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จุดเด่นของโปรแกรมท่องเที่ยว
ล่องเรือท้องกระจกชมปะการังที่เมืองอคาบา
ท่องทะเลทรายวาดิรมั ที่เป็ นทะเลทรายสลับกับหุบผาขนาดใหญ่
ชมความอลังการของหินศิลาสีกหุ ลาบ มหานครเพตรา เมืองมรดกโลก
และ 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกแห่งใหม่
ปราสาทเครัคแห่งครูเสด เมืองเครัค
สัมผัสทะเลสาบที่เค็มที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ ง ทะเลสาบเดดซี สามารถลอยตัวในนํ้ าได้
ชมปอมเปอีแห่งตะวันออกที่ เมืองโรมันโบราณ เจราช หรือ เมืองพันเสา
ชมป้ อมปราการแห่งกรุงอัมมาน ที่ AMMAN CITADEL
พิเศษพักโรงแรม ระด้บ 5 ดาว
รวมค่าวีซ่าจอร์แดน
ฟรี!! Wifi on Bus
วันแรก
21.30 น.

วันที่สอง

สนามบินสุวรรณภูมิ

 (-/-/-)

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 8 Row Q สายการบิน Royal Jordanian Airlines (RJ) โดยมี
เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

มาดาบา • เม้าท์เนโบ • ปราสาทเครัคแห่งคูเสด • เมืองอคาบา • ล่องเรือท้องกระจก
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

00.20 น.

ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยเทีย่ วบิน RJ 181 ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** (บิน
ตรงสูก่ รุ งอัมมาน ใช้เวลาประมาณ 8.45 ชม.)
Royal Jordanian Airlines (RJ) เครื่อง Boeing 787 Dreamliner มีจอทีวสี ว่ นตัวทุกที่นงั ่ ที่นงั ่ แบบ 3-3-3

05.05 น.

ถึงสนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA INTERNATIONAL AIRPORT ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน หลัง
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระแล้ว (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) จากนัน้ นาทุกท่าน
เดินทาง เข้าสู่เมืองอัมมาน เพือ่ รับประทานอาหารเช้า
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เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมือง มาดาบา (Madaba) หรือ เมือง
แห่งโมเสก ชมโบสถ์กรีก – ออโธดอกซแห่งเซนต์จอร์น ถูกสร้างในราวปี คศ.
600 ยุคของไบแซนไทน์ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ตกแต่ง
โดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3 ล้านชิ้น แสดงถึงพื้นที่ ดินแดนศักดิ์สทิ ธิ์ต่างๆ
ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, เยรูซาเลม, แมนา้ จอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขา

จากนัน้

ไซนาย, อียิปต์ ฯลฯ จากนัน้ ท่านเดินทางชม เมาท์เนโบ (Mount Nebo)
ดินแดนศักดิ์สิทธ์ท่ีตงั้ อยู่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่า น่ าจะเป็ นบริเวณที่เสียชีวิตและฝัง
ศพของโมเสส ผูน้ าชาวยิวส์เดินทางจากอิยิปต์มายัง เยรู ซาเลม ชมพิพิธภัณฑ์
ขนาดย่อม ภายในเก็บสิ่งของต่างๆ ที่ขดุ พบภายในบริเวณนี้ พร้อมทัง้ มีภ าพถ่าย
ต่างๆ ภาพถ่ายทีส่ าคัญคือภาพที่ โป๊ บ จอร์น ปอล ที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่น่ีและ
ได้ประกาศให้เป็ นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ในปี ค.ศ. 2000 ชมอนุ สรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์แห่งโมเสสและพระเยซู อิสระทุก
ท่านถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวันทีท่ อ้ งฟ้ าแจ่มใสท่านสามารถมองเห็นแม่นา้ จอร์แดน,ทะเลเดดซี,เมืองเจอริโก และ
ประเทศอิสราเอลได้จากจุดนี้อย่างชัดเจน
นาท่านเดินทางสู่เมืองเครัค (Kerak) ซึ่งตัง้ อยู่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่ ชมทิวทัศน์อนั งดงