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The Mystic of Jordan 

7 DAYS 4 NIGHTS 

 เดนิทาง เดือนมีนาคม – มิถุนายน 63  

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง 47,900.- 

ทวัรจ์อรแ์ดน : รหสั JOR40 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประต ู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมเิรตส์ โดยมี

เจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

วันที่ 2 ดูไบ – อัมมาน -  มาดาบา – ภูเขาเนโบ - เพตรา 
01.05 น. ออกเดินทางสู่นครดไูบด้วยเที่ยวบิน EK385 (มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

05.00 น. เดินทางถึงกรุงดไูบ รอเปล่ียนเคร่ือง 

08.00 น.  ออกเดินทางสู่กรุงอมัมาน ด้วยเที่ยวบิน EK901 

** คณะเดินทางตัง้แต่วันที่ 03 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 07.30 และเดินทางถึงเวลา 09.35 น.** 

09.40 น. 

 

 

 

ถึงสนามบินนานาชาติ Queen Alia กรุงอัมมาน (Amman)ประเทศจอร์แดน (Jordan) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง

และศลุกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง) น าท่านเดินทางสู่เมืองมาดาบา (Madaba) หรือเมืองแห่งโมเสก ชม

โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ (Greek Orthodox Church of St. George) ถูกสร้างในราวปี ค.ศ. 600 ยุคของไบ

แซนไทน์ ชมภาพแผนท่ีดินแดนศกัดิสิทธ์ิแห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3 ล้านชิน้แสดงถึงพืน้ท่ีดินแดน

ศกัดิ์สิทธ์ิต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, เยรูซาเล็ม, แม่น า้จอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต์ ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. ดไูบ – อมัมาน -  มาดาบา – ภเูขาเนโบ - เพตรา  

วนัท่ี 3. เพตรา - อคาบา 

วนัท่ี 4. อคาบา – ล่องเรือท้องกระจก - ทะเลทรายวาดิรัม 
วนัท่ี 5. สนกุสนานกบัการนัง่รถ 4X4 ขบัขี่บนทะเลทราย -  ปราสาทเครัคแห่งครูเสด - ทะเลเดดซ ี

วนัท่ี 6. นครเจอราช – โรมนัโบราณ – กรุงอมัมาน – ป้อมปราการแห่งกรุงอมัมาน – สนามบิน 

วนัท่ี 7. ดไูบ - กรุงเทพฯ 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  บ่าย       น าท่านเดินทางขึน้ชมภูเขาเนโบ (Mount Nebo) ดินแดนศกัดิ์สิทธ์ิท่ีตัง้อยู่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นบริเวณท่ีเสียชีวิต

และฝังศพของโมเสส ผู้น าชาวยิวที่น าพาชาวยิวเดินทางจากอิยิปต์มายงัเยรูซาเลม ชมโบสถ์อนุสรณ์โมเสส (The Moes 

Memorial Church) ภายในโบสถ์ประกอบไปด้วยภาพโมเสกสีบนพืน้โบสถ์อันล้าค่า แสดงถึงภาพชีวิตสัมพันธ์ระหว่างคน, 
สตัว์ และธรรมชาติ, รูปคน ฯลฯ และยงัมีแท่นพิธี ม้านัง่ ตามรูปแบบของศาสนาคริสต์ไว้ประกอบพิธีต่าง ๆ และอนญุาตให้ใช้
ในปัจจุบนั ในปี ค.ศ. 2000 โป๊ป จอห์น ปอลท่ี 2 เสด็จมาแสวงบุญท่ีน่ีและได้ประกาศให้เป็นดินแดนศกัดิ์สิทธ์ิ จากนัน้ชม
อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส (The Serpentine Cross sculpture) ซึง่มีลกัษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดย
อุทิศเป็นสัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู ถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น้า
จอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเบธเลเฮม และประเทศอิสราเอล ได้จากจุดนีอ้ย่างชดัเจน จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเพตรา 
(Petra) เมืองเพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพู หรือ Rose City ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยเูนสโกปี 
ค.ศ. 1985 และ ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ (New 7 Wonders of the World) จากการ
ตดัสินโดยการโหวตจากบุคคลนบัล้านทัว่โลกในวนัมหศัจรรย์ 07/ 07/ 07  มหานครสีดอกกหุลาบที่ซ่อนตวัอยู่ในหุบเขาวาดี 
มูซา (Wadi Musa Valley) หรือหุบเขาแห่งโมเสส ถูกสร้างขึน้ในช่วงศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตกาล โดยชาวนาบาเทียน 
(Nabataeans) และได้กลายมาเป็นนครแห่งการค้าขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นตลาด ซือ้สินค้าส าคญัที่สดุของโลกตะวนัออก ที่ต่อมา
ถูกละทิง้เป็นเวลานานกว่า 700 ปี จนเมื่อมีนกัส ารวจชาวสวิตเซอร์แลนด์ โยฮนัน์ ลคุวิก บวร์กฮาร์ท เดินทางผ่านมาพบ เห็น
เข้าเมื่อปี พ.ศ. 2355 และน าไปเขียนในหนังสือชื่อ “TRAVEL IN SYRIA” จนท าให้เร่ิมเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายจนถึง
ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
ที่พกั เดินทางเข้าสู่ที่พกั GRAND VIEW PETRA หรือเทียบเท่า  

