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22.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคาร ผู ้โดยสารขาออก ประตูที่ 8 

เคานเ์ตอร ์T สายการบิน เอมิเรสต ์EK สายการบินชั้นน าหรูหราระดบัโลก โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัท

ฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารและสมัภาระ 

 

 

 

01.35 น. เหินฟ้าสู่ ดูไบ โดยสายการบิน EMIRATES เท่ียวบินท่ี EK385 AIRBUS A380  

   (บรกิารอาหารบนเครือ่ง ใชเ้วลาบิน 6.30 ชัว่โมง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.45 น.เดินทางถึงกรุงดูไบ รอเปล่ียนเคร่ือง  

07.30 น.ออกเดินทางสู่กรุงอมัมาน  โดยสายการบิน EMIRATES เท่ียวบินท่ี EK901 

 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 55 นาที )  

09.35 น.คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน  

หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือแลว้ จะมีเจา้หนา้ที่ดา้น  VISA มาคอยอ านวยความสะดวกแก่คณะทวัร ์ 

(เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5  ชัว่โมง) 

หลังจากรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ ออกจากประตูไป ทางดา้นซา้ยมอื ท่านสามารถแลกเงิน,ซื้ อSIM INTERNET ไดเ้ลย 

ราคา ณวนัที่ 6 JUN 18 ลา่สุด // ราคาข้ึนอยูก่บั GB ความแรงของเน็ต 

-INTERNET BUNDLE  6GB = 17 USD , 12GB = 19 USD , 18GB = 22 USD  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  รา้นอาหาร 

 

 

วนัท่ีสอง (-/-/D) กรุงเทพ – ดูไบ - อมัมาน  

วนัแรก (-/-/-) สนามบินสุวรรณภูมิ  
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น าทา่นเดินทางสู่นครเจอราชชมนครเจอราช(JERASH)หรือเมืองพนัเสาเป็นอดีต 1 ใน 10 หวัเมอืงเอกตะวนัออก

อนัยิ่งใหญ่ของอาณาจกัรโรมนั สนันิษฐานวา่เมอืงน้ีน่าจะถูกสรา้งในราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีต

เมอืงแห่งน้ีชื่อวา่ ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งน้ีไดถู้กแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ท าลาย และถูกฝังกลบโดยทรายหลังจากน้ันก็ได้

สูญหายไปเป็นนับพนัปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมซุม้ประตกูษัตรยเ์ฮเดรียนและสนามแข่งมา้ฮิปโปโดรม น าท่านเดินเขา้ประตูทางทิศใตช้ม โอวลัพลาซ่า สถานที่

ชุมนุม พบปะ สงัสรรคข์องชาวเมอืง, วหิารเทพซีอุสฯลฯโรงละครทางทิศใต(้สรา้งในราวปี ค.ศ. 90-92) จุผูช้มไดถึ้ง 

3,000 คน มจุีดเสียงสะทอ้นตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกบัความอศัจรรย ์เพียงพูดเบา ๆ ก็จะมเีสียงสะทอ้นกอ้ง

เขา้มาในหูของเรา ชมวิหารเทพีอารเ์ทมิส เป็นเทพีประจ าเมืองเจอราช สรา้งในราวปี ค.ศ. 150 สรา้งขึ้ นเพื่อใชเ้ป็น

สถานที่ส าหรบัท าพิธีบวงสรวง และบูชายญัต่อเทพีองคน้ี์ แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินเขา้สู่ถนนคารโ์ด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักที่ใชเ้ขา้-ออกเมอืงแห่งน้ี บนถนนน้ันยงัมรีิ้ วรอยทาง

ของลอ้รถมา้, ฝาท่อระบายน ้า, ซุม้โคมไฟ, บ่อน ้าด่ืมของมา้ ชมน ้าพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สรา้งในราวปี ค.ศ. 

191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวเมอืงแห่งน้ี มทีี่พ่นน ้าเป็นรูปหวัสิงโตทั้งเจด็ และตกแต่ง

ดว้ยเทพต่างๆ ประจ าซุม้ดา้นบนของน ้าพุฯลฯ 
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จากนั้นน าทา่นเดินทางไปยงัเมืองอัจลุน อยู่ทางดา้นเหนือของเมืองเจอราชไปเล็กน้อยเมืองท่ีตั้งอยู่บนภเูขาสู 

ท่ีหอ้มลอ้มไปดว้ยป่าตน้สนและตน้มะกอก ชมปราสาทแห่งเมืองอัจลุนถูกสรา้งโดยพวกนักรบมุสลิม ในปี ค.ศ. 

