
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตะลุยทะเลทรายวาดิรัม กรุงอัมมาน เมาทเนโบ เมืองเจอราช ลองเรือทองกระจก 

 

MARVELOUS JORDAN จอรแดน 7 วัน 

ขี่มาเขาชมนครเพตรา ผอนคลายในทะสาบเดดซ ี

อาหารพื้นเมืองแบบชาวเบดอูิน และ บาบีคิวบุฟเฟต 



 

 

 
วันแรก กรุงเทพฯ                          (ไทย) 

22.00 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 

แถว T สายการบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 

วันที่สอง ดูไบ - จอรแดน - มาดาบา - โบสถกรีกออโธดอกซ – เมาทเนโบ – เมอืงเครัค - เมอืงอควาบา 

                       (ยูเออี- จอรแดน) 

01.15 น. ออกเดินทางสูเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 385 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

04.45 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปล่ียนเครื่อง 

07.30 น.เดินทางสูเมืองอัมมาน ประเทศจอรแดน โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK901 (บริการอาหารและ

เครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

09.35 น. เดินทางถึง สนามบิน QUEEN ALIA กรุงอัมมาน ประเทศจอรแดน หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและสัมภาระ

แลว นําทานเดินทางสูเมืองมาดาบา หรือ เมืองแหงโมเสก เปนเมืองทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหงหน่ึงของประเทศ

จอรแดน เปนเมืองที่มีประวัติศาสตรยาวนานถึง 4,500 ป นําทานเขาชม โบสถกรีก-ออโธดอกซ แหงเซนตจอรจ 

สรางขึ้นในป ค.ศ. 600 ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์ แหงเยรูซาเลม ตกแตงโดยโมเสกสีตางๆ ประมาณ 2.3 ลานช้ิน

แสดงถึงพื้นที่ดินแดนศักด์ิสิทธิ์ตางๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอรเรเนียน, เยรูซาเลม, แมนํ้า จอรแดน, ทะเลเดดซี, เขาไซ

นาย, อียิปต ฯลฯ จากน้ันนําทานเดินทางสู เมาทเนโบ ดินแดนศักด์ิสิทธิ์ที่ตั้งอยูบนเขาซ่ึงเช่ือกันวานาจะเปนบริเวณที่

เสียชีวิตและฝงศพของโมเสส ผูนําชาวยิวส ที่เดินทางจากอียิปตมายังเยรูซาเลม ชมพิพิธภัณฑซ่ึงภายในเก็บส่ิงของตาง 

ๆ ที่ขุดพบภายในบริเวณน้ี พรอมทั้งมีภาพถายตาง ๆ ภาพถายที่สําคัญคือภาพที่โปบ จอหน ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญ

ที่น่ีและไดประกาศใหเปนดินแดนศักด์ิสิทธิ์ ในป ค.ศ. 2000 ชม อนุสรณไมเทาศักดิ์สิทธแหงโมเสส ออกแบบเปน

ลักษณะเปนไมเทาในรูปแบบไมกางเขน โดยอุทิศเปนสัญลักษณของโมเสส และพระเยซู จากน้ันใหทานไดถายรูป ณ 

จุดชมวิว ทานสามารถมองเห็น แมนํ้าจอรแดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ไดจากจุดน้ีอยาง

ชัดเจนในวันที่ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหลังจากน้ันนําทางเดินทางสูนํา เมืองเครัค ซ่ึงตั้งอยูบนที่ราบสูงขนาดใหญ 

ชมทิวทัศนอันงดงามของหุบเขาทั้งสองขาง ทางจนไดฉายาเปน “แกรนดแคนยอนแหงจอรแดน” ชม ปราสาทเครัค

แหงครูเสด ที่สรางอยูบนยอดเขา ในป ค.ศ. 1142 โดยกองทัพจากฝงยุโรปในอดีตเปนเมืองศูนยกลางขนาดใหญของ

นักรบครูเสด และสรางเพื่อควบคุมเสนทางทั้งทางเหนือและใต และใชในการตอสูในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิม 

