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จุดเด่นของทัวร์เรา
1. เราคือผูบ้ ุกเบิกเส้นทางตะวันออกกลาง
และประเทศจอร์แดนอย่างจริงจัง เป็ น
บริษัทฯแรกของไทยที่มียอดเป็ นอันดับ 1
มาตลอด 10 ปี จึงมีช่วงเวลาและวัน
เดินทางให้คนเลือกได้มากกว่า
2. รายการท่องเที่ยวที่จดั อย่างลงตัวเพื่อให้
เหมาะกับนักท่องเที่ยวคนไทยมากที่สุดไม่
ต้องเดินทางย้อนไป ย้อนมา เที่ยวสบาย
3. เราคือบริษัทฯของคนไทยที่มีรากฐานและ
ดาเนิ นธุรกิจมานาน ท่านจึงมัง่ ใจได้ว่าเรา
จะสามารถ รับผิดชอบและดูแลท่านใน
กรณีที่เกิดปั ญหาระหว่างการเดินทาง
4. เราเลือกโรงแรมที่มีความสะดวกสบาย
นอนตัวเมืองอัมมาน 2 คืน นอนเพตร้า 1
คืน / นอนอคาบา 1 คืน /(ไม่นอนเดดซี
เนื่ องจากที่เดดซีไม่มีกิจกรรมอะไร
น่ าสนใจ มีแค่ทะเลเดดซีเท่านั้น ทาให้เรา
เสียเวลาเปลี่ยน โรงแรมและยังพลาด
โอกาส ในการ SHOPPING ที่มีทางเลือก
มากมายที่กรุงอัมมาน)
5. เราใช้โรงแรม ระดับ 4 ดาว ทั้งที่อมั มาน
– อควาบา – และเพตร้า

-กรณีที่กรุ๊ฟ ออกเดินทางมากกว่า 20
ท่าน เรา จะใช้รถ BUS ใหญ่ มี WIFI ON
BUS
-กรณี ที่กรุ๊ฟเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้รถ BUS เล็ก
18 ที่นัง่ ในการเดินทางซึ่งBUSเล็กไม่มี
WIFI ON BUS

อาหารการกิ น ของประเทศ
จอร์ แ ดน เนื่ องจากประเทศ
จอ ร์ แ ด น นั้ น นั บ ถื อศ าส น า
อิ ส ลาม อาห ารนั้ น ย่ อ มไม่ มี
ส่วนผสมของเนื้ อหมู อาหาร
ส่ ว นใหญ่ เน้ น แป้ ง ไก่ แกะ
ปลาและผั ก และสารพั ด แป้ ง
นานาชนิ ด อาหารสไตล์ บ าร์บี
คิว อาหารสไตล์เลบานอน (ผั ก
ใบเขี ย วไม่ค่ อยมี แต่ มะเขื อ เทศ
ประเทศนี้ กรอบ อร่ อ ยมาก )
และผั ก ดอง เช่ น แตงกว่ า ดอง
พริ ก ดอง หั วไซเท้า ดอง แครอ
ท ด อ ง กิ น กั บ ซ อ ส ค รี ม
หลากหลายชนิ ด ให้ เลื อ กสรร
และที่ไม่ควรพลาด นั้ นคือบาร์บี
คิวจานใหญ่ แห่ ง กรุ งอัมมาน ซึ่ ง
ร้ า น นี้ ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล จ า ก
TRIPADVISOR ด้วย
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***** จุดเด่นน่าสนใจทัวร์ของเรา*****
1. เราคือผูบ้ ุกเบิกเส้นทางตะวันออกกลาง และประเทศจอร์แดนอย่างจริงจัง เป็ นบริษทั ฯแรกของไทยที่มียอดเป็ นอันดับ 1 มา