 

วันที่ 3 เพตรา - อคาบา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านชมเมืองเพตรา (Petra)  ให้ท่านได้ขี่ม้าระยะทางประมาณ 800 เมตร บนถนนทรายเพื่อตรงเข้าสู่หน้าเมือง **
ไม่รวมค่าทิปขี่ม้า โดยประมาณ 3-5 USD** (ไม่รวมค่าขี่ลา, ขี่อฐู, รถม้าลาก สนใจกรุณาติดต่อที่หวัหน้าทวัร์) จากนัน้เดินเท้า
กบัเส้นทางมหศัจรรย์กว่า 1.5 กิโลเมตร ที่เกิดจากการแยกตวัของเปลือกโลกและการซดัเซาะของน า้เมื่อหลายล้านปีก่อน เดิน
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ชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสงูชนัทัง้ 2 ข้างทาง จนพบกบัความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล คาซเนท์ (Al-

Khazneh หรือ The Treasury) ซึ่งสนันิษฐานว่าสร้างในศตวรรษที่ 1-2 เป็นวิหารท่ีแกะสลกัโดยเจาะเข้าไปในภูเขาสีชมพทูัง้
ลูก มีความสูง 40 เมตร และ มีความกว้าง 28 เมตร วิหารแห่งนีไ้ด้ถูกออกแบบโดยได้รับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้า
ด้วยกัน เช่น อิยิปต์, กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ เดิมทีถูกเชื่อว่าเป็นที่เก็บขุมทรัพย์สมบตัิของฟาโรห์อิยิปต์ นกัประวตัิศาสตร์และ
นกัโบราณคดีได้ลงความเห็นตรงกนัว่า น่าจะสร้างขึน้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กบัผู้ปกครองเมือง, ใช้เป็นสถานท่ีท าพิธีกรรม
ทางศาสนา 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางไปยงัเมืองอคาบา (Aqaba) เมืองท่าและเมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่ส าคญัของประเทศจอร์แดน เป็นเมือง

แห่งเดียวของประเทศจอร์แดนที่ถกูประกาศให้เป็นเมืองปลอดภาษี   
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั CITY TOWER HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วันที่ 4 อคาบา – ล่องเรือท้องกระจก - ทะเลทรายวาดรัิม 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมเมืองอคาบา แวะถ่ายรูปกบัทะเลแดง (Red Sea) ซึง่เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวส าคญัทางประวตัศิาสตร์ โดยทะเลแห่ง
นีค้รัง้นึงได้มีการกล่าวขานในพระคมัภีร์ของศาสนาคริสต์ว่า  โมเสสได้ท าอศัจรรย์แหวกทะเลแดงพาชาวอิสราเอลหนีให้รอด
พ้นจากการเป็นทาสของอียิปต์เพื่อเดินทางไปสู่แผ่น ดินแห่งพนัธสญัญาที่พระเป็นเจ้าทรงมอบให้กบัชาวอิสราเอล โดยการชู
ไม้เท้าของโมเสส ทะเลแดงนีม้ีน่านน า้ครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือประเทศจอร์แดน อิสราเอล อิยิปต์ และซาอุดิอาระเบีย 
จากนัน้น าท่านล่องเรือท้องกระจก (Big Glass Boat) แล่นในทะเลแดง ชมความใสของน า้ทะเล, ปะการัง, ปลาทะเลหลาก
ชนิด, เม่นทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ จากนัน้ ให้ท่านได้เดิน ช้อปปิง้สินค้าต่างๆมากมาย ณ ตลาดของเมืองอาคาบา 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (Wadi Rum) ทะเลทรายแห่งนีใ้นอดีตเป็นเส้นทางคาราวานจากประเทศซาอฯุ เดินทาง

