
 
 
 
 
 
 
 

จอรแ์ดน – อิสราเอล 10 วนั 7 คืน 
   อมัมาน-เจราช-มาดาบา-เพตรา-ทะเลทรายวาดิรมั-อาคาบา-ทะเลเดดซี- 

อจัลนุ-เจรโิค (อิสราเอล)-เยรซูาเล็ม-อีน คาเรม็-เบธเลเฮ็ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
   92,900.- 

 

 



 
 

        จอรแ์ดน (JORDAN) : มีประวติัศาสตรย์อ้นหลังไปหลายพันปีก่อนคริสตกาล เป็นหมู่บา้นเกิดข้ึนท่ีเจริโค รฐัฮีบรวู ์และได้
พฒันาบา้นเรือนไปบนภเูขาทางฝัง่ตะวนัตกของแม่น้ําจอรแ์ดน ขณะท่ีรฐัอ่ืนๆ และอมัมานตั้งอยูท่างฝัง่ตะวนัออก ต่อมาไดถู้กรุกราน
โดยพวกต่าง ๆ รวมทั้งพวกเปอรเ์ซียนดว้ย และทางตอนใตถู้กครอบครองโดยชนเผ่าอาหรบัท่ีมีเพตราเป็นเมืองหลวง ตลอดจนพวก
โรมนัไดเ้คยครอบครอง และมุสลิมอาหรบัเป็นพวกสุดทา้ย 
 
        อิสราเอล (ISRAEL) : ดินแดนศักด์ิสิทธ์ิท่ีเป็นแหล่งกาํเนิดของ 3 ศาสนา ไดแ้ก่ ศาสนาคริสต์ ศาสนายดูาย และศาสนา
อิสลาม ความแตกต่างดา้นศาสนา และวฒันธรรม ทําใหดิ้นแดนแห่งน้ีถูกเรียกวา่ ดินแดนแหง่ความศักด์ิสิทธ์ิ The Holy Land และ
โบราณสถานท่ีสาํคญัทางดา้นศาสนา มีมรดกทางดา้นประวติัศาสตร ์และความศักด์ิสิทธ์ิ ไม่มีท่ีไหนในอิสราเอลมีความแตกต่างท่ี
สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน เท่ากบัในเมืองเยรซูาเล็ม 
 

กาํหนดวนัเดินทาง 
กุมภาพนัธ ์ 25 กุมภาพนัธ ์- 06 มีนาคม 2561 92,900.- 

มีนาคม 22 – 31 มีนาคม 2561 92,900.- 

เมษายน 14 – 23 เมษายน 2561 
28 เมษายน – 07 พฤษภาคม 2561 

92,900.- 
92,900.- 

ตารางเท่ียวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา เวลาในการเดินทาง 
วนัท่ีสอง กรุงเทพฯ อมัมาน BKK-AMM RJ 181 00.20-05.10 09.35 ชม. 
วนัท่ีสิบ อมัมาน กรุงเทพฯ AMM-BKK RJ 182 01.15-14.25 08.00 ชม. 
วนัแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  

21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมีเจา้หน้าท่ี
ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์
สายการบินรอยลั จอรแ์ดเน่ียน ชั้น 4 ประตทูางเขา้ท่ี 9 แถว s 

 
 

วนัที่สอง กรุงอมัมาน-เจราช-ประตแูห่งชยัชนะ-โรงละครโรมนั-วิหารอารท์ีมีส  

00.20 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงอัมมมาน" โดยสายการบินรอยัล จอร์แดเน่ียน เท่ียวบิน 
RJ181  

 

05.10 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติควีน อเลีย  กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน นํา
ท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง  

 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองอาล ซอลท ์(AL SALT) เมืองโบราณตั้งอยู่บนเนินเขา
ใกลก้บัหุบเขาจอรแ์ดน เป็นท่ีตั้งของป้อมปราการท่ีถูกทาํลายในศตวรรษท่ี 13 
เป็นท่ีตั้งถ่ินฐานท่ีสาํคญัท่ีสุดในพ้ืนท่ีระหว่างหุบเขาจอรแ์ดนและทะเลทราย
ตะวันออก เน่ืองจากประวัติความเป็นมาของการเช่ือมโยงการคา้ระหว่าง
ทะเลทรายตะวนัออกและตะวนัตกจึงเป็นสถานท่ีสาํคญัสาํของภูมิภาคน้ี สรา้ง
ข้ึนโดยกองทัพมาซิโดเนียในช่วงรัชสมยัของพระเจา้อเล็กซานเดมหาราชถูก
ทาํลายโดย Mongol  

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย ชม เมืองเจราช (JERASH) เมืองโบราณยุคกรีก-โรมนั ถูกสรา้งข้ึนราว 200 ปี

ก่อน คริสตศักราชอดีตเคยเป็นหน่ึงในสิบของหวัเมืองเอกของอาณาจกัรโรมนั 

ชมซากปรักหกัพงัท่ียงัคงมีกล่ินไอของความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจกัรโรมนั 

และมีความสมบรูณแ์บบท่ีสุดแห่งหน่ึง สนามแขง่มา้ฮิปโปโดรม  
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นําท่านเดินผ่านประตูทางทิศใตห้รือประตูแห่งชัยชนะ เป็นประตูท่ีใชเ้ขา้สู่

เมืองต่อเม่ือกองทัพรบชนะกลับมาในอดีต ชมโรงละครโรมัน ท่ีจุผูช้มไดถึ้ง 

5,000 คน เชิญทดสอบกบัความมหัศจรรยข์องการคิดคน้การวางจุดใหเ้กิด

เสียงเอ็คโคได ้เพียงพูดเบาๆ ตรงจุดก่ึงกลางของโรงละครแลว้จะไดย้ินทั้งโรง

ละคร ชม วิหารอารท์ีมีส เทพีแห่งความรักและความสงบสุข ชมความ

มหัศจรรยข์องกอ้นหิน 3 กอ้นท่ีเรียงกันไม่ลม้ หลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ 

