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***** จุดเด่นน่าสนใจทัวร์ของเรา*****
 เราคื อ ผูบ้ ุ ก เบิ ก เส้นทางตะวัน ออกกลางและประเทศจอร์แดนอย่างจริง จัง เป็ นบริ ษัท แรกของไทยที่ มี
ยอดขายอันดัน1 มาตลอด 10 ปี ซ้อนของสายการบิน Royal Jordanian จึงมีช่วงเวลาและวันเดินทางให้คนเลือก
ได้มากกว่ารายการท่องเที่ยวที่จดั อย่างลงตัวเพื่อให้เหมาะกับนักท่องเที่ยวคนไทยมากที่สุด ไม่ตอ้ งเดินทางย้อน
ไป ย้อนมา เที่ยวสบาย
 เราคือบริษัทฯของคนไทยที่มีรากฐานและดาเนินธุรกิจมานานท่านจึงมัง่ ใจได้ว่า เราจะสามารถรับผิดชอบ
และดูแลท่านในกรณีที่เกิดปั ญหาระหว่างการเดินทาง
 เราเลือกโรงแรมที่มีความสะดวกสบาย ไม่ตอ้ งย้ายโรงแรมที่พกั ทุกคืน นอนเพตร้า 1 คืน / นอนอควาบา
1 คืน / นอนที่กรุงอัมมานเมืองหลวง 2 คืน(ไม่นอนเดดซีเนื่ องจากที่เดดซีไม่มีกิจกรรมอะไรน่ าสนใจ มีแค่ทะเล
เดดซีเท่านั้ น ทาให้เราเสียเวลาเปลี่ยนโรงแรม และยังพลาดโอกาส Shopping ที่มีทางเลือกมากมายที่ กรุงอัม
มาน)
 เรายังเป็ นเจ้าของโรงแรม ระดับ 4 และ 5 ดาว ทั้งที่อมั มาน – อควาบา – และเพตร้า และ รถโค้ชปรับ
อากาศ มากกว่า 300 คันเป็ นการการันตีถึงคุณภาพ และราคา ที่จะไม่มีบริษัทฯใด ให้คุณได้มากกว่าแน่ นอน
ตารางการเดินทาง
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
(-/-/-)
วันที่สอง อัมมาน – มาดาบา – Mt.Nebo – เครัค– เพตรา
(B/L/D)
วันที่สาม เพตรา – อัมมาน
(B/L/D)
วันที่สี่
อัมมาน – ทะเลเดดซี – กรุงอัมมาน
(B/L/D)
วันที่หา้
ป้ อมปราการอัจลุน – เมืองโรมันเจอราช – กรุงอัมมาน – สนามบิน
(B/L/D)
วันที่หก สนามบินสุวรรณภูมิ
(-/-/-)

วันแรก
21.30 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ

(-/-/-)

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ หน้าเคาน์เตอร์ Q โดยสายการบิน โรยัล จอร์แดนเนียล ชั้น
4 พร้อมเจ้าหน้าที่ และ มัคคุเทศก์ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
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วันที่สอง

อัมมาน – มาดาบา –Mt.Nebo – เครัค– เพตรา

(B/L/D)

00.30 น.

เหินฟ้ าสู่ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยสายการบินแห่งชาติ Royal Jordanian (RJ) เที่ยวบินที่
RJ 181อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยบนเครื่อง พร้อมเสริฟอาหารและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 8.30 ชัว่ โมง)

05.05 น.

คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ Queen Alia ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน หลังผ่านพิธีตรวจ
คนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนาท่านเดินทางสู่โรงแรมเพื่อรับประทานอาหาร (เวลาท้องถิ่น
ช้ากว่าประเทศไทย4 ชัว่ โมง)

