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เมาท์เนโบ- วาดิรมั-เพตรา-เดดซี-เจอราช  
 
ก าหนดเดนิทาง  7-13 พฤศจิกายน 2563       
 

 
XX.XX น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมูิ ชัน้ 4   สายการบิน สายการบินรอยลัจอรแ์ดนเนียล 
 
 
00.20 น. บินลดัฟ้าสู่อมัมาน โดยสายการบินรอยลัจอแดนเนียล เท่ียวบินท่ี RJ181 
04.50 น. ถึงสนามบินนานาชาติเมืองอมัมาน ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง ไกดท์อ้งถิน่และรถรอรบัท่าน 

*ท่านสามารถแลกเงินดีนารจ์อรแ์ดน (JOD) และเลือกซือ้ซิมโทรศพัท&อินเตอรเ์นทไดท่ี้ดา้นหนา้สนามบิน 
จากนัน้ น าท่านเดินทางไปยงั เมืองเครัคตัง้อยู่ทางตอนใตข้องประเทศจอรแ์ดน  เมืองแห่งนีม้ีชาวคริสตอ์าศยัอยู่

มาก น าท่านชมปราสาทเครัค (Kerak Castle) ซึ่งเคยเป็นป้อมปราการสมยัสงครามครูเสดแต่ต่อมาก็ถกู
ปล่อยทิง้รา้งเกือบ 500 ปี ปัจจบุนัมบีางส่วนไดร้บัการบูรณะและเปิดใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ชมได้ ปราสาทนีย้งั
เป็นบา้นของพิพิธภณัฑโ์บราณคดีเครคั (Karak Archaeological Museum) ท่ีเก็บสะสมวตัถโุบราณต่างๆ 
ท่ีสามารถบอกเล่าประวติัศาสตรใ์นพืน้ท่ีนีไ้ดเ้ป็นอย่างดี 

จากนัน้ เดินทางต่อสู่ ทะเลทรายวาดิรัม WADI RUM  ทะเลทรายแห่งนีใ้นอดีตเป็นเสน้ทางคาราวาน จาก
ประเทศซาอฯุ เดินทางไปยงัประเทศซีเรีย และปาเสลไตน ์(เคยเป็นท่ีอยู่อาศยัของชาวนาบาเทียนก่อนท่ีจะ
ยา้ยถิ่นฐานไปสรา้งอาณาจกัรอนัยิ่งใหญท่ีเมืองเพตรา) ในศึกสงครามอาหรบัรีโวลทร์ะหว่างปี ค.ศ. 1916–
1918 ทะเลทรายแห่งนีไ้ดถ้กูใชเ้ป็นฐานบญัชาการในการรบของนายทหารชาวองักฤษ ทีอี ลอวเ์รนซ ์และ 
เจา้ชายไฟซาล ผูน้  าแห่งชาวอาหรบัรว่มรบกนัขบัไล่พวกออตโตมนัท่ีเขา้มารุกรานเพือ่ครอบครองดินแดน 
และต่อมายงัไดถ้กูใชเ้ป็นสถานท่ีจริงในการถ่ายท าภาพยนตฮ์อลลีวดูอนัยิ่งใหญ่ในอดีตเร่ือง 
“LAWRENCE OF ARABIA”  (และในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวลัออสการไ์ดถ้ึง 7 รางวลั และ
รางวลัจากสถาบนัอื่นๆ มากกว่า 30 รางวลั น าแสดงโดย Peter O'Toole, Omar Sharif ฯลฯ)  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั 
จากนัน้ น าท่านนั่งรถจี๊บเปิดหลงัคาท่องทะเลทรายท่ีกล่าวขานว่าสวยงามท่ีสดุของโลก ทะยานแหวกผ่านเม็ดทราย