และสมัผัสถึงความเคล่ือนไหวตลอดเวลาของกอ้นหินบนน้ิวมือ จากน้ันนําท่าน

เดินทางกลบัสู่กรุงอมัมาน 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    
 IMPERIAL HOTEL หรือเทียบเท่า    AMMAN 

วนัที่สาม อมัมาน-มาดาบา-เมาทเ์นโบ-เครคั-เพตรา  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   บุฟเฟต ์
 นําท่านเดินทางสู่เมือง มาดาบา (Madaba) หรือ เมืองแห่งโมเสก ชม โบสถ์

กรีก -ออโธดอกซแ์ห่งเซนตจ์อหน์ ถูกสรา้งในราวปี ค.ศ. 600 ยุคของไบแซน

ไทน์ ชมภาพแผนท่ีดินแดนศักดิสิทธ์ิแห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ 

ประมาณ 2.3 ลา้นช้ินแสดงถึงพ้ืนท่ีดินแดนศักด์ิสิทธ์ิต่างๆ ในแถบรอบทะเล

เมดิเตอรเ์รเนียน, เยรูซาเลม, แม่น้ําจอรแ์ดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต ์

ฯลฯ นําท่านเดินทางชม เมาท ์เนโบ (Mount Nebo) ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิท่ีตั้งอยู่

บนเขาซ่ึงเช่ือกันว่าน่าจะเป็นบริเวณท่ีเสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ผู ้นํา

ชาวยิวสเ์ดินทางจาก อียิปตม์ายงัเยรูซาเลม ชมพิพิธภัณฑข์นาดย่อม ภายใน

เก็บส่ิงของต่างๆ ท่ีขุดพบภายในบริเวณน้ี พรอ้มทั้งมีภาพถ่ายต่าง ๆ ภาพถ่ายท่ี

สาํคญัคือภาพท่ี โป๊บ จอหน์ ปอลท่ี 2 เสด็จมาแสวงบุญท่ีน่ีและไดป้ระกาศให้

เป็นดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ ในปี ค.ศ. 2000 ชมอนุสรณไ์มเ้ทา้ศกัด์ิสิทธ์แห่งโมเสส 

ออกแบบเป็นลกัษณะเป็นไมเ้ทา้ในรูปแบบไมก้างเขน โดยอุทิศเป็นสญั ลกัษณ์

ของโมเสส และพระเยซู เชิญถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวันท่ีทอ้งฟ้าแจ่มใส 

ท่านสามารถมองเห็น แม่น้ําจอรแ์ดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศ

อิสราเอล ไดจ้ากจุดน้ีอยา่งชดัเจน  

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากน้ันนําท่านสู่เมือง เครคั (Kerak) ซ่ึงตั้งอยู่บนท่ีราบสูงขนาดใหญ่ใหท่้านได้

เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามขา้งทาง ระหว่างทางข้ึนสู่เขาโดยเฉพาะบริเวณ

ท่ีถูกเรียกขานกนัว่าเป็น “แกรนดแ์คนยอนแห่งจอรแ์ดน” ชม ปราสาทเครคั

แห่งครูเสด (KERAK) สรา้งในปี ค.ศ. 1142 โดย ผูป้กครอง PAYEN LE 

BOUTIELLER ในอดีตเป็นเมืองศูนยก์ลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสด และสรา้ง

เพ่ือควบคุมเสน้ทางทั้งทางเหนือและใตแ้ละใชใ้นการต่อสูใ้นสงครามครูเสดกบั

กองทัพมุสลิมจนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1187 ไดถู้กเขา้ทําลายโดยนักรบมุสลิม

ภายใตก้ารนําทพัของ ซาลาดิน (SALADIN)  

ไดเ้วลาสมควรเดินทางสู่เมือง เพตรา [PETRA] 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 PANORAMA HOTEL หรือเทียบเท่า PETRA 
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วนัที่สี่ เพตรา-ทะเลทรายวาดิรมั-อาคาบา  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์
 ชมเมืองเพตรา้ (Petra) (ไดร้ับการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์าร

ยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องแห่งโลกใหม่  จากการ

ตดัสินโดยการโหวตจากบุคคลนับลา้นทัว่โลกในวนัมหศัจรรย ์07/ 07/ 07) 

มหานครสีดอกกุหลาบท่ีซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส (WADI MUSA) มี

ประวติัศาสตรอ์นัยาวนานหลายพนัปีเคยเป็นถ่ินท่ีอยู่อาศยัทั้งชาวอีโดไมท ์จวบ

จนกระทัง่ถึงยุครุ่งเรืองเฟ่ืองฟูในการเขา้มาครอบครองดิน แดนของชาวอาหรบั

เผ่าเร่ร่อนนาบาเทียน ในช่วงระหว่าง 100 ปี ก่อนคริสตกาล–ปี ค.ศ.100 

และไดเ้ขา้มาสรา้งอาณา จกัรบา้นเมือง ฯลฯ จนกระทัง่ในปีค.ศ.106 นครแห่ง

น้ีตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของอาณาจกัรโรมนัท่ีนําโดย กษัตริยท์ราจนั และ

ไดผ้นึกเมืองแห่งน้ีใหเ้ป็นหน่ึงในอาณาจกัรโรมนัแห่งแหลมอาระเบียตะวนัออก 

นครเพตราถึงคราวล่มสลายเม่ือหมดยุคของอาณาจกัรโรมนัทาํใหช้าวเมืองน้ัน

ละท้ิงบา้นเมืองจากกนัไปหมดท้ิงใหเ้มืองแห่งน้ีรกรา้งไปพรอ้มกบัการพงั ทลาย

ของเมืองหลังจากเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งจนสูญหายนับพันปีจวบจนในปี 

ค.ศ.1812 นักสํารวจเสน้ทางชาวสวิส นาย โจฮันน์ ลุดวิก เบิรก์ฮาดท์  ได้

คน้พบนครศิลาแห่งน้ี และนําไปเขียนในหนังสือช่ือ “TRAVEL IN SYRIA” จนทาํ

ใหเ้ร่ิมเป็นท่ีรูจ้กักนัอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบนั นาํท่านข่ีมา้ เขา้เมืองเพตรา 