ไปยงัประเทศซีเรียและปาเสลไตน์ เคยเป็นท่ีอยู่อาศยัของชาวนาบาเทียนก่อนท่ีจะย้ายถิ่นฐานไปสร้างอาณาจกัรอนัยิ่งใหญที่
เมืองเพตรา ในศกึสงครามอาหรับรีโวลท์ระหว่างปี ค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแห่งนีไ้ด้ถกูใช้เป็นฐานบญัชาการในการบของ
นายทหารชาวองักฤษ ทีอี ลอว์เรนซ์ และ เจ้าชายไฟซาล ผู้น าแห่งชาวอาหรับร่วมรบกันขบัไล่พวกออตโตมนัที่เข้ามารุกราน
เพื่อครอบครองดินแดน และต่อมายังได้ถูกใช้เป็นสถานที่จริงในการถ่ายท าภาพยนต์ฮอลลีวูดอันยิ่งใหญ่ในอดีตเร่ือง 
“LAWRENCE OF ARABIA” ซึง่ได้รับรางวลัออสการ์ได้ถึง 7 รางวลั และรางวลัจากสถาบนัอื่นๆ มากกว่า 30 รางวลั น าแสดง
โดย Peter O’Toole, Omar Sharif 
 
 
 
 
 
 
 
\\\\\ 

 
ค ่า 

 
รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั SUN CITY HOTEL หรือเทียบเท่า  
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วันที่ 5 
สนุกสนานกับการน่ังรถ 4X4 ขับขี่บนทะเลทราย -  ปราสาทเครัคแห่งครู
เสด - ทะเลเดดซี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านน่ังรถ Jeep 4X4 รับบรรยากาศท่องทะเลทรายที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ด้วยเม็ดทราย

ละเอียดสีชมพูอมส้มอมแดงอนัเงียบสงบที่กว้างใหญ่ไพศาล สีของเม็ดทราบนัน้ปรับเปล่ียนไปตามแสงของดวงอาทิตย์ ชม
น า้พุแห่งลอว์ เรนซ์ สถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอี ลอว์เรนซ์ ทหารชาวองักฤษใช้เป็นสถานที่พกั และคิดแผนการสู้รบกันพวก
ออตโตมัน น าท่านท่องทะเลทรายต่อไปยังภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนแกะสลักก่อนประวัติศาสตร์ ที่เป็นภาพแกะสลักของ
ชาวนาบาเทียนท่ีแสดงถึงเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัต่างๆ และรูปภาพต่าง ๆ  ผ่านชมเต็นท์ชาวเบดอูินท่ีอาศยัอยู่ในทะเลทราย 
เลีย้งแพะเป็นอาชีพ จากนัน้น าท่านสู่เมืองเครัค (Kerak) ซึ่งตัง้อยู่บนที่ราบสงูขนาดใหญ่ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนั
งดงามข้างทาง ระหว่างทางขึน้สู่เขาโดยเฉพาะบริเวณที่ถูกเรียกขานกนัว่าเป็นแกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน จากนัน้น าท่าน
ชมปราสาทเครัคแห่งครูเสด (Kerak Castle) ซึ่งสร้างในปี ค.ศ. 1142 โดย ผู้ปกครอง Payen Le Boutieller ในอดีตเป็น
เมืองศนูย์กลางขนาดใหญ่ของนกัรบครูเสด และสร้างเพื่อควบคมุเส้นทางทัง้ทางเหนือและใต้และใช้ในการต่อสู้ในสงครามครู
เสดกบักองทพัมสุลิมจนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1187 ได้ถกูเข้าท าลายโดยนกัรบมสุลิมภายใต้การน าทพัของซาลาดิน (Saladin) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (Dead Sea) ซึ่งเป็นทะเลที่ถูกบนัทึกลงใน กินเนสส์บุ๊ค ว่า เป็นจุดที่ต ่าที่สดุในโลก มี

ความต ่ากว่าระดบัน า้ทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซนต์ของน า้ทะเลทั่วไป ท าให้ไม่มี
ส่ิงมีชีวิตใดเลยอาศยัอยู่ได้ในท้องทะเลแห่งนี ้ให้ท่านอิสระในการลงเล่นน า้ทะเล และ พิสจูน์ความจริงว่าสามารถลอยตวัได้
จริงหรือไม่ (การลงเล่นน า้ในทะเลมีวิธีขัน้ตอนการลงเล่น และข้อควรระวงัต่างๆ ควรฟังค าแนะน าจากมคัคเุทศก์ท้องถิ่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั RAMADA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 
นครเจอราช – โรมันโบราณ – กรุงอัมมาน – ป้อมปราการแห่งกรุงอัม
มาน – สนามบนิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 

 
 