เช้า

นาท่านเดินทางไปยังโรงแรมเพื่อรับประทานอาหารเช้า
หลังจากนั้นเดินทางสู่ เมืองมาดาบา หรือ เมืองแห่งโมเสก เข้า ชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์
จอร์จสร้างขึ้ นช่วงระหว่างศตวรรษที่ 6 ในยุคของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนที่ดนิ แดนศักดิสทิ ธิ์แห่งเย
รูซาเลม ที่อยูบ่ นพื้ นโบสถ์แห่งนี้ และถูกตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3 ล้านชิ้ นแสดงถึงพื้ นที่
ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนี ยน, เยรูซาเลม, จอร์แดน, ทะเลเดดซีอียปิ ต์ ฯลฯ
นาท่านเดินทาง ชมเมาท์เนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ต้งั อยูบ่ นเขาซึ่งเชื่อกันว่าน่ าจะเป็ นบริเวณที่เสียชีวติ
และฝั งศพของโมเสส ผูน้ าชาวยิวส์เดินทางจากอิยปิ ต์มายังเยรูซาเลมชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ภายใน
เก็บสิ่งของต่าง ๆที่ขุดพบภายในบริเวณนี้ พร้อมทั้งมีภาพถ่ายต่าง ๆ ภาพถ่ายที่สาคัญคือ ภาพที่ โป๊ บ
จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่นี่และได้ประกาศให้เป็ นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ในปี ค.ศ. 2000
ชม อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สทิ ธ์แห่งโมเสส ออกแบบเป็ นลักษณะเป็ นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดย
อุทิศเป็ น สัญลักษณ์ของโมเสสและพระเยซู เชิญถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวันที่ทอ้ งฟ้ าแจ่มใส ท่าน
สามารถมองเห็น แม่น้ าจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ได้จากจุดนี้ อย่าง
ชัดเจน

เที่ยง

บริการอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเครัค ซึ่งตั้งอยูบ่ นที่ราบสูงขนาดใหญ่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั
งดงามของหุบเขาทั้งสองข้างทาง จนได้ฉายาเป็ น แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน”ชม ปราสาทเครัค
แห่งครูเสด (KERAK) สร้างในปี ค.ศ. 1142 โดย ผูป้ กครองเมือง PAYEN LE BOUTIELLER ในอดีตเป็ น
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เมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสด และสร้างเพื่อควบคุมเส้นทางทั้งทางเหนื อและใต้และใช้ใน
การต่อสูใ้ นสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิมจนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 1187 ได้ถูกเข้าทาลายโดยนักรบมุสลิม
ภายใต้การนาทัพของ ซาลาดิน (SALADIN) / นาท่านเดินทาง สู่ เมืองเพตรา
คา่

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าพักโรงแรมระดับ 4 ดาว Petra Panorama หรือเทียบเท่า

วันที่สาม
เช้า

เพตรา– อัมมาน

(B/L/D)

