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จุดเด่นน่าสนใจทวัรข์องเรา 

1. เราคือผูบุ้กเบิกเสน้ทางตะวันออกกลาง และประเทศจอรแ์ดนอย่างจริงจัง เป็นบริษัทฯแรกของไทยที่มียอดเป็นอนัดบั 1 มา

ตลอด 10 ปี จึงมีช่วงเวลาและวนัเดินทางใหค้นเลือกไดม้ากกว่า 

2. รายการท่องเที่ยวที่จดัอย่างลงตัว เพื่อใหเ้หมาะกบันักท่องเที่ยวคนไทยมากที่สุดไม่ตอ้งเดินทางยอ้นไป ยอ้นมา เที่ยวสบาย กา

รนัตีถึงคุณภาพและราคาที่จะไม่มีบริษัทฯใด ใหคุ้ณไดม้ากกว่าแน่นอน 

3. เราใชโ้รงแรม ระดบั 5 ดาว  ทั้งท่ีอมัมาน – อควาบา – และเพตรา้ + วาดิรมัพกัแคม้ป์ 1 คนื ดูทะเลดาว สงัสรรคย์ามค า่ 

รบัประทานอาหารแบบเบดูอิน ไก่ย่าง เน้ือย่าง ชมิชา ดูดชิชา (ไม่นอนเดดซีเน่ืองจากที่เดดซีไม่มีกิจกรรมอะไรน่าสนใจ มีแค่

ทะเลเดดซีเท่าน้ัน ท าใหเ้ราเสียเวลาเปลี่ยน โรงแรมและยงัพลาดโอกาส ในการ SHOPPING ที่มีทางเลือกมากมายที่กรุงอมัมาน) 

4. กรณีที่กรุฟ๊ ออกเดินทางมากกว่า 20 ท่าน เรา จะใชร้ถ BUS ใหญ่ มี WIFI ON BUS // และกรณี ที่กรุฟ๊เดินทางนอ้ยกว่า 15  ท่าน  

เราขอสงวนสิทธ์ิในการใชร้ถ BUS เล็ก 18 ที่นัง่ในการเดินทาง  รถเล็กไมม่ี WIFI ON BUS ค่ะ 

 

 

 

 

 

 

 

5.อาหารการกินของประเทศจอรแ์ดน เน่ืองจากประเทศจอรแ์ดนน้ัน นับถือศาสนาอิสลาม อาหารน้ันย่อมไม่มีส่วนผสมของเน้ือหมู  

อาหารส่วนใหญ่ เน้น แป้ง ไก่ แกะ ปลาและผัก  และสารพดัแป้งนานาชนิด  อาหารสไตลบ์ารบ์ีคิว อาหารสไตลเ์ลบานอน (ผักใบ

เขียวไม่ค่อยมี แต่มะเขือเทศประเทศน้ีกรอบ อร่อยมาก ) และผักดอง เช่นแตงกว่าดอง พริกดอง หวัไซเทา้ดอง  แครอทดอง กินกบั

ซอสครีมหลากหลายชนิดใหเ้ลือกสรร และที่ไม่ควรพลาด น้ันคือบารบ์ีคิวจานใหญ่แห่งกรุงอมัมาน ซึ่งรา้นน้ีไดร้บัรางวลัจาก 

TRIPADVISOR ดว้ย  
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21.30 น.พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชั้น 4  

เคานเ์ตอร ์ Q1-Q5 ประต ู8 โดยสายการบิน ROYAL JORDANIAN เท่ียวบินท่ี RJ 181  

พบกบัเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 

00.25 น.ออกเดินทาง สู่ เมืองอมัมาน (AMM) โดยสายการบิน ROYAL JORDANIAN เท่ียวบินท่ี RJ 181  

 

05.10 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ (AMM อัมมาน ควีน อาเลีย QUEEN ALIA) 
ณ กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน  ใชเ้วลาในการเดินทาง 8 ชัว่โมง 55 นาที  

หลงัผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง จะมีเจา้หนา้ที่ดา้น VISA มาคอยอ านวยความสะดวกแก่คณะทวัร ์ 

(เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง)  

หลงัจากรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ ออกจากประตูไป ทางดา้นซา้ยมือ ท่านสามารถแลกเงิน,ซื้ อSIM INTERNET ไดเ้ลย  

ราคา ณ วนัท่ี 6 JUN 18 ลา่สุด // ราคาขึ้ นอยู่กบั GB   

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

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองมาดาบา หรือ เมืองแห่งโมเสก ชม โบสถก์รีก-ออโธดอกซแ์ห่งเซนต์จอรจ์ ถูกสรา้งในราวปี 

ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนท่ีดินแดนศกัดิสิทธ์ิแห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3 

ลา้นช้ินแสดงถึงพื้ นท่ีดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน, เยรูซาเลม, แม่น ้าจอรแ์ดน, ทะเล

เดดซี, เขาไซนาย, อียิปต ์ฯลฯ   

วันแรก  (-/-/-)   กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภมูิ  

วันที่สอง (B/L/D)  อมัมาน – มาดาบา –MOUNT NEBO – เครคั– เมืองอคาบา 
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น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาเมาทเ์นโบ MOUNT NEBO มีความสูง 817 เมตร จากระดบัน ้าทะเล เชื่อกนัว่าเป็น

สถานท่ีฝังศพของโมเสส ผูน้ าชาวยิวส์ท่ีเดินทางจากอิยิปตม์ายงัเยรซูาเลม และเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีสุดแห่งหน่ึงของ

จอรแ์ดน ท่ีแห่งน้ีเป็นสถานท่ีสุดทา้ยของโมเสส ก่อนจะชี้ ทางใหผู้สื้บทอดน าพาผูค้นไปยงัดินแดนพนัธสญัญา ใน

ประเทศอิสราเอลปัจจุบนั เมื่อยืนอยู่บนยอดเขาจะมองไปเห็นดินแดนแห่งพนัธะสญัญา THE PROMISED LAND  ท่ี

โมเสสเคยเห็นบนยอดเขาน้ี และเป็นท่ีจาริกแสวงบุญของชาวคริสตม์าแต่โบราณ และโบสถบ์นยอดเขาไดถู้กสรา้งขึ้ น

ในปลายศตวรรษท่ีส่ีเพื่อเป็นการบ่งชี้ จุดท่ีคาดว่าโมเสสเสียชีวิต 

MOUNT NEBOยงัเคยเป็นสถานท่ีมาเยือนของสนัตะปาปา ของศาสนาคริสต์ โดยสนัตะปาปาจอหน์ปอลท่ี 2 ไดม้าแวะ

พ านักท่ีน่ี ระหว่างการเดินทางไปเยือนดินแดนศักด์ิสิทธ์ิ และไดป้ลูกตน้มะกอก สัญญลักษณ์ของสันติภาพไวข้า้งๆ

โบสถไ์บแซนไทน์ดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

จากจุดน้ีสามารถชมวิวไปไดไ้กลถึงฝัง่อิสราเอล (ดินแดนพนัธสญัญา) 

ชมพิพิธภณัฑข์นาดย่อม ภายในเก็บส่ิงของต่าง ๆ ท่ีขุดพบภายในบริเวณน้ี พรอ้มทั้งมีภาพถ่ายต่าง ๆ ภาพถ่ายท่ี

ส าคญัคือภาพท่ีโป๊บ จอหน์ ปอลท่ี 2 เสด็จมาแสวงบุญท่ีน่ีและไดป้ระกาศใหเ้ป็นดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ ในปี ค.ศ. 2000  

ชมอนุสรณไ์มเ้ทา้ศักดิ์สิทธแ์ห่งโมเสส ออกแบบเป็นลกัษณะเป็นไมเ้ทา้ในรูปแบบไมก้างเขน โดยอุทิศเป็น

สญัลกัษณ์ของโมเสส และพระเยซู   เชิญถ่ายรปู ณ จุดชมวิว โดยในวนัท่ีทอ้งฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น ้า

จอรแ์ดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ไดจ้ากจุดน้ีอย่างชดัเจน  

ไมเ้ทา้ของโมเสสน้ันหากโยนลงพื้ นจะกลายเป็นงู ในครั้งหน่ึงท่ีโมเสสน าพาผูค้นไปยงัดินแดนพนัธสญัญา (Holy 

Land) เวลาผ่านไปเน่ินนานผูค้นเริ่มแตกกลุ่ม หมดศรทัธา ตั้งค าถามและไม่เชื่อมัน่ในตวัผูน้ า พระเจา้จึงบนัดาลให้

เกิดโรคระบาดขึ้ น ผูค้นต่างบาดเจ็บลม้ตาย จึงไดม้าขอใหโ้มเสสช่วยเหลือ โมเสสจึงไดม้าขอรอ้งต่อพระเจา้ 
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เพื่อใหช้่วยเหลือ และใหอ้ภยัต่อผูคิ้ดผิดทั้งหลาย พระเจา้จึงไดบ้อกใหโ้มเสส ยกไมเ้ทา้ขึ้ น และใหช้าวยิวท่ีติดตามได้

จอ้งมองไปยงัไมเ้ทา้น้ัน หากผูท่ี้เชื่อมัน่ และศรทัธาต่อพระเจา้จะหายจากโรครา้ย ผูท่ี้ไม่เชื่อจะตอ้งตายไป ดงัน้ันไม้

เทา้ของโมเสสจึงเป็นเหมือนสัญญลกัษณ์แห่งการรกัษาโรค รูปงูพนัไมเ้ทา้ท่ีเป็นอนุสรณ์เป็นงานออกแบบของชาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

อิตาลี จีโอวานนี ฟานโตน่ี และยงัเป็นสญัญลกัษณ์ท่ีคุน้ตาหลายคน โดยเฉพาะเภสชักรทั้งหลาย เพราะถูกน ามาใช้

เป็นสญัญลกัษณ์ในดา้นท่ีเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมยา 

จากนั้นน าทุกท่านเดินทาง สู่เมืองเครคั ซึ่งตั้งอยู่บนท่ีราบสูงขนาดใหญ่ ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงาม

ขา้งทางระหว่างทางขึ้ นสู่เขา โดยเฉพาะบริเวณท่ีถูกเรียกขานกนัว่าเป็น  

(แกรนดแ์คนยอนแห่งจอรแ์ดน) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

น าท่านสู่ "AL KARAK CASTLE’’”ปราสาทเครัค ตั้งอยู่ ท่ีเมืองเครัค ทางตอนกลางของประเทศจอร์แดน นับเป็น

ปราสาทท่ีมีขนาดใหญ่แห่งหน่ึงในช่วงยุคสงครามครูเสด จากประวติัศาสตร์สงครามครูเสดเป็นสงครามระหว่างคริส

เตียนจากยุโรปและชาวมุสลิมซึ่งยึดครองพื้ นท่ีแถบน้ีรวมทั้งนครเยรูซาเล็ม นครศักด์ิสิทธ์ิและสัญลกัษณ์ของศาสนา

อับราฮัมหลักทั้งสาม (ศาสนายูดาย ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม) โดยชาวคริสต์ตอ้งการฟ้ืนฟูการเขา้ถึงท่ี

ศกัด์ิสิทธ์ิในและใกลเ้ยรูซาเล็มปราสาทเครคัแห่งน้ีสรา้งในศตวรรษท่ี 12 ปี ค.ศ. 1115 โดย King Baldwin ท่ี 1 แห่ง

เยรูซาเลม เพื่อเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการควบคุมกองคาราวานในเสน้ทางการคา้ขายท่ีเชื่อกับประเทศอียิปต์ไปยงักรุง

ดามัสกัส ประเทศซีเรีย โดยตัวปราสาทสรา้งดว้ยหิน ก าแพงทรงส่ีเหลี่ยมผืนผา้ หลังคาโคง้ยาว แลว้ก็เจาะร่องแสง

เล็กๆ ลักษณะแบบน้ีท าใหง้่ายต่อการป้องกันศตัรูปัจจุบันสถานท่ีแห่งน้ียงัคงเหลือโครงสรา้งท่ีสมบูรณ์ การแวะเยี่ยม

ชมที่น่ี ท าใหเ้ราไดเ้ห็นมุมมองของการท าสงครามสมยัประวติัศาสตร ์(ครูเสด)  
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หลงัจากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่อควาบา (ใชเ้วลาในการเดินทาง 3 ชัว่โมง 30 นาที ) 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพัก  

*** หมายเหตุ ส าหรบัท่านใดที่จะลงเล่นน ้า ด าน ้าดูปะการงั น าเส้ือผา้ของใชส่้วนตวัไปเปลี่ยนที่หอ้งน ้าของเรือ พรุง้น้ีดว้ย ** 

  น าท่านเขา้พกัโรงแรม ระดบั 5 ดาว MOEVENPICK RESORT RESIDENCES@AQABA หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองอาคาบา ซึ่งเป็นเมืองท่า และเมืองท่องเท่ียวตากอากาศท่ีส าคญัของประเทศจอรแ์ดน เป็น

เมืองแห่งเดียวของประเทศจอรแ์ดนท่ีถูกประกาศใหเ้ป็นเมืองปลอดภาษี มีประชากรอาศยัราว 70,000 คน ตั้งอยู่

ใกล้ๆ  กบัฉนวนกาซาฝ่ังตรงขา้ม คืออิสราเอล โดยมีทะเลแดงคัน่ เป็นเมืองค่อนขา้งทนัสมยัแต่ก็มีวฒันธรรมของ

จอรแ์ดนมากพอสมควร และมีส่ิงท่ีน่าสนใจ คือ เสาธงสูงท่ีสุดในโลกซึ่งไดร้บัการบนัทึกไวใ้น Guinness Book of 

World Records ดว้ย 

จากน้ัน น าท่าน ลงเรือทอ้งกระจก (GLASS BOAT) เล่นน ้าตามอธัยาศัย (ใชเ้วลาประมาณ 3 – 4 ชัว่โมง)  

 

 

 

 

 

น ้าทะเลท่ีน่ีใสมาก แต่ดว้ยความลึกและการมองผ่านกระจกหนาจึงท าใหดู้ปะการงัและซากเรือไม่ค่อยชดัมาก น าท่าน

แล่นสู่จุดท่ีชมปะการัง ลึกแค่ประมาณ  5 -6 เมตร ส่วนจุดเรือจมลึกประมาณ 27 เมตร ปะการังโดยส่วนใหญ่ไม่

ค่อยมีสีสรร  สัตวท์ะเล  เช่น ปลาสิงโต ปลานกแกว้ Goby fish ปลิงทะเล หอยเม่น  และยงัเป็นแหล่งด าน ้าลึกท่ีมี

ชื่อเสียง ทะเลท่ีมีน่านน ้าครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ ประเทศจอร์แดน, อิสราเอล, อิยิปต์และ ซาอุดิอาระเบีย ชม

วันที่สาม (B/L/D) อควาบา – BOAT CRUISE - วาดิรมั (WADI RUM CAMP) – JEEP TOUR  -วาดิรมั 

http://www.followmeholiday.com/


 