ละเอียดสีสม้อมแดงอนัเงียบสงบท่ีกวา้งใหญ่ไพศาล ท่านจะเห็นว่าสีของเม็ดทรายนัน้ปรบัเปล่ียนไปตาม
แสงของดวงอาทิตย ์ ชมน ้าพุแหง่ลอวเ์รนซ ์ สถานท่ีในอดีตนายทหารชื่อ ทีอี ลอวเ์รนซ ์ ทหารชาวองักฤษ
เคยใชเ้ป็นสถานท่ีพกัและคิดแผนการสูร้บกนัพวกออตโตมนั น าท่านท่องทะเลทรายต่อไปยงัภูเขาคาซารี 

วันแรก   กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  

วันที่สอง  อัมมาน-เครัค-วาดิรมั         (-/L/D) 

http://www.imdb.com/name/nm0001725/
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ชมภาพเขียนแกะสลักก่อนประวตัิศาสตร ์ ท่ีเป็นภาพแกะสลกัของ
ชาวนาบาเทียนท่ีแสดงถึงเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัและรูปภาพต่าง ๆ   น า
ชม Um Fruth Rock Bridge เป็นสะพานหินท่ีเกิดจากความลงตวัของ
ธรรมชาติ มีความสงูประมาณ 15 เมตร จากพืน้ทราย ดแูลว้เป็นภาพ
แปลกตาท่ีธรรมชาติสรา้งสรรคไ์ดอ้ย่างลงตวั สะพานหินนีม้ีขนาดสงูใหญ่
และมั่นคง นกัท่องเท่ียวหลายคนชอบขึน้ไปถ่ายรูปกบัสะพานแห่งนีก้นัมาก ส่ิงท่ีท าใหส้ะพานหินแห่งนีดู้
โดดเด่นก็ตรงท่ีมีแนวภเูขาหินสีเหลืองเป็นฉากหลงัถ่ายรูปออกมาไดอ้ารมณท่ี์แตกต่างจากจดุอื่นๆนั่นเอง   

ค ่า  เช็คอินท่ีพกั Space Village Luxury Camp, Wadi Rum หรือเทียบเท่า 

พิเศษ!!! ทานอาหารมือ้ค ่ารอบกองไฟกลางทะเลทรายในแคมป์ของชาวเบดอูิน  
 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ จากนัน้เดินทางเขา้สู่เมืองเพตรา (เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมอืงเพตราไดร้บั

การประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกปี ค.ศ.1985 และเป็น 
1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยแ์ห่งโลกยคุใหม่ มหานครสีดอกกุหลาบท่ีซ่อนตวัอยู่
ในหบุเขาแห่งโมเสส (Wadi Musa) มีประวติัศาสตรอ์นัยาวนานหลาย
พนัปี เคยเป็นถิ่นท่ีอยู่ของชาวอีโดไมทจ์วบจนกระทั่งถึงยคุรุง่เรืองเฟ่ืองฟู
ในการเขา้มาครอบครองดินแดนของชาวอาหรบัเผ่าเรร่อ่นนาบาเทียน 
ในช่วงระหว่าง 100 ปีกอ่นคริสตกาล - ปี ค.ศ.100 และไดเ้ขา้มาสรา้งอาณาจกัร บา้นเมอืง และส่ิงต่างๆ 
จนกระทั่งในปี ค.ศ.106 นครแห่งนีต้กอยู่ภายใตก้ารปกครองของอาณาจกัรโรมนั ต่อมาไดผ้นึกเมืองแห่งนี้
ใหเ้ป็นหน่ึงในอาณาจกัรโรมนัแห่งแหลมอาระเบียตะวนัออก นครเพตราจึงคราวล่มสลายหมดยคุของ
อาณาจกัรโรมนั ท าใหช้าวเมืองละทิง้บา้นเรอืนจากไป หลงัจากนัน้จึงเกิดแผ่นดินไหวหลายครัง้ท าให้
กลายเป็นนครท่ีสาบสญูไปในท่ีสดุ ต่อมาในปี ค.ศ.1812 นกัส ารวจเสน้ทางชาวสวิสเซอรแ์ลนดช์ื่อ โจฮนัน ์
ลดุวิก เบิรก์ฮาดท ์ไดค้น้พบนครศิลาแห่งนีแ้ละน าไปเขียนในหนงัสือชื่อ “Travel in Syria” จนท าใหเ้ร่ิมเป็น
ท่ีรูจ้กักนัอย่างแพรห่ลายจนถึงปัจจบุนั 

จากนัน้ น าท่านขี่ม้าเข้าสู่นครเพตราเป็นระยะทางประมาณ 800 เมตร (ค่าทิปม้า 5USD/ท่าน ไม่รวมในทัวร)์   
จากนัน้เปล่ียนเป็นเดินเทา้เขา้สู่ The Siq เป็นระยะทาง 1.5 กิโลเมตร ตลอดสองขา้งทางจะเป็นหินสีชมพู
สงูชนัคลา้ยกบัแคนยอนสีหวาน สดุปลายทางของช่องเขา  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนัในเพตรา 
บ่าย ชมมหาวิหารศักดิ์สิทธ์ิ เอล-คาซเนท ์(Al-Khazneh / Treasury) สันนิษฐาน

ว่าสรา้งในช่วงศตวรรษท่ี 1-2 โดยผูป้กครองเมืองในเวลานั้น เป็นวิหารท่ีแกะสลัก
โดยเจาะเขา้ไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 เมตร และมีความกวา้ง 28 
เมตร วิหารแห่งนี้ได้ถูกออกแบบโดยได้รับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้า
ดว้ยกัน เช่น อิยิปต์ กรีกนาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบด้วย 3 หอ้ง คือ หอ้ง
โถงใหญ่ตรงกลาง หอ้งเล็กดา้นซา้ยและขวา เดิมทีเชื่อกนัว่าเป็นท่ีเก็บขมุทรพัยข์องฟาโรอียิปต ์แต่ถายหลัง

วันทีส่าม   วาดิรัม-เพตรา          (B/L/D) 
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ไดม้ีการขดุพบทางเขา้หลุมฟังศพท่ีหนา้วิหาร ท าใหน้กัประวติัศาสตรแ์ละโบราณคดีไดล้งความเป็นตรงกัน
ว่าเป็นสถานท่ีเฉลิมฉลองในงานพิธีส าคญัต่างๆ และใชเ้ป็นท่ีท าพิธีทางศาสนา อีกทัง้เป็นสุสานกษัตริยอ์ีก
ดว้ย  

 น าท่านชมโรงละครโรมัน (ROMAN THEATRE) ท่ีแกะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบท่ีนั่งเท่ากันและมี
ความสมดลุยไ์ดอ้ย่างน่าท่ึง สนันิษฐานเดิมทีสรา้งโดยชาวนาบาเทียน ต่อมาในสมัยท่ีโรมนัเขา้มาปกครอง 
ไดต่้อเติมและสรา้งเพิ่มเติม มีท่ีนั่ง 32 แถว จผุูช้มไดป้ระมาณ 3,000 คน  
อิสระในการเดินชมและถ่ายรูปภายเพตรา้ในมมุวิวต่างๆอย่างเต็มท่ี 

เย็น  รบัประทานอาหารกเย็น   พกัผ่อน  P Quattro Relax 4* หรือเทียบเท่า 
**Option : สามารถเข้าร่วม Petra Night วนัจนัทร ์/ พุธ / พฤหัสบดี** 

ช่วงเวลากิจกรรม 20.30-22.30 (ตั๋วราคาประมาณ 17JD หรือประมาณ 750-800 บาท) 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  น าท่านเดินทางสู่ทะเลเดดซี (เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ทะเลท่ีถกูบนัทึกลงใน

หนงัสือ กินเนสส ์ว่าเป็นจดุท่ีต ่าท่ีสดุในโลก มีความต ่ากว่าระดบัน า้ทะเลถึง 400 เมตรและมีความเค็มท่ีสดุ
ในโลกมากกว่า 20 เปอรเ์ซนตข์องน า้ทะเลทั่วไป ท าใหไ้ม่มีส่ิงมีชีวิตใดเลยอาศยัอยู่ไดใ้นทอ้งทะเลแห่งนี ้  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั  
จากนัน้ มุ่งหนา้ไปยงั เมาท ์เนโบ ดินแดนศกัด์ิสิทธิ์ท่ีตัง้อยู่บนเขาซึ่งเชือ่กนัว่าน่าจะเป็นบริเวณท่ีเสียชีวติและฝัง

ศพของโมเสส ผูน้  าชาวยิวสเ์ดินทางจากอิยิปตม์ายงัเยรูซาเลม ชมพิพิธภัณฑข์นาดย่อม ภายใจเก็บ
ส่ิงของต่าง ๆ ท่ีขดุพบภายในบริเวณนี ้พรอ้มทัง้มีภาพถ่ายต่าง ๆ ภาพถ่ายท่ี
ส าคญัคือภาพท่ี โป๊บ จอหน์ ปอลท่ี 2 เสด็จมาแสวงบุญท่ีน่ีและไดป้ระกาศ
ใหเ้ป็นดินแดนศกัด์ิสิทธิ์ ในปี ค.ศ. 2000 ชมอนุสรณไ์ม้เท้าศักดิส์ิทธแ์หง่

โมเสส ออกแบบเป็นลกัษณะเป็นไมเ้ทา้ในรูปแบบไมก้างเขน โดยอทิุศเป็น
สญัลกัษณข์องโมเสส และพระเยซู   เชญิถ่ายรูป ณ จดุชมวิว โดยในวนัท่ี
ทอ้งฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็นแม่น า้จอรแ์ดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริ
โก และประเทศอิสราเอล ไดจ้ากจดุนีอ้ย่างชดัเจน 

จากนัน้ เดินทางสู่ทะเลเดดซีเพื่อเช็คอินท่ีพกั เชิญท่านอสิระในการลงเล่นน า้ทะเล
เดดซี และ พิสจูน ์ความจริงวา่ท่านลอยตวัไดจ้ริงหรือไม่   และพกัผ่อนหลงัจากเดินทางท่องเท่ียวมาหลาย
วนั (การลงเล่น น า้ในทะเลมีวิธีขัน้ตอนการลงเล่น และขอ้ควรระวงัต่างๆ ควรฟังค าแนะน าจากมคัคเุทศก์
ทอ้งถิ่น) 

เย็น รบัประทานอาหารค ่า พกัผ่อน Ramada Dead Sea Resort 4* หรือเทียบเท่า 
 
 
 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ จากนัน้เดินทางไปยงัเมืองเจอราช (เดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.) 

วันที่สี่       เพตรา-เมาท ์เนโบ -ทะเลเดดซี        (B/L/D) 
 

วันที่ห้า   เดดซ-ีเจอราช-อัมมาน        (B/L/D) 
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เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย  ชมเมืองเจอราช หรือ “เมืองพันเสา” เป็นอดีต 1 ใน 10 หวัเมอืงเอกตะวนัออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจกัร

โรมนั สนันิษฐานว่าเมืองนีน่้าจะถกูสรา้งในราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งนีช้ื่อว่า 
ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งนีไ้ดถ้กูแผ่นดินไหวครัง้ใหญ่ท าลาย และถกูฝังกลบโดยทรายหลงัจากนัน้ก็ไดส้ญู
หายไปเป็นนบัพนัปี ชม ซุม้ประตูกษตัริยเ์ฮเดรียน และ สนามแขง่มา้ฮิปโปโดรม น าท่านเดินเขา้ประตู
ทางทิศใต ้ชม โอวัลพลาซ่า สถานท่ีชมุนมุ พบปะ สงัสรรคข์องชาวเมือง, วิหารเทพซีอสุ ฯลฯ โรงละครทาง
ทิศใต ้(สรา้งในราวปี ค.ศ. 90-92 จผุูช้มไดถ้ึง 3,000 คน มีจดุเสียงสะทอ้นตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบ
กบัความอศัจรรย ์ เพยีงพดูเบา ๆ ก็จะมีเสียงสะทอ้นกอ้งเขา้มาในหขูองเรา ชม วหิารเทพีอารเ์ทมิส เป็น
เทพีประจ าเมืองเจอราช สรา้งในราวปี ค.ศ. 150 สรา้งขึน้พื่อใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรบัท าพิธีบวงสรวง และบูชา
ยญัต่อเทพีองคนี์ ้แบ่งเป็น 3 ชัน้ คือ ชัน้นอก ชัน้กลาง ชัน้ใน น าท่านเดินเขา้สู่ ถนนคารโ์ด หรือ ถนนโค
ลอนเนด ถนนสายหลกัท่ีใชเ้ขา้-ออกเมืองแห่งนี ้บนถนนนัน้ยงัมีริว้รอยทางของลอ้รถมา้, ฝาท่อระบายน า้, 
ซุม้โคมไฟ, บอ่น า้ด่ืมของมา้ ชม น ้าพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สรา้งในราวปี ค.ศ. 191 เพื่ออทิุศแด่
เทพธิดาแห่งขนุเขา ซึ่งเป็นท่ีนบัถือของชาวเมอืงแห่งนี ้มีท่ีพ่นน า้เป็นรูปหวัสิงโตทัง้เจ็ด และตกแต่งดว้ยเทพ
ต่างๆ ประจ าซุม้ดา้นบนของน า้พ ุฯลฯ 

เย็น เดินทางกลบัสู่เมืองอมัมาน 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า พกัผ่อน Amman 4*   
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ชมย่านเมอืงเก่า, ตลาดใจกลางเมือง ฯลฯ  ใหอ้ิสระท่านชอ้ปปิ้งท่ี Middletown 

Street เป็นย่านชอ้ปปิ้งท่ีมีสินคา้มากมายใหท่้านไดเ้ลือกซือ้สินคา้ก่อนกลบับา้น 
   ชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมานเมืองหลวงท่ีตั้งอยู่บนภูเขา 7 ลูก และมีประวัติศาสตรย์าวนานมากกว่า 

6,000 ปี ผ่านชมย่านเมืองเก่า , เมืองใหม่, ย่านธุรกิจ, ตลาดใจกลางเมือง, ย่านคนรวย ฯลฯ  
ชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (CITADEL) ถูกสรา้งขึน้เพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบ้าน การเมืองต่าง ๆ
รอบเมือง เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของเมืองแห่งนี ้โดยมีฉากหลังเป็นโรงละครโรมันท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศจอรแ์ดน จุผู้ชมได้ถึง 6,000 คน และ ตึกรามบ้านช่องท่ีตั้งอยู่บนภูเขาสูงอัน
แปลกตายิ่งนกั ในบริเวณเดียวกนัยงัมี โรงละครโรมัน (Roman Theater) อีกดว้ย  
ชม วิหารเฮอรค์ิวลิส ท่ีสนันิษฐานว่าน่าจะถกูสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 161–180 ในสมัยโรมัน พระราชวัง
เก่าอุมเมยาด สรา้งขึน้ในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผูน้  าชาวมุสลิม ของราชวงศ ์ในสมัยมุสลิมไดเ้ขา้มา
ปกครองประเทศจอรแ์ดน ซึ่งภายในประกอบหอ้งท างาน, หอ้งรบัแขก ฯลฯ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าท่านชม กลุ่มปราสาทในทะเลทราย (Desert Castles)  เป็นกลุ่มปราสาทเล็กๆ ท่ีกระจายอยู่ใน