ตลอด 10 ปี จึงมีช่วงเวลาและวันเดินทางให้คนเลือกได้มากกว่า
2. รายการท่องเที่ยวที่จดั อย่างลงตัว เพื่อให้เหมาะกับนักท่องเที่ยวคนไทยมากที่สุดไม่ตอ้ งเดินทางย้อนไป ย้อนมา เที่ยวสบาย กา
รันตีถงึ คุณภาพและราคาที่จะไม่มีบริษัทฯใด ให้คุณได้มากกว่าแน่ นอน
3. เราใช้โรงแรม ระดับ 4 ดาว เราเลือกโรงแรมที่มีความสะดวกสบาย นอนเพตร้า 1 คืน / นอนอควาบา 1 คืน / นอนที่กรุง
อัมมานเมืองหลวง 2 คืน (ไม่นอนเดดซีเนื่ องจากที่เดดซีไม่มีกิจกรรมอะไรน่ าสนใจ มีแค่ทะเลเดดซีเท่านั้น ทาให้เราเสียเวลา
เปลี่ยน โรงแรมและยังพลาดโอกาส ในการ SHOPPING ที่มที างเลือกมากมายที่กรุงอัมมาน)
4. กรณีที่กรุฟ๊ ออกเดินทางมากกว่า 20 ท่าน เรา จะใช้รถ BUS ใหญ่ มี WIFI ON BUS // และกรณี ที่กรุฟ๊ เดินทางน้อยกว่า
15 ท่าน เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้รถ BUS เล็ก 18 ทีน่ ั ่งในการเดินทาง //รถเล็กไม่มี WIFI ON BUS ค่ะ
5. อาหารการกินของประเทศจอร์แดน เนื่ องจากประเทศจอร์แดนนั้น นับถือศาสนาอิสลาม อาหารนั้นย่อมไม่มสี ่วนผสมของเนื้ อ
หมู อาหารส่วนใหญ่ เน้น แป้ง ไก่ แกะ ปลาและผัก และสารพัดแป้งนานาชนิ ด อาหารสไตล์บาร์บีคิว อาหารสไตล์เลบานอน
(ผักใบเขียวไม่ค่อยมี แต่มะเขือเทศประเทศนี้ กรอบ อร่อยมาก ) และผักดอง เช่นแตงกว่าดอง พริกดอง หัวไซเท้าดอง แครอทด
อง กินกับซอสครีมหลากหลายชนิดให้เลือกสรร และที่ไม่ควรพลาด นั้นคือบาร์บีคิวจานใหญ่แห่งกรุงอัมมาน ซึง่ ร้านนี้ ได้รบั รางวัล
จาก TRIPADVISOR ด้วย
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วันแรก (-/-/-)

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

21.30 น.พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชั้น 4
เคาน์เตอร์ Q1-Q5 ประตู 8 โดยสายการบิน ROYAL JORDANIAN เที่ยวบินที่ RJ 181
พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
วันที่สอง (B/L/D)

อัมมาน – มาดาบา –MOUNT NEBO – เครัค– เมืองอคาบา

00.25 น.ออกเดินทาง สู่ เมืองอัมมาน (AMM) โดยสายการบิน ROYAL JORDANIAN เที่ยวบินที่ RJ 181

05.10 น.เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ (AMM อัมมาน ควีน อาเลีย QUEEN ALIA)
ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน ใช้เวลาในการเดินทาง 8 ชั ่วโมง 55 นาที
จะมีเจ้าหน้าที่ดา้ น VISA มาคอยอานวยความสะดวกแก่คณะทัวร์ (เวลาท้องถิน่ ช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั ่วโมง)

เช้ า

เมืองหลวงของประเทศจอร์แดน หรือ ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนศูนย์กลางแห่งตะวันออกกลางที่มีการผสมผสาน
ความเก่าแก่เข้ากับยุคสมัยปั จจุบนั หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว
รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ออกจากประตูไป ทางด้านซ้ายมือ ท่านสามารถแลกเงิน,ซื้ อSIM INTERNET ได้
เลย ราคา ณ วันที่ 6 JUN 18 ล่าสุด // ราคาขึ้ นอยูก่ บั GB
-INTERNET BUNDLE 6GB = 17 USD , 12GB = 19 USD , 18GB = 22 USD
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองมาดาบา (ประมาณ 50 กิโลเมตร) อดีตเส้นทางสาคัญสมัยโรมัน ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แห่ง
เยรูซาเล็ม และเมืองแห่งเรื่องราวของโมเสสที่สาคัญทางหน้าประวัติศาสตร์ของศาสนายูดา, คริสต์ และอิสลาม ยัง
เป็ นศูนย์กลางที่ขนชื
ึ้ ่อเรื่องการทาโมเสก เป็ นศิลปะการตกแต่งด้วยชิ้ นแก้ว , หิน, หรือกระเบื้ องชิ้ นเล็กๆ ซึ่งใช้ในการ
ตกแต่งมหาวิหาร หรือในปั จจุบนั ใช้ประยุกต์ในการตกแต่งบ้านเรือนหรือ เมืองแห่งโมเสก ชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์
แห่งเซนต์จอร์จ ถูกสร้างในราวปี ค.ศ. 600
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ยุคของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3
ล้านชิ้ นแสดงถึงพื้ นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนี ยน, เยรูซาเลม, แม่น้ าจอร์แดน, ทะเล
เดดซี, เขาไซนาย, อียิปต์ ฯลฯ