                                                                                                                                                                   
                                                                                                                     บริษทั ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด 

                                                                                                                                                           Follow Me Holiday Co.,Ltd. 
                                                                                                                                                                   License no. 11/09492 
 

 
  

 
      Tel. 02-408-6777, 062-645-4945          9/27 โครงการเวิร์คเพลส  ราชพฤกษ์ - จรัญสนิทวงศ์ ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
      www.followmeholiday.com                9/27 WORK PLACE Ratchaphruek - Charan, Soi Bang Waek69,Phasi Charoen, Bangkok 10160 THAILAND                                    

ความใสของน ้าทะเล, ปะการัง, ปลาทะเลหลากชนิด, เม่นทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ (ทะเลแดงเป็นทะเลแห่งประวติัสา

สตร์ ท่ีไดม้ีการกล่าวขานในพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ว่าทะเลแห่งน้ีเป็นสถานท่ีโมเสสไดท้ าอัศจรรยโ์ดยการชูไม้

เทา้แหวกทะเลแดงเป็นทางเดินพาชาวอิสราเอลหนีใหร้อดพน้จากการตามล่าของทหารอิยิปต์ เพื่อจบัไปเป็นทาสของ

อียิปตแ์ละจุดมุ่งหมายเพื่อเดินทางไปสู่แผ่นดินแห่งพนัธะสญัญาท่ีพระเป็นเจา้ทรงมอบใหก้บัชาวอิสราเอล  

นัน่คือก็คือกรุงเยรูซาเลมในปัจจุบนั)  

 

 

 
 
   

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน BBQ บนเรือ   

อาหารเท่ียงแบบบุฟเฟ่ตบ์นเรือ มีทั้งปลา ไก่ และแกะบารบ์ีคิว ทานกบัผักสลดัและแป้งโรตี 

 

 

 

 

หลังจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาที ทะเลทราย

แห่งน้ีในอดีตเป็นเสน้ทางคาราวานจากประเทศซาอุฯเดินทางไปยงัประเทศซีเรียและปาเสลไตน์ (เคยเป็นท่ีอยู่อาศัย

ของชาวนาบาเทียนก่อนท่ีจะยา้ยถ่ินฐานไปสรา้งอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ท่ีเมืองเพตรา้) ในศึกสงครามอาหรับรีโวลท์

ระหว่างปี ค.ศ. 1916- 1918 ทะเลทราย แห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นฐานบญัชาการในการรบของนายทหารชาวองักฤษ ทีอี 

ลอวเ์รนซ์ และ เจา้ชายไฟซาล ผู้น าแห่ง ชาวอาหรับร่วมรบกันขับไล่พวกออตโตมันท่ีเขา้มารุกรานเพื่อครอบครอง

ดินแดน และต่อมายงัไดถู้กใชเ้ป็น สถานท่ีจริงในการถ่ายท าภาพยนต์ฮอลลีวูดอันยิ่งใหญ่ในอดีตเรื่อง “LAWRENCE 

OF ARABIA”(และในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวลัออสการ์ไดถึ้ง 7 รางวลั และรางวลัจากสถาบนัอื่นๆ มากกว่า 

30 รางวลั น าแสดงโดย PETER TOOLE OMAR SHARIF ผ่านชมเต็นท์ชาวเบดูอินท่ีอาศัยอยู่ในทะเลทราย เลี้ ยงแพะ

เป็นอาชีพ ฯลฯ  

น าท่าน นัง่รถกระบะเปิดหลังคารบับรรยาอากาศท่องทะเลทรายท่ีถูกกล่าวขานว่าสวยงามท่ีสุดของโลกแห่งหน่ีง 

ดว้ยเม็ดทรายละเอียดสีสม้อมแดงอนัเงียบสงบท่ีกวา้งใหญ่ไพศาล (สีของเม็ดทราบน้ันปรบัเปลี่ยนไปตามแสงของดวง

อาทิตย)์ 
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เขา้ไปจนถึงจุดพกัแคม้ป์ส าหรบัคืนน้ี ใหท่้านไดช้มพระอาทิตยล์บัขอบฟ้าจนกระทั้งตกดิน นอนดูทะเลดาวนับ

ลา้นๆดวงในทะเลทรายแห่งน้ี  

ค า่  บริการอาหารมื้อค ่ากลางทะเลทรายในแค้มป์ของชาวเบดูอิน 

 น าท่านเขา้สู่ทีพ่ัก CAMP กลางทะเลทราย WADI RUM 
 
 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ทุกท่านสามารถ ต่ืนเชา้ ออกมาดูพระอาทิตยข์ึ้น จ๊ิบชาร้อนๆ หรือกาแฟยามเชา้ ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศ  เดิน 
ชมบรรยากาศในแคม้ป์ ด่ืมด ่ากบัวาดิรัมก่อน ที่เราจะอ าลาสู่เพตรา ในภาคบ่าย   *** 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของแค้มป์ที่พกั 
เก็บสถานที่ในวาดิรัมต่อจากเมื่อคนื 
น าท่านท่องทะเลทรายต่อไปยงัภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนแกะสลกัก่อน ประวติัศาสตร ์ท่ีเป็นภาพแกะสลกัของ

ชาวนาบาเทียนท่ีแสดงถึงเรื่องราวในชีวิตประจ าวนัต่างๆ และรูปภาพต่าง ๆ ผ่านชมเต็นทช์าวเบดูอินท่ีอาศยัอยู่ใน

ทะเลทราย เลี้ ยงแพะเป็นอาชพี ฯลฯ  

 

 

 

วันที่สี่   (B/L/D)  วาดิรมั (WADI RUM) – เพตรา PETRA 

http://www.followmeholiday.com/


 

                                                                                                                                                                   
                                                                                                                     บริษทั ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด 

                                                                                                                                                           Follow Me Holiday Co.,Ltd. 
                                                                                                                                                                   License no. 11/09492 
 

 
  

 
      Tel. 02-408-6777, 062-645-4945          9/27 โครงการเวิร์คเพลส  ราชพฤกษ์ - จรัญสนิทวงศ์ ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
      www.followmeholiday.com                9/27 WORK PLACE Ratchaphruek - Charan, Soi Bang Waek69,Phasi Charoen, Bangkok 10160 THAILAND                                    

 

ชมน ้าพุแห่งลอวเ์รนซ ์สถานท่ีในอดีตนายทหาร ทีอี ลอวเ์รนซ ์ทหารชาวองักฤษใชเ้ป็นสถานท่ีพกัและคิดแผนการสู้

รบกนัพวกออตโตมนั (เป็นธรรมเนียมปฏิบตัิในการใหทิ้ปท่านละ 2 USD แก่คนขบัรถ) 
 
 
 
 
 
 

กลางวันรบัประทานอาหารกลางวัน  ณ  รา้นอาหาร 

น าท่านเดินทาง สู่นครสีชมพู เมืองหลวงของอาณาจกัร แห่งดินแดนท่ีถูกลืม (PETRA) นครเปตรา คือนครหิน

แกะสลักโบราณ ท่ีถูกซ่อนตัวอย่างลึกลับในหุบเขาวาดี มูซา (WADI MUSA) หุบเขาท่ีตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเดดซี 

กบั ทะเลอัคบาร์ ในประเทศจอรแ์ดน นครแห่งน้ีแต่เดิมน้ัน เป็นนครแห่งการคา้ขนาดใหญ่ ท่ีถูกสรา้งขึ้ นมาโดยชน

เผ่าพื้ นเมือง นาบีเทียน ท่ีร า่รวยมาจากการเป็นผูคุ้ม้กนั คาราวานสินคา้ ต่อมาเสน้ทาง ทางการคา้ ไดถู้กเปลี่ยนไป

เป็นทางทะเล มีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายพันปี และเป็นถ่ินท่ีอยู่อาศัยทั้งชาวอีโดไมท์จวบจนกระทัง่ถึงยุค

รุ่งเรืองเฟ่ืองฟูในการเขา้มาครอบครองดินแดนของชาวอาหรับเผ่าเร่ร่อนนาบาเทียนในช่วงระหว่าง 100 ปี ก่อน

คริสตกาล – ปี ค.ศ 100และไดเ้ขา้มาสรา้งอาณาจักร, บา้นเมือง ฯลฯ จนกระทัง่ในปีค.ศ. 106 นครแห่งน้ีตกอยู่

ภายใตก้ารปกครองของอาณาจกัรโรมนัท่ีน าโดย กษัตริยท์ราจนั และไดผ้นึกเมืองแห่งน้ีใหเ้ป็นหน่ึงในอาณาจกัรโรมนั

แห่งแหลมอาระเบียตะวนัออก ท าใหน้ครแห่งน้ีถูกละท้ิงเป็นเวลานานกว่า 700 ปี และไดร้ับการประกาศใหเ้ป็น

มรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยข์องแห่งโลกใหม่ จากการตัดสินโดยการ

โหวตจากบุคคลนับลา้นทัว่โลกในวันมหศัจรรย ์07/ 07/ 07)  

 

 

 

 
 

(ทุกท่านสามารถขี่มา้ภายในเสน้ทางที่มา้เดินในเพตราได ้ซึ่งรวมอยู่ในค่าบตัรแลว้ เพียงแต่ตอ้งจ่ายค่าทิปแก่คนจูง

มา้ ท่านละ 5 USD ต่อท่าน /ต่อเที่ยว หรือแลว้แต่การต่อรองราคา กับคนจูงมา้  

กรณีอยากขี่ลา, ขี่อูฐ, รถมา้ลาก ฯลฯ สอบถามโดยตรงต่อเจา้หนา้ที่หรือสอบถามที่หวัหนา้ทวัร)์  

ระยะทางที่เดินเขา้ไปในเพตรา ประมาณ  800 เมตร บนถนนทรายเพื่อตรงเขา้สู่หน้าเมืองพรอ้มชมทศันียภาพรอบขา้งที่
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เป็นภูเขาทั้งสองฝ่ัง ธารน ้า คลงัสมบติั ภูเขาทั้งสองฝ่ังท่ีมีรูปร่างหน้าตาต่างกนัออกไป 

น าท่านเดินเทา้เขา้สู่ถนนเขา้เมือง THE SIQ เป็นช่องทางเดินที่ขนาบสองฝ่ังดว้ยหน้าผา กว่า 1.5 กิโลเมตรที่เกิดจากการ

แยกตวัของเปลือกโลกและการซดัเซาะของน ้าเม่ือหลายลา้นปีก่อน ส่วนใหญ่ทางเดินร่มๆ สบายๆ (ทางเดินค่อนขา้งลาดลง 

ไม่เหน่ือย ระหว่างทางก็มีมุมสวยๆ ใหเ้ก็บภาพเรื่อยๆ และมีบรรดาคนมาขายของที่ระลึก เดินชมความสวยงามของผาหินสี

ชมพูสูงชนัทั้ง 2 ขา้งคลา้ยกบัแคนยอนน้อย ๆ และ ส่ิงก่อสรา้ง รูปป้ันแกะสลกั ต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท ์(EL-KHAZNEH / TREASURY)สันนิษฐานว่าจะสรา้งในราวศตวรรษท่ี1-2 โดย

ผูป้กครองเมืองในเวลาน้ันเป็นวิหารท่ีแกะสลักโดยเจาะเขา้ไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 เมตร และมีความ

กวา้ง 28 เมตร วิหารแห่งน้ีไดถู้กออกแบบโดยไดร้ับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเขา้ดว้ยกนั เช่น อิยิปต,์ กรีก, นาบา

เทียน ฯลฯ ภายในประกอบดว้ย 3 หอ้ง คือ หอ้งโถงใหญ่ตรงกลางและหอ้งเล็กทางดา้นซา้ยและขวาเดิมทีถูกเชื่อว่า

เป็นท่ีเก็บขุมทรพัยส์มบติัของฟาโรหอ์ิยิปต์  

ชมโรงละครโรมัน (ROMANTHEATRE)ท่ีแกะสลกัจากภูเขาโดยมีแนวราบท่ีนัง่เท่ากนัและมีความสมดุลไดอ้ย่างน่าท่ึง 

สนันิษฐานเดิมทีสรา้งโดยชาวนาบาเทียนต่อมาในสมยัท่ีโรมันเขา้มาปกครองไดต่้อเติมและสรา้งเพิ่มเติม มีท่ีนัง่ 32 

แถว จุผูช้มไดป้ระมาณ 3,000 คน / อิสระในการเดินชมและถ่ายรูปน าท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมท่ีพัก (เตรียม

กระเป๋าเส้ือผา้เล็กไวส้ าหรบัไปเล่นทะเล เดดซี ในวนัพรุง้น้ี) 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพัก  

 น าท่านเขา้พกัโรงแรม ระดบั 5 ดาว HYATT ZAMAN HOTEL&RESORT@PETRA หรือเทียบเท่า 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
อ าลาเพตรา ยามเช้า หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว พาทุกท่านเดินทางเข้าสู่เดดซี 

(ออกเดินทางจากเพตรา สู่เดดซี ใชร้ะยะเวลากับเดินทาง 3 ชัว่โมง 50 นาที)  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต ์INTERNATIONAL) 

ท่านเดินทางสู่ทะเลเดดซี ทะเลท่ีถูกบนัทึกลงในหนังสือ กินเนสส ์ว่าเป็นจุดท่ีต า่ท่ีสุดในโลก ต า่กว่าระดบัน ้าทะเลถึง 

400 เมตร และ มีความเค็มท่ีสุดในโลกมากกวา่ 20 เปอรเ์ซนตข์องน ้าทะเลทัว่ไป ท าใหไ้ม่มีส่ิงมีชีวิตใดเลยอาศยัอยู่

ไดใ้นทอ้งทะเลแห่งน้ี  เชิญท่านอิสระในการลงเล่นน ้าทะเลและพิสูจน์ ความจริงว่าท่านลอยตวัไดจ้ริงหรือไม่ (การลง

เล่นน ้าในทะเลนั้นมีวิธีขั้นตอนการลงเลน่ และขอ้ควรระวังต่างๆ ควรฟังค าแนะน าจากมัคคุเทศกท์อ้งถ่ินและ

หวัหนา้ทวัร)์ **** เต็มอิ่ม มีเวลาเล่นน ้า   2 – 3  ช่ัวโมง **** 
 
 
 
 

เดินทางกลับสู่ อัมมาน  (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1 ช่ัวโมง) 
ระหว่างทางแวะซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ท าจากเดดซี เช่น โคลนพอกตวั พอกหน้า สบู่ และสินคา้อื่นที่ท าจากเดดซีอีกมากมาย 

จากน้ันเดินทางต่อสู่กรุงอัมมาน 

 
 

 

 
 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพัก  

 น าท่านเขา้พกัโรงแรม HOLIDAY INN HOTEL @AMMAN ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า  

 

 

 

วันที่หา้  (B/L/D)   เพตรา - DEAD SEA -  อมัมาน 

http://www.followmeholiday.com/


 

                                                                                                                                                                   
                                                                                                                     บริษทั ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด 

                                                                                                                                                           Follow Me Holiday Co.,Ltd. 
                                                                                                                                                                   License no. 11/09492 
 

 
  

 
      Tel. 02-408-6777, 062-645-4945          9/27 โครงการเวิร์คเพลส  ราชพฤกษ์ - จรัญสนิทวงศ์ ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
      www.followmeholiday.com                9/27 WORK PLACE Ratchaphruek - Charan, Soi Bang Waek69,Phasi Charoen, Bangkok 10160 THAILAND                                    

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงัเมืองอจัลุน (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที )  

อยู่ทางดา้นเหนือของเมืองเจอราชไปเล็กน้อยเมืองท่ีตั้งอยู่บนภูเขาสูงท่ีหอ้มลอ้มไปดว้ยป่าตน้สนและตน้มะกอก  

ชมปราสาทแห่งเมืองอจัลุนถูกสรา้งโดยพวกนักรบมุสลิม ในปี ค.ศ. 1184 -1185 ใชเ้ป็นป้อมทหารในการต่อสูร้บ

กบัพวกนักรบครูเสด และในปี ค.ศ. 1260 ถูกเขา้ท าลายโดยกองทพัมองโกลส์  

 

 
 

 

 

 

ชมนครเจอราช(JERASH)หรือเมืองพันเสาเป็นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน 

สนันิษฐานว่าเมืองน้ีน่าจะถูกสรา้งในราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งน้ีชื่อว่า ในปี ค.ศ. 749 นคร

แห่งน้ีได้ถูกแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ท าลาย และถูกฝังกลบโดยทรายหลังจากน้ันก็ได้สูญหายไปเป็นนับพันปี ชมซุม้ประตู

กษัตรยเ์ฮเดรียนและสนามแข่งมา้ฮิปโปโดรม น าท่านเดินเขา้ประตูทางทิศใต้ชม โอวลัพลาซ่า สถานที่ชุมนุม พบปะ 

สังสรรค์ของชาวเมือง, วิหารเทพซีอุสฯลฯโรงละครทางทิศใต้(สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92) จุผู้ชมได้ถึง 3,000 คน  

มีจุดเสียงสะทอ้นตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกบัความอศัจรรย ์เพียงพูดเบา ๆ ก็จะมีเสียงสะทอ้นกอ้งเขา้มาในหูของเรา 

ชมวิหารเทพีอารเ์ทมิส เป็นเทพีประจ าเมืองเจอราช สรา้งในราวปี ค.ศ. 150 สรา้งขึ้ นเพ่ือใชเ้ป็นสถานที่ส าหรับท าพิธี

บวงสรวง และบูชายญัต่อเทพีองคน้ี์ แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นใน 

 

 

 
 

 

 

น าท่านเดินเขา้สู่ถนนคารโ์ด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลกัที่ใชเ้ขา้-ออกเมืองแห่งน้ี บนถนนน้ันยงัมีริ้ วรอยทางของ

ลอ้รถมา้, ฝาท่อระบายน ้า, ซุม้โคมไฟ, บ่อน ้าด่ืมของมา้ ชมน ้าพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สรา้งในราวปี ค.ศ. 191 

วันที่หก (B/L/D)    อมัมาน – อจัลุน -เจอราช – สนามบิน 
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เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวเมืองแห่งน้ี มีที่พ่นน ้าเป็นรูปหวัสิงโตทั้งเจ็ด และตกแต่งดว้ยเทพต่างๆ 

ประจ าซุม้ดา้นบนของน ้าพุฯลฯ 

 

  

 

  

  

 

กลางวันรบัประทานอาหารกลางวัน  ณ  รา้นอาหารทอ้งถ่ิน 

 

 

 

 

 

หลงัจากน้ันอิสระ ชอ้ปป้ิง หา้ง CITY MALL- CARREFOUR เป็น 2 หา้งใหญ่ติดกัน มีของแบรนดเ์นมใหเ้ลือกสรร 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ รา้นอาหารจีน 

น าทุกท่านอ าลา จอรแ์ดน เดินทางสู่สนามบิน CHECK IN GROUP  

สูส่นามบินนานาชาติ (AMM อัมมาน ควีน อาเลีย QUEEN ALIA)  
(โดยจะมีเจา้หนา้ท่ี VISA เม่ือตอนขามา อ านวยความสะดวกแต่ท่าน) 

02.10 น.ออกเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย ดว้ยสายการบิน ROYAL JORDANNIAN เท่ียวบินท่ี RJ182 

15.15 น. เดินทางกลบั ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวัสดิภาพและความประทบัใจ มิรูล้ืม  

 

วันที่เจ็ด (-/-/-)   สนามบินสุวรรณภูมิ 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ราคาผูใ้หญ่  
(พกัหอ้งละ 2-

3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักับผูใ้หญ่ 2 

ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  

(พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
พกัเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 

17 - 23 ต.ค. 62 

22 – 28 ต.ค.62 
67,999 66,999 65,999 12,000 

27 ธ.ค. – 02 ม.ค.63 

30 ธ.ค. – 05 ม.ค.63 
69,999 68,999 67,999 12,000 

UPDATE3JULY2019  

เงื่อนไขในการจองทวัร ์

งวดท่ี 1 : ส ารองที่นัง่จา่ย 20, 000 บาท /ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วัน) พรอ้มส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

