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กำหนดกำรเดินทำง 30พ.ย.-05 ธ.ค. 61 / 30ธ.ค.61-04 ม.ค.62

ตารางการบิน กรุ๊ปวันที่ 30 พฤศจิกายน-05 ธันวาคม 2561
กรุงเทพมหานคร-กรุงอัมมาน RJ181 00:20น.-05:10น.
กรุงอัมมาน-กรุงเทพมหานคร RJ180 02:05น.-15:25น.

ตารางการบิน กรุ๊ปวันที่ 30 ธันวาคม 61-04 มกราคม 2562
กรุงเทพมหานคร-กรุงอัมมาน RJ183 00:30น.-05:20น.
กรุงอัมมาน-กรุงเทพมหานคร RJ180 02:05น.-15:25น.

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรกของกำรเดินทำง
21.30 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ประตูทางเข้า หมายเลข 8-10 เคาน์เตอร์
สายการบิน Royal Jordannian เคาน์เตอร์ Q เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ

วันที่สองของกำรเดินทำง

กรุงอัมมาน-เมืองมาดาบา-เมาท์เนโบ-เมืองเครัค-เพตรา

กรุ๊ปวันที่ 30 พฤศจิ กายน-05 ธันวาคม 2561
00.20 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยสายการบิน Royal Jordanian
เที่ยวบินที่ RJ181 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชัว่ โมง)

05.15 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ Queen Alia International Airport
ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน

กรุ๊ปวันที่ 30 ธันวาคม 61-04 มกราคม 2562
00.30 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยสายการบิน Royal Jordanian
เที่ยวบินที่ RJ181 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชัว่ โมง)

05.20 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ Queen Alia International Airport
ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน
หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านออกเดิ นทางสู่ เมืองมาดาบา หรื อ เมืองโมเสก
ชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์ แห่ งเซนต์จอร์จ สร้างในยุคของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนที่ดินแดน
ศักดิ์สิทธิ์ แห่ งเยรู ซาเล็ม ที่ ตกแต่งด้วยโมเสก สี ต่างๆ มากมายเป็ นจานวนมาก ประมาณ สองล้าน
สามแสนชิ้ น ตกตกแต่ ง ไว้เพื่ อ สื่ อ ถึ ง พื้ น ที่ เป็ นดิ น แดนศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ในแถบทะเลเมดิ เตอร์ เรเนี่ ย น

เช้า

ตัวอย่างเช่น กรุ งเยรู ซาเล็ม, แม่น้ าจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, ประเทศอียปิ ต์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าภายในโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เม้าท์ เนโบ เป็ นอีกหนึ่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีที่ต้ งั อยูบ่ นเนินเขา และมีความ
เชื่ อกัน ว่าเป็ นบริ เวณที่ เสียชี วิต และในขณะเดี ยวกัน ก็เชื่ อกันว่าเป็ นที่ ฝั งพระศพของ
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โมเสส ด้วย ซึ่งเป็ นผูน้ าชาวยิวส์ที่เดินทางมาจากประเทศอียปิ ต์สู่กรุ งเยรู ซาเล็ม นาท่านชม พิพิธภัณฑ์
ขนาดย่อ ม เป็ นที่ เก็ บ รวบรวมข้างของเครื่ องใช้ต่ าง ๆ ที่ ถู ก ขุด ค้น พบในบริ เวณนี้ พร้ อ มทั้งยัง มี
ภาพถ่ายเป็ นจานวนมาก แต่ในจานวนภาพถ่ายทั้งหมดนั้นมีภาพถ่ายที่สาคัญถือภาพที่ โป๊ บ จอห์น ปอล
ที่ 2 ได้เสด็จมาแสวงบุญยังสถานที่แห่ งนี้ และท่านก็ได้ประกาศให้สถานที่แห่ งนี้ เป็ นดินแดนศักดิ์สิทธิ์
ในปี ค.ศ. 2000 ได้เวลาพอสมควรนาท่านชม อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์ สิทธิ์ แห่ งโมเสส โดยที่ ลกั ษณะ
ของไม้เท้าได้รับการออกแบบไว้ในรู ปของไม้กางเขน โดยอุทิศไว้เพื่อเป็ นสัญลักษณ์ของโมเสส และ
ของพระเยซู ให้ท่านได้ อิ สระถ่ ายภาพ ณ จุดชมวิว ซึ่งในวันที่ทอ้ งฟ้าแจ่มใส ไร้เมฆมาบดบังดวง
อาทิตย์แล้ว ท่านสามารถจะมองเห็น ทะเลเดดซี, แม่น้ าจอร์แดน เมืองเจอริ โก และ ประเทศอิสราเอล ณ
บริ เวณจุดชมวิวแห่งนี้ได้อย่างชัดเจน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเครัค ระหว่างทางนั้นท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั สวยงามระหว่างสอง