จนกระทั่งในปค.ศ. 1189 ไดถูกเขายึดครองโดยนักรบมุสลิม จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองอควาบา เมืองทาและเมือง

ทองเท่ียวตากอากาศที่สําคัญของประเทศจอรแดนเปนเมืองแหงเดียวของประเทศจอรแดนที่ถูกประกาศใหเปนเมืองปลอด

ภาษี มีประชากรอาศัยราว 70,000 คน 

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ La Costa Hotel Aqaba ระดับเดียวกัน 

วันที่สาม เมืองอควาบา - เรือทองกระจก – ทะเลทรายวาดิรัม – นํ้าพุแหงลอวเรนซ - ภูเขาคาซารี         (จอรแดน) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากน้ันเดินทางสูทาเรือบริเวณริ่มฝง อาวอควาบา ซ่ึงเปนทางออกสู

ทะเลแดงที่ม่ีช่ือเสียง ทะเลแดงเปนทะเลแหงประวัติสาสตร ที่ไดมีการกลาวขานในพระคัมภีรของศาสนาคริสตวาทะเล

แหงน้ีเปนสถานที่โมเสสไดทําอัศจรรยโดยการชูไมเทาแหวกทะเลแดงเปนทางเดินพาชาวอิสราเอลหนีใหรอดพนจากการ

ตามลาของทหารอิยิปตเพื่อจับไปเปนทาสของอียิปต และจุดมุงหมายเพื่อเดินทางไปสูแผนดินแหงพันธสัญญาที่พระเปน

เจาทรงมอบใหกับชาวอิสราเอล น่ันคือก็คือกรุงเยรูซาเลมในปจจุบัน ทะเลแดงมีนานนํ้าครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ 

ประเทศจอรแดน, อิสราเอล, อิยิปตและ ซาอุดิอาระเบีย นําทาน ลองเรือทองกระจก ชมความใสของนํ้าทะเล, 

ปะการัง, ปลาทะเลหลากชนิด, เมนทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ 

 
 



 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบบารบีคิว BBQ บุฟเฟตบนเรือ พรอมชมทัศนียภาพ และบรรยากาศของทะเลแดง 

หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู ทะเลทรายวาดิรัม ทะเลทรายแหงน้ีในอดีตเปนเสนทางคาราวาน จากประเทศซาอุฯ

เดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน (เคยเปนที่อยูอาศัยของชาวนาบาเทียนกอนที่จะยายถิ่นฐานไปสราง

อาณาจักรอันย่ิงใหญที่เมืองเพตรา) ในศึกสงครามอาหรับรีโวลทระหวางปค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแหงน้ีไดถูกใช

เปนฐานบัญชาการในการรบของนายทหารชาวอังกฤษ ที

อี ลอวเรนซและเจาชายไฟซาลผูนําแหงชาวอาหรับรวม

รบกันขับไลพวกออตโตมันที่เขามารุกรานเพื่อครอบครอง

ดินแดนและตอมายังไดถูกใชเปนสถานที่จริงในการถาย

ทํ า ภ า พ ย น ต ฮ อ ล ลี วู ด อั น ย่ิ ง ใ หญ ใ น อ ดี ต เ รื่ อ ง 

“LAWRENCE OF ARABIA”พาชม “นํ้าพุแหง

ลอวเรนซ” ซ่ึงเปนสถานที่อดีตนายทหาร ทีอี ลอวเรนซ 

ทหารชาวอังกฤษใชเปนสถานที่พักและคิดแผนการตอสูกับออตโตมัน นําทานทองทะเลทรายโดยรถ 4WD ตะลุย

ทะเลทราย (เปนธรรมเนียมที่ตองมีคาทิปใหแกคนขับรถ 4WD จํานวน 3 USD/ทาน สามารถจายโดยตรง

กับคนขับรถแตละคัน)  ตอไปยัง ภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนกอนประวัติศาสตร ที่เปนภาพแกะสลักของชาวนาบา

เทียน ที่แสดงถึงเรื่องราวในชีวิตประจาวัน และรูปภาพตางๆ ผานชมเตนทชาวเบดูอินที่อาศัยอยูในทะเลทรายเล้ียงแพะ