งวดท่ี 2 :ช าระยอดส่วนท่ีเหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน   

หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

** การ LOCK ท่ีนัง่บนเครื่องบิน อาจไม่ไดต้ามท่ีขอ ขึ้ นอยู่กบัสายการบิน น้ันๆ ปกติ จะล็อกเป็น Zone กรุ๊ฟเราอยู่แลว้ค่ะ 

แต่ทางเรา จะขอพนักงานหน้าเคาน์เตอรต์อนออกตัว๋ใหอ้ีกที  

ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน ทางผูจ้ดัรายการ //ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัร์

เพิ่มเติมตามความเหมาะสมในทริปเดินทางและจ านวนผูเ้ดินทางตอนน้ันๆ หากกรณีผูร้่วมเดินทางในคณะ ไม่ยินดีจ่ายเพิ่ม 

คณะทวัรน้ั์น จ าเป็นตอ้งยกเลิกเดินทาง  

 

กรณียกเลิก 

 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตัวอย่างเช่น ค่าตั ๋ว

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิัทจะท าเรื่องยื่นเอกสารไปยงั

สายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่
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สามารถแจง้ไดว้่าสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยู่กบัการพจิารณาและตดัสินใจของสายการ

บิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

 

ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบัโดยสายการแห่งชาติ โรยลัจอรแ์ดนเน่ียล ชั้นประหยดั  

ค่ารถปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถที่ช านาญเสน้ทาง  

ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน เป็นเตียง TWIN ROOM  ตามที่ระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั  

รวมทั้งสิ้ น 3 คืน โรงแรม + 1 นอนแคม้ป์ 

ค่าอาหารทุกม้ือที่ระบุตามรายการ 

ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ 

ค่าวีซ่าประเทศจอรแ์ดน   

ค่าบริการน าทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหน้าทวัรผู์มี้ประสบการณ์ 

ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น ้าหนักไม่เกิน 20 กโิลกรมั) 

ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิ

ติเหตุส าหรบัเด็กที่มีอายุนอ้ยกว่า 2 ปี และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียง

ครึ่งหน่ึงของสญัญาฯ) 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

ค่าจดัท าหนังสือเดินทาง 

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

ค่าเช่าผา้เช็ดตวัและค่าเช่าตูล้็อคเกอร ์ท่ีโรงแรม เดดซี รีสอรท์ แอนด ์สปา 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ 

ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถมา้ลาก ฯลฯ  

 ค่าทิปมัคุเทศก ์พนักงานขบัรถ ในประเทศจอรแ์ดน และ หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 

 (เป็นอตัราปกติตามหลกัสากลของการท่องเท่ียว ) 

3 USD / ท่าน ส าหรบัมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน x 5 วัน = 15 USD 

2 USD / ท่าน ส าหรบัคนขบัรถต่อวัน x 5 วัน = 10 USD 

3 USD /ท่าน ส าหรบัหวัหนา้ทวัรไ์ทย x 7 วัน = 21 USD 

รวมค่าทิป 46 USD/ท่านหรือประมาณ 1,500 บาทไทย 

http://www.followmeholiday.com/


 

                                                                                                                                                                   
                                                                                                                     บริษทั ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด 

                                                                                                                                                           Follow Me Holiday Co.,Ltd. 
                                                                                                                                                                   License no. 11/09492 
 

 
  

 
      Tel. 02-408-6777, 062-645-4945          9/27 โครงการเวิร์คเพลส  ราชพฤกษ์ - จรัญสนิทวงศ์ ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
      www.followmeholiday.com                9/27 WORK PLACE Ratchaphruek - Charan, Soi Bang Waek69,Phasi Charoen, Bangkok 10160 THAILAND                                    

ค่าทิปอื่นๆ 

ค่าทิปมา้ท่ีเมืองเพตรา้ ท่านละ 5 USD แลว้แต่ต่อรอง / เท่ียว / ท่าน 

ค่าทิปคนขบัรถท่ีทะเลทรายวาดิรมั ท่านละ 2 USD / เท่ียว / ท่าน 

 

หมายเหตุ 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 15 ท่าน  ซึ่งใน

กรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะ

ไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยั

บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย จาก

สายการบินเมื่อเท่ียวบิน “ดีเลย”์ หรือล่าชา้? หรือ เหตุสุดวิสยั หรืออุบติัเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ้ น ตามอตัราค่าน ้ามนั หรือ 

ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดงักล่าวและแจง้ใหท่้านทราบ 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ

เขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

หากลูกคา้ท่านใด ยื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติั ลูกคา้ตอ้งช าระค่ามดัจ าทวัรท่ี์ 15,000 บาท  และค่าวีซ่าตามท่ีสถานฑูต

ฯ เรียกเก็บ 

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม ** 

**ไม่รบัเล่มพาส ขา้ราชการเดินทาง**  

**ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลเ์ดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกับวันเดินทางท่ีท่านไดท้ าการ

จองไวกั้บทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหกั้บทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว  

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

http://www.followmeholiday.com/