น าท่านเดินทางสู่นครเจอราช (Jerash) 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอนัยิ่งใหญ่ของอาณาจกัรโรมนั โดยสันนิษฐานว่า
เมืองนีน้่าจะถูกสร้างในราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งนีไ้ด้ถกูแผ่นดินไหวครัง้ใหญ่ท าลาย และถกู
ฝังกลบโดยทราย หลงัจากนัน้ก็ได้สญูหายไปเป็นนบัพนัปี ชมซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน (Hadrian 's Arch) จากนัน้น าท่าน
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เดินเข้าประตูทางทิศใต้ชมโอวัลพลาซ่า (Oval Plaza) สถานที่ชุมนุมพบปะสงัสรรค์ของชาวเมือง ชมโรมันโบราณ (South 

Roman Theatre) ซึง่ก็คือโรงละครทางทิศใต้ สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92 จผุู้ชมได้ถึง 3,000 คน มีจดุเสียงสะท้อนตรงกลางโรง
ละคร เชิญทดสอบกบัความอศัจรรย์เพียงพดูเบาๆ ก็จะมีเสียงสะท้อนก้องเข้ามาในหูของเรา จากนัน้น าท่านชมน า้พุใจกลาง
เมือง (Nymphaeum) ที่สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็นที่นบัถือของชาวเมืองแห่งนี ้มีที่พ่นน า้
เป็นรูปหวัสิงโตทัง้เจ็ด และตกแต่งด้วยเทพต่างๆ ประจ าซุ้มด้านบนของน า้พุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางกลับสู่กรุงอัมมาน น าท่านชมเมืองหลวงกรุงอัมมาน (Amman) เมืองหลวงที่ตัง้อยู่บนภูเขา 7 ลูก และมี

ประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 6,000 ปี ผ่านชมย่านเมืองเก่า เมืองใหม่ ย่านธุรกิจ ตลาดใจกลางเมือง ย่านคนรวย ฯลฯ 
จากนัน้น าท่านชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (Citdael) ที่ถกูสร้างขึน้เพื่อเป็นจดุสงัเกตเหตกุารณ์ต่างๆรอบเมือง ให้ท่าน
อิสระถ่ายรูปตรงจดุชมวิวที่สวยที่สดุของเมืองแห่งนี ้โดยมีฉากหลงัเป็นโรงละครโรมนัท่ีมีขนาดใหญ่ที่สดุในประเทศจอร์แดนที่
สามารถจผุู้ชมได้ถึง 6,000 คน และ ตกึรามบ้านช่องที่ตัง้อยู่บนภเูขาสงู อนัแปลกตายิ่งนกั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

21.00 น.  ได้เวลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินอมัมาน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

วันที่ 7 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
01.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพด้วยเที่ยวบิน EK906 

** คณะออกเดินทางตัง้แต่วันที่ 25 มี.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 02.05 น. และเดินทางถึงดูไบเวลา 06.05 น.** 

06.40 น. ถึงสนามบินดไูบ รอเปล่ียนเคร่ือง 

09.30 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพด้วยเที่ยวบิน EK 370 (มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

** คณะออกเดินทางตัง้แต่วันที่ 25 มี.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 09.40 น. และเดินทางถึงกรุงเทพเวลา 19.15 น.** 

18.40 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 

********************************************************* 
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ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง 
The Mystic of Jordan  7 DAYS 4 NIGHTS 

โดยสายการบนิเอมิเรตส์ (EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันท่ี 24 - 30 มี.ค. 63 47,900.- 47,900.- 47,900.- 26,900.- 4,900.- 

วันที่ 3 – 9 เม.ย. 63 53,900.- 53,900.- 53,900.- 30,900.- 4,900.- 

วันที่ 9 – 15 เม.ย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 31,900.- 4,900.- 

วันที่ 20 – 26 พ.ค. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 28,900.- 4,900.- 

วันที่ 2 – 8 มิ.ย. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 28,900.- 4,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
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7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
9. ค่าธรรมเนียมวีซ่าจอร์แดน 
10. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ใบ,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  (35 USD) 
6. ค่าทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (21 USD) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางต้องมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
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บริษัทด้วย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซา่ / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่า
ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 
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2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 
 

เมื่อท่านได้ท ารายการจองทวัร์ กบั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลบั 

เพ่ือแจ้งนดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดงัต่อไปนี ้

ธนาคาร สาขา ชื่อบญัชี ประเภท หมายเลขบญัชี 

 เดอะมอลล์ บางกะปิ บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลเิดย์ จ ากดั ออมทรัพย์ 281-2-22986-8 

 สาขาย่อยเดอะมอลล ์บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนทิขวญั ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 

 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php