1184 -1185 ใชเ้ป็นป้อมทหารในการต่อสูร้บกบัพวกนักรบครูเสด และในปี ค.ศ. 1260 ถูกเขา้ท าลายโดย 

กองทพัมองโกลส ์ 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่เมืองเพตรา 

ค า่ บริการอาหารค า่  ณ โรงแรมที่พกั 

 น าทา่นเขา้พกัโรงแรม ระดบั 4 ดาว PETRA PANORAMA HOTEL@ PETRA หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ชมเมืองเพตรา้ (ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 ส่ิง

มหศัจรรยข์องแห่งโลกใหม ่จากการตดัสินโดยการโหวตจากบุคคลนับลา้นทัว่โลกในวนัมหศัจรรย์ 07/ 07/ 07)  

เมอืงเพตรา้ มหานครสีดอกกุหลาบท่ีซ่อนตวัอยู่ในหบุเขาแหง่โมเสส (WADI MUSA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มปีระวติัศาสตรอ์นัยาวนานหลายพนัปีเคยเป็นถ่ินที่อยู่อาศยัทั้งชาวอีโดไมทจ์วบจนกระทัง่ถึงยุครุ่งเรืองเฟ่ืองฟูในการเขา้

มาครอบครองดินแดนของชาวอาหรบัเผ่าเร่ร่อน นาบาเทียนในช่วงระหวา่ง 100 ปี ก่อนคริสตกาล และไดเ้ขา้มาสรา้ง

อาณาจกัร, บา้นเมอืง ฯลฯ จนกระทัง่ในปีค.ศ. 106 นครแห่งน้ีตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของอาณาจกัรโรมนัที่น าโดย

กษัตริยท์ราจนัและไดผ้นึกเมอืงแห่งน้ีใหเ้ป็นหน่ึงในอาณาจกัรโรมนัแห่งแหลมอาระเบียตะวนัออก นครเพตรา้ถึงคราว

ล่มสลายเมือ่หมดยุคของอาณาจกัรโรมนัท าใหช้าวเมอืงน้ันละทิ้ งบา้นเมอืงจากกนัไปหมดทิ้ งใหเ้มอืงแห่งน้ีรกรา้งไป

พรอ้มกบัการพงัทลายของเมอืงหลังจากเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งจนสูญหายนับพนัปีจวบจนในปี ค.ศ. 1812 นัก

ส ารวจเสน้ทางชาวสวิส นายโจฮนัน์ลุดวกิเบิรก์ฮาดทไ์ดค้น้พบนครศิลาแห่งน้ี และน าไปเขียนในหนังสือช่ือ  

วนัท่ีสาม (B/L/D) เพตรา -วาดิรมั- JEEP TOUR - AQABA                       
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TRAVEL IN SYRIA จนท าใหเ้ริ่มเป็นที่รูจ้กักนัอย่าแพร่หลายจนถึงปัจจุบนั (ทุกทา่นสามารถข่ีมา้ภายในเสน้ทางที่มา้

เดินในเพตราได ้ซ่ึงรวมอยูใ่นค่าบตัรแลว้ เพียงแตต่อ้งจา่ยค่าทิปแก่คนจงูมา้ ทา่นละ 5 USD ตอ่ทา่น /ตอ่เที่ยว 

หรือแลว้แต่การตอ่รองราคา กบัคนจงูมา้กรณีอยากข่ีลา, ข่ีอูฐ, รถมา้ลาก ฯลฯ สอบถามโดยตรงตอ่เจา้หนา้ที่หรือ

สอบถามที่หวัหนา้ทวัร)์ ระยะทางที่เดินเขา้ไปในเพตรา ประมาณ  800 เมตร บนถนนทรายเพื่อตรงเขา้สู่หน้าเมอืง

พรอ้มชมทศันียภาพรอบขา้งที่เป็นภูเขาทั้งสองฝั่ง ธารน ้า คลังสมบติั ภเูขาทั้งสองฝัง่ท่ีมีรูปร่างหน้าตาต่างกนัออกไป 

น าทา่นเดินเทา้เขา้สู่ถนนเขา้เมือง THE SIQ เป็นช่องทางเดินที่ขนาบสองฝัง่ดว้ยหน้าผา กวา่ 1.5 กิโลเมตรที่เกิดจาก

การแยกตวัของเปลือกโลกและการซดัเซาะของน ้าเมือ่หลายลา้นปีก่อน ส่วนใหญ่ทางเดินร่มๆ สบายๆ (ทางเดิน

ค่อนขา้งลาดลง ไมเ่หน่ือย ระหวา่งทางก็มีมุมสวยๆ ใหเ้ก็บภาพเรื่อยๆ และมบีรรดาคนมาขายของที่ระลึก เดินชมความ

สวยงามของผาหินสีชมพูสูงชนัทั้ง 2 ขา้งคลา้ยกบัแคนยอนน้อย ๆ และ ส่ิงก่อสรา้ง รูปป้ันแกะสลัก ต่างๆ 

มหาวิหารศกัด์ิสิทธ์ิ เอล-คาซเนท ์(EL-KHAZNEH / TREASURY) สนันิษฐานวา่จะสรา้งในราวศตวรรษที่ 