น าท่า นเดิ น ทางสู่ ยอดเขาเมาท์เนโบ MOUNT NEBO มี ค วามสูง 817 เมตร จากระดั บน้ าทะเล เชื่อกันว่าเป็ น
สถานที่ฝังศพของโมเสส ผูน้ าชาวยิวส์ที่เดินทางจากอิยิปต์มายังเยรูซาเลม และเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่ งของ
จอร์แดน ที่แห่งนี้ เป็ นสถานที่สุดท้ายของโมเสส ก่อ นจะชี้ ทางให้ผู้สืบทอดนาพาผู้คนไปยังดินแดนพันธสัญญา ใน
ประเทศอิสราเอลปั จจุบัน เมื่อยืนอยู่บนยอดเขาจะมองไปเห็นดินแดนแห่งพันธะสัญญา THE PROMISED LAND ที่
โมเสสเคยเห็นบนยอดเขานี้ และเป็ นที่จาริกแสวงบุญของชาวคริสต์มาแต่โบราณ และโบสถ์บนยอดเขาได้ถูกสร้างขึ้ น
ในปลายศตวรรษที่สี่เพื่อเป็ นการบ่งชี้ จุด ที่ค าดว่าโมเสสเสีย ชีวิต MOUNT NEBOยังเคยเป็ นสถานที่ม าเยือ นของ
สันตะปาปา ของศาสนาคริสต์ โดยสัน ตะปาปาจอห์นปอลที่ 2 ได้ม าแวะพานั กที่นี่ ระหว่างการเดินทางไปเยือ น
ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ และได้ปลูกต้นมะกอก สัญญลักษณ์ของสันติภาพไว้ขา้ งๆโบสถ์ไบแซนไทน์ดว้ ย

ชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ภายในเก็บสิ่งของต่าง ๆ ที่ขุดพบภายในบริเวณนี้ พร้อมทั้งมีภาพถ่ายต่าง ๆ ภาพถ่ายที่
สาคัญคือภาพที่โป๊ บ จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่นี่และได้ประกาศให้เป็ นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ในปี ค.ศ. 2000
ชมอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส ออกแบบเป็ นลักษณะเป็ นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็ น
สัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู เชิญถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวันที่ทอ้ งฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น้ า
จอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ได้จากจุดนี้ อย่างชัดเจน
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
จากนั้นนาท่าน สู่เมืองเครัค ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั งดงามข้างทาง
ระหว่ า งทางขึ้ นสู่ เ ขา โดยเฉพาะบริ เ วณ ที่ ถู ก เรี ย กขานกั น ว่ า เป็ น “แกรนด์ แ คนยอน แห่ งจอร์แ ดน ”
"AL KARAK CASTLE’’”ปราสาทเครัค ตั้งอยู่ที่เมือ งเครัค ทางตอนกลางของประเทศจอร์แดน นับเป็ นปราสาทที่มี
ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ งในช่วงยุคสงครามครูเสด จากประวัติศาสตร์สงครามครูเสดเป็ นสงครามระหว่างคริสเตียนจาก
ยุโรปและชาวมุสลิมซึ่งยึดครองพื้ นที่แถบนี้ รวมทั้งนครเยรูซาเล็ม นครศักดิ์สิทธิ์และสัญลักษณ์ของศาสนาอับราฮัม
หลักทั้งสาม (ศาสนายูดาย ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม) โดยชาวคริสต์ตอ้ งการฟื้ นฟูการเข้าถึงที่ศักดิ์สิทธิ์ใน
และใกล้เยรูซาเล็มปราสาทเครัคแห่งนี้ สร้างในศตวรรษที่ 12 ปี ค.ศ. 1115 โดย King Baldwin ที่ 1 แห่งเยรูซาเลม
เพื่อเป็ นจุดยุทธศาสตร์ในการควบคุมกองคาราวานในเส้นทางการค้าขายที่เชื่อกับประเทศอียิปต์ไปยังกรุงดามัสกัส
ประเทศซีเรีย โดยตั วปราสาทสร้างด้ว ยหิน กาแพงทรงสี่เหลี่ย มผืนผ้า หลังคาโค้งยาว แล้วก็เจาะร่องแสงเล็ก ๆ
ลักษณะแบบนี้ ทาให้ง่ายต่อการป้ องกันศัตรูปัจจุบนั สถานที่แห่งนี้ ยังคงเหลือโครงสร้างที่สมบูรณ์ การแวะเยี่ยมชมที่นี่
ทาให้เราได้เห็นมุมมองของการทาสงครามสมัยประวัติศาสตร์ (ครูเสด)

คา่

หลังจากนั้นนาทุกท่านเดินทางสู่อควาบา (ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชั ่วโมง 30 นาที )
 บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
 นาท่านเข้าพักโรงแรม ระดับ 4 ดาว CITY TOWER HOTEL@AQABA หรือเทียบเท่า
*** หมายเหตุ สาหรับท่านใดที่จะลงเล่นน้ า ดาน้ าดูปะการัง นาเสื้ อผ้าของใช้สว่ นตัวไปเปลี่ยนที่หอ้ งน้ า
ของเรือ พรุง้ นี้ ด้วย **