(รวมอยู่ในค่าบริการแลว้ และเป็นธรรมเนียมท่ีตอ้งมีค่าทิปใหแ้ก่เคนขบัรถมา้

ท่านละ 2 USD ต่อท่าน ต่อเท่ียว /แต่ไม่รวมค่าข่ีลา, ข่ีอฐู,นัง่รถมา้ ฯลฯ สนใจ

กรุณาติดต่อท่ีหวัหน้าทัวร)์ ประมาณ 800 เมตรบนถนนทรายเพ่ือตรงเขา้สู่

หน้าเมือง พรอ้มชมทัศนียภาพรอบขา้งท่ีเป็นภูเขาทั้งสองฝั่งท่ีมีรูปร่างหน้าตา

ต่างกนัออกไป นําท่านเดินเทา้เขา้สู่ถนนเขา้เมือง SIQ เสน้ทางมหศัจรรยก์ว่า 

1.5 ก.ม. ท่ีเกิดจากการแยกตวัของเปลือกโลกและการซดัเซาะของน้ําเม่ือหลาย

ลา้นปีก่อน เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพสููงชนัทั้ง 2 ขา้งคลา้ยกบัแคน

ยอนน้อย ๆ และ ส่ิงก่อสรา้ง รูปป้ันแกะสลกั ต่างๆ เช่น รูปป้ันเทพเจา้ต่างๆ 

รูปกองคาราวานอูฐ, รูปชาวนาบาเทียน, ท่อส่งลาํเลียงน้ําเขา้สู่เมือง ฯลฯ สุด

ปลายทางของช่องเขาพบกบัความสวยงามของมหาวิหารศกัด์ิสิทธ์ิ เอล-คาซ

เนท ์(EL-KHAZNEH / TREASURY) สนันิษฐานวา่จะสรา้งในราวศตวรรษท่ี 1-

2 โดยผูป้กครองเมืองในเวลาน้ัน เป็นวิหารท่ีแกะสลกัโดยเจาะเขา้ไปในภูเขาสี

ชมพูทั้งลกู มีความสูง 40 เมตร และมีความกวา้ง 28 เมตร วิหารแห่งน้ีไดถู้ก

ออกแบบโดยไดร้บัอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเขา้ดว้ยกนั เช่น อิยิปตก์รีก, นา

บาเทียน ฯลฯ ภายในประ กอบดว้ย 3 หอ้ง คือ หอ้งโถงใหญ่ตรงกลาง และ 

หอ้งเล็กทางดา้นซา้ยและขวา เดิมทีถูกเช่ือว่าเป็นท่ีเก็บขุมทรัพย์สมบัติของ

ฟาโรหอิ์ยิปต์  แต่ภายหลงัไดมี้การขุดพบทางเขา้หลุมฝังศพท่ีหน้าวิหารแห่งน้ี 

ทําใหนั้กประวติัศาสตรแ์ละนักโบราณคดีไดล้งความเห็นตรงกนัว่าน่าจะสรา้ง

ข้ึนเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองใหก้ับผูป้กครองเมือง, ใชเ้ป็นสถานท่ีทําพิธีกรรม

ทางศาสนา และเป็นสุสานฝังศพของผู ้ปกครองเมืองและเครือญาติ เดิมชม
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สุสานต่างๆ ของชาวนาบาเทียน สุสานกษัตริย์ ฯลฯ ชมโรงละครโรมัน 

(ROMAN THEATRE) ท่ีแกะสลกัจากภูเขาโดยมีแนวราบท่ีนัง่เท่ากนัและมีความ

สมดุลยไ์ดอ้ยา่งน่าท่ึงสนันิษฐานเดิมทีสรา้งโดยชาวนาบาเทียน ต่อมาในสมยัท่ี

โรมันเขา้มาปกครอง ไดต่้อเติมและสรา้งเพ่ิมเติม มีท่ีนั่ง 32 แถว จุผูช้มได้

ประมาณ 3,000 คน / อิสระในการเดินชมและถ่ายรปูภายในเมืองเพตรา  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 นําท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรมั (WADI RUM) ทะเลทรายแห่งน้ีในอดีต

เป็นเสน้ทางคาราวานจากประเทศซาอุฯ เดินทางไปยงัประเทศซีเรียและปาเสล

ไตน์ (เคยเป็นท่ีอยู่อาศัยของชาวนาบาเทียนก่อนท่ีจะยา้ยถ่ินฐานไปสรา้ง

อาณาจกัรอนัยิ่งใหญท่ีเมืองเพตรา้)ในศึกสงครามอาหรบัรีโวลทร์ะหว่างปี ค.ศ. 

1916–1918 ทะเลทรายแห่งน้ีได้ถูกใช้เป็นฐานบัญชาการในการบของ

นายทหารชาวองักฤษ ทีอี ลอวเ์รนซ ์และ เจา้ชายไฟซาล ผูนํ้าแห่งชาวอาหรบั

ร่วมรบกนัขบัไล่พวกออตโตมนัท่ีเขา้มารุกรานเพ่ือครอบครองดินแดน และ

ต่อมายงัไดถู้กใชเ้ป็นสถานท่ีจริงในการถ่ายทําภาพยนต์ฮอลลีวูดอนัยิ่งใหญ่ใน

อดีตเร่ือง “LAWRENCE OF ARABIA” (และในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาด

รางวลัออสการไ์ดถึ้ง 7 รางวลั และรางวลัจากสถาบนัอ่ืนๆ มากกว่า 30 รางวลั 

นําแสดงโดย Peter O'Toole, Omar Sharifฯลฯ) นําท่านนัง่รถ Jeep 4×4 รบั

บรรยากาศท่องทะเลทรายท่ีถูกกล่าวขานว่าสวยงามท่ีสุดของโลกแห่งหน่ึง ดว้ย

เม็ดทรายละเอียดสีชมพูอมสม้อมแดงอนัเงียบสงบท่ีกวา้งใหญ่ไพศาล (สีของ

เม็ดทราบน้ันปรบัเปล่ียนไปตามแสงของดวงอาทิตย)์ ชมนํ้าพุแห่งลอว ์เรนซ ์

สถานท่ีในอดีตนายทหาร ทีอี ลอวเ์รนซ์ ทหารชาวอังกฤษใชเ้ป็นสถานท่ีพัก 

และคิดแผนการสูร้บกนัพวกออตโตมนั นําท่านท่องทะเลทรายต่อไปยงัภูเขาคา

ซารี ชมภาพเขียนแกะสลักก่อนประวัติศาสตร์ ท่ีเป็นภาพแกะสลักของ

ชาวนาบาเทียนท่ีแสดงถึงเร่ืองราวในชีวิตประจาํวนัต่างๆ และรูปภาพต่าง ๆ  

ผ่านชมเต็นท์ชาวเบดูอินท่ีอาศัยอยู่ในทะเลทราย เล้ียงแพะเป็นอาชีพ ฯลฯ   

นําท่านเดินทางสู่ เมืองอคาบา (Aqaba) เมืองท่าและเมืองท่องเท่ียวตาก

อากาศท่ีสาํคญัของประเทศจอรแ์ดน  

  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
 MARINA PLAZA BEACH HOTEL หรือเทียบเท่า AQABA 

วนัที่หา้ เมืองอคาบา-ทะเลเดดซี  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์
 ชม เมืองอคาบา (Aqaba) เมืองท่าและเมืองท่องเท่ียวตากอากาศท่ีสาํคญัของ

ประ เทศจอรแ์ดน เป็นเมืองแห่งเดียวของประเทศจอรแ์ดนท่ีถูกประกาศใหเ้ป็น

เมืองปลอดภาษี  นําท่านแวะถ่ายรปูสถานท่ีท่องเท่ียวสาํคญั “ทะเลแดง” ทะเล

ท่ีมีน่านน้ําครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือประเทศจอรแ์ดน อิสราเอล  อิยิปต ์

และซาอุดิ อาระเบีย (ทะเลแดงทะเลแห่งประวติัสาสตร ์ท่ีครั้งนึงไดมี้การกล่าว

ขานในพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ว่า  ทะเลแห่งน้ีเป็นสถานท่ีโมเสสไดท้ํา

อัศจรรยแ์หวกทะเลแดงพาชาวอิสราเอลหนีใหร้อดพน้จากการเป็นทาสของ
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อียิปต์เพ่ือเดินทางไปสู่แผ่น ดินแห่งพนัธสัญญาท่ีพระเป็นเจา้ทรงมอบใหก้ับ

ชาวอิสราเอล โดยการชูไมเ้ทา้ของโมเสส ) นําท่านลงเรือทอ้งกระจก (BIG 

GLASS BOAT) แล่นในทะเลแดง ทะเลท่ีมีน่านน้ําครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ 

ประเทศจอร์แดน, อิสราเอล, อิยิปต์ และ ซาอุดิอาระเบีย ชมความใสของน้ํา

ทะเล, ปะการงั, ปลาทะเลหลากชนิด, เม่นทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ จากน้ัน ให้

ท่านไดเ้ดิน ชอ้ปป้ิงสินคา้ต่างๆมากมาย ณ ตลาดของเมืองอาคาบา  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 นําท่านเดินทางสูท่ะเลเดดซี (Dead Sea) ใชเ้วลาในการเดินทาง 4 ชม.  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
 DEAD SEA SPA HOTEL หรือเทียบเท่า DEAD SEA 

วนัที่หก ทะเลเดดซี-อจัลนุ-อมัมาน  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์
 นําท่านเดินทางสู่ทะเลเดดซี Dead Sea ทะเลสาบเดดซีท่ีถูกบันทึกลงใน

หนังสือ กินเนสส์ว่า เป็นจุดท่ีตํา่ทีสุดในโลก มีความตํา่กว่าระดับน้ํา ทะเลถึง 

400 เมตร และ มีความเค็มท่ีสุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ําทะเล

ทัว่ไป ทาํใหไ้มมี่ส่ิงมีชีวิตใดเลยอาศยัอยู่ไดใ้นทอ้งทะเลแห่งน้ี เชิญท่านอิสระใน

การลงเล่นน้ําทะเล และพิสูจน์ ความจริงว่าท่านลอยตวัไดจ้ริงหรือไม่ (การลง

เล่นน้ําในทะเลน้ันมีวิธีขั้นตอนการลงเล่น และขอ้ควรระวังต่างๆ ควรฟัง

คาํแนะนําจากมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหน้าทัวร)์  แวะซ้ือผลิตภัณฑท่ี์ทําจาก 

เดดซี   เช่น โคลนพอกตัว พอกหน้า  สบู่ และสินคา้อ่ืนท่ีทําจากเดดซีอีก

มากมาย จากน้ันเดินทางต่อสู่กรุงอมัมาน 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 นําท่านเดินทางไปยงัเมืองอัจลุน (Ajloun) อยู่ทางดา้นเหนือของเมืองเจราชไป

เล็กน้อย เมืองท่ีตั้งอยู่บนภูเขาสงูท่ีหอ้มลอ้มไปดว้ยป่าตน้สน และตน้มะกอก ชม

ปราสาทแห่งเมืองอจัลุน ถกูสรา้งโดยพวกนักรบมุสลิม ในปี ค.ศ.1184-1185 

ใชเ้ป็นป้อมทหารในการต่อสูร้บกบัพวกนักรบครูเสดและในปี ค.ศ. 1260 ถกูเขา้

ทาํลายโดยกองทพัมองโกลไดเ้วลาสมควรเดินทางกลบัสู่กรุงอมัมาน 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   
 IMPERIAL HOTEL หรือเทียบเท่า AMMAN 

วนัที่เจ็ด อมัมาน-เจรโิค-ยอดเขามะกอก-มสัยดิอลัอกัซอ-โดม ออฟ เดอะ รอ๊ค-ครสิ

เตยีน ควอเตอร-์โบสถพ์ระครสิถ-์อเมเนียน ควอเทอร-์พิพิธภณัฑเ์ดวิด 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์
 นําท่านเดินทางไปยังด่านท่ีตั้งอยู่ท่ีชายแดนระหว่างประเทศจอร์แดนและ

ประเทศอิสราเอล โดยจะตอ้งตรวจเอกสารเพ่ือท่ีจะขา้มประเทศไปยงัประเทศ

อิสราเอลโดยท่านสามารถเดินทางขา้มประเทศไดโ้ดยใชส้ะพาน ALLENBY 

BRIDGE อันมีช่ือเสียงโด่งดังของประเทศและเม่ือขา้มไปยงัประเทศอิสราเอล

แลว้ท่านจะตอ้งผ่านการตรวจเอกสารอีกรอบเพ่ือยืนยนัในการเขา้   จากน้ันนํา

ท่านไปยงัเมืองเจริโค (Jericho)  หรือ  รูจ้กักนัในนามว่า Tel AL – Sultan  

เขตเวสตแ์บงก ์ดินแดนปาเลสไตน์ เยริโค ตั้งอยูใ่นเขตเวสตแ์บงก ์ใกลก้บัแม่น้ํา
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จอรแ์ดน ไดช่ื้อวา่เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีสุดในโลก  นําท่านชมความเก่าแก่ของเมือง 

ซ่ึงคงเหลือใหเ้ห็นเป็นกําแพงป้องกันเมือง ท่านจะไดร้บัถึงบรรยากาศความ

โบราณท่ีไม่อาจหาท่ีไหนไดจ้ากเมืองน้ี   จากน้ันนําท่านชมความสวยงามของ

เมืองท่ียอดเขามะกอก (Olive Mountain)ท่านจะไดเ้ห็นทิวทัศน์และวิวท่ี

สวยงามจากบนเขาน้ี  จากน้ันนําท่านเดินตามเสน้ทางท่ีพระเยซูเสด็จสู่กรุง

เยรูซาเล็มในวนัปาลม์ซนั เดย ์ ไปยงัโบสถข์า้แต่บิดา  (Pater Nostor Church) 

เป็นท่ีพระเยซทูรงสอนใหส้าวก รูจ้กัคาํอธิษฐาน ขา้แต่พระบิดาแห่งขา้พระองค์

ทั้งหลาย ต่อไปยงั สวนเกทเสมนี (Gatsemane) ท่ีพระเยซูอธิษฐานกบัสาวก

และถูกทหารโรมนัจบัตวั ในสวนน้ียงัมีตน้มะกอกเก่าแก่ 8 ตน้ ท่ีเช่ือกนัว่าราก

เดิมเป็นตน้มะกอกในสมยัพระเยซูเจา้ ชมโบสถน์านาชาติ (Church Of All 

Nations) มี กอ้นหินขนาดใหญ่ท่ีเช่ือว่าเป็นจุดท่ีพระเยซูทรงคุกเข่าอธิษฐาน 

ก่อนถูกทหารโรมันจับตัว จากน้ันนําท่านไปยัง มัสยิดอัลอักซอ (Al-Aqsa 

Mosque )  มสัยิดท่ี นบีสุไลมานสรา้งข้ึนและถูกใชเ้ป็นกิบลตั(ทิศท่ีมุสลิมหนั

หน้าไปเวลาละหมาด) แห่งแรก  นอกจากน้ีแลว้มสัยิดอลัอกัซอยงัเป็นศาสน

สถานสําคัญทางประวติัศาสตร์อิสลามอันเน่ืองมาจากการท่ีมสัยิดแห่งน้ีเป็น

สถานท่ีท่ีท่านนบีมุฮํามดั ไดล้ะหมาดก่อนท่ีจะถูกนําตัวข้ึนสู่ชั้นฟ้าเบ้ืองสูงใน

เหตุการณท่ี์เรียกกนัว่า”อิสรออและเม๊ียะรอจญ”์  แต่ปัจจุบนัน้ี ไม่อนุญาตให้

เราละหมาดหนัไปทางกรุงเยรูซาเล็มและมสัญิดอลัอกัซอแลว้   หลงัจากน้ันนํา

ท่านไปยงั   Dome of the Rock  เป็นศาสนสถานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในเยรูซาเล็ม 

เพราะความใหญ่โต และสวยงามน่าประทบัใจ ท่ีสามารถมองเห็นไดจ้ากทุกทิศ

ในเยรูซาเล็ม นอกจากน้ันยงัเป็นศาสนสถานท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของมุสลิมอีกดว้ย 

Dome of the Rock ไมใ่ช่มสัยิด แต่เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของมุสลิม โดยสถาน

ท่ีน้ีสรา้งครอบหินศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นสถานท่ีซ่ึงท่านศาสดา ข้ึนสู่สวรรคใ์นคํา่คืน

เดียว หินศักด์ิสิทธ์ิน้ี กล่าวกนัว่ามีมาตั้งแต่ก่อนการมาของอิสลาม ชาวยิวเช่ือ

วา่บนหินกอ้นน้ีแหละ ท่ีนบีอิบรอฮีม  เตรียมการบชูายญับุตรชาย (ในส่วนของ

มุสลิม เหตุการณ์เดียวกันน้ีเกิดข้ึนในมักกะฮฺ) นอกจากน้ันยังเช่ือกันอย่าง

แพร่หลายว่า โดม ออฟ รอค สรา้งอยู่บนสถานท่ีท่ีเคยเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ 2 

แห่งของยิว คือ อารามแห่งโซโลมอน และ อารามแห่งเฮรอต (Solomons 

Temple and Herods Temple)  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 นําท่านเดินทางต่อไปยงัส่วน ของเมืองเก่าท่ีเรียกว่า  คริสเตียน ควอเตอร ์

(CHRISTIAN QUARTER) ซ่ึงในเมืองเก่าแบ่งออกเป็น 4  ส่วนดว้ยกนัและสาม

ส่วนท่ีเหลือไดแ้ก่ Jewish Quarter, Muslim Quarter และ Armenian Quarter 

นําท่านไปสู่ โบสถพ์ระคริสต ์(Church of the holy sepulcher) สถานท่ีเช่ือว่า

เป็นท่ีท่ีพระเยซถููกตรึงพระองคไ์วบ้นไมก้างเขน นําท่านชมบริเวณโดยรอบ เดิน

เทา้ต่อสู่โบสถ ์St. Anne Church และชมสระเบธไซดา ( Pool of Bethsaida ) 

ในอดีตมีน้ําศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสามารถรกัษาโรคได ้/  เดินเทา้ไปตามถนนเวียโดโลโร

ซา ( Via Dolorosa ) ถนนแห่งน้ีมีความสาํคญัคือเพราะเป็นสถานท่ีเช่ือกนัว่า 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_Quarter_(Jerusalem)
http://en.wikipedia.org/wiki/Muslim_Quarter
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เป็นเสน้ทางท่ีพระเยซถููกไต่สวนท่ีศาลปรีโทเรีย จนถูกบงัคบัใหแ้บก ไมก้างเขน

ไปสู่โกลโกธา นัน่เอง จากน้ันนําท่านเดินทางไปยงัส่วน  Armenian Quarter  ซ่ึง

ถือว่าเป็นส่วนท่ีเล็กท่ีสุดของ 4 Quarters โดยมีผู ้ อาศัยอยู่น้อยท่ีสุดเช่นกัน 

(ในปี 2001 มีชาว  Armenian อาศยัอยูเ่พียง 2,500 คน )นําท่านชมโดยรอบ    

บันทึกภาพความเก่าแก่และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาว Armenian ไว ้  

หลงัจากน้ันนําท่านไปยงั Western wall  หรือท่ีรูจ้กักนัว่ากาํแพงรอ้งไหก้าํแพง

ดา้นตะวนัตกของพระวิหารหลงัท่ีสองท่ีเหลืออยูห่ลงัจากถูกโรมนัทาํลายปัจจุบนั

ชาวยิวทัว่โลกถือว่าเป็นสถานท่ีสาํคญัท่ีสุดโดยเฉพาะวนัสาํคญัทางศาสนาจะมี

ชาวยิวมากมายเดินทางมาสวดมนตอ์ธิษฐานกนัอย่างเนืองแน่น  หลงัจากน้ัน

ใกลเ้คียงกัน       นําท่านชมพิพิธภัณฑ์เดวิด David Museum   ซ่ึงด้านใน

จาํลองเหตุการณป์ระวติัศาสตรค์วามเป็นมาของอิสราเอลไดอ้ย่างชดัเจน  เม่ือ

สมควรแก่เวลาก็กลบัสู่ท่ีพกั 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   
 PRIMA KINGS HOTEL  หรือเทียบเท่า JERUSALEM 

วนัที่แปด อีน คาเรม็-เบธเลเฮ็ม-บา้นเกิดของกษัตริยเ์ดวิด  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์
 ออกเดินทางสู่ เมืองอีน คาเร็ม (Ein Karem) หมู่บา้นเก่าแก่ท่ีตั้งอยู่ทาง

ตะวนัตก เฉียงใตข้องประเทศ เพ่ือเยี่ยมชม Yad Vachem สถานท่ีท่ีบนัทึกถึง 

ความสูญเสียของชนชาติยิวในอดีต  ในน้ีจะมีประวติัศาสตรข์องชนชาติยิวอยู่

มากมายใหท่้านเยี่ยมชมไดเ้ต็มท่ี จากน้ันเดินทางต่อไปยงั  ภูเขาศกัด์ิสิทธไ์ซ

ออน (Zion Mountain )  ภูเขาลูกหน่ึงในเยรูซาเลมโบราณ ชาวยิวเช่ือว่า 

ศาสดาเดวิด (David) หรือ David Faryar Veshkini ไดส้รา้งสกัการะสถานหลงั

หน่ึงไวบ้นน้ัน จึงถือว่าเป็นภูเขาศักด์ิสิทธ์ิ  เยี่ยมชม วดันักบุญเปโตร (St 

Pietro in Gallicantu ) วดัแห่งน้ีไดส้รา้งข้ึนในปี ค.ศ.1931 ณ สถานท่ีท่ีถือกนั

วา่เคยเป็นบา้นของมหาสมณคายาฟาส 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 นําท่านเดินทางขา้มเขตแดนเยรซูาเล็มสู่เมืองเบธเลเฮ็ม (Bethlehem)  เมืองเล็ก 

ๆ ในแควน้ยเูดียทางตอนใตข้องอิสราเอลในปัจจุบนั  อยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มไป

ทางใตป้ระมาณ 9 กิโลเมตร เย่ียมชม  บา้นเกิดของNABINA ISSA และบา้นเกิด

ของกษัตริยเ์ดวิด (King David”s Tomb) กษัตริย์องค์ท่ีสองของอาณาจกัร

อิสราเอล กล่าวกนัว่ามีคุณธรรมและเป็นนักการทหารท่ีมีความสามารถ เป็นนัก

ดนตรี กวี (เช่ือกนัวา่เป็นผูเ้ขียนเพลงสดุดี (Psalms) หลายเพลง) ชมหอ้งอาหาร

ม้ือสุดทา้ย (The Last Supper)  สถานท่ีท่ีพระเยซทูรงร่วมรบัประทานอาหารม้ือ

สุดทา้ยกบัเหล่าสาวก  เดินทางไปยงั ทุ่งหญา้คน เลี้ ยงแกะ(Sheperd´s Field ) ท่ี

ทูตสวรรค์มาบอกข่าวการประสูติของพระเยซูแก่คนเล้ียงแกะ จากน้ัน นําท่าน

เดินทางสู่ The Church of Nativity ซ่ึงสรา้งครอบสถานท่ีประสติูของพระเยซ ูเป็น

สถานท่ีท่ีถกูเก็บรกัษาใหร้อดพน้จากการถกู ทาํลายจากผูค้รอบครองชาติแลว้ชาติ

เล่าอย่างน่าอัศจรรย ์สมควรแก่เวลา นําท่านกลับสู่เยรูซาเล็ม เดินทางไปยัง 
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Garden Tomb อุโมงคท่ี์สกดัไวใ้นศิลาท่ีใชเ้ก็บพระศพของพระเยซหูลงัจากเชิญพระ

ศพลงมาจากกางเขน อุโมงคท่ี์วา่งเปล่า ร่วมพิธีบพัติศมาระลึกถึงการทรงเป็นพระ

ผูไ้ถ่ท่ีทรงมีชยัชนะเหนือความตาย 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน)  
 PRIMA KINGS HOTEL  หรือเทียบเท่า JERUSALEM 

วนัที่เกา้ เยรูซาเล็ม-อมัมาน-ซิตี้ ทวัร-์ตลาดเก่า  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์
 นําท่านชม ตลาดเก่า  (Old Market)  และ ตลาดสดเยฮูดา้(Yehuda Market )

ให ้ท่านเยี่ยมชมบรรยากาศพ้ืนเมืองของตลาดและใหอิ้สระแก่ท่านในการช๊อป

ป้ิงของฝาก  ของท่ีระลึก ใหเ้ต็มท่ี นําท่านเดินทางกลบัสู่ประเทศจอรแ์ดน โดย

ผ่านด่านท่ีตั้งอยูท่ี่ชายแดนระหว่างประเทศอิสราเอลและประเทศจอรแ์ดน และ

จะตอ้งตรวจเอกสารอีครั้งเพ่ือท่ีจะขา้มประเทศไปยังประเทศจอร์แดน โดย

เดินทางขา้มประเทศไดโ้ดยใชส้ะพาน ALLENBY BRIDGE อนัมีช่ือเสียงโด่งดัง

ของประเทศและเม่ือขา้มไปยงัประเทศจอรแ์ดน แลว้ท่านจะตอ้งผ่านการตรวจ

เอกสารอีกรอบเพ่ือยืนยนัในการเขา้   หลงัเสร็จขั้นตอนต่างๆแลว้ จากน้ัน

เดินทางกลบัสู่อมัมาน 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 นําท่านชมรอบเมืองหลวงกรุงอมัมานเมืองหลวงท่ีตั้งอยู่บนภูเขา 7 ลกู และมี

ประวติัศาสตรย์าวนานมาก กว่า 6,000 ปี ผ่านชมย่านเมืองเก่า, เมืองใหม่, 

ย่านธุรกิจ, ตลาดใจกลางเมือง, ย่านคนรวย ฯลฯ ข้ึนชม ป้อมปราการแห่ง

กรุงอมัมาน (CITADEL) ถูกสรา้งข้ึนเพ่ือเป็นจุดสงัเกตเหตุบา้น การเมืองต่างๆ 

รอบเมือง ชมบริเวณภายในป้อมปราการ มีส่ิงปลูกสรา้งมากมายดว้ยกนัศิลป

แบบโรมนั และอิสลาม ชมบ่อเก็บน้าขนาดใหญ่ซ่ึงถูกใชใ้นช่วงท่ีชาวโรมนัเขา้

มามีบทบาทในประเทศจอรแ์ดน อยู่ภายในบริเวณป้อมปราการอีกเช่นกนั และ

นําชมพิพิธภัณฑ ์เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของเมืองแห่งน้ีโดย

โดยมีบา้นเรือนของชาวบา้นท่ีสรา้งอยู่บนเทือกเขาเป็นฉากหลงั นาํชมโรง

ละครโรมัน ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศจอร์แดน จุผูช้มไดถึ้ง 6,000 คน 

และ ตึกรามบา้นช่องท่ีตั้งอยู่บนภูเขาสูง อนัแปลกตายิ่งนัก นําชมพิพิธภณัฑ ์

Folklore Museum มีการจัดแสดงวิถีชีวิตและการแต่งกายความเป็นไปและ

ประเพณีต่างๆของชาวอาหรับในยุคต้นๆ อิสระในการช้อปป้ิงภายใน

หา้งสรรพสินคา้ MECCA MALL ซ่ึงมีสินคา้ใหท่้านเลือกมากมายเป็นของฝาก

จากจอรแ์ดน 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน)  
23.00 น. ท่านออกเดินทางไปยงัสนามบิน เพ่ือทาํการตรวจเอกสารในการเดินทาง  
วนัที่สิบ อมัมาน–กรุงเทพฯ  

01.15 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” สายการบินรอยลั จอรแ์ดเน่ียน เท่ียวบินท่ี RJ182  

14.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ 
*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 
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ค่าทวัรต่์อท่าน : อตัราค่าบริการสาํหรบัผูเ้ดินทาง 15 ท่าน ข้ึนไป 
  ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ท่านละ   

 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 
 มีตัว๋เคร่ืองบินแลว้ ลดท่านละ 

          92,900.- 
          14,000.- 

.- 

*** ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่  

 การเปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษทัฯ 

จะยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั *** 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละชาํระเงินมัดจาํล่วงหนา้ 30,000 บาท/
ท่าน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

 กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่าํระเงินส่วนท่ีเหลือ
ตามวนัท่ีกาํหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมมี่เง่ือนไข 
 

ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อมัมาน-กรุงเทพฯ โดยสายการรอยลั จอรแ์ดเน่ียน (RJ) 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 7 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในโปรแกรม และค่าน้ําด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการนําเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าอิสราเอล, จอรแ์ดน (คณะเดินทางเป็นกรุป๊ไม่ตอ้งทาํวีซ่าเขา้จอรแ์ดน) 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 ดอลลาร ์ต่อท่าน ต่อวนั รวม 8 วนั คิดเป็น 40 ดอลลาร ์

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 3 ดอลลาร ์ต่อท่าน ต่อวนั รวม 10 วนั คิดเป็น 30 ดอลลาร ์ 
(ข้ึนอยูก่บัความพอใจของท่าน) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนั
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เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
 ค่าทาํหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (30 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน้ํามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัข้ึน) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมมี่แจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมต่างๆ 

