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76,900.- 
(มัดจ ำ 20,000.-) 

05 – 11 ก.พ. 62 17 – 23 มี.ค. 62 12 - 18 เม.ย. 62** 29 เม.ย. – 05 พ.ค. 62** 

16 – 22 มิ.ย. 62 27 ก.ค. - 02 ส.ค. 62 22 – 28 ก.ย. 62 13 – 19 ต.ค. 62 

20 – 26 ต.ค. 62 17 - 23 พ.ย. 62 08 – 14 ธ.ค. 62 29 ธ.ค. – 04 ม.ค. 63** 

วันเดอร์ฟูล จอร์แดน 7 วัน  
 

วันที่ (1) :  กรุงเทพฯ  
วันที ่(2) :  กรุงเทพฯ – อัมมาน – เจอราช – อัมมาน  
วันที่ (3) :  อัมมาน – มาดาบา – ยอดเขาเมาท์เนโบ – ปราสาทครูเสดโชบัค – เพตรา 
วันที ่(4) :  เพตรา – มหาวิหารศักด์ิสิทธ์ิ เอล-คาซเนท – ทะเลทรายวาดิรัม – นั่งรถโฟร์วิว 4x4 
วันที่ (5) :  วาดิรัม – ล่องเรือในทะเลแดง – อัคคาบา – เดดซี 
วันที ่(6) :  ลอยตัวในทะเลเดดซี – ช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์เดดซี – อัมมาน – ช้อปปิ้ง ร้านขนมซาลาติโม 
วันที่ (7) :  อัมมาน – กรุงเทพฯ  
 

76,900. - 
(มัดจ า 20,000. -) 

ก าหนดวันเดินทาง 

20 – 26 ต.ค. 61 09 – 15 ธ.ค. 61 
**29 ธ.ค. 61 – 04 ม.ค. 62 

(** ราคา 89,900. -)   

 วันท่ี (5) :  อัคคาบา – เรือท้องกระจก (บาร์บีคิวบุฟเฟต์ บนเรือ) – เดดซี 
วันท่ี (6) :  เจอราช – ซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน – วิหารเทพีอาร์เทมิส – ถนนคาร์โด – อัมมาน 
วันท่ี (7) :  อัมมาน – กรุงเทพฯ  

พกั แคมป์กลางทะเลทรายวาดิรัม 
รวมทิป พนกังานขบัรถ, ไกด์ท้องถิ่น, พนกังานเสร์ิฟอาหาร, เจ้าหน้าท่ีดแูลม้า, พนกังานขบัรถจ๊ีป 

 

Petra, Jordan 

 

 

Petra, Jordan 
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วันที่ (1)  กรุงเทพฯ 

 

21.00 น.  คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินรอยัลจอร์แดเนียนแถว S ประตู 9 
  

วันที ่(2)   กรุงเทพฯ – อัมมาน – เจอราช – อัมมาน 
 

00.30 น.  ออกเดินทางสู่ อัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยเท่ียวบิน RJ 183 
05.50 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ Queen Alia ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน  
  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

เดินทางขึ้นสู่ทางเหนือของประเทศจอร์แดน ชม นครเจอราช (Jerash) หรือ “เมืองพันเสา” 
(ระยะทาง 52 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.) เป็นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของ
อาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่าเมืองนี้น่าจะถูกสร้างในราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล ในอดีตเมือง
แห่งนี้ ช่ือว่า ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งนี้ได้ถูกแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ท าลาย และถูกฝังกลบโดยทราย
หลังจากนั้นก็ได้สูญหายไปเป็นนับพันปี ชม ซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียนและสนามแข่งม้าฮิปโปโดรม  
จากนั้นเดินเข้าประตูทางทิศใต้ชม โอวัลพลาซ่า สถานท่ีชุมนุม พบปะสังสรรค์ของชาวเมือง วิหาร
เทพซีอุส โรงละครทางทิศใต้ สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผู้ชมได้ถึง 3,500 คน มีจุดเสียงสะท้อนตรง
กลางโรงละคร เชิญทดสอบกับความอัศจรรย์เพียงพูดเบาๆ ก็จะมีเสียงส  ะท้อนก้องเข้ามาในหูของเรา  
ชม วิหารเทพีอาร์เทมิส เป็นเทพีประจ าเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างขึ้นพื่อใช้เป็น
สถานท่ีส าหรับท าพิธีบวงสรวง และบูชายัญต่อเทพีองค์นี้ แบ่งเป็น 3 ช้ัน คือ ช้ันนอก ช้ันกลาง ช้ันใน
เดินเข้าสู่ ถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักท่ีใช้เข้าออกเมืองแห่งนี้ บนถนนนั้นยังมีริ้ว
รอยทางของล้อรถม้า ฝาท่อระบายน้ า ซุ้มโคมไฟ บ่อน้ าด่ืมของม้า 
ชม น  าพุใจกลางเมือง (Nymphaeum) สร้างในราวปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่ง
เป็นท่ีนับถือของชาวเมืองแห่งนี้ มีท่ีพ่นน้ าเป็นรูปหัวสิงโตท้ังเจ็ด และตกแต่งด้วยเทพต่างๆ ประจ าซุ้ม
ด้านบนของน้ าพุ ฯลฯ จากนั้น เดินทางกลับสู่ กรุงอัมมาน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย ชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (Citdael) ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆ 

เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของเมืองแห่งนี้ โดยมีฉากหลังเป็นโรงละครโรมันท่ีมีขนาด
ใหญ่ท่ีสุดในประเทศจอร์แดนจุผู้ชมได้ถึง 6,000 คน และตึกรามบ้านช่องท่ีต้ังอยู่บนภูเขาสูง อันแปลก
ตายิ่งนักท่ีสันนิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 161–180 ในสมัยโรมัน 

 เย่ียมชม พระราชวังเก่าอุมเมยาด สร้างขึ้นในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผู้น าชาวมุสลิมของราชวงศ์ 
ในสมัยมุสลิมได้เข้ามาปกครองประเทศจอร์แดน ซึ่งภายในประกอบห้องท างาน ห้องรับแขก ฯลฯ 
ผ่าน ชมพระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดุลลาห์ที่สอง (Raghadan Palace) ท่ีต้ังอยู่บนภูเขามี
ท าเลท่ีสวยงามมากท่ีสุดในกรุงอัมมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอย่างเข้มงวด                                                                                                          

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
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เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Hareer Palace Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ (3) อัมมาน – มาดาบา – ยอดเขาเมาท์เนโบ – ปราสาทครูเสดโชบัค – เพตรา  

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองมาดาบา (Madaba) (ระยะทาง 32 กม. ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที) หรือ เมืองแห่ง
โมเสก ชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์ แห่งเซนต์จอร์จ ถูกสร้างในราวปี ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์  
ชม ภาพแผนที่ดินแดนศักด์ิสิทธ์ิแห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3 ล้านช้ึน 
แสดงถึงพื้นท่ีดินแดนศักด์ิสิทธิ์ต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน เยรูซาเลม แม่น้ าจอร์แดน 
ทะเลเดดซี เขาไซนาย อียิปต์ ฯลฯ 
เดินทางสู่ ยอดเขาเมาท์เนโบ (Mount Nebo) มีความสูง 817 เมตร จากระดับน้ าทะเล เช่ือกันว่า
เป็นสถานท่ีฝังศพของโมเสส ผู้น าชาวยิวท่ีเดินทางจากอิยิปต์มายังเยรูซาเลม และเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์
ท่ีสุดแห่งหนึ่งของจอร์แดน ท่ีแห่งนี้เป็นสถานท่ีสุดท้ายของโมเสส ก่อนจะช้ีทางให้ผู้สืบทอดน าพาผู้คน
ไปยังดินแดนพันธสัญญา ในประเทศอิสราเอลปัจจุบัน เมื่อยืนอยู่บนยอดเขาจะมองไปเห็นดินแดนแห่ง
พันธสัญญา (The Promised Land)  
ชม อนุสรณ์ไม้เท้าศักด์ิสิทธ์แห่งโมเสส ออกแบบเป็นลักษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดย
อุทิศเป็นสัญลักษณ์ของโมเสสและพระเยซู โดยในวันท่ีท้องฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็นแม่น้ า
จอร์แดน ทะเลเดดซี เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ได้จากจุดนี้อย่างชัดเจน 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย เดินทางสู่ ปราสาทครูเสดโชบัค (Shoubak Castle) หรือท่ีรู้จักกันในพวกนักรบครูเสด ช่ือมอนทรีล 

แห่งตะวันออก (Montreal) สร้างขึ้นโดยกษัตร์บอลด์วินท่ี 1 แห่งเยรูซาเลม ในปี ค.ศ. 1115 เพื่อใช้
เป็นป้อมปราการ ควบคุมเส้นทางกองคาราวานท่ีจะเดินทางจากดามัสกัสไปอิยิปต์ ในอดีตเมืองแห่งนี้ 
มีชาวคริสต์อาศัยอยู่ ราว 6,000 คน และในปี ค.ศ. 1189 ได้ถูกท าลายลงโดยนักรบมุสลิม ภายใต้การ
น าทัพของ ซาลาดิน (Saladin) บริเวณข้างล่าง หรือเขาข้างปราสาทโชบัค ท่านสามารถมองเห็นบ้าน
ช่อง สภาพการอยู่ภายในถ้ าหลงเหลืออยู่ 

 เดินทางสู่ เมืองเพตรา (Petra) (ระยะทาง 37 กม. ใช้เวลาเดินทาง 50 นาที) เมืองท่ีได้รับการ
ประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของแห่งโลก
ใหม่ มหานครสีดอกกุหลาบท่ีซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส (Wadi Musa) มีประวัติศาสตร์อัน
ยาวนานหลายพันปีเคยเป็นถิ่นท่ีอยู่อาศัยท้ังชาวอีโดไมท์ จวบจนกระท่ังถึงยุครุ่งเรืองเฟื่องฟูในการเข้า
มาครอบครองดินแดนของชาวอาหรับเผ่าเร่ร่อนนาบาเทียน ในช่วงระหว่าง 100 ปี ก่อนคริสตกาล – 
ปี ค.ศ 100 และได้เข้ามาสร้างอาณาจักร, บ้านเมือง ฯลฯ จนกระท่ังในปีค.ศ. 106 นครแห่งนี้ตกอยู่
ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันท่ีน าโดย กษัตริย์ทราจัน และได้ผนึกเมืองแห่งนี้ให้เป็นหนึ่งใน
อาณาจักรโรมันแห่งแหลมอาระเบียตะวันออก 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Old Village Resort or Hyatt Zaman Resort หรือเทียบเท่า  
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วันที่ (4) เพตรา – มหาวิหารศักด์ิสิทธิ์ เอล-คาซเนท – ทะเลทรายวาดิรัม – นั่งรถโฟร์ววิ 4x4 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ชม มหาวิหารศักด์ิสิทธิ์ เอล-คาซเนท (The Treasury Al-Khazneh) สันนิษฐานว่าสร้างในราว
ศตวรรษท่ี 1 – 2 โดยผู้ปกครองเมืองในเวลานั้น เป็นวิหารท่ีแกะสลักโดยเจาะเข้าไปในภูเขาสีชมพูท้ัง
ลูก มีความสูง 40 เมตร และมีความกว้าง 28 เมตร วิหารแห่งนี้ได้รับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้า
ด้วยกัน เช่น อียิปต์ กรีก นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบด้วย 3 ห้อง คือ ห้องโถงใหญ่ตรงกลาง 
และห้องเล็กทางด้านซ้ายและขวา เดิมทีถูกเช่ือว่าเป็นท่ีเก็บขุมทรัพย์สมบัติของฟาโรต์ อียิปต์ 
ชม โรงละครโรมัน (Roman Theatre) ท่ีแกะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบท่ีนั่งเท่ากันและมีความ
สมดุลได้อย่างน่าท่ึง สันนิษฐานเดิมทีสร้างโดยชาวนาบาเทียน ต่อมาในสมัยท่ีโรมันเข้ามาปกครอง ได้
ต่อเติมและสร้างเพิ่มเติมมีท่ีนั่ง 32 แถว จุผู้ชมได้ประมาณ 3,000 คน อิสระในการเดินชมและถ่ายรูป
ภายในเมืองเพตรา 