วันที่สาม (B/L/D) อควาบา- BOAT CRUISE INCL LUNCH – WADIRUM – JEEP TOUR – PETRA
เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่เมืองอาคาบา ซึง่ เป็ นเมืองท่า และเมืองท่องเทีย่ วตากอากาศที่สาคัญของประเทศจอร์แดน เป็ น
เมืองแห่งเดียวของประเทศจอร์แดนที่ถูกประกาศให้เป็ นเมืองปลอดภาษี มีประชากรอาศัยราว 70,000 คน ตั้งอยู่
ใกล้ๆ กับฉนวนกาซาฝั่งตรงข้าม คืออิสราเอล โดยมีทะเลแดงคัน่ เป็ นเมืองค่อนข้างทันสมัยแต่ก็มีวฒ
ั นธรรมของ
จอร์แดนมากพอสมควร และมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ เสาธงสูงที่สุดในโลกซึ่งได้รบั การบันทึกไว้ใน Guinness Book of
World Records ด้วย
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นาท่านลงเรือท้องกระจก (GLASS BOAT) เล่นน้าตามอัธยาศัย (ใช้เวลาประมาณ 3 – 4 ชั ่วโมง)

น้ าทะเลที่นี่ใสมาก แต่ดว้ ยความลึกและการมองผ่านกระจกหนาจึงทาให้ดูปะการังและซากเรือไม่ค่อยชัดมาก
นาท่านแล่นสู่จุดที่ชมปะการัง ลึกแค่ประมาณ 5 - 6 เมตร ส่วนจุดเรือจมลึกประมาณ 27 เมตร ปะการังโดยส่วน
ใหญ่ไม่ค่อยมีสีสรร สัตว์ทะเล เช่น ปลาสิงโต ปลานกแก้ว Goby fish ปลิงทะเล หอยเม่น และยังเป็ นแหล่งดาน้ าลึก
ที่มี ชื่ อ เสี ย งอี ก ด้ว ย ทะเลที่ นี้ มี น่ านน้ าครอบคลุม ถึง 4 ประเทศ คื อ ประเทศจอร์แดน, อิ ส ราเอล, อิ ยิป ต์ และ
ซาอุ ดิ อ าระเบีย ชมความใสของน้ าทะเล,ชมปะการัง, ปลาทะเลหลากหลายชนิ ด , เม่ นทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ
(ทะเลแดงเป็ นทะเลแห่งประวัติสาสตร์ ที่ได้มีการกล่าวขานในพระคัมภีรข์ องศาสนาคริสต์ว่าทะเลแห่งนี้ เป็ นสถานที่
โมเสสได้ทาอัศจรรย์ โดยการชูไม้เท้าแหวกทะเลแดงเป็ นทางเดินพาชาวอิสราเอลหนี ให้รอดพ้นจากการตามล่าของ
ทหารอิยิปต์ เพื่อจับไปเป็ นทาสของอียิปต์ และจุดมุ่งหมายเพื่อเดินทางไปสู่แผ่นดินแห่งพันธะสัญญาที่พระเป็ นเจ้า
ทรงมอบให้กบั ชาวอิสราเอล นั ่นคือก็คือกรุงเยรูซาเลมในปั จจุบนั )

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน BBQ บนเรือ
อาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ ต์บนเรือ มีทั้งปลา ไก่ และแกะบาร์บีคิว ทานกับผักสลัดและแป้ งโรตี

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรมั (WADI RUM) ใช้เวลาประมาณ 1 ชั ่วโมง 40 นาที
ทะเลทรายแห่งนี้ ในอดีตเป็ นเส้นทางคาราวานจากประเทศซาอุฯ เดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน์
(เคยเป็ นที่อยูอ่ าศัยของชาวนาบาเทียนก่อนที่จะย้ายถิน่ ฐานไปสร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ที่เมืองเพตร้า) ในศึก
สงครามอาหรับรีโวลท์ระหว่างปี ค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแห่งนี้ ได้ถูกใช้เป็ นฐานบัญชาการในการรบของ
นายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอว์เรนซ์และเจ้าชายไฟซาล ผูน้ าแห่งชาวอาหรับร่วมรบกันขับไล่พวกออตโตมันที่เข้ามา
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รุกรานเพื่อครอบครองดินแดนและต่อมายังได้ถูกใช้เป็ นสถานที่จริงในการถ่ายทาภาพยนต์ฮอลลีวูดอันยิ่งใหญ่ในอดีต
เรื่อง “LAWRENCE OF ARABIA” (และในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวัลออสการ์ได้ถึง 7 รางวัล และรางวัลจาก
สถาบันอื่นๆ มากกว่า 30 รางวัล นาแสดงโดย PETER O'TOOLE, OMAR SHARIF