เที่ยง

ข้างทางโดยตลอด เนื่ องจากเมืองเครัคนั้น ตั้งอยู่บนที่ ราบสู งขนาดใหญ่ โดยเฉพาะบริ เวณที่ สวยงาม
ที่สุดจนได้รับการขนานนามว่า “แกรนด์แคนยอนแห่ งจอร์แดน” นาท่านชม ปราสาทเครัค แห่ ง
ครู เสด Kerak ถูก สร้ างขึ้ น ในปี ค.ศ. 1142 โดยผูป้ กครอง Payen le Boutieller เคยเป็ นเมื อ ง
ศูนย์กลางขนาดใหญ่ของพวกนักรบครู เสดในอดีตกาล ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการควบคุมเส้นทางการ
เดิ นทัพทั้งทางทิ ศเหนื อและทิ ศใต้ และใช้เป็ นสถานที่ ในการต่อสู ้ในสงครามครู เสดกับพวกกองทัพ
มุสลิม จนกระทั้งในปี ค.ศ. 1187 ปราสาทเครัคแห่งนี้ได้ถูกพวกนักรบมุสลิมบุกเข้าทาลาย ภายใต้การนา
ทัพของ ซาลาดิน Saladin จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเพตรา Petra
รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ค่ า

หมำยเหต ุ

เฉพำะกรป๊ ุ วันที่ 30 ธ.ค. 2561-04 ม.ค. 2562
รับประทำนอำหำรเย็นมื้อพิเศษ ต้อนรับปีใหม่
New Years Gala Dinner at Movenpick Resort
พักค้างคืน ณ โรงแรม Petra Sella Hotel 4* หรือเทียบเท่ำ

วันที่สำมของกำรเดินทำง
เช้า

เมืองเพตรา-นครศิลาสีชมพู มหาวิหารเอลคาซเนท์
ทะเลทรายวาดิรมั

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเพตรา ได้รบั การประกาศให้เป็ นมรดกโลกจาก องค์การยูเนสโก้ ใน
ปี ค.ศ. 1985 ให้เป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ จากการตัดสิ นด้วยการโหวตจาก
บุคคลนับล้านทัว่ โลกในวันมหัศจรรย์ 07/07/07 มหานครศิลาสี ชมพูที่ซ่อนตัวอยูใ่ นหุ บเขาแห่ งโมเสส
Wadi Musa แห่ งนี้ มีประวัติศาสตร์ อน
ั ยาวนานนับหลายพันปี