บริการอาหาร ณห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ชมเมืองเพตร้า (ได้รบั การประกาศให้เป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกปี ค.ศ. 1985
และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านทั ่วโลก
ในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07)
เมืองเพตร้า มหานครสีดอกกุหลาบที่
ซ่อนตัวอยูใ่ นหุบเขาแห่งโมเสส (WADI
MUSA)
มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน
หลายพันปี เคยเป็ นถิ่นที่อยูอ่ าศัยทั้งชาวอี
โดไมท์จวบจนกระทัง่ ถึงยุครุ่งเรืองเฟื่ องฟู
ในการเข้ามาครอบครองดินแดนของชาว
อาหรับเผ่าเร่ร่อน นาบาเทียนในช่วง
ระหว่าง 100 ปี ก่อนคริสตกาล – ปี ค.ศ 100และได้เข้ามาสร้างอาณาจักร, บ้านเมือง ฯลฯ จนกระทัง่
ในปี ค.ศ. 106 นครแห่งนี้ ตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันที่นาโดย กษัตริยท์ ราจัน และ
ได้ผนึ กเมืองแห่งนี้ ให้เป็ นหนึ่ งในอาณาจักรโรมันแห่งแหลมอาระเบียตะวันออก นครเพตร้าถึงคราวล่ม
สลายเมื่อหมดยุคของอาณาจักรโรมันทาให้ชาวเมืองนั้นละทิ้ งบ้านเมืองจากกันไปหมดทิ้ งให้เมืองแห่งนี้
รกร้างไปพร้อมกับการพังทลายของเมืองหลังจากเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งจนสูญหายนับพันปี จวบจน
ในปี ค.ศ. 1812 นักสารวจเส้นทางชาวสวิส นาย โจฮันน์ ลุดวิก เบิรก์ ฮาดท์ ได้คน้ พบนครศิลาแห่งนี้
และนาไปเขียนในหนังสือชื่อTRAVEL IN SYRIA”จนทาให้เริ่มเป็ นที่รจู ้ กั กันอย่าแพร่หลายจนถึงปั จจุบนั
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นาท่าน ขี่มา้ (รวมอยูใ่ นค่าบริการแล้ว และเป็ นธรรมเนียมที่ตอ้ งมีค่าทิปให้แก่คนจูงม้าท่านละ 3
USD ต่อท่าน ต่อเที่ยว แต่ไม่รวมค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ สนในกรุณาติดต่อที่หวั หน้าทัวร์)
ประมาณ 800 เมตรบนถนนทรายเพื่อตรงเข้าสู่หน้าเมืองพร้อมชมทัศนี ยภาพรอบข้างที่เป็ นภูเขาทั้ง
สองฝั ง่ นาท่านเดินเท้าเข้าสู่ถนนเข้าเมืองSIQ เส้นทางมหัศจรรย์กว่า 1.5 กิโลเมตรที่เกิดจากการแยกตัว
ของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน้ าเมือ่ หลายล้านปี ก่อน เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชัน
ทั้ง 2 ข้างคล้ายกับแคนยอนน้อย ๆ และ สิ่งก่อสร้าง รูปปั้ นแกะสลัก ต่างๆ เช่น รูปปั้ นเทพเจ้าต่างๆ,
รูปกองคาราวานอูฐ, รูปชาวนาบาเทียน, ท่อส่งลาเลียงน้ าเข้าสู่เมือง ฯลฯ สุดปลายทางของช่องเขาพบ
กับความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ์สทิ ธิ์ เอล-คาซเนท์ (EL-KHAZNEH / TREASURY) สันนิ ษฐาน
ว่าจะสร้างในราวศตวรรษที่1-2 โดยผูป้ กครองเมืองในเวลานั้น เป็ นวิหารที่แกะสลักโดยเจาะเข้าไปใน
ภูเขาสีชมพูท้งั ลูก มีความสูง 40 เมตร และมีความกว้าง 28 เมตร วิหารแห่งนี้ ได้ถูกออกแบบโดยได้รบั
อิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้าด้วยกัน เช่น อิยปิ ต์, กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบด้วย 3 ห้อง
คือ ห้องโถงใหญ่ตรงกลาง และ ห้องเล็กทางด้านซ้ายและขวาเดิมทีถูกเชื่อว่าเป็ นที่เก็บขุมทรัพย์สมบัติ
ของฟาโรห์อิยปิ ต์
แต่ภายหลังได้มีการขุดพบทางเข้าหลุมฝั งศพที่หน้าวิหารแห่งนี้
ทาให้นัก
ประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีได้ลงความเห็นตรงกันว่า น่ าจะสร้างขึ้ นเพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองให้กบั
ผูป้ กครองเมือง, ใช้เป็ นสถานที่ทาพิธีกรรมทางศาสนา และเป็ นสุสานฝั งศพของผูป้ กครองเมืองและ
เครือญาติ เดิมชมสุสานต่างๆ ของชาวนาบาเทียน, สุสานกษัตริย์ ฯลฯ
ชมโรงละครโรมัน(ROMAN THEATRE) ที่แกะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบที่นัง่ เท่ากันและมีความ
สมดุลย์ได้อย่างน่ าทึ่ง สันนิ ษฐานเดิมทีสร้างโดยชาวนาบาเทียน ต่อมาในสมัยที่โรมันเข้ามาปกครอง ได้
ต่อเติมและสร้างเพิ่มเติม มีที่นัง่ 32 แถว จุผูช้ มได้ประมาณ 3,000 คน / อิสระในการเดินชมและ
ถ่ายรูปภายในเมืองเพตร้า

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางกลับ สูก่ รุงอัมมาน / ระหว่างทางแวะซื้ อของที่ระลึกพื้ นเมืองต่างๆ ในร้านค้าท้องถิ่น

คา่

บริการอาหาร ณ ภัตตาคารจีนท้องถิ่น
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นาท่านเข้าพักโรงแรมระดับ 4 ดาว GOLDEN TULIP GRAND PALACE หรือเทียบเท่า

วันที่สี่
เช้า

อัมมาน– ทะเลเดดซี – กรุงอัมมาน
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

(B/L/D)
(B/L/D)

เมืองหลวงอัมมาน ตั้งอยู่บนภูเขาทั้ง 7 ลูก และมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานกว่า 6,000 ปี ขึ้ น ชม
ป้ อมปราการ แห่งกรุงอัมมาน (CITDAEL)ถูกสร้างขึ้ นเพื่อเป็ นจุดสังเกตเหตุบา้ น การเมืองต่าง ๆรอบ
เมือง เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองแห่งนี้ โดยมีฉากหลังเป็ น โรงละครโรมันที่มี

ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์แดน จุผูช้ มได้ถึง 6,000 คนและตึกรามบ้านช่องที่ต้งั อยูบ่ นภูเขาสูง
ชมวิหารเฮอร์คิวลิส ที่สนั นิ ษฐานว่าน่ าจะถูกสร้างขึ้ นระหว่างปี ค.ศ. 161–180 ในสมัยโรมัน
พระราชวังเก่าอุมเมยาด สร้างขึ้ นในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผูน้ าชาวมุสลิม ของราชวงศ์ ในสมัย
มุสลิมได้เข้ามาปกครองประเทศจอร์แดน ซึ่งภายในประกอบห้องทางาน, ห้องรับแขก ฯลฯ ผ่าน ชม
พระราชวังของพระมหากษัตริยอ์ บั ดุลลาห์ที่สอง (RAGHADAN PALACE), ที่ต้งั อยูบ่ นภูเขามีทาเลที่
สวยงามมากที่สุดในกรุงอัมมาน และมีทหารคอยเฝ้ าดูแลตรวจตราอย่างเข้มงวด ได้เวลาอันสมควร นา
ท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (DEAD SEA)

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม DEAD SEA SPA RESORT
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บ่าย

ทะเลเดดซี ทะเลที่ถูกบันทึกลงในหนังสือ กินเนสส์ ว่า เป็ นจุดที่ตา่ ที่สุดในโลก ตา่ กว่าระดับน้ าทะเลถึง
400 เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซนต์ของน้ าทะเลทัว่ ไป ทาให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใด
เลยอาศัยอยูไ่ ด้ในท้องทะเลแห่งนี้ เชิญท่านอิสระในการลงเล่นน้ าทะเลและพิสูจน์ ความจริงว่าท่าน
ลอยตัวได้จริงหรือไม่
(การลงเล่นน้ าในทะเลนั้นมีวิธีข้นั ตอนการลงเล่น และข้อควรระวังต่างๆ ควรฟั งคาแนะนาจาก
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์)ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสูก่ รุงอัมมาน

คา่

บริการอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านเข้าพักโรงแรมระดับ 4 ดาว GOLDEN TULIP GRAND PALACE หรือเทียบเท่า

วันที่หา้

ป้ อมปราการอัจลุน– เมืองกรีก– โรมันเจอราช –กรุงอัมมาน – สนามบิน
เช้า
บริการอาหารเช้า(B/L/D)
ณ ห้องอาหารของโรงแรม
(B/L/D)

(B/L/D)

นาท่านเดินทางไปยังเมืองอัจลุน อยูท่ างด้านเหนื อของเมืองเจอราชไปเล็กน้อย เมืองที่ต้งั อยูบ่ นภูเขาสูง
ที่หอ้ มล้อมไปด้วยป่ าต้นสน และต้นมะกอกชมปราสาทแห่งเมืองอัจลุนถูกสร้างโดยพวกนักรบมุสลิม
ในปี ค.ศ. 1184-1185 ใช้เป็ นป้ อมทหารในการต่อสูร้ บกับพวกนักรบครูเสด และในปี ค.ศ. 1260 ถูก
เข้าทาลายโดยกองทัพมองโกลส์ เดินทางสู่นครเจอราช

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายในเมืองเจอราช

บ่าย

ชมนครเจอราช (JERASH) หรือเมืองพันเสาเป็ นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของ
อาณาจักรโรมัน สันนิ ษฐานว่าเมืองนี้ น่ าจะถู กสร้างในราว 200 – 100 ปี ก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีต
เมืองแห่งนี้ ชื่อว่า ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งนี้ ได้ถูกแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทาลาย และถูกฝั งกลบโดยทราย
หลังจากนั้นก็ได้สูญหายไปเป็ นนับพันปี
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ชมซุม้ ประตูกษัตรย์เฮเดรียน และ สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม นาท่านเดินเข้า ประตูทางทิศใต้ชม
โอวัลพลาซ่า สถานที่ชุมนุ ม พบปะ สังสรรค์ของชาวเมือง, วิหารเทพซีอุส ฯลฯโรงละครทางทิศใต้
(สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92)จุผูช้ มได้ถึง 3,000 คน มีจุดเสียงสะท้อนตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบ
กับความอัศจรรย์ เพียงพูดเบา ๆ ก็จะมีเสียงสะท้อนก้องเข้ามาในหูของเรา ชม.. วิหารเทพีอาร์เทมิส
เป็ นเทพีประจาเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างขึ้ นพื่อใช้เป็ นสถานที่สาหรับทาพิธีบวงสรวง
และบูชายัญต่อเทพีองค์นี้ แบ่งเป็ น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นในนาท่านเดิน เข้า สู่ ถนนคาร์โด
หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักที่ใช้เข้า-ออกเมืองแห่งนี้ บนถนนนั้นยังมีริ้วรอยทางของล้อรถม้า,
ฝาท่อระบายน้ า, ซุม้ โคมไฟ, บ่อน้ าดื่มของม้า ชม.. น้ าพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM)สร้างในราวปี
ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็ นที่นับถือของชาวเมืองแห่งนี้ มีที่พ่นน้ าเป็ นรูปหัวสิงโต
ทั้งเจ็ด และตกแต่งด้วยเทพต่างๆ ประจาซุม้ ด้านบนของน้ าพุฯลฯนาท่านเดินทางกลับกรุงอัมมาน ให้
ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้ อของฝาก และสินค้าที่ระลึกในห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น

คา่

วันที่หก

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคารจีนท้องถิ่น / หลังอาหารเดินทางสูส่ นามบิน

สุวรรณภูมิ

(-/-/-)
(B/L/D)

02.10 น.

ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย ด้วยสายการบิน โรยัลจอร์แดนเนี่ยล เที่ยวบินที่ RJ182

14.25 น.

เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิดว้ ยความสวัสดิภาพและความประทับใจ มิรลู ้ ืมเลือน

 กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ ทางบริษทั ฯ จะยึดถือความ
ปลอดภัยเป็ นหลัก
 กรณีเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ไม่มีหวั หน้าทัวร์จากเมืองไทย
 กรณีเดินทาง 10 ท่าน และต้องการหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย จ่ายเพิ่ม ท่านละ 3,500 บาท
** กรณีมีไฟล์ทเดินทางต่อหลังจากกรุป๊ กลับมาทันทีกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อความสะดวกในการเดินทางของ
ท่าน**
ในกรณีที่คณะออกเดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาด
ของภาหนะทีใ่ ช้ในการนาเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ กรณีที่คณะออกเดินทาง
ต ่ากว่า 15 ท่าน หรือต ่ากว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจ้ ดั รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง
หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม
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วันเดินทาง
23-27 ก.ย.60
12-17 ต.ค.60
20-25 ต.ค.60
10-15 พ.ย.60
24-29 พ.ย.60
05-10 ธ.ค.60
22-27 ธ.ค.60
28 ธ.ค.-02ม.ค.61
29 ธ.ค.-03ม.ค.61
30 ธ.ค.-04ม.ค.61
26-31 ม.ค. 61
16-21 ก.พ. 61
28ก.พ.-05มี.ค.61
16-21 มี.ค. 61
23-28 มี.ค. 61

ราคาผูใ้ หญ่
ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักห้องละ 2-3 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