เปนอาชีพ ฯลฯ  

คํ่า บริการอาหารค่ํา แบบพ้ืนเมืองบุฟเฟตสไตลชาวเบดูอิน ถึงเวลาอันสมควรนําทานเดินทางโดยรถโคชไปยัง เมืองเพ

ตรา นําทานเขาสูที่พัก  ณ Grand View Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วันที่ส่ี เมืองเพตรา - มหาวหิารศกัดิ์สิทธิ์ เอล คาซเนท –ทะสาบเดดซี    (จอรแดน) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานชม เมืองเพตรา (ไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกจาก
องคการยูเนสโกป ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของแหงโลกใหม จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับ

ลานทั่วโลกในวันมหัศจรรย 07/ 07/ 07) มหานครสีดอกกุหลาบที่ซอนตัวอยูในหุบเขาแหงโมเสส (WADI MUSA) มี

ประวัติศาสตรอันยาวนานหลายพันปเคยเปนถิ่นที่อยูอาศัยทั้งชาวอีโดไมท จวบจนกระทั่งถึงยุครุงเรืองเฟองฟูในการเขา

มาครอบครองดินแดนของชาว อาหรับเผาเรรอน นาบาเทียน ในชวงระหวาง 100 ป กอนคริสตกาล – ป ค.ศ 100 และ

ไดเขามาสรางอาณาจักร, บานเมือง ฯลฯ จนกระทั่งในปค.ศ. 106 นครแหงน้ีตกอยูภายใตการปกครองของอาณาจักร

โรมันที่นําโดยกษัตริยทราจัน และไดผนึกเมืองแหงน้ีใหเปนหน่ึงในอาณาจักรโรมันแหงแหลมอาระเบีตะวันออก นครเพต 
ราถึงคราวลมสลายเม่ือหมดยุคของอาณาจักรโรมันทําใหชาวเมืองน้ันละทิ้งบานเมืองจากกันไปหมดทิ้งใหเมืองแหงน้ีรก

รางไปพรอมกับการพังทลายของเมือง หลังจากเกิดแผนดินไหวหลายคร้ังจนสูญหายนับพันป จวบจนในป ค.ศ. 1812 

นักสํารวจเสนทางชาวสวิส นาย โจฮันน ลุดวิก เบิรกฮาดท ไดคนพบนครศิลาแหงน้ี และนําไปเขียนในหนังสือช่ือ 

“TRAVEL IN SYRIA” จนทําใหเริ่มเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายจนถึงปจจุบัน นําทาน ข่ีมา ประมาณ 800 เมตรบน

ถนนทรายเพื่อตรงเขาสูหนาเมือง พรอมชมทัศนียภาพรอบขางที่เปนภูเขาทั้งสองฝง (คาข่ีมารวมอยูในคาบริการแลว 

และเปนธรรมเนียมท่ีตองมีคาทิปใหแกคนจูงมาทานละ 5 USD ตอทาน ตอเที่ยว แตไมรวมคาข่ีลา, ข่ีอูฐรถ

มาลาก ฯลฯ หากสนในกรุณาติดตอที่หัวหนาทัวร) 

จากน้ันนําทานเดินเทาเขาสูถนนเขาเมือง SIQ เสนทาง

มหัศจรรยกวา 1.5 กิโลเมตรที่เกิดจากการแยกตัวของ

เปลือกโลกและการซัดเซาะของน้ําเม่ือหลายลานปกอน 

เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชันทั้ง 2 ขาง

คลายกับแคนยอน นอย ๆ และ ส่ิงกอสราง รูปปน

แกะสลัก ตางๆ เชน รูปปนเทพเจาตางๆ, รูปกองคาราวาน



 

 

อูฐ, รูปชาวนาบาเทียน, ทอสงลําเลียงนํ้าเขาสูเมือง ฯลฯ สุดปลายทางของชองเขาพบกับความสวยงามของ มหาวิหาร
ศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท ( EL-KHAZNEH / TREASURY) สันนิษฐานวาจะสรางในราวศตวรรษท่ี1-2 โดย