1-2 โดยผูป้กครองเมอืงในเวลาน้ันเป็นวหิารท่ีแกะสลักโดยเจาะเขา้ไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก มคีวามสูง 40 เมตร และมี

ความกวา้ง 28 เมตร วหิารแห่งน้ีไดถู้กออกแบบโดยไดร้บัอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเขา้ดว้ยกนั เช่น อิยิปต,์ กรีก, นา

บาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบดว้ย 3 หอ้ง คือ หอ้งโถงใหญ่ตรงกลางและหอ้งเล็กทางดา้นซา้ยและขวาเดิมทีถูกเชื่อวา่

เป็นที่เก็บขุมทรพัยส์มบติัของฟาโรหอ์ิยิปต ์   

ชมโรงละครโรมนั (ROMANTHEATRE)ที่แกะสลักจากภูเขาโดยมแีนวราบที่นัง่เท่ากนัและมคีวามสมดุลไดอ้ย่างน่าทึ่ง 

สนันิษฐานเดิมทีสรา้งโดยชาวนาบาเทียนต่อมาในสมยัที่โรมนัเขา้มาปกครองไดต่้อเติมและสรา้งเพิ่มเติม มทีี่นัง่ 32 

แถว จุผูช้มไดป้ระมาณ 3,000 คน /อิสระในการเดินชมและถา่ยรูปภายในเมืองเพตรา้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ รา้นอาหาร 

หลังรบัประทานอาหารแลว้ น าทา่นเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรมั (WADI RUM) ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 30 นาทีในการ 

เดินทาง ทะเลทรายแห่งน้ีในอดีตเป็นเสน้ทางคาราวาน จากประเทศซาอุฯเดินทางไปยงัประเทศซีเรียและปาเสลไตน์ 

(เคยเป็นที่อยู่อาศยัของชาวนาบาเทียนก่อนที่จะยา้ยถ่ินฐานไปสรา้งอาณาจกัรอนัยิ่งใหญ่ที่เมอืงเพตรา้) ในศึกสงคราม

อาหรบัรีโวลทร์ะหวา่งปีค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นฐานบญัชาการในการรบของนายทหารชาว

องักฤษ ทีอี ลอวเ์รนซแ์ละเจา้ชายไฟซาล ผูน้ าแห่งชาวอาหรบัร่วมรบกนัขบัไล่พวกออตโตมนัที่เขา้มารุกรานเพื่อ

ครอบครองดินแดนและต่อมายงัไดถู้กใชเ้ป็นสถานที่จริงในการถ่ายท าภาพยนตฮ์อลลีวดูอันยิ่งใหญ่ในอดีตเรื่อง 

“LAWRENCE OF ARABIA”(และในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวลัออสการไ์ดถึ้ง 7 รางวลั และรางวลัจาก

สถาบนัอื่นๆ มากกว่า30 รางวลั น าแสดงโดย PETER O'TOOLE, OMAR SHARIF  

 

 

 

 

 

 

http://www.imdb.com/name/nm0001725/
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น าท่านนัง่รถกระบะเปิดหลังคารบับรรยาอากาศท่องทะเลทราย ที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหน่ีง 

ดว้ยเม็ดทรายละเอียดสีสม้อมแดง อันเงียบสงบที่กวา้งใหญ่ไพศาล (สีของเม็ดทราบน้ันปรับเปล่ียนไปตามแสงของดวง

อาทิตย์) ชมน ้าพุแห่งลอวเ์รนซ ์สถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอี ลอวเ์รนซ์ ทหารชาวอังกฤษใชเ้ป็นสถานที่พักและคิด

แผนการสูร้บกนัพวกออตโตมนั  

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ กลางทะเลทราย CAMP WADI RUM  

หลังจากมื้ ออาหารอนัแสนอร่อยแลว้ น าทุกท่าน กลับสู่เมือง อควาบา ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ  50 นาที  

สู่เมอืงท่าและเมอืงท่องเที่ยวตากอากาศท่ีส าคญัของประเทศจอรแ์ดนเป็นเมอืงแห่งเดียวของประเทศจอรแ์ดนที่ถูก

ประกาศใหเ้ป็นเมอืงปลอดภาษีมปีระชากรอาศยัราว 70,000 คน 

 น าทา่นเขา้พกัโรงแรม CITY TOWER HOTEL@AQABA ระดบั 4 หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

เชา้      บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทาง สู่เมืองอควาบา เมอืงท่าและเมอืงท่องเที่ยวตากอากาศท่ีส าคญัของประเทศจอรแ์ดนเป็นเมอืงแห่งเดียว

ของประเทศจอรแ์ดนที่ถูกประกาศใหเ้ป็นเมอืงปลอดภาษีมปีระชากรอาศยัราว 70,000 คน 

 

 

 

  

น าท่านลง เรือทอ้งกระจก (GLASS BOAT) น ้าทะเลที่น่ีใสมาก แต่ดว้ยความลึกและการมองผ่านกระจกหนาจงึท าใหดู้