นาท่าน นั ่งรถกระบะเปิ ดหลังคารับบรรยาอากาศท่องทะเลทรายที่ถูก กล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนี่ ง
ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีสม้ อมแดงอันเงียบสงบที่กว้างใหญ่ไพศาล (สีของเม็ดทราบนั้นปรับเปลี่ยนไปตามแสงของดวง
อาทิตย์) ชมน้าพุแห่งลอว์เรนซ์ สถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอี ลอว์เรนซ์ ทหารชาวอังกฤษใช้เป็ นสถานที่พกั และคิด
แผนการสูร้ บกันพวกออตโตมัน

คา่

นาท่านเดินทางสู่เมืองอควาบาเมืองท่าและเมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่สาคัญของประเทศจอร์แดนเป็ นเมืองแห่ง
เดียวของประเทศจอร์แดนที่ถกู ประกาศให้เป็ นเมืองปลอดภาษีมีประชากรอาศัยราว 70,000 คน
บริการอาหารคา่ ณ กลางทะเลทราย CAMP WADI RUM
 นาท่านเข้าพักโรงแรม PETRA PANORAMA HOTELระดับ 4 @PETRA หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ (B/L/D)
เช้ า

PETRA – AMMAN อัมมาน

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสูเ่ มืองเพตร้า (ได้รบั การประกาศให้เป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านทัว่ โลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07)
มหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส (WADI MUSA)
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มีประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานหลายพันปี เคยเป็ นถิ่นที่อยู่อาศัยทั้งชาวอีโดไมท์จวบจนกระทัง่ ถึงยุครุ่งเรืองเฟื่ องฟูในการ
เข้ามาครอบครองดินแดนของชาวอาหรับเผ่าเร่ร่อนนาบาเทียนในช่วงระหว่าง 100 ปี ก่อนคริสตกาล – ปี ค.ศ 100
และได้เข้ามาสร้างอาณาจักร, บ้านเมือง ฯลฯ จนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 106 นครแห่งนี้ ตกอยู่ภายใต้การปกครองของ
อาณาจักรโรมันที่นาโดย กษัตริยท์ ราจัน และได้ผนึ กเมืองแห่งนี้ ให้เป็ นหนึ่ งในอาณาจักรโรมันแห่งแหลมอาระเบีย
ตะวันออก

(ทุกท่านสามารถขี่มา้ ภายในเส้นทางที่มา้ เดินในเพตราได้ ซึ่งรวมอยู่ใน
ค่าบัตรแล้ว เพียงแต่ตอ้ งจ่ายค่าทิปแก่คนจูงม้า ท่านละ 5 USD ต่อท่าน /
ต่อเที่ยว หรือแล้วแต่การต่อรองราคา กับคนจูงม้า
กรณีอยากขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ สอบถามโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่หรือ
สอบถามที่หวั หน้าทัวร์)
ระยะทางที่เดินเข้าไปในเพตรา ประมาณ 800 เมตร บนถนนทรายเพื่อตรงเข้าสู่หน้าเมืองพร้อมชมทัศนี ยภาพรอบ
ข้างที่เป็ นภูเขาทั้งสองฝั่ง ธารน้ า คลังสมบัติ ภูเขาทั้งสองฝั่งที่มีรูปร่างหน้าตาต่างกันออกไป
นาท่านเดินเท้าเข้าสู่ถนนเข้าเมือง THE SIQ เป็ นช่องทางเดินที่ขนาบสองฝั่งด้วยหน้าผา กว่า 1.5 กิโลเมตรที่เกิด
จากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน้ าเมือ่ หลายล้านปี ก่อน ส่วนใหญ่ทางเดินร่มๆ สบายๆ (ทางเดิน
ค่อนข้างลาดลง ไม่เหนื่ อย ระหว่างทางก็มีมุมสวยๆ ให้เก็บภาพเรื่อยๆ และมีบรรดาคนมาขายของที่ระลึก เดินชม
ความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชันทั้ง 2 ข้างคล้ายกับแคนยอนน้อย ๆ และ สิ่งก่อสร้าง รูปปั้ นแกะสลัก ต่างๆ

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
จากนั้นนาทุกท่านเดินทางกลับ สู่อมั มาน AMMAN ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั ่วโมง
คา่
บริการอาหารคา่ ณ ร้านอาหาร
 นาท่านเข้าพักโรงแรมระดับ 4 ดาว AL THURAYA HOTEL @AMMAN หรือเทียบเท่า
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วันที่หา้ (B/L/D)
เช้ า

อัมมาน – อัจลุน –เจอราช - ทะเล DEAD SAE – อัมมาน

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางไปยังเมืองอัจลุน (AJLOUN CASTLE) ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชั ่วโมง 40 นาที
อยู่ทางด้านเหนื อของเมืองเจอราชไปเล็กน้อยเมืองที่ตงั้ อยู่บนภูเขาสูงที่หอ้ มล้อมไปด้วยป่ าต้นสนและต้นมะกอก
ชมปราสาทแห่งเมืองอัจลุนถูกสร้างโดยพวกนักรบมุสลิม ในปี ค.ศ. 1184 -1185 ใช้เป็ นป้ อมทหารในการต่อสูร้ บ
กับพวกนักรบครูเสด และในปี ค.ศ. 1260 ถูกเข้าทาลายโดยกองทัพมองโกลส์

นาท่านเดินทางขึ้ นสู่ทางเหนื อของประเทศจอร์แดน เพื่อ ชมนครเจอราช (JERASH) หรือ“เมืองพันเสา”เป็ นอดีต 1
ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน สันนิ ษฐานว่าเมืองนี้ น่าจะถูกสร้างในราว 200 – 100
ปี ก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งนี้ ชื่อว่า ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งนี้ ได้ถูกแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทาลาย และถูก
ฝังกลบโดยทรายหลังจากนั้นก็ได้สูญหายไปเป็ นนับพันปี
ชมซุม้ ประตูกษัตรย์เฮเดรียนและสนามแข่งม้าฮิปโปโดรม

นาท่านเดินเข้าประตูทางทิศใต้ ชมโอวัลพลาซ่า สถานที่ชมุ นุ ม พบปะ สังสรรค์ของชาวเมือง, วิหารเทพซีอุสฯลฯโรงละคร
ทางทิศใต้(สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92) จุผชู ้ มได้ถงึ 3,000 คน มีจดุ เสียงสะท้อนตรงกลางโรงละคร

เชิญทดสอบกับความอัศจรรย์เพียงพูดเบา ๆก็จะมีเสียงสะท้อนก้องเข้ามาในหูของเรา
ชมวิหารเทพีอาร์เทมิส เป็ นเทพีประจาเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างขึ้ นพื่อใช้เป็ นสถานที่สาหรับทา
พิธีบวงสรวง และบูชายัญต่อเทพีองค์นี้ แบ่งเป็ น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นใน
นาท่านเดินเข้าสู่ ถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักที่ใช้เข้า-ออกเมืองแห่งนี้ บนถนนนั้นยังมีรวรอย
ิ้
ทางของล้อรถม้า,ฝาท่อระบายน้ า,ซุม้ โคมไฟ,บ่อน้ าดื่มของม้า
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ชมน้าพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สร้างในราวปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็ นที่นับถือของ
ชาวเมืองแห่งนี้ มีที่พ่นน้ าเป็ นรูปหัวสิงโตทั้งเจ็ด และตกแต่งด้วยเทพต่างๆ ประจาซุม้ ด้านบนของน้ าพุฯลฯ
ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดินทางสู่ทะเลเดดซี ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั ่วโมง 40 นาที

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ ต์ INTERNATIONAL)
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (DEAD SEA) ทะเลสาบเดดซีตั้งอยู่พรมแดนระหว่างอิสราเอลและจอร์แดน
เกิดจากน้ าที่ไหลมาจากลาธารในจอร์แดน มี ส่วนผสมของโซเดีย มและแมกนี เซีย ม ทาปฏิกิริยากับน้ าพุรอ้ นที่อ ยู่
ด้านล่างทะเลสาบ โดยมีความเค็ม มากกว่าทะเลอื่นถึง 4 เท่า มีความยาว 76 กิโลเมตร กว้างถึง 18 กิโลเมตร มีจุด
ลึกที่สุดคือ 400 เมตร และอยู่ตา่ กว่าระดับน้ าทะเล 417.5 เมตร นับเป็ นพื้ นที่ที่อยู่ตา่ กว่าระดับน้ าทะเลมากที่สุดใน
โลก น้ าในทะเลเดดซีมีความหนาแน่ นมาก มีเกลือละลายในน้ าถึง 25% จึงทาให้วตั ถุลอยเหนื อน้ า แม้แต่คนว่ายน้ า
ไม่เป็ นก็ลอยตัวได้ในเดดซีและถูกบันทึกลงในหนังสือ กินเนสส์ ว่า เป็ นจุดที่ตา่ ที่สุดในโลก เชิญท่าน อิสระในการลง
เล่นน้าทะเลและพิสูจน์ ความจริงว่าท่านลอยตัวได้จริงหรือไม่

(การลงเล่นน้าในทะเลนั้นมีวิธีข้นั ตอนการลงเล่น และข้อควรระวังต่างๆ ควรฟังคาแนะนาจากมัคคุเทศก์
ท้องถิน่ และหัวหน้าทัวร์)
นาท่านเดินทางเข้า สู่กรุงอัมมาน ระหว่างทางแวะซื้ อผลิตภัณฑ์ที่ทาจากเดดซี เช่น โคลนพอกตัว พอกหน้า สบู่
และสินค้าอื่นที่ทาจากเดดซีอีกมากมาย จากนั้นเดินทางต่อสู่กรุงอัมมาน

คา่

 บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
 นาท่านเข้าพักโรงแรมระดับ 4 ดาว AL THURAYA HOTEL @AMMAN หรือเทียบเท่า
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วันที่หก (B/L/D) AMMAN CITADEL – ROMANS THEATER –DESERT CASTLES กลุ่มปราสาทในทะเลทราย
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมาน เมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนภูเขา7ลูกและมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า
6,000 ปี ผ่านชมย่านเมืองเก่า,เมืองใหม่,ย่านธุรกิจ,ตลาดใจกลางเมือง,ย่านคนรวย ฯลฯ
ชมป้ อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (CITDAEL) ถูกสร้างขึ้ นเพื่อเป็ นจุดสังเกตเหตุ
บ้าน การเมืองต่ างๆรอบเมือ งเชิญอิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิว ที่สวยที่สุดของเมือ ง
แห่งนี้ โดยมีฉากหลังเป็ น โรละครโรมัน ROMANSTHEATER ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ในประเทศจอร์แดนจุผชู้ มได้ถึง 6,000 คน และตึกรามบ้านช่องที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง
อันแปลกตายิ่งนักที่สันนิ ษฐานว่าน่ าจะถูกสร้างขึ้ นระหว่างปี ค.ศ. 161-180 ใน
สมัยโรมัน พระราชวังเก่าอุมเมยาด สร้างขึ้ นในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผูน้ า
ชาวมุสลิม ของราชวงศ์ ในสมัยมุสลิมได้เข้ามาปกครองประเทศจอร์แดนซึ่งภายในประกอบห้องทางาน, ห้องรับแขก
ฯลฯ
ผ่านชมพระราชวังของพระมหากษัตริย ์ อับดุลลาห์ที่สอง (RAGHADAN PALACE) ที่ตั้งอยู่บนภูเขามีทาเลที่สวยงาม
มากที่สุดในกรุงอัมมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอย่างเข้มงวด

เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
นาท่านเดินทางชม DESERT CASERT กลุ่มปราสาทในทะเลทราย 1 ใน 2 มรดกโลกของประเทศจอร์แดนสร้างขึ้ น
เพื่อใช้ในการพักของกองคาราวาน, ชมป้ อมปราการกลางทะเลทราย ซึ่งเป็ นตัวอย่างของศิลปะและสถาปั ตยกรรม
แบบอิสลามยุคต้น ๆ ที่สวยงาม มีการใช้ศิลปะโมเสก เฟรสโก การแกะสลักบนหินและพื้ นปูน รวมทั้งภาพวาด ป้อม
เหล่านี้ ถูกใช้เป็ นจุดพักของกองคาราวาน เพื่อการเกษตรและ เป็ นศูนย์กลางการค้า ใช้กางเต็นท์เพื่อพักอาศัยและยัง
เป็ นปราการให้กบั ผูป้ กครองจากมณฑลที่ห่างไกล ใช้ควบคุมดูแลเผ่าเบดูอิน และยังเป็ นสถานบันเทิง และป้องกันศึก
สงครามครูเสด
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หลังจากนั้นอิสระ ช้อปปิ้ ง ห้าง CITY MALL- CARREFOUR เป็ น 2 ห้างใหญ่ติดกัน มีของแบรนด์เนม
ให้เลือกสรร

คา่

นาท่านเดินทางกลับสู่กรุงอัมมาน อาลาจอร์แดน เดินทางสู่สนามบิน CHECK IN GROUP
บริการอาหารคา่ ณ ร้านอาหารจีน
สู่สนามบินนานาชาติ (AMM อัมมาน ควีน อาเลีย QUEEN ALIA)
(โดยจะมีเจ้าหน้าที่ VISA เมื่อตอนขามาอานวยความสะดวกแต่ท่าน)

วันที่เจ็ด (B/L/D)
02.10 น.
15.15 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ

ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย ด้วยสายการบิน ROYAL JORDANNIAN เที่ยวบินที่ RJ182
เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ มิรลู ้ ืมเลือน
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่
(พักห้องละ 2-3
ท่าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2
ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