ทะเลทรายห่างจากตวัเมืองอัมมานประมาณ 60 กิโลเมตร Qasr Kharana เป็นปราสาทเก่าแก่ก่อสรา้งใน
ศตวรรษท่ี 8 มีรูปทรงส่ีเหล่ียมดูคงทน ถึงแมผ่้านการเวลามาเน่ินนาน แต่ก็ยังมีความสมบูรณ์อยู่ไดอ้ย่าง

วันที่หก   อัมมาน           (B/L/D) 
 



Bee Journey Life Co.,Ltd. 
Tel : +66(0)2-5874982, Fax : 02-5874983 

น่าอัศจรรยศ ชม Quseir Amra และ Al-Azraq Castle ซึ่งทางสามแห่งล่วนมีลักษณะการก่อสร้างท่ี
แตกต่างกนั จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่กรุงอมัมาน 

จากนัน้  น าท่านช้อปป้ิงที่ห้าง City Mall เป็นหา้งใหญ่ท่ีมีของแบรนดเ์นมมากมาย    
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า  จากนัน้ เดินทางไปยงัสนามบิน และเช็คอินตั๋วเครื่องบิน 
 
 
02.15 น. บินลดัฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินรอยลัจอรแ์ดนเนียล เท่ียวบินท่ี RJ180 
15.25 น. เดินทางถึงสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 
  
อัตราค่าบริการ 
เดินทาง 7-13 พฤศจิกายน 2563  

จ านวนผู้เดินทาง ราคารวมตั๋วเคร่ืองบิน 
  

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 

16 ท่านขึน้ไป 65,900.- 7,500.- 
**เป็นการประมาณราคาล่วงหน้า กรุณาอัพเดทราคาอีกคร้ังช่วงหลังเดือนมิถุนายน**  
ราคารวม  
-โรงแรมที่พกัตามระบุ พรอ้มอาหารเชา้ของโรงแรม 
-พาหนะน าเท่ียว พรอ้มไกดท์อ้งถิ่นภาษาองักฤษดแูลตลอดทริป 
-อาหารทกุมือ้ตามระบุในโปรแกรม , น า้ด่ืม 2 ขวด (500ml) ต่อวนั   
-ค่าเขา้ชมสถานท่ีทกุแห่ง ยกเวน้การเขา้ชมหอ้งแสดงพิเศษต่างๆ 
-ค่ามา้ระยะ 800 เมตร เขา้สู่เพตราในทริปกลางวนั (ไม่รวมทิปมา้ 5USD/คน)  
-หวัหนา้ทวัรไ์ทยดแูลจากประเทศไทยและอ านวยความสะดวกตลอดทริป 
ราคาไม่รวม 
-ทิปไกดท์อ้งถิ่น + ทิปคนขบัรถหลกั จ านวน 45USD/คน ตลอดทริป  
-ทิปมา้ ประมาณ 5USD/คน ,หอ้งน า้สาธารณะ ประมาณ 1USD/คน ผูใ้หบ้ริการอื่นๆตลอดทริป 
-ค่าผา้เช็คตวั ชดุสปาในโรงแรมท่ี Dead Sea 
การจองทัวร ์
❖ กรุณาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ าท่านละ 30,000 บาท พรอ้มกบัส่งหลกัฐานการโอนเงนิมายงับรษิทั 

พรอ้มกบัส่งหนา้พาสปอรต์เพื่อยนืยนัการจองมายงับรษิัทฯ 
❖ กรุณาช าระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัเดนิทาง   
การยกเลิกการเดินทาง 

1. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 50 วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย ท่านละ 30,000.- บาท *ค่าตัว๋เครื่องบนิอาจไมส่ามารถคนืเงนิ
ได ้เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 

 2. ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 40   วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์
 3. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 39 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมด 

วันที่เจ็ด         อัมมาน-กรุงเทพฯ 