ปะการงัและซากเรือไมค่่อยชดัมาก น าท่านแล่นสู่จุดที่ชมปะการงั ลึกแค่ประมาณ  5 -6 เมตร ส่วนจุดเรือจมลึก

ประมาณ 27 เมตร ปะการงัโดยส่วนใหญ่ไมค่่อยมสีีสรร  สตัวท์ะเล  เช่น ปลาสิงโต ปลานกแกว้ Goby fish ปลิงทะเล 

หอยเมน่  และยงัเป็นแหล่งด าน ้ าลึกที่มชีื่อเสียง ทะเลที่มน่ีานน ้าครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ ประเทศจอรแ์ดน, 

อิสราเอล, อิยิปตแ์ละ ซาอุดิอาระเบีย ชมความใสของน ้าทะเล, ปะการงั, ปลาทะเลหลากชนิด, เมน่ทะเล, แมงกะพรุน 

ฯลฯ  

วนัท่ีสี่  (B/L/D)   อควาบา AQABA – เรือทอ้งกระจก –เครคัหรือโชบคั – อมัมาน     
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(ทะเลแดงเป็นทะเลแห่งประวติัสาสตร ์ที่ไดม้กีารกล่าวขานในพระคมัภีรข์องศาสนาคริสตว์า่ทะเลแห่งน้ีเป็นสถานที่

โมเสสไดท้ าอศัจรรยโ์ดยการชูไมเ้ทา้แหวกทะเลแดงเป็นทางเดินพาชาวอิสราเอลหนีใหร้อดพน้จากการตามล่าของ

ทหารอิยิปต ์เพื่อจบัไปเป็นทาสของอียิปตแ์ละจุดมุ่งหมายเพื่อเดินทางไปสู่แผ่นดินแห่งพนัธะสญัญาที่พระเป็นเจา้ทรง

มอบใหก้บัชาวอิสราเอล นัน่คือก็คือกรุงเยรูซาเลมในปัจจบุนั)  *** หมายเหตุ ทุกท่านสามารถ ลงด าน ้ าดูปะการงัได ้

เตรียมเส้ือไปเปล่ียนดว้ยน่ะค่ะ แต่ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัสภาพอากาศและกปัตนัเรือ *** 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั BBQ บนเรือ  

 อาหารเท่ียงแบบบุฟเฟ่ตบ์นเรือ มีทั้งปลา ไก่ และแกะบารบ์ีคิว ทานกบัผกัสลดัและแป้งโรตี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากอควาบาเดินทางสู่เครคั ใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง ปราสาทเครัคจะปิดประมาณ 5 โมง  

เราจงึน าท่านเที่ยวปราสาทครูเสดโชบคัแทน ซึ่งมีความส าคญัและลักษณะปราสาทคลา้ยๆกนั แต่ท่านจะเห็นบา้น 

ใตถ้ ้าในสมยั 60 กวา่ปีที่ผ่านมา บริเวณ น้ันๆ  

น าทา่นสู่ SHOUBAK ปราสาทครูเสดโชบคั หรือที่รูจ้กักนัในพวกนักรบครูเสดชื่อ มอนทรีลแห่ง ตะวนัออก 

(MONTREAL) สรา้งขึ้ นโดยกษัตรบ์อลดว์นิที่ 1 แห่งเยรูซาเลม ในปี ค.ศ. 1115 เพื่อใชเ้ป็นป้อม ปราการควบคุม

เสน้ทางกองคาราวานที่จะเดินทางจากดามสักสัไปอิยิปต ์ในอดีตเมอืงแห่งน้ีมชีาวคริสตอ์าศยัอยู่ ราว 6,000 คน และ

ในปี ค.ศ. 1189 ไดถู้กท าลายลงโดยนักรบมุสลิมภายใตก้ารน าทพัของ ซาลาดิน (SALADIN) บริเวณขา้งล่าง หรือเขา

ขา้งปราสาทโชบคั ท่านสามารถมองเห็นบา้นช่อง สภาพการอยู่ภายในถ า่หลงเหลืออยู่  

 

 

 

 

 

  

หมายเหต ุ กรณีทีอ่อกจากอควาบาไว และสามารถตไีปทนัปราสาทเครคั เราจะน าทา่นเทีย่วเครคั 

ตามเดิม    จากน้ันน าท่าน สู่เมืองเครคั ซ่ึงตั้งอยู่บนท่ีราบสูงขนาดใหญ่ ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนั

งดงามขา้งทางระหว่างทางขึ้ นสู่ เขา โดยเฉพาะบริเวณท่ีถูกเรียกขานกันว่าเป็น “แกรนด์แคนยอนแห่ง



 

8 
 

จอร์แดน” "AL KARAK CASTLE’’”ปราสาทเครัค ตั้งอยู่ ท่ีเมืองเครัค ทางตอนกลางของประเทศจอร์แดน 