ในอดี ตเคยเป็ นที่ อยูอ่ าศัยทั้งชาวอีโม

ไมท์ จวบจนกระทั่งถึ งยุคเฟื่ องฟูโดยการเข้ามาครอบครองดิ นแดนของชนชาวอาหรั บเผ่าเร่ ร่อนนา
บาเธี ยน ในช่วงระหว่าง 100 ปี ก่อนคริ สตกาล จนถึงปี ค.ศ. 100 ได้เข้ามาสร้างอาณาจักรให้เจริ ญรุ่ ง
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เรื่ องเป็ นอย่างมาก จนกระทั่งในปี ค.ศ. 106 นครศิ ลาสี ชมพูแห่ งนี้ ก็ได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของ
อาณาจัก รโรมัน ที่ ยิ่ง ใหญ่ น าโดย กษัต ริ ย ์ท ราจัน และได้ผ นึ ก รวบรวมเมื อ งแห่ ง นี้ ให้เป็ นหนึ่ งใน
อาณาจักรโรมันแห่งแหลมอาระเบียตะวันออก นาทุกท่าน ขีม่ า้ (รวมอยูใ่ นค่าบริการแล้ว และเป็ น
ธรรมเนียมที่ตอ้ งมีค่าทิปสาหรับคนจูงม้า ท่านละ 3USD ต่อคน ต่อเที่ยว แต่ไม่รวมค่าขี่
ลา, ขี่อูฐ , รถม้า ลาก ฯลฯ ท่ า นที่ สนใจสามารถติ ด ต่ อ ได้จากหั ว หน้า ทั ว ร์ ) ระยะทาง
ประมาณ 800 เมตร บนถนนที่ เป็ นพื้นทรายมุ่งตรงเข้าสู่ หน้าเมือง ให้ท่านได้ถ่ายภาพอันสวยงามของ
ทัศนี ยภาพรองข้างที่ เป็ นภูเขาทั้งสองฝั่ งที่ มีรูปร่ างหน้าตากที่ แตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วงของการ
เดิ นทาง จากนั้นนาท่ านเดิ นเท้าเข้าสู่ ถนนเข้าเมื อง SIQ เป็ นเส้นทางที่ มีความสวยงามมหัศจรรย์
ระยะทางกว่า 1.5 กิ โลเมตร ซึ่ งเกิ ดจากการแยกตัวของเปลือกโลก และจากการถูกกัดเซาะของน้ าเมื่ อ
หลายล้านปี ก่อน เพลิดเพลินกับการเดินชมผาหิ นสี ชมพูที่สูงชันตลอดสองข้างทาง ดูคล้าย ๆ กับ แกรนด์
แคนยอนเล็ก ๆ ประกอบกับสิ่ งก่อสร้างรู ปปั้ นแกะสลักต่าง ๆ มหาวิหารศักดิ์ สิทธิ์ เอล-คาซเนท์
El Khazneh / Treasury สันนิ ษฐานว่า สร้างขึ้นโดยผูป
้ กครองเมืองในเวลานั้น ในราวศตวรรษที่

1-2 เป็ นมหาวิหารที่ถูกสร้างขึ้นโดยการแกะสลัก เจาะเข้าไปในภูเขาที่มีสีชมพูท้ งั ลูก มีความสูง 40 เมตร
กว้าง 28 เมตร ถูกออกแบบโดยได้รับอิทธิพลของศิลปะหลากหลายเชื่อชาติดว้ ยกัน เช่น อิยปิ ต์, กรี ก, นา
บาเธี ยน ฯลฯ ภายในวิหารแห่ งนี้ ประกอบด้วย 3 ห้อง คือ ห้องโถงใหญ่ ตรงกลาง และ ห้องเล็ก ด้าน
ซ้ายมือ และ ขวามือ เดิ มที น้ นั มีความ เชื่ อว่าเป็ นสถานที่ ใช้เก็บขุมทรัพย์สมบัติของ ฟาโรห์
แห่งอิ ยิปต์ นาท่านชม โรงละครโรมัน Roman Theatre ถูกสร้างขึ้นโดยจากที่แกะสลักจากภูเขา
โดยมีแนวราบที่ นงั่ เท่ากัน และมีความสมดุลได้อย่างน่าอัศจรรย์ โดยสันนิ ษฐานว่าแต่เดิมนั้นถูกสร้าง
ขึ้นโดยชาวนาบาเธี ยน และต่อมาในสมัยที่โรมันเข้าปกครองได้ต่อเติมและสร้างขึ้นเพิ่มเติมอีก มีที่นั่ง
32 แถว สามารถจุผชู ้ มได้ประมาณ สามหมื่น คน ให้ท่านได้อิสระเดินชมความสวยงามและถ่ายภาพได้
เที่ยง

