําให้เร่ิมเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่แพร่หลายจนถงึ
ปัจจบุนั 

 นําทา่น ขี่อ ูฐ (รวมอยูใ่นคา่บริการแล้ว และเป็นธรรมเนียมท่ี
ต้องมีคา่ทิปให้แก่คนจงูม้าทา่นละ 3 USD ตอ่ทา่น ตอ่เท่ียว) 
ประมาณ 800 เมตรบนถนนทรายเพ่ือตรงเข้าสูห่น้าเมือง พร้อมชมทศันียภาพรอบข้างท่ีเป็นภเูขาทัง้สองฝ่ัง นํา
ทา่นเดินเท้าเข้าสูถ่นนเข้าเมือง SIQ เส้นทางมหศัจรรย์กวา่ 
1.5 กิโลเมตรท่ีเกิดจากการแยกตวัของเปลือกโลกและการซดั
เซาะของนํา้เม่ือหลายล้านปีก่อน เดินชมความสวยงามของผา
หินสีชมพสูงูชนัทัง้ 2 ข้างคล้ายกบัแคนยอนน้อยๆ และ 
สิง่ก่อสร้าง รูปปัน้แกะสลกัตา่งๆ เช่น รูปปัน้เทพเจ้าตา่งๆ, รูป
กองคาราวานอฐู, รูปชาวนาบาเทียน, ทอ่สง่ลําเลียงนํา้เข้าสู่
เมือง ฯลฯ สดุปลายทางของช่องเขาพบกบัความสวยงามของ 
มหาวหิารศักดิ์สทิธ ิ์เอล-คาซเนท์ (EL-KHAZNEH/TREASURY) สนันิษฐานวา่จะสร้างในราวศตวรรษท่ี 1-2 
โดยผู้ปกครองเมืองในเวลานัน้ เป็นวิหารท่ีแกะสลกัโดยเจาะเข้าไปในภเูขาสีชมพทูัง้ลกู มีความสงู 40 เมตร และ
มีความกว้าง 28 เมตร วิหารแห่งนีไ้ด้ถกูออกแบบโดยได้รับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้าด้วยกนั เช่น อิยิปต์, 
กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบด้วย 3 ห้อง คือ ห้องโถงใหญ่ตรงกลาง และ ห้องเลก็ทางด้านซ้ายและ
ขวา เดิมทีถกูเช่ือวา่เป็นท่ีเก็บขมุทรัพย์สมบติัของฟาโรห์อิยิปต์ แตภ่ายหลงัได้มีการขดุพบทางเข้าหลมุฝังศพท่ี
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หน้าวิหารแหง่นี ้ ทําให้นกัประวติัศาสตร์และนกัโบราณคดีได้ลง ความเห็นตรงกนัวา่ น่าจะสร้างขึน้เพ่ือเป็นการ
เฉลมิฉลองให้กบัผู้ปกครองเมือง ใช้เป็นสถานท่ีทําพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นสสุานฝังศพของผู้ปกครองเมือง
และเครือญาติ เดิมชมสสุานตา่งๆ ของชาวนาบาเทียน, สสุานกษัตริย์ ฯลฯ ชมโรงละครโรมนั (ROMAN 
THEATRE) ท่ีแกะสลกัจากภเูขาโดยมีแนวราบท่ีนัง่เทา่กนัและมีความสมดลุย์ได้อยา่งน่าทึง่ สนันิษฐานเดิมที
สร้างโดยชาวนาบาเทียน ตอ่มาในสมยัท่ีโรมนัเข้ามาปกครอง ได้ตอ่เติมและสร้างเพิ่มเติม มีท่ีนัง่ 32 แถว จผุู้ชม
ได้ประมาณ 3,000 คน  อิสระในการเดินชมและถ่ายรูปภายในเมืองเพตรา 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน 
บา่ย นําทา่นเดินทางสู ่ ทะเลทรายวาดริัม (WADI RUM) หรืออีกช่ือวา่ VALLEY OF THE MOON (ระยะทาง

ประมาณ 105 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.40 ชัว่โมง)เป็นหบุ
เขาหินทรายและหินแกรนิตหินซึง่อยูท่างตอนใต้ของจอร์แดน 
เป็นหบุเขาท่ีใหญ่ท่ีสดุในจอร์แดน ในยคุต้นไบเซนไทน์โดยชาว
อาหรับอาจหมายถงึชมุชนคริสเตียนไบแซนไทน์นิกายกรีก
ออโธดอกซ์ WADI RUM เป็นท่ีอาศยัของมนษุย์มาแตใ่นอดีต 
มีวฒันธรรมมากมายตัง้แต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ ได้แก่ชาว 
NABATEANS ซึง่เป็นชนพืน้ถ่ินเร่ร่อน ทิง้ไว้ในรูปของภาพวาด
บนหิน  
นําคณะ เปลี่ยนการเดนิทางเป็นรถจี๊ป (4 WD นัง่คนัละ 4 ทา่น) เพ่ือตะลยุไปในทะเลทราย สมัผสับรรยากาศ
แปลกตาของทะเลทรายกว้างใหญ่สลบักนัภเูขาหินทรายท่ีงดงาม 
นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั LUXURY CAMP (MARTIAN TENT) ใจกลางทะเลทรายวาดิรัม ให้ทา่นได้พกัผอ่น
ทา่มกลางบรรยากาศธรรมชาติของทะเลทรายด้วยเต๊นแคมป์ท่ีสะดวกสบาย หรูหรา ทา่นสามารถชมทะเล
ดวงดาวในยามค่ําคืนผา่นเพดานแบบใสของเต๊นแคมป์ได้อยา่งจใุจ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําแบบพืน้เมือง  ณ เต๊นแคมป์  
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วันท ี่ห้าของการเดนิทาง  ทะเลทรายวาดริัม  – ทะเลเดดซี     (5) 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  