นับเป็นปราสาทท่ีมีขนาดใหญ่แห่งหน่ึงในช่วงยุคสงครามครูเสด จากประวติัศาสตร์สงครามครูเสดเป็นสงคราม

ระหว่างคริสเตียนจากยุโรปและชาวมุสลิมซ่ึงยึดครองพื้ นท่ีแถบน้ีรวมทั้งนครเยรูซาเล็ม นครศักด์ิสิทธ์ิและ

สญัลักษณ์ของศาสนาอับราฮัมหลักทั้งสาม (ศาสนายูดาย ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม) โดยชาวคริสต์

ตอ้งการฟ้ืนฟูการเขา้ถึงท่ีศักด์ิสิทธ์ิในและใกลเ้ยรูซาเล็มปราสาทเครัคแห่งน้ีสรา้งในศตวรรษท่ี 12 ปี ค.ศ. 

1115 โดย King Baldwin ท่ี 1 แห่งเยรูซาเลม เพื่อเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการควบคุมกองคาราวานในเสน้ทาง

การคา้ขายท่ีเชื่อกับประเทศอียิปต์ไปยังกรุงดามัสกัส ประเทศซีเรีย โดยตัวปราสาทสรา้งดว้ยหิน ก าแพงทรง

ส่ีเหล่ียมผืนผา้ หลังคาโคง้ยาว แลว้ก็เจาะร่องแสงเล็กๆ ลักษณะแบบน้ีท าใหง้่ายต่อการป้องกันศตัรูปัจจุบัน

สถานท่ีแห่งน้ียงัคงเหลือโครงสรา้งท่ีสมบูรณ์ การแวะเยี่ยมชมท่ีน่ี ท าใหเ้ราไดเ้ห็นมุมมองของการท าสงคราม

สมยัประวติัศาสตร ์(ครูเสด)  

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดินทางกลบั สู่กรุงอมัมาน  

ค า่ บริการอาหาร ณ โรงแรมที่พกั  

น าทา่นเขา้พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว SADEEN AMMAN HOTEL @AMMAN หรือเทียบเทา่ 

 

 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองมำดำบำ (ประมำณ 50 กิโลเมตร)  อดีตเส้นทำงส ำคญัสมยัโรมนั ดนิแดนอนัศกัดิส์ทิธ์ิแห่งเยรูซำเลม็ และ

เมืองแห่งเร่ืองรำวของโมเสสท่ีส ำคญัทำงหน้ำประวตัิศำสตร์ของศำสนำยดูำ, คริสต์ และอิสลำม ยงัเป็นศนูย์กลำงท่ีขึน้ช่ือเร่ืองกำร

ท ำโมเสก เป็นศลิปะกำรตกแตง่ด้วยชิน้แก้ว, หิน, หรือกระเบือ้งชิน้เลก็ๆ ซึ่งใช้ในกำรตกแตง่มหำวหิำร หรือในปัจจบุนัใช้ประยกุต์ใน

กำรตกแตง่บ้ำนเรือนหรือ เมืองแห่งโมเสก ชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ ถกูสร้ำงในรำวปี ค.ศ. 600 ยคุของไบแซนไทน์ 

ชมภำพแผนท่ีดนิแดนศกัดิสทิธ์ิแห่งเยรูซำเลม ตกแตง่โดยโมเสกสีตำ่งๆ ประมำณ 2.3  ล้ำนชิน้แสดงถึงพืน้ท่ีดินแดนศกัดิส์ทิธ์ิตำ่งๆ 

ในแถบรอบทะเลเมดเิตอร์เรเนียน, เยรูซำเลม, แมน่ ำ้จอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขำไซนำย, อียิปต์ ฯลฯ  

 

 

 

 

 

วนัท่ีหา้ (B/L/D) อมัมาน –มาดาบา –MOUNT NEBO - ทะเล Dead Sea           
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น าทา่นเดินทางสู่ ยอดเขาเมาทเ์นโบ MOUNT NEBO มคีวามสูง 817 เมตร จากระดับน ้ าทะเล เชื่อกันวา่เป็นสถานที่

ฝังศพของโมเสส ผูน้ าชาวยิวส์ท่ีเดินทางจากอิยิปตม์ายังเยรูซาเลม และเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดแห่งหน่ึงของจอร์แดน 

ที่แห่งน้ีเป็นสถานที่สุดทา้ยของโมเสส ก่อนจะชี้ ทางให้ผู ้สืบทอดน าพาผูค้นไปยังดินแดนพันธสัญญา ในประเทศ

อิสราเอลปัจจุบัน เมื่อยืนอยู่บนยอดเขาจะมองไปเห็นดินแดนแห่งพันธะสัญญา  THE PROMISED LAND  ที่โมเสสเคย

เห็นบนยอดเขาน้ี และเป็นที่จาริกแสวงบุญของชาวคริสต์มาแต่โบราณ และโบสถ์บนยอดเขาไดถู้กสรา้งขึ้ นในปลาย