อย่างจุใจในเมืองเพตรา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลทราย วาดิรมั Wadi Rum ในอดีตเป็ นเส้นทางของกองคาราวานที่เดินทาง
มาจากประเทศ ซาอุดิอาระเบีย ใช้เพื่อเดินทางไปยัง ประเทศซีเรี ย และปาเลสไตน์ (ในอดีตเคยเป็ นที่อยู่
อาศัยของชาวนาบาเที ยนมาก่อน ต่อมาชาวนาบาเที ยนได้ยา้ ยถิ่นฐานไปสร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ ณ
เมืองเพตรา) ทะเลทราย วาดิรัม แห่ งนี้ น้ นั ในอดีตช่วงศึกสงครามอาหรับรี โวลท์ เกิดขึ้นระหว่างปี ค.ศ.
1919-1918 ได้ถูกใช้เป็ นฐานบัญชาการรบของนายทหารชาวอังกฤษ มีชื่อว่า ทีอีลอว์เรนซ์ และ เจ้าชาย
ไฟซาล ผูน้ าแห่ งชาวอาหรับ ร่ วมมื อกันขับไล่พวกออตโตมันที่ ได้เข้ามารุ กรานเพื่อการครอบครอง
ดิ น แดน ซึ่ งในเวลาต่ อ มา ทะเลทราย วาดิ รั ม แห่ ง นี้ ก็ ได้ถู ก ใช้เป็ นสถานที่ จ ริ ง ในการ
ประกอบการถ่ ายภาพยนตร์ฮ อลลี วูดอั น ยิ่งใหญ่ ในอดี ต มี ช่ื อ เรื่ องว่า Lawrence of
Arabia (ซึ่ ง ในปี ค.ศ. 1963 สามารถกวาดรางวัล ออสก้า ร์ ไ ด้ถึ ง 7 รางวัล และยัง ได้รั บ รางวัล จาก

ค่ า

สถาบันอื่น ๆ อีกมากกว่า 30 รางวัล ซึ่งมีนกั แสดงนาโดย Peter O Toole, Omar Sharif
รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
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พักค้างคืน ณ แคมป์ ในทะเลทราย

Hasan Zawaideh Camp

หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของกำรเดินทำง ทะเลทรายวาดิรมั -เดดซี
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน นั่งรถกระบะเปิ ดหลังคา ลัดเลาะทะเลทรายที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ด้วยเม็ดทรายที่ ละเอียดมีสีส้มอมแดง ประกอบกับความเงี ยบสงบของทะเลทรายที่ กว้างใหญ่ไพศาล
(ความพิเศษของ ทะเลทราย วาดิรัม แห่งนี้ สี ของเม็ดทรายนั้นจะปรับเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย์
ที่ส่องแสงลงมากระทบผืนทรายทาให้มีสีสันที่สวยงาม) นาท่านชม น้าพุแห่ งลอว์เรนซ์ สถานที่ ใน
อดีตนายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอว์เรนซ์ ใช้เป็ นสถานที่พกั และคิดแผนการสูร้ บกับพวกกองทัพออตโต
มัน ผ่านชมเต็นท์ชาวเบดูอินที่อาศัยอยูใ่ นทะเลทราย เลี้ยงแพเป็ นอาชีพ ฯลฯ (เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิ
ในการให้ทิป ท่านละ 3USD สาหรับคนขับรถ) ได้เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางสู่ เดดซี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี ทะเลที่ ถูกบันทึกลงในหนังสือ กินเนสส์ ว่า เป็ นจุดที่ต่ าที่สดุ

บ่าย

ของโลก มีความต่ากว่าระดับน้ าทะเล 400 เมตร และ เป็ นทะเลที่มีความเค็มที่สุดในโลก โดยที่จะมี
ความเค็มมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ าทะเลโดยทัว่ ไป และด้วยความเค็มจัดของน้ าทะเลนี้เองทาให้
ภายในท้องทะเลนั้นไม่มีสิ่งมีชีวติ ใด ๆ อาศัยอยูเ่ ลย
รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
พักค้างคืน ณ โรงแรม Crowne Plaza Resort & Spa 5* หรือเทียบเท่า

ค่ า

วันที่หำ้ ของกำรเดินทำง
เช้า

ทะเลเดดซี-นครเจอราช-กรุงอัมมาน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระในการลงเล่นน้ าทะเลเดดซี แห่ งนี้ และเพื่อเป็ นการพิสูจน์ตามล่าหาความจริ งว่าตัวท่ านเองนั้น
สามารถที่จะลอยตัวได้ในทะเลเดดซี แห่ งนี้ ได้จริ งดัง่ คาร่ าลือได้จริ งหรื อไม่ (การลงเล่นน้าในทะเล
เดดซี แห่ งนี้นั้นจะมีวิธีการและขัน้ ตอนการลงเล่น และข้อควรระวังต่ า ง ๆ ควรรับฟั ง
คาแนะนาจากมัคคุเทศก์ท่องถิ่นและหัวหน้าทัวร์อย่างเคร่งครัด)

10.00 น.

จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ นครเจอราช Jerash หรื อ มีชื่ออีกในนามของ “เมืองพันเสา” ในอดี ต
นั้นเป็ น 1 ใน 10 ของหัวเมืองตะวันออกของอาณาจักรโรมันที่ยงิ่ ใหญ่ คาดว่าเมืองเจอราชแห่งนี้น่าจะถูก
สร้างขึ้นในราว 200-100 ปี ก่อนคริ สตกาล ต่อมาในปี ค.ศ. 749 เมืองเจอราชได้ถูกแผ่นดินไหวครั้งใหญ่
ได้ทาลายและถูกฝังกลบโดยทราย หลังจากนั้นก็ได้สูญหายนับพันปี นาท่านชม ซุม้ ประตูกษัตริยเ์ อ
เดรียน และ สนามแข่งม้าฮิ ปโปโดรม นาท่านเดินเท้าเข้าทางประตูทางทิศใต้ ชม โอวันพลาซ่ า
สถานที่ชุมนุมพบปะสังสรรค์ของชาวเมือง, วิหารเทพซีอุส ฯลฯ โรงละคร ที่อยูท่ างทิศใต้ สร้างขึ้นใน
ราวปี ค.ศ. 90-92 จุผชู ้ มได้ถึง สามพัน คน มี ลกั ษณะที่พิเศษคือ จะมีจุดเสียงสะท้อนตรงกลาง
โรงละคร เชิญท่านได้สมั ผัสด้วยการทดสอบกับความอัศจรรย์เพียงท่านพูด เบา ๆ ก็จะ
มีเสียงสะท้อนก้องเข้ามาในหูของเรา ต่อด้วยการชม วิหารเทพอาร์เทมิส เป็ นเทพีประจาเมือง
เจอราช สร้างขึ้นในราวปี ค.ศ. 150 โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็ นสถานที่ สาหรับทาพิธีบวงสรวง และ
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บูชายัญต่อเทพีองค์น้ ี จะถูกแบ่งออกเป็ น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง และ ชั้นใน นาท่านเดินเข้าสู่ ถนน
คาร์โด หรื อ ถนนโคลอนเนด ซึ่ งเป็ นถนนสายหลักที่ ใช้สาหรั บการเข้าออก นครเจอราช แหงนี้
นัน่ เอง บนถนนนั้นยังคงมีริ้วรอยของล้อรถม้า, ฝาท่อระบายน้ า, ซุม้ โคมไฟ, บ่อน้ าดื่มของม้า นาท่านชม
นา้ พุใจกลางเมือง Nymphaeum สร้างขึ้นในราวปี ค.ศ. 191 สร้างขึ้นเพื่ออุทิศเทพธิดาแห่งขุนเขา
เป็ นที่นบั ถือของชาวเมืองเจอรราชแห่ งนี้ มีที่พน่ น้ าเป็ นรู ปหัวสิ งโตทั้งเจ็ด และยังตกแต่งด้วยเทพต่าง ๆ
ประจาซุม้ ด้านบนของน้ าพุ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ กร ุงอัมมำน ผ่านชมย่านเมืองเก่า, เมืองใหม่, ย่านธุรกิจ, ตลาดใจกลางเมือง,

เที่ยง

ย่านเศรษฐี ฯลฯ นาท่านสู่ เมกกะ มอลล์ Mecca Mall ซึ่งมีสินค้าให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง ฝากที่คนที่ท่าน
รักได้ตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบิน

วันที่หกของกำรเดินทำง
02.05 น.

กรุงอัมมาน-สนามบินสุวรรณภูมิ

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Royal Jordanian
เที่ยวบินที่ RJ180 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8.25 ชัว่ โมง)

15.25 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*** End of Service ***

อัตรำค่ำบริกำร โปรแกรม ว้ำว จอร์แดน 6 วัน
กำหนดกำรเดินทำง

30 พฤศจิกำยน-05 ธันวำคม 2561

ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ หรื อ เด็ก 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

ราคาท่านละ

ในกรณี ตอ้ งการพักห้องเดี่ยว

ราคาท่านละ

เด็ก ต่ากว่า 12 ปี (เสริ มเตียง-พักกับผูใ้ หญ่อีก 2 ท่าน)

ราคาท่านละ

เด็ก ต่ากว่า 12 ปี (ไม่เสริ มเตียง-พักกับผูใ้ หญ่อีก 2 ท่าน)

ราคาท่านละ

กำหนดกำรเดินทำง

59,900.8,000.59,900.57,900.-

บาท
บาท
บาท
บาท

30 ธันวำคม 2561-04 มกรำคม 2562

ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ หรื อ เด็ก 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

ราคาท่านละ

ในกรณี ตอ้ งการพักห้องเดี่ยว

ราคาท่านละ

เด็ก ต่ากว่า 12 ปี (เสริ มเตียง-พักกับผูใ้ หญ่อีก 2 ท่าน)

ราคาท่านละ

เด็ก ต่ากว่า 12 ปี (ไม่เสริ มเตียง-พักกับผูใ้ หญ่อีก 2 ท่าน)

ราคาท่านละ

69,900.8,500.69,900.67,900.-

บาท
บาท
บาท
บาท

**รำคำอำจมีกำรปรับขึ้น – ลง ตำมรำคำน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตำมควำมเป็นจริงที่
สำยกำรบินประกำศปรับ และที่มีเอกสำรยืนยันเท่ำนัน้ (คิด ณ วันที่ 16 สิงหำคม 61) **
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ข้อแนะนำบำงประกำรและต้องแจ้งให้นกั ท่องเที่ยวทรำบก่อนกำรเดินทำง
สาหรับ ห้องพักแบบ 3 เตียง มี บริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่ านั้น กรณี เดิ นทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่ าน บริ ษทั ฯ ขอแนะนาให้
นักท่องเที่ยวเปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า
กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด สาหรับชั้นท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (นา้ หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง Hand Carry (นา้ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวมถึง
ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน โรยัล จอร์แดนเนี่ยล
(น้ำหนักกระเป๋ำเดินทำง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่ำน และ สัมภำระขึ้นเครือ่ งอีกท่ำนละ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม)
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศจอร์แดน
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคล ุมผูท้ ี่มีอำย ุเกิน 85 ปี)
ค่าขี่มา้ ที่เมืองเพตรา และค่านัง่ รถเที่ยวทะเลทราย วาดิรัม
ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม
ค่าพาหนะ หรื อ รถรับ-ส่ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
ค่าผ้าเช็ดตัวและค่าเช้าตู ้ ล็อคเกอร์ ที่โรงแรม เดดซี รี สอร์ท แอนด์ สปา
ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ
ค่าทิปม้าที่เมืองเพตรา ท่านละ 3USD / เที่ยว / คน
ค่าทิปคนขับรถที่ทะเลทราย วาดิ รัม ท่านละ 3USD / เที่ยว / คน
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าที่โรงแรม
ค่าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น วันละ 3USD / วัน / คน คิดเป็ น 4 วัน รวมเป็ นเงิน 12USD
ค่าทิป พนักงานขับรถในประเทศจอร์แดน วันละ 2USD / วัน / คน คิดเป็ น 4 วัน รวมเป็ นเงิน 8USD
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามธรรมเนียมปฏิบตั ิ วันละ 3USD / วัน / คน รวมเป็ นเงิน 15USD)
สาหรับทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยนัน้ ผูเ้ ดินทางสามารถ พิจารณาให้ได้ตามความเหมาะสม
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณี ที่ตอ้ งการใบกากับภาษี)
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เงื่อนไขกำรจองทัวร์ โปรแกรม ว้ำว จอร์แดน 6 วัน
การชาระเงิน