ผูปกครองเมืองในเวลาน้ัน เปนวิหารที่แกะสลักโดยเจาะเขาไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 เมตร และมีความกวาง 

28 เมตร วิหารแหงน้ีออกแบบโดยไดรับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเขาดวยกัน เชน อิยิปต, กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ 

ภายในประกอบดวย 3 หอง คือ หองโถงใหญตรงกลาง และ หองเล็กทางดานซายและขวาเดิมทีถูกเช่ือวาเปนที่เก็บ

ขุมทรัพยสมบัติของฟาโรหอิยิปต แตภายหลังไดมีการขุดพบทางเขาหลุมฝงศพที่หนาวิหารแหงน้ี ทําใหนักประวัติศาสตร

และนักโบราณคดีไดลงความเห็นตรงกันวา นาจะสรางขึ้นเพื่อเปนการเฉลิมฉลองใหกับผูปกครองเมือง, ใชเปนสถานที่

ทําพิธีกรรมทางศาสนา และเปนสุสานฝงศพของผูปกครองเมืองและเครือญาติ เดิมชมสุสานตางๆ ของชาวนาบาเทียน, 

สุสานกษัตริย ฯลฯ 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันอิสระใหทานเก็บภาพแหงความประทับโดยรอบ นครเพตรา หรือเดิน

เขาไปทายเมืองเพตรา โดยเดินขึ้นบันใดหิน ประมาณ 800 ขั้นขึ้นสู MONASTERY PETRA อารามหรือที่ประชุมลับ

ของกษัตรยหรือผูนําเมืองในสมัยกอน ถึงเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู โรงแรมที่พักซ่ึงอยูบริเวณริมทะเลสาบ

เดดซี ทะเลสาบที่ตั้งอยูบนพรมแดนระหวางอิสราเอลและจอรแดนเกิดจากนํ้าที่ไหลมาจากลําธารในจอรแดน มี

สวนผสมของโซเดียมและแมกนีเซียม ทาปฏิกิริยากับนาพุรอนที่อยูดานลางทะเลสาบ โดยมีความเค็ม มากกวาทะเลอ่ืน

ถึง 4 เทา มีความยาว 76 กิโลเมตร กวางถึง 18 กิโลเมตร มีจุดลึกที่สุดคือ 400 เมตร และอยูตากวาระดับนาทะเล 

417.5 เมตร นับเปนพื้นที่ที่อยูต่ํากวาระดับนํ้าทะเลมากที่สุดในโลก นาในทะเลเดดซีมีความหนาแนนมาก มีเกลือละลาย

ในนาถึง 25% จึงทาใหวัตถุลอยเหนือนํ้า แมแตคนวายนาไมเปนก็ทะเลเดดซีที่ถูกบันทึกลงในหนังสือกินเนสสวา เปน

จุดที่ต่ําที่สุดในโลก และ มีความเค็มที่สุดในโลกมากกวา 20 เปอรเซ็นตของนํ้า ทะเลทั่วไป ทําใหไมมีส่ิงมีชีวิตใดเลย

อาศัยอยูไดในทองทะเลแหงน้ี 

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Grand East Hotel Dead Sea หรือระดับเดียวกัน 

วันที่หา ทะเลเดดซี - กรุงอัมมาน – ปอมปราการแหงกรุงอัมมาน - AMMAN CITADEL - โรงละครโรมัน     

            (จอรแดน) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม หลังจากน้ันใหเวลาแกทาน สนุกสนานกับกิจกรรมในทะเสสาบ

เดดซี เชิญทานอิสระในการลงเลนนํ้าทะเลและพิสูจนความจริงวาทานลอยตัวไดจริงหรือไม (การลงเลนนํ้าในทะเลนั้นมี

วิธีขั้นตอนการลงเลน และขอควรระวังตางๆ ควรฟง

คําแนะนําจากมัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวร) หรือ จะ

เลือกใชบริการสระวายนํ้าของโรงแรม หรือเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑที่ทําจากเดดซีเชน โคลน พอกตัว พอกหนา สบู 

และสินคาอ่ืนที่ทําจากเดดซีอีกมากมายตามอัธยาศัย ถึง

เวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู กรุงอัมมาน เมืองหลวง

ของจอรแดน ถือเปนเมืองที่มีผูคนอาศัยอยูมาตั้งแตอดีต

จนถึงปจจุบัน และมีความเกาแกที่สุดเมืองหน่ึงของโลก 

นําทานชม เมืองหลวงที่ตั้ งอยูบนภูเขา 7 ลูก และมี

ประวัติศาสตรยาวนานมากกวา 6,000 ป ผานชมยาน เมืองเกา, เมืองใหม, ยานธุรกิจ, ตลาดใจกลางเมือง, ยานคนรวย 

ฯลฯ  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานชม ปอมปราการแหงกรุงอัมมาน หรือ AMMAN 

CITADEL ถูกสรางขึ้นเพื่อเปนจุดสังเกตเหตุบาน การเมืองตางๆรอบเมือง อิสระทุกทานชมบรรยากาศและถายรูป มีจุด

ถายรูปที่สวยโดยมีฉากหลังเปน โรงละครโรมัน ที่มีขนาดใหญที่สุดในจอรแดน ที่จุผูชมไดถึง 6,000 คน และตึกราม

บานชอง ที่สรางบนภูเขาสูงอันเปนที่แปลกตา ชม วิหารเฮอรคิวลิส ที่สันนิษฐานวาถูกสรางขึ้นระหวางป ค.ศ. 161-



 

 

180 ในสมัยโรมัน จากน้ันใหทุกทานอิสระเลือกชม ชอปปงสินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก จากน้ันนําทานชม วิหาร

เฮอร คิวลิส ที่สรางขึ้นระหวางป ค.ศ.162-166(พ.ศ.705-709) วิหารแหงน้ีมีขนาดใหญกวาวิหารที่อยูในโรมโบราณ

เสียอีกเดินผานทางเขาที่เปนแนวเสาระเบียง ไปยงัสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ขางใน จากน้ันเคล่ือนตัวไปที่หินขนาดใหญที่อยู

บริเวณปลายหนาผา ตรงน้ีจะเปนจุดชมวิว พาโนรามาอันสวยงามของเมือง ใกลกันน้ันมีมือ รูปกําปนขนาดใหญที่ทํา

จากหินออนเผยใหเห็นความขากโพลนจนแทนไมมีเลือด  

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร จากน้ันใหทานไดผักผอนตามอัธยาศัย  ณ Le Vendome Hotel Amman หรือ

ระดับเดียวกัน 

วันที่หก  กรุงอัมมาน - นครเจอราช – ซุมประตกูษัตรยเฮเดรียน - วหิารเทพีอารเทมิส - ชอปปง CITY MALL -   

สนามบิน          (จอรแดน-ยูเออี) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางไปยัง นครเจอราช หรือ เมืองพันเสา เปนอดีต 1 

ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันย่ิงใหญของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานวาเมืองน้ีนาจะถูกสรางในราว 200 – 100 ป

กอนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแหงน้ีช่ือวา ในป ค.ศ. 749 

นครแหงน้ีไดถูกแผนดินไหวคร้ังใหญทําลาย และถูกฝงกลบ

โดยทรายหลังจากน้ันก็ไดสูญหายไปเปนนับพันป ชม ซุม

ประตูกษัตรยเฮเดรียนและสนามแขงมาฮิปโปโดรม นํา

ทานเดินเขาประตูทางทิศใต ชม โอวาฟอร่ัม สถานที่ชุมนุม

พบปะ สังสรรคของชาวเมืองวิหารเทพซีอุส โรงละครทางทิศ

ใต สรางในราวป ค.ศ. 90-92 จุผูชมไดถึง 3,000 คน มี

จุดเสียงสะทอนตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกับความ

อัศจรรยเพียงพูดเบาๆ ก็จะมีเสียงสะทอนกองเขามาในหูของเราชม วิหารเทพีอารเทมิส เปนเทพีประจําเมืองเจอราช 

สรางในราวป ค.ศ. 150 สรางขึ้นพื่อใชเปนสถานที่สําหรับทําพิธีบวงสรวง และบูชายัญตอเทพีองคน้ี แบงเปน 3 ช้ัน คือ 

ช้ันนอก ช้ันกลาง ช้ันในนําทานเดินเขาสู ถนนคารโด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักที่ใชเขา-ออกเมืองแหงน้ี

บนถนนนั้นยังมีริ้วรอยทางของลอรถมา ฝาทอระบายนํ้า ซุมโคมไฟ บอนํ้าด่ืมของมาชม นํ้าพุใจกลางเมือง 

(NYMPHAEUM) สรางในราวป ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแดเทพธิดาแหงขุนเขา ซ่ึงเปนที่นับถือของชาวเมืองแหงน้ี มีที่พน

นํ้าเปนรูปหัวสิงโตท้ังเจ็ด และตกแตงดวยเทพตางๆ ประจําซุมดานบนของนํ้าพุ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทานเดินทางกลับสูเมืองอัมมาน ผานชม พระราชวังของ

พระมหากษัตริย อับดลุลาหที่สอง ที่ตั้งอยูบนภูเขามีทําเลที่สวยงามที่สุดในกรุงอัมมาน และมีทหารคอยเฝาดูแลตรวจ

ตราอยางเขมงวด หลังจากน้ันนําทานอิสระเลือกซ้ือของฝากท่ีหาง CITY MALL และอิสระอารเย็นตามอัธยาศัย 

ถึงแวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน 

วันที่เจ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ                         (ยูเออี-ไทย) 

02.05 น.ออกเดินทางสู เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK906          

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

06.05 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปล่ียนเครื่อง  

09.40 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 372 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ  

******************************* 
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



 

 

ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ทีไ่มสามารถคาดการณลวงหนา 

 

 

อัตราคาบริการ  

  เด็ก (อายุต่ํากวา 12 ป ไมมีเตียง) ลดทานละ 2,000   บาท 

  พักเดี่ยว     เพ่ิมทานละ 10,000   บาท 

อัตราน้ีรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส (เดินทางไป-กลับพรอมคณะ)  

 คาที่พัก 3-4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการยายเมืองเขาพัก ในกรณีที่ไมสามารถเขาพักที่

เมืองน้ันๆได เชน ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา งานประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ ฯลฯ) 

 คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 

 มัคคุเทศทองถิ่นและหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมรวมคาทิป) 

อัตราน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ 

 คานํ้าหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหน่ึงคน 

 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเคร่ืองดื่มในหองพัก พนักงานยกกระเปา 

 คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถทองถิ่น  40 USD 

 คาทิปหัวหนาทัวรไทย 700 บาท 

เง่ือนไขในการจองทัวร 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน)  

2. สงไฟลสแกนหนังสือเดินทางแบบสีชัดเจน  

3. ชําระยอดสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน   

4. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

5. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพื่อมาย่ืนวีซาหรือวันเดินทาง ใหทานติดตอ

เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ

คาใชจายที่เกิดขึ้น 

 

 

กําหนดการเดินทาง ราคา 

เมษายน 1-7 / 30 เม.ย.-6 พ.ค. 2563 46,900 

พฤษภาคม 29 พ.ค.-4 มิ.ย. 2563 46,900 

กรกฎาคม 2-8 ก.ค. 2563 46,900 



 

 

 

การยกเลิกและคืนคาทัวร  

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 

2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 

3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วันกอนเดินทาง ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง  

หมายเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 

เฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญ

หาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมืองเปนตน 

3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ 

ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท  

จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

5. สําหรับที่น่ัง LONG LEG หรือที่น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด เชน 

ตองสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและ

อํานาจในการใหที่น่ัง LONG LEG ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 

กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดตางๆ ของโปรแกรม 

โดยละเอยีดเมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวรแลวทางบริษทัถือวาทาน 

รับทราบและยอมรบัในเงื่อนไขตางๆ ของบริษทั 

 