นําทา่นเดินทางสู ่ทะเลเดดซี (DEAD SEA) (ระยะทางประมาณ 307 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 4 ชัว่โมง) 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน 
บา่ย  ชม ทะเลเดดซี ทะเลท่ีถกูบนัทกึลงในหนงัสือกินเนสส์ วา่เป็นจดุท่ีต่ําท่ีสดุในโลก มีความต่ํากว่าระดบันํา้ทะเล

ถงึ 400 เมตร และมีความเคม็ท่ีสดุในโลกมากกวา่ 20 เปอร์เซนต์ของนํา้ทะเลทัว่ไป ทําให้ไม่มีสิง่มีชีวิตใดเลย
อาศยัอยูไ่ด้ในท้องทะเลแหง่นี ้ เชิญทา่น อสิระในการลงเล่นนํา้ทะเล และพิสจูน์ความจริงวา่ทา่นลอยตวัได้
จริงหรือไม ่ (การลงเลน่นํา้ในทะเลนัน้มีวิธีขัน้ตอนการลงเลน่ และข้อควรระวงัตา่งๆ ควรฟังคําแนะนําจาก
มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั HOLIDAY INN RESORT DEAD SEA HOTEL **** หรือเทียบเทา่ 

 

วันท ี่หกของการเดนิทาง  ทะเลเดดซี – กรุงอ ัมมาน  – กรุงทเพฯ    (6) 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  

เดินทางกลบัสู ่กรุงอ ัมมาน  (ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองหลวงอัมมาน  
ตัง้อยูบ่นภเูขาทัง้ 7 ลกู และมีประวติัศาสตร์เก่าแก่ยาวนานกวา่ 6,000 ปี ขึน้ชม ป้อมปราการแห่งกรุง - อัม
มาน  (CITDAEL) ถกูสร้างขึน้เพ่ือเป็นจดุสงัเกตเหตบุ้าน การเมือง
ตา่ง ๆรอบเมือง เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจดุชมวิวท่ีสวยท่ีสดุของเมือง
แหง่นี ้ โดยมีฉากหลงัเป็นโรงละครโรมนัท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุใน
ประเทศจอร์แดน จผุู้ชมได้ถงึ 6,000 คน และ ตกึรามบ้านช่องท่ี
ตัง้อยูบ่นภเูขาสงู อนัแปลกตาย่ิงนกัชมวิหารเฮอร์คิวลิส ท่ี
สนันิษฐานวา่น่าจะถกูสร้างขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 161–180 ในสมยั
โรมนั พระราชวงัเก่าอมุเมยาด สร้างขึน้ในประมาณปี ค.ศ.720 โดย
ผู้ นําชาวมสุลมิ ของราชวงศ์ ในสมยัมสุลิมได้เข้ามาปกครองประเทศจอร์แดน ซึง่ภายในประกอบห้องทํางาน, 
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ห้องรับแขก ฯลฯ ผา่นชม พระราชวังของพระมหากษัตริย์อ ับดุลลาห์ท ี่สอง (RAGHADAN PALACE) ท่ีตัง้
อยูบ่นภเูขามีทําเลท่ีสวยงามมากท่ีสดุในกรุงอมัมาน และมีทหารคอยเฝา้ดแูลตรวจตราอยา่งเข้มงวด  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บา่ย  ให้ทา่นได้อิสระกบัการเลือกซือ้ของฝาก และสินค้าท่ีระลกึในห้างสรรพสินค้าท้องถ่ิน 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน 

หลงัอาหารออกเดินทางสูส่นามบิน 
 

วันท ี่เจด็ของการเดนิทาง  กรุงอ ัมมาน  – กรุงเทพฯ      (7) 
 
01.15 น. เหิรฟา้กลบัสูป่ระเทศไทย โดย สายการบนิโรยัลจอร์แดนเนียล เท่ียวบินท่ี RJ 182 
14.25 น. เดินทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม  ิโดยสวสัดิภาพ 
 

Happiness is here and now 
 

 
อัตราค่าบริการรวม 
 ท่ีพกัระดบั 4-5 ดาว จํานวน 4 คืน พกัห้องละ 2 ทา่น   
 คา่เข้าชมสถานท่ีและกิจกรรมตา่งๆ ตามรายการระบ ุ
 อาหารและเคร่ืองด่ืมตามท่ีระบใุนรายการ พร้อมของวา่งระหวา่งการเดินทาง  

ประกนัอบุติัเหตใุนวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ 
 มคัคเุทศก์ท้องถ่ินและเจ้าหน้าท่ีสขุนิยมทวัร์อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
 

Happy price 
(**ไม่รวมตั๋วเครื่องบนิ) 

ผู้ใหญ่ข ัน้ต ํ่า 10 ท่าน ผู้ใหญ่ข ัน้ต ํ่า 15 ท่าน 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ท่านๆ ละ  55,900.- บาท 52,900.- บาท 

เดก็ ( 2 – 12 ปี) พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 52,000.- บาท 49,900.- บาท 

เดก็ ( 2 – 12 ปี) พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไมเ่สริมเตียง  50,500.- บาท 47,900.- บาท 

พกัห้องเด่ียวชําระเพิ่ม ท่านละ 13,000.- บาท 

ตัว๋เคร่ืองบนิชัน้ประหยดั ชําระเพิ่ม เร่ิมต้น ท่านละ 20,000.- บาท 

ตัว๋เคร่ืองบนิชัน้ธุรกิจ ชําระเพิ่ม เร่ิมต้น ท่านละ 100,000.- บาท 
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อัตราค่าบริการไม่รวม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบิน สายการบินโรยลัจอร์แดนเนียลแอร์ไลน์ ชัน้ทศันาจร  เส้นทาง กรุงเทพฯ – อมัมาน  – กรุงเทพฯ 
 คา่ทิปคนขบัรถ , ไกด์ท้องถ่ิน ,โรงแรมและหวัหน้าทวัร์ 
 คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%, ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวั เช่น มินิบาร์ / อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ / กิจกรรมสว่นตวัท่ีมีคา่ใช้จ่ายฯลฯ 
 คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่ 23 กิโลกรัม (เรียกเก็บโดยสายการบิน) 
 

หมายเหต  ุ
1. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหรือปรับเปล่ียนอตัราคา่บริการในกรณีท่ีมีจํานวนผู้ ร่วมเดินทางน้อย

กวา่ตามท่ีกําหนด (ผู้ใหญ่) 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการนําเท่ียว สายการบิน โรมแรม ตามความเหมาะสม กรณีท่ีเกิดเหตุ

จําเป็น สดุวิสยั อนัเน่ืองมาจากการลา่ช้าของสายการบิน เหตกุารณ์ประท้วงหยดุงาน เหตจุลาจล  อบุติัเหต ุ ภยั
ธรรมชาติ โดยทัง้นีจ้ะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้มากท่ีสดุ  

3. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ การประท้วง และอ่ืนๆ
ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรง  

4. เน่ืองจากการนําเท่ียวนี ้ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายให้แก่ตวัแทนตา่งๆ บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินท่ีทา่น
ชําระมาแล้ว กรณีท่ีทา่นปฏิเสธ หรือสละสทิธ์ิ ในบริการท่ีทางทวัร์จดัไว้ให้ เว้นแตไ่ด้ตกลงลว่งหน้าก่อนการเดินทาง
และได้รับการยินยอมอยา่งถกูต้องจากทางบริษัทฯเสียก่อน  

5. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ ในการพิจารณาผู้ ร่วมเดินทางเป็นกรณีพิเศษดงันี ้ 
5.1 ทา่นท่ีสงสยัวา่อาจจะลกัลอบเข้าเมือง 
5.2 ทา่นท่ีกําลงัตัง้ครรภ์ อนัเน่ืองจากความปลอดภยัความตวัทา่น (โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนสมคัรทวัร์) 
5.3 เดก็ทารกท่ีอายต่ํุากวา่ 2 ขวบ เพราะอาจสง่เสียงรบกวนผู้ ร่วมเดินทางทา่นอ่ืนๆ (โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนสมคัร

ทวัร์) 
5.4 ทา่นท่ีต้องใช้รถเข็นในการทอ่งเท่ียวเดินทาง (โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนสมคัรทวัร์) 

6. ทา่นท่ีจะออกบตัรโดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ เพ่ือตอ่ไป หรือกลบั จากทวัร์ขอให้ตรวจสอบ และยืนยนัการ
เดินทางของกรุ๊ปทวัร์นัน้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้  

7. อตัราคา่บริการทวัร์อาจปรับเปล่ียนขึน้ได้ จากการปรับราคานํา้มนัของสายการบิน 
8. รูปภาพในโปรแกรมทวัร์ใช้สําหรับโฆษณาเทา่นัน้ 

 
บริษัท สขุนิยมทัวร์ จํากัด ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและรายการท่องเท่ียว ตามความเหมาะสม ทัง้นี ้

ขึน้อยู่กบัการเปล่ียนแปลงของสายการบิน สภาพการเมือง ภยัธรรมชาติ และเหตสุดุวิสยั โดยยดึถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทาง
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เป็นสําคญั หากมีเหตจํุาเป็นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตสุดุวิสยั เช่น การถกูห้ามออกนอก
ประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ เน่ืองจากการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง 

 

ใบอนุญาตประกอบธุรกจิน ําเท ี่ยวเลขที่ 11/07369 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