งวดที่1: สารองทีน่ ั่งมัดจาท่ านละ 20,000.- บาท ภำยใน 1 วันหลังจำกทำกำรจอง
งวดที่2: ชาระส่ วนทีเ่ หลือทั้งหมด ภำยใน 30 วันล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง

กรณียกเลิกทัวร์ โปรแกรม ว้ำว จอร์แดน 6 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (สงกรานต์-ปี ใหม่ 50 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจา 20,000+ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปี ใหม่ 40 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-ปี ใหม่ 35 วัน)

หมายเหตุ
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณี ท่ีมีผูเ้ ดินทางต่ ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทาง
ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ ยว กรณี ที่
เกิ ดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิ น การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล
อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ หรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นไม่วา่ จะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย,
การถูกทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรื อ อุบตั ิเหตุต่าง ๆ ทั้งนี้จะคานึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้
มากที่สุด
▪ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงิน
คืน ในกรณี ที่ท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ
ก่อนเดินทาง
▪ บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ที่สูญหายสู ญเสี ย หรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ฯลฯ

ตัว๋ เครื่องบิน
▪ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่ สายการบิ นเรี ยกเก็บโดยสายการบิ น เป็ นผูก้ าหนดซึ่ งทางบริ ษทั ฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดิ นทางถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้วผูเ้ ดินทางต้องรอRefund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น(ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
▪ ท่านที่ จะออกตัว๋ เครื่ องบิ นภายในประเทศเช่นเชี ยงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์น้ นั ๆยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิกบริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
▪ เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
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โรงแรมและห้อง
▪ ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่(Twin/Double) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่ งมักมีความแตกต่าง
กันซึ่งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการหรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
▪ โรงแรมหลายแห่ งในยุโรปจะไม่ มี เครื่ อ งปรั บ อากาศเนื่ อ งจากอยู่ในแถบที่ มี อุณ หภู มิ ต่ า เครื่ องปรั บ อากาศที่ มีจ ะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
▪ ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
▪ กรุ ณางดนาของมีคมทุกชนิ ด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่ จะถือขึ้นเครื่ องบิ นเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
▪ วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลวอาทิครี มโลชัน่ น้ าหอมยาสี ฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็ นต้นจะถูกทาการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้งโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่เดียวกันในถุง
ใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ (ICAO)
▪ หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิ นจะต้องปิ ดผนึ กถุงโดยระบุวนั เดินทางเที่ ยวบิ นจึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
▪ สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินคือ 20-30กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสาร
ชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิ น) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ น
สิ ทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
▪ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ตอ้ งมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง
( 9.75นิ้ว ) + ยาว( 21.5นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว )
▪ ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศน้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐาน
ได้ท้ งั นี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบินบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนัก
ส่วนที่เกิน
▪ กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย
▪ ของมีคา่ ทุกชนิด ขอแนะนาไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ท่ีเช็คไปกับเครื่อง
▪ กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิ ดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน ) ซึ่ งอยูใ่ นความความ
รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยใน
กรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการ
บินเท่านั้น นัน่ หมายถึงจะชดเชยตามน้ าหนักกระเป๋ า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่
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ควรโหลดของมี ค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหากเกิ ดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การชดเชย
ค่าเสี ยหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
▪ กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิ ดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่ สามารถรั บผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้
ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
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