เท่ียง   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย เดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (Wadi Rum) หรือ Valley of the moon ทะเลทรายแห่งนี้ในอดีต

เป็นเส้นทางคาราวานจากประเทศซาอุดิอาระเบีย เดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน์ ในศึก
สงครามอาหรับรีโวลท์ระหว่างปี ค.ศ. 1916 – 1918 ทะเลทรายแห่งนี้ ได้ถูกใช้เป็นฐานบัญชาการใน
การรบของนายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอว์เรนซ์ และเจ้าชายไฟซาล ผู้น าแห่งชาวอาหรับ ร่วมรบกัน
ขับไล่พวกออตโตมันท่ีเข้ามารุกรานเพื่อครอบครองดินแดน และต่อมายังได้ถูกใช้เป็นสถานท่ีจริงใน
การถ่ายท าภาพยนต์ฮอลลีวูดอันยิ่งใหญ่ในอดีตเรื่อง “Lawrence Of Arabia” และในปี ค.ศ.1963 
สามารถกวาดรางวัลออสการ์ได้ถึง 7 รางวัล และรางวัลจากสถาบันอื่นๆ มากกว่า 30 รางวัล น าแสดง
โดย Peter O'Toole, Omar Sharif ฯลฯ) 
น าท่าน นั่งรถโฟร์วิว 4x4 รับบรรยาอากาศท่องทะเลทรายวาดิรัม ท่ีถูกกล่าวขานว่าสวยงามท่ีสุดของ
โลกแห่งหนี่ง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีส้มอมแดงอันเงียบสงบท่ีกว้างใหญ่ไพศาล สีของเม็ดทรายนั้น
ปรับเปล่ียนไปตามแสงของดวงอาทิตย์ 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Sun City Camp หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ (5)  วาดิรัม – ล่องเรือในทะเลแดง – อัคคาบา – เดดซี  
   

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองอัคคาบา (Aqaba) (ระยะทาง 63 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.) เมืองท่าและเมือง
ท่องเท่ียวตากอากาศท่ีส าคัญของประเทศจอร์แดน เป็นเมืองแห่งเดียวของประเทศจอร์แดนท่ีถูก
ประกาศให้เป็นเมืองปลอดภาษี มีประชากรอาศัยราว 70,000 คน 
น าท่านล่องเรือแล่นในทะเลแดง ทะเลแดงเป็นทะเลแห่งประวัติสาสตร์ท่ีได้มีการกล่าวขานในพระ
คัมภีร์ของศาสนาคริสต์ว่า ทะเลแห่งนี้เป็นสถานท่ีโมเสสได้ท าอัศจรรย์ โดยการชูไม้เท้าแหวกทะเลแดง
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เป็นทางเดิน พาชาวอิสราเอลหนีให้รอดพ้นจากการตามล่าของทหารอิยิปต์ เพื่อจับไปเป็นทาสของ
อียิปต์ และจุดมุ่งหมายเพื่อเดินทางไปสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญา ท่ีพระเป็นเจ้าทรงมอบให้กับชาว
อิสราเอล นั่นคือกรุงเยรูซาเลมในปัจจุบัน ทะเลนี้มีน่านน้ าครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ ประเทศ
จอร์แดน อิสราเอล อิยิปต์ และซาอุดิอาระเบีย ชมความใสของน้ าทะเลสีเทอร์คอยส์ ปะการัง ปลา
ทะเลหลากชนิด เม่นทะเล แมงกะพรุน ฯลฯ 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ เดดซี (ระยะทาง 212 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.35 ชม.) จากนั้นเข้าสู่ท่ีพัก เพื่อพักผ่อนตาม

อัธยาศัย 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Crown Plaza Resort หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ (6) ลอยตัวในทะเลเดดซี – ช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์เดดซี – อัมมาน – ช้อปปิ้ง ร้านขนมซาลาติโม 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ลอยตัวในทะเลเดดซี (Dead Sea) ทะเลท่ีถูกบันทึกลงในหนังสือกินเนสส์ว่าเป็นจุดท่ีต่ าท่ีสุดในโลก 
มีความต่ ากว่าระดับน้ าทะเลถึง 400 เมตร และมีความเค็มท่ีสุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ า
ทะเลท่ัวไป เชิญท่านอิสระในการลงเล่นน้ าทะเลและพิสูจน์ความจริงว่าท่านลอยได้จริงหรือไม่ เหตุท่ี
เรียกว่า เดดซี เพราะทะเลสาบนี้ไม่มีทางออกสู่ทะเลอื่น มีเพียงแม่น้ าจอร์แดนท่ีไหลลงสู่ทะเลเท่านั้น 
เมื่อเวลาผ่านไปน้ าในทะเลระเหยขึ้น ท าให้เกลือในทะเลสาบเดดซีตกค้างอยู่ในบริเวณเดิม น้ าใน
ทะเลสาบเดดซีจึงมีความเค็มมากกว่าน้ าทะเลปกติถึง 6 เท่า ด้วยเหตุท่ีน้ ามีความเค็มมากขนาดนี้ท าให้
ไม่มีส่ิงมีชีวิตอาศัยอยู่ จึงเรียกทะเลสาบเดดซี ซึ่งมีความหมายว่าทะเลมรณะ และเป็นทะเลท่ีถูกบันทึก
ลงในหนังสือกินเนสส์ว่าเป็นจุดท่ีต่ าท่ีสุดในโลก โดยมีความต่ ากว่าระดับน้ าทะเลถึง 400 เมตร 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
บ่าย  อิสระช้อปปิ้ง ผลิตภัณฑ์ Skincare ท่ีขึ้นช่ือว่าเป็นขุมทรัพย์ของแร่ธาตุมากมายจากทะเลสาบเดดซี มี

ท้ังผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพใบหน้าและล าตัว นอกจากนี้ ปัจจุบันยังได้น าวัตถุดิบจากทะเลสาบเดดซีมา
บรรจุคัดกรองแร่ธาตุต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบเครื่องส าอาง และมีสถาบันเสริมความงามหลายท่ี ได้น า
วัตถุดิบโคลนทะเลสาบเดดซีมาใช้ในการท าสปา เพื่อเป็นการผ่อนคลายและมอบความสดใสชุ่มช้ืน
ให้กับผิวอีกด้วย 
เดินทางกลับสู่ อัมมาน ให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้งที่ ห้าง City Mall – Carrefour เป็น 2 ห้างใหญ่
ติดกัน มีของแบรนด์เนมให้เลือกสรรมากมาย 
ร้านขนมหวานของชาวอาหรับ ซาลาติโม (Zalatimo Bros Sweets) ร้านขนมท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของ
กรุงอัมมาน เปิดกิจการต้ังแต่ปี ค.ศ. 1860 โดยร้านเดิมร้านแรกได้เปิดขายอยู่ ท่ีกรุงเยรูซาเล็ม 
อิสราเอล และจากนั้นจ าเป็นต้องอพยพย้ายถ่ินฐาน เนื่องจากสถานการณ์ในประเทศ แต่ยังคงสืบทอด
ขนมจากรุ่นสู่รุ่น และได้พัฒนาคุณภาพ และรสชาติของขนมให้มีความหอม อร่อย จนถึงปัจจุบัน 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 
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21.00 น. เดินทางสู่ สนามบินอัมมาน 
 