การยกเลิก : 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋
เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง
วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจาํกบั
ทางสายการบินหรือกรุป๊ท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจาํ
ท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ
หรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจาํ 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจาํ 30,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้าํการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การนําเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

เอกสารในการใชย้ืน่วีซ่า : 

1.แสกนสีหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หาก

หมดอายุกรุณานําไปต่ออายุก่อนนําส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า ตอ้งสแกน

โดยไม่มีส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้มลูขาดหายไป และชดัเจน (เพ่ือทาํวซี่าออนไลน์) 

2.แสกนรปูถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบนั พ้ืนฉากหลงัรปูตอ้งมีสีขาวเท่าน้ัน รปูจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชดั หา้ม

สวมแวน่สายตา หา้มมีเงา หา้มถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร ์(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 

ขนาด 35 mm x  45 mm หรือ 1.5 x 2 น้ิว 2 รปู (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปท่ีถ่ายเอง) 

3.หลักฐานการทาํงาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่าน้ัน) 

กรณีเป็นพนักงาน  

• จดหมายรบัรองการทํางานจากบริษัท ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วนัเริ่มทํางาน และช่วงเวลาที่อนุมัติใหล้าหยุด พรอ้ม

ประทบัตราของบริษัท 

กรณีเป็นขา้ราชการ/รฐัวสิาหกิจ  

• จดหมายรบัรองจากหน่วยงานและสาํเนาบตัรราชการ พรอ้มประทบัตราองคก์ร 

เกษียณอายุราชการ สาํเนาบตัรขา้ราชการเกษียณอายุ 1 ชุด 

กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

• สําเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พรอ้มทั้งเซ็นช่ือ

รบัรองสาํเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุสาํเนาไม่เกิน 3 เดือน)  

กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่าน้ัน) 

• จดหมายรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู่ และสําเนาบัตรนักศึกษาพรอ้มทั้งเซ็นช่ือรบัรองสําเนา พรอ้ม

ประทับตราสถาบัน 

เด็กอายุตํา่กวา่ 20 ปี  

• จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกบั
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มารดาจะตอ้งมีใบรับรองจากบิดา หรือถา้เด็กไม่ไดเ้ดินทางกับบิดาและมารดา จะตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา พรอ้มมีการรบัรองค่าใชจ่้ายใหก้บับุตร ท่านท่ีบุตรเดินทางไปดว้ยตอ้งไปทาํท่ีสาํนักงานเขตท่ีทาํ

เบียนบา้นอยู(่พรอ้มแนบบตัรประชาชน ของบิดาและมารดา)และตอ้งไปเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ท่ีรบัย่ืนวีซ่า 

4.หลักฐานการเงิน โดยตอ้งขอจากทางธนาคารเท่านั้น พรอ้มถ่ายสาํเนาจากสมุดเงินฝากส่วนตวัยอ้นหลัง 3 เดือน พรอ้ม

หน้าบัญชีหน้าแรก (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสาํเนาหน้าแรกของเล่มท่ีต่อพรอ้มกบัตวัเลขบญัชีเงินฝากเป็นปัจจุบนั) 
5.ขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการขอวซี่า (บริษัทจะส่งใหท่้าน ณ วนัท่ีทาํการจองทวัร)์ 

หมายเหตุ : 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ตํา่กวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 
อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆเพื่อ

ทดแทนเป็นลาํดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึน
ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะ
คาํนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย 
หรือส่ิงของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ 
ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเครื่อง และโรงแรมท่ี
พักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการชําระค่าทัวร์เป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้
หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 
 ในกรณีลกูคา้ดําเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทัวรด์ว้ย

ตัวเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเล่ือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และใน
กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน 
(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคาํยืนยนัวา่ทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หาก
ท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนักงาน แลว้ทวัรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ
ค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะทําให้
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ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้
 โรงแรมหลายแหง่ในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิูตํา่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วง

ฤดรูอ้นเท่าน้ัน 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห่า้มนําติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทําการตรวจอยา่งละเอียด

อีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พรอ้มท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนําข้ึนเคร่ืองได ้และหา้ม
มีรอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาํไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ี่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คณูดว้ยน้ําหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชย
ไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังน้ันจึงไม่
แนะนําใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดังน้ันท่านตอ้ง

ระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชํารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน ใน
ระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 
และผูส้งูอายุ มีโรคประจาํตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  
4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ม่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 

ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
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ใบตอบรบัการเดินทาง 
 

รายการทวัร์...................................................................วันเดินทาง.................................................................. 

ช่ือผู้ติดต่อ.................................................................โทรศัพท.์...................................................................... 

โทรศัพทมื์อถือ........................................แฟกซ์...................................อเีมลล์.................................................... 

กรุณาชําระค่ามดัจําทวัรท่์านละ 30,00 บาท เพือ่เป็นการยืนยนัการจองทวัร ์ 

รายละเอียดบญัชี  ชื่อบญัชี นายอภิวฒัน ์ จิตตป์รารพ 
  ธนาคารกรุงเทพ เลขที่  118-5-07988-4 สาขา  สลีม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 
  ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่  065-2-44652-1 สาขา  สลีม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 
  ธนาคารกสกิรไทย เลขที่  602-2-02988-4 สาขา สลีม ซ.22 ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

(ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยืนยนัการจองทวัรสํ์าหรบัท่านทีม่ดัจําเขา้มาก่อนเท่านั้น) 

เงือ่นไขการยกเลิก 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการย่ืนวีซ่าล่วงหน้า)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจาํ ______ บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจาํ ______ บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)   

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทวัร์     

กรุณาส่งแฟกซส์ํารองที่น ัง่ และ หนา้พาสปอรต์ มาทีแ่ฟกซ ์02-635-1256 

หรือส่งใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย โทร. 02-635-1255 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ 

 

ลงช่ือ............................................................ผู้จอง 

              (............................................................)  

  วันที่................................................ 

ลาํดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) มีวีซ่าเชงเกเกน้

แลว้ วนัท่ี 

หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขท่ี 

สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 
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