ศตวรรษที่ส่ีเพื่อเป็นการบ่งชี้ จุดที่คาดวา่โมเสสเสียชีวติ   MOUNT NEBOยงัเคยเป็นสถานที่มาเยือนของสันตะปาปา ของ

ศาสนาคริสต์ โดยสันตะปาปาจอหน์ปอลที่ 2 ไดม้าแวะพ านักที่น่ี ระหวา่งการเดินทางไปเยือนดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ และได้

ปลูกตน้มะกอก สญัญลักษณ์ของสนัติภาพไวข้า้งๆโบสถไ์บแซนไทน์ดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมพิพิธภณัฑข์นาดยอ่ม ภายในเก็บส่ิงของต่าง ๆ ที่ขุดพบภายในบริเวณน้ี พรอ้มทั้งมภีาพถ่ายต่าง ๆ ภาพถ่ายที่

ส าคญัคือภาพที่โป๊บ จอหน์ ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่น่ีและไดป้ระกาศใหเ้ป็นดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ ในปี ค.ศ. 2000ชม

อนุสรณ์ไมเ้ทา้ศกัด์ิสิทธแ์ห่งโมเสส ออกแบบเป็นลกัษณะเป็นไมเ้ทา้ในรูปแบบไมก้างเขน โดยอุทิศเป็นสญัลักษณ์ของ

โมเสส และพระเยซู   เชิญถ่ายรูป ณ จุดชมววิ โดยในวนัที่ทอ้งฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น ้ าจอรแ์ดน, ทะเล

เดดซี, เมอืงเจอริโก และประเทศอิสราเอล ไดจ้ากจุดน้ีอย่างชดัเจน  

 

 

 

 

 

 

 จากนั้นน าทา่นเดินทาง เดดซี  

เที่ยง     บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต ์INTERNATIONAL) 

 จากน้ัน น าทา่นเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (DEAD SEA) ทะเลสาบเดดซีตั้งอยู่พรมแดนระหวา่งอิสราเอลและจอรแ์ดน 

  เกิดจากน ้าที่ไหลมาจากล าธารในจอรแ์ดน มีส่วนผสมของโซเดียมและแมกนีเซียม ท าปฏิกิริยากบัน ้าพุรอ้นที่อยู่ 

 ดา้นล่างทะเลสาบ โดยมคีวามเค็ม มากกวา่ทะเลอื่นถึง 4 เท่า มคีวามยาว 76 กิโลเมตร กวา้งถึง 18 กิโลเมตร มจุีดลึก 

 ที่สุดคือ 400 เมตร และอยู่ต า่กวา่ระดบัน ้าทะเล 417.5 เมตร นับเป็นพ้ืนที่ท่ีอยู่ต า่กวา่ระดบัน ้าทะเลมากที่สุดในโลก 

 น ้าในทะเลเดดซีมคีวามหนาแน่นมาก มเีกลือละลายในน ้าถึง 25% จงึท าใหว้ตัถุลอยเหนือน ้า แมแ้ต่คนวา่ยน ้าไมเ่ป็นก็ 

 ลอยตวัไดใ้นเดดซีและถูกบนัทึกลงในหนังสือ กินเนสส ์วา่ เป็นจุดที่ต า่ที่สุดในโลก  
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เชิญทา่น อิสระในการลงเลน่น ้าทะเลและพิสูจน ์ความจริงว่าทา่นลอยตวัไดจ้ริงหรือไม่ (การลงเลน่น ้าในทะเล

นั้นมีวิธีขั้นตอนการลงเลน่ และขอ้ควรระวังตา่งๆ ควรฟังค าแนะน าจากมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร)์ 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหาร ณ  โรงแรมที่พกั  

น าทา่นเขา้พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว MOVENPICK RESORT&SPA DEAD SEA @DEADSEA  หรือเทียบเทา่ 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางเขา้ สู่กรุงอมัมาน ระหว่างทางแวะซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ท าจากเดดซี เช่น โคลนพอกตวั พอกหน้า สบู่ และ

สินคา้อื่นที่ท าจากเดดซีอีกมากมาย จากน้ันเดินทางต่อสู่กรุงอัมมาน 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางชมDESERT CASERT กลุม่ปราสาทในทะเลทราย (DESERT CASTLES) 1 ใน 2 มรดกโลกของ

ประเทศจอรแ์ดน สรา้งขึ้ นเพื่อใชใ้นการพกัของกองคาราวาน, ชมป้อมปราการกลางทะเลทราย ซึ่งเป็นตวัอย่างของ

ศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบอิสลามยุคตน้ ๆ ที่สวยงาม มกีารใชศ้ิลปะโมเสก เฟรสโก การแกะสลักบนหินและพ้ืนปูน 

รวมทั้งภาพวาด ป้อมเหล่าน้ีถูกใชเ้ป็นจุดพกัของกองคาราวาน เพื่อการเกษตรและ เป็นศูนยก์ลางการคา้ ใชก้างเต็นท์