05-11 มี.ค. 63
27 มี.ค.-02 เม.ย.63

57,999 บาท

56,999 บาท

55,999 บาท

6,500 บาท

03-09 เม.ย. 63

59,999 บาท

58,999 บาท

57,999 บาท

8,500 บาท

09-15 เม.ย. 63
10-16 เม.ย. 63
11-17 เม.ย. 63

62,999 บาท

61,999 บาท

60,999 บาท

8,500 บาท

30 เม.ย.-06 พ.ค. 63

59,999 บาท

58,999 บาท

57,999 บาท

8,500 บาท

29 พ.ค.-04 มิ.ย. 63
03-09 ก.ค. 63
24-30 ก.ค. 63
07-13 ส.ค. 63
25 ก.ย.-01 ต.ค. 63

56,999 บาท

55,999 บาท

54,999 บาท

6,500 บาท

UPDATE 08JAN20

เงื่อนไขในการจองทัวร์
งวดที่ 1 : สารองที่นั ่งจ่าย 15, 000 บาท /ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้อมส่งสาเนาหนังสือเดินทาง
งวดที่ 2 :ชาระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
** การ LOCK ที่นัง่ บนเครื่องบิน อาจไม่ได้ตามที่ขอ ขึ้ นอยูก่ บั สายการบิน นั้นๆ ปกติ จะล็อกเป็ น Zone กรุฟ๊ เราอยู่แล้วค่ะ
แต่ทางเรา จะขอพนักงานหน้าเคาน์เตอร์ตอนออกตัว๋ ให้อีกที
ในกรณีทคี่ ณะออกเดินทางตา่ กว่า 15 ท่าน ทางผูจ้ ดั รายการ //ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือเรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเติมตาม
ความเหมาะสมในทริปเดินทางและจานวนผูเ้ ดินทางตอนนั้นๆ หากกรณีผรู ้ ่วมเดินทางในคณะ ไม่ยินดีจ่ายเพิ่ม คณะทัวร์น้ัน
จาเป็ นต้องยกเลิกเดินทาง
14

(JOR-HB02-RJ)

กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้
(ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋ เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทาเรื่องยื่นเอกสารไปยัง
สายการบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ ซึง่ ไม่
สามารถแจ้งได้ว่าสามารถคืนเงินได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้ นอยู่กบั การพิจารณาและตัดสินใจของสายการ
บิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็ นสาคัญ

อัตราค่าบริการนี้ รวม – ไม่รวมอะไรบ้าง
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับโดยสายการแห่งชาติ โรยัลจอร์แดนเนี่ ยล ชั้นประหยัด
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน เป็ น TWIN ROOM ในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้ น 4 คืน
ค่าอาหารทุกมื้ อที่ระบุตามรายการ
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
ค่าวีซ่าประเทศจอร์แดน
ค่าบริการนาทัวร์โดยมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผมู้ ีประสบการณ์
ค่ายกขนกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสาหรับเด็กที่มีอายุนอ้ ยกว่า 2 ปี และ ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
ค่าจัดทาหนังสือเดินทาง
ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
ค่าเช่าผ้าเช็ดตัวและค่าเช่าตูล้ ็อคเกอร์ ที่โรงแรม เดดซี รีสอร์ท แอนด์ สปา
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ นอกเหนื อรายการ
ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ
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 ค่าทิปมัคุเทศก์ พนักงานขับรถ ในประเทศจอร์แดน และ หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
(เป็ นอัตราปกติตามหลักสากลของการท่องเที่ยว )
3 USD / ท่าน สาหรับมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น x 5 วัน = 15 USD
2 USD / ท่าน สาหรับคนขับรถต่อวัน x 5 วัน = 10 USD
3 USD /ท่าน สาหรับหัวหน้าทัวร์ไทย x 7 วัน = 21 USD

รวมค่าทิป 46 USD/ท่านหรือประมาณ 1,500 บาทไทย
ค่าทิปอื่นๆ
ค่าทิปม้าทีเ่ มืองเพตร้า ท่านละ 3 -5 USD แล้วแต่ต่อรอง / เที่ยว / ท่าน
ค่าทิปคนขับรถที่ทะเลทรายวาดิรมั ท่านละ 2 USD / เทีย่ ว / ท่าน

หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งใน
กรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้และจะ
ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั
บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย จาก
สายการบินเมื่อเทีย่ วบิน “ดีเลย์” หรือล่าช้า? หรือ เหตุสุดวิสยั หรืออุบตั ิเหตุต่าง ๆ
ราคานี้ คิดตามราคาบัตรโดยสารเครือ่ งบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้ น ตามอัตราค่าน้ ามัน หรือ
ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดังกล่าวและแจ้งให้ท่านทราบ
เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
หากลูกค้าท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุ มตั ิ ลูกค้าต้องชาระค่ามัดจาทัวร์ที่ 15,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานฑูต
ฯ เรียกเก็บ
หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณีถอื หนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **
**ไม่รบั เล่มพาส ข้าราชการเดินทาง**
**ในกรณีที่ผูโ้ ดยสาร มีไฟล์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกีย่ วข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทาการ
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จองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าทีท่ ราบ ก่อนการชาระเงินค่าตั ๋วดังกล่าว
ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี**
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