วันที่ (7) อัมมาน – กรุงเทพฯ 
  
02.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน RJ 180 
15.15 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

************************************************* 

 
เอกสารประกอบการขอยื่นวีซ่าเข้าจอร์แดน 

 

ส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) เล่มจริง ที่มีอายุเหลือไม่ต่ ากว่า 6 เดือน นับรวมวันเดินทางกลับถึงยังประเทศ
ไทย และมีหน้าท่ีว่างมากกว่า 2 หน้า  
ทั งนี  หนังสือเดินทางของท่านต้องไม่ช ารุด (อาทิ ขาด เปียกน  า) จะถือว่าเป็นเอกสารช ารุด ไม่สามารถใช้เดินทางได้  
หมายเหตุ ท่านสามารถส าเนา (สี) หน้าหนังสือเดินทางแทนเล่มจริง (ไม่รับส าเนา ขาว – ด า) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวอย่างหน้าพาสปอร์ตส าหรับยื่นวีซ่า 
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อัตราค่าบริการทัวร์ จอร์แดน 7 วัน (RJ) 

อัตราค่าบริการส าหรบัคณะเดินทาง (ผู้ใหญ่) 15 ท่านขึ นไป 

 

อัตรานี รวม 1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ไป - กลับ ช้ันประหยัด (Economy Class) สายการบินรอยัลจอร์แดเนียน และค่าภาษีสนามบินทุก
แห่งที่ระบุในรายการ 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจอร์แดน  
3. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ  
5. ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน 
6. ค่าทิปพนักงานเสิร์ฟอาหาร 
7. ค่าทิปเจ้าหน้าดูแลม้า 
8. ค่าทิปพนักงานขับรถจี๊ป 
9. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ   
10. ค่าท่ีพักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
11. หัวหน้าทัวร์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
12. เจ้าหน้าท่ีบริการและอ านวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
13. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
14. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
15. น้ าด่ืมระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
16. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง 

วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
17. ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ส าหรับถือข้ึนเคร่ือง 

(Baggage) น้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
18. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตรานี ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์  
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม   

เง่ือนไข 
การส ารองที ่

งวดที่ 1 : ส ารองที่น่ัง มัดจ าท่านละ 20,000 บาท    
พร้อมส่งส าเนาใบโอนเงินและส าเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100 – 01  
ทางอีเมล์ หรือทางไลน์ sp@beelinetour.com ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ช าระส่วนทีเ่หลอื 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

รายละเอียดอัตราค่าบริการ ราคา ราคา ** 
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ   76,900.- 89,900.- 
เด็กต่ ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ   75,900.- 88,900.- 
เด็กต่ ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน เสริมเตียง) ท่านละ   73,900.- 86,900.- 
พักห้องเด่ียวเพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ   8,000.- 9,000.- 

mailto:sp@beelinetour.com
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การช าระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  
 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทวัร์ แอนด์ แทรเวิล จ ากัด 
 ประเภทบัญชี: ออมทรพัย ์

• SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 
• KBank ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
• KTB ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 
• BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยคิวเฮ้าส์ เลขที่ 539-1-01195-4  
 

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบน าฝากมาที่ อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิกลิงค์เพ่ือ
แอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 พร้อมระบุช่ือผู้ส่ง และผู้รับด้วย
นะครับ 
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อพนักงาน
หากต้องการใช้บัตรเครดิต 
3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ากัด”  

การยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกการเดินทาง 
นับต้ังแต่วันที่บริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินให้ผู้ช าระเงินมัดจ าภายใน 15 วันท า
การ  
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจ า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่าน้ัน) 
กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้ 
ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท าการ นับจากวันที่กรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจ า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่าน้ัน) 
 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 15,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 30,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ท้ังน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้
มากท่ีสุด  
2. เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่า น
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการน้ันที่ทางทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระแล้ว  
4. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านช ารุด (อาทิ ขาด เปียกน้ า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
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