เพื่อพกัอาศยัและยงัเป็นปราการใหก้บัผูป้กครองจากมณฑลที่ห่างไกล ใชค้วบคุมดูแลเผ่าเบดูอิน และยงัเป็นสถาน

บนัเทิง และป้องกนัศึกสงครามครูเสด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก (B/L/D) DEADSEA - AMMAN CITADEL – ROMANS THEATER - หา้ง CITY MALL-CARREFOUR  
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น าท่าน ชมรอบเมืองหลวงกรุงอมัมาน เมอืงหลวงที่ตั้งอยู่บนภูเขา7ลูกและมปีระวติัศาสตรย์าวนานมากกวา่ 6,000 

ปีผ่านชมย่านเมอืงเก่า,เมอืงใหม่,ย่านธุรกิจ,ตลาดใจกลางเมอืง,ย่านคนรวย ฯลฯ  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

ชมป้อมปราการแหง่กรุงอมัมาน (CITDAEL) ถูกสรา้งขึ้ นเพื่อเป็นจุดสงัเกตเหตุบา้น การเมอืงต่างๆรอบเมอืงเชิญ

อิสระถ่ายรูปตรงจุดชมววิที่สวยที่สุดของเมอืงแห่งน้ี โดยมฉีากหลังเป็น โรละครโรมนั ROMANSTHEATER ที่มขีนาด

ใหญ่ที่สุดในประเทศจอรแ์ดนจุผูช้มไดถึ้ง 6,000 คน และตึกรามบา้นช่องที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงอนัแปลกตายิ่งนักที่

สนันิษฐานวา่น่าจะถูกสรา้งขึ้ นระหวา่งปี ค.ศ. 161-180 ในสมยัโรมนั พระราชวงัเก่าอุมเมยาด สรา้งขึ้ นในประมาณ

ปี ค.ศ. 720 โดยผูน้ าชาวมุสลิม ของราชวงศ ์ในสมยัมุสลิมไดเ้ขา้มาปกครองประเทศจอรแ์ดนซึ่งภายในประกอบหอ้ง

ท างาน, หอ้งรบัแขกฯลฯ 

ผ่านชมพระราชวงัของพระมหากษตัริย ์อบัดุลลาหท์ี่สอง (RAGHADAN PALACE),ที่ตั้งอยู่บนภูเขามที าเลที่สวยงาม

มากที่สุดในกรุงอมัมาน และมทีหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอย่างเขม้งวด  

 

 

 

 

 

  

ปลอ่ยชอ้ปป้ิงตลาดพ้ืนเมืองตามอธัยาศยั 

 

  

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารเย็น  ณ รา้นอาหาร  

19.00น.  น าทุกทา่นอ าลา จอรแ์ดน เดินทางสู่สนามบิน CHECK IN GROUP   

  สู่ทา่อากาศยานนานาชาตคิวีนอเลียอมัมาน AMM 

  (โดยจะมีเจา้หนา้ที ่VISA เม่ือตอนขามาอ านวยความสะดวกแต่ทา่น)  

 

 

02.05 น.ออกเดินทางสู่สนามบินดไูบ  โดยสายการบิน EMIRATES เท่ียวบินท่ี EK906 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่จด็ (-/-/-) ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ               
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06.05 น.เดินทางถึงสนามบินดไูบ เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง      

09.40 น. ออกเดินทางกลบัสู่สนามบินสุวรรณภมิู โดยสายการบิน EMIRATES เท่ียวบินท่ี EK372  

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง 30 นาท)ี 

19.15 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัด์ิภาพและความประทบัใจ มิรูลื้มเลือน 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง 

ราคาผูใ้หญ่  

(พกัหอ้งละ 2-3 

ท่าน) 

ราคาเด็กเสรมิ

เตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 

ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสรมิ

เตยีง  

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 

11 - 17 ก.ย. 62 

04 - 10 ต.ค.62 

48,888 48,888 47,888 7,000 

08 - 14 ต.ค.62 

15 - 21 ต.ค. 62 

22 - 28 ต.ค. 62 

49,888 49,888 48,888 7,000 

12 – 18 พ.ย.62 

30 พ.ย. – 06 ธ.ค. 62  

49,888 49,888 48,888 7,000 

UPDATE 7JULY2019 
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เง่ือนไขในการจองทวัร ์

งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จา่ย 15, 000 บาท /ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง 

งวดที่ 2 :ช าระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั   

หากไม่ช าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

** การ LOCK ท่ีนัง่บนเครื่องบิน อาจไมไ่ดต้ามท่ีขอ ข้ึนอยูก่บัสายการบิน น้ันๆ ปกติ จะล็อกเป็น Zone กรุฟ๊เราอยูแ่ลว้ค่ะ แต่ทางเรา 