พักเดียวเพิ่ม

49,999 บาท

48,999 บาท

47,999 บาท

6,000 บาท

54,888 บาท

52,888 บาท

50,888 บาท

6,000 บาท

57,888 บาท

56,888 บาท

54,888 บาท

7,000 บาท

54,888 บาท

52,888 บาท

50,888 บาท

6,000 บาท

** ในกรณีที่คณะออกเดินทางตา่ กว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน
แปลงขนาดของพาหนะที่ใช้ในการนาเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** ในกรณีที่คณะออกเดินทางตา่ กว่า 15 ท่าน หรือตา่ กว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจ้ ดั
รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม
การชาระเงิน
งวดที่ 1 : สารองที่นัง่ จ่าย 15, 000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุป๊ เดินทางแน่ นอนพร้อมส่งรายชื่อและหน้าพาสปอร์ตผูท้ ี่
จะเดินทางทันที
งวดที่ 2 : ชาระส่วนที่เหลือ 15 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
การยกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้ น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋ เครื่องบิน, ค่าวี
ซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทาเรื่องยืน่ เอกสารไปยังสายการบิน
โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้วา่ สามารถ
คืนเงินได้ท้งั หมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้ นอยูก่ บั การพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆ
เป็ นสาคัญ
เอกสารประกอบขอวีซ่าเข้าประเทศจอร์แดน
Scan file หนั งสือเดินทางไทยที่มีอายุในวันเดินทางมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างมากกว่า 2 หน้า
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อัตราค่าบริการนี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับโดยสายการแห่งชาติ โรยัลจอร์แดนเนี่ ยล ชั้นประหยัด
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้ น 3 คืน
ค่าอาหารทุกมื้ อที่ระบุตามรายการ
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
ค่าวีซา่ ประเทศจอร์แดน (ไม่เสียค่าวีซา่ ในกรณีเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะ >มากกว่า 7 ท่านขึ้ นไป)
ค่าบริการนาทัวร์โดยมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผม
ู ้ ีประสบการณ์
ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ าหนั กไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
ค่าประกันอุบต
ั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสาหรับ
เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้คา่ สินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่ งของสัญญาฯ)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
ค่าจัดทาหนั งสือเดินทาง
ภาษี ต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3% ฯลฯ
ค่าเช่าผ้าเช็ดตัวและค่าเช่าตูล้ ็อคเกอร์ ที่โรงแรม เดดซี รีสอร์ท แอนด์ สปา
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีชอ
่ งพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ นอกเหนื อรายการ
ค่าขี่ลา, ขี่อฐู , รถม้าลาก ฯลฯ
 ค่าทิปมัคุเทศก์ พนั กงานขับรถ ในประเทศอิหร่าน และ หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย

3 USD / ท่าน สาหรับมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น x 4 วัน = 12 USD
2 USD / ท่าน สาหรับคนขับรถต่อวัน x 4 วัน = 8 USD
3 USD /ท่าน สาหรับหัวหน้าทัวร์ไทย x 6 วัน = 18 USD
รวมค่าทิป 42 USD/ท่านหรือประมาณ 1,512 บาทไทย
ค่าทิปอื่นๆ
ค่าทิปม้าที่เมืองเพตร้า ท่านละ 3 USD / เที่ยว / ท่าน
ค่าทิปคนขับรถที่ทะเลทรายวาดิรมั ท่านละ 2 USD / เที่ยว / ท่าน
***หมายเหตุ**
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุป๊ ได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่ง
ในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้งั หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จา่ ยเพิ่มที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย
ความล่าช้า หรือ อุบตั ิเหตุต่าง ๆ
ราคานี้ คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปั จจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้ น ตามอัตราค่าน้ ามัน หรือ
ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
หากลูกค้าท่านใด ยืน่ วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุ มตั ิ ลูกค้าต้องชาระค่ามัดจาที่ 10,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานฑูต
ฯ เรียกเก็บ

รหัสทัวร์ : THP3-RJ-JO-23SEP17-23MAR18H
หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **
**ในกรณีที่ผโู ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทีเ่ กี่ยวข้องกับวันเดินทางทีท่ ่านได้ทา
การจองไว้กบั ทางบริษทั ฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาระเงินค่าตั ๋วดังกล่าว ถ้าเกิด
ข้อผิดพลาด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี**