จะขอพนักงานหนา้เคาน์เตอรต์อนออกตัว๋ใหอี้กทีน่ะคะ  

ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กวา่ 15 ท่าน ทางผูจ้ดัรายการ //ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือเรียกเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมเติมตามความ

เหมาะสมในทริปเดินทางและจ านวนผูเ้ดินทางตอนน้ันๆ หากกรณีผูร้ว่มเดินทางในคณะ ไมย่ินดีจ่ายเพ่ิม คณะทวัรน้ั์น จ าเป็นตอ้งยกเลิก

เดินทาง  

 

เอกสารประกอบขอวีซ่าเขา้ประเทศจอรแ์ดน 

SCAN FILE สีชดัเจน กาง 2 หนา้เตม็ๆ //หนังสือเดินทางไทยท่ีมีอายุในวนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือน 

และมีหน้าวา่งมากกวา่ 2 หน้า 

 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยที่เกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ที่ไมส่ามารถ คืนเงินได ้ 

(ตวัอย่างเช่น ค่าตัว๋เครื่องบิน, ค่าวซี่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลังจากจา่ยเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซึ่งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเรื่องยื่นเอกสารไปยงัสาย

การบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไมส่ามารถ

แจง้ไดว้า่สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไมไ่ดเ้ลย เพราะขึ้ นอยู่กบัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน 

โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั โดยสายการบินเอมิเรสต ์( EK ) 

กระเป๋าเดินทางเพือ่โหลด ใหท้า่นละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก.ตอ่ใบ / กระเป๋าถือขึ้ นเคร่ือง (Hand carry)  

  น ้าหนักตอ้งไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ  

ค่ารถปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง /ค่ารถโคช้ท่องเท่ียวตามรายการ     

ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ทา่น เป็นเตยีง TWIN ROOM  ในโรงแรม ตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั  

รวมทั้งส้ิน 4 คืน 

ค่าอาหารทุกมื้ อท่ีระบุตามรายการ 

ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
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ค่าวีซ่าประเทศจอรแ์ดน ในการยืนเอกสารใหแ้ลนดท์างจอรแ์ดนเป็นผูด้ าเนินการ  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท  

  วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”) 

 (หมายเหต:ุ ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายุต า่กว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปี 

ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค่้าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

ค่าจดัท าหนังสือเดินทาง 

ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% ฯลฯ 

ค่าเช่าผา้เช็ดตวัและค่าเช่าตูล็้อคเกอร ์ที่โรงแรม เดดซี รีสอรท์แอนดส์ปา 

ค่าใชจ้า่ยส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทีวชี่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ 

ค่าข่ีลา, ขี่อูฐ, รถมา้ลาก ฯลฯ  

 คา่ทิปมคัุเทศก ์พนกังานขบัรถ ในประเทศจอรแ์ดน และ หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 

(เป็นอตัราปกติตามหลักสากลของการท่องเที่ยว ) 

3 USD / ทา่น ส าหรบัมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน x 5 วนั = 15 USD 

2 USD / ทา่น ส าหรบัคนขบัรถตอ่วนั x 5 วนั = 10 USD 

3 USD /ทา่น ส าหรบัหวัหนา้ทวัรไ์ทย x 7 วนั = 21 USD 

รวมค่าทิป 46 USD/ท่านหรือประมาณ 1,518 บาทไทย 

ค่าทปิอื่นๆ 

ค่าทปิมา้ทีเ่มืองเพตรา้  ประมาณ ทา่นละ 5 - 10 USD แลว้แตต่อ่รองของลูกคา้ / เทีย่ว / ทา่น 

ค่าทปิคนขบัรถทีท่ะเลทรายวาดิรมั ทา่นละ 2 USD / เทีย่ว / ทา่น 

ค่าทปิยกกระเป๋า ตามโรงแรมทีพ่กั 

 

หมายเหต ุ

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมัดจ  า บริษทัฯจะคิดค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนันั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น ค่า

ตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ  าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจ  านวน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดในทุกกรณี 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้

และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละ

เหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย 

จากสายการบินเมื่อเท่ียวบิน “ดีเลย”์ หรือล่าชา้? หรือ เหตุสุดวิสยั หรืออุบติัเหตุต่าง ๆ 
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ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสงูขึ้ น ตามอตัราค่าน ้ามนั หรือ 

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าวและแจง้ใหท่้านทราบ 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

หากลูกคา้ท่านใด ยื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติั ลูกคา้ตอ้งช าระค่ามดัจ าทวัรท่ี์ 15,000 บาท  และค่าวีซ่าตามท่ี

สถานฑตูฯเรียกเก็บ 

 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณีถือหนงัสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเตมิ ** 

**ไม่รบัเล่มพาส ขา้ราชการเดินทาง** 

**ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มีไฟลเ์ดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางทีท่่านไดท้  า

การจองไวก้บัทางบรษิัทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดังกล่าว  

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

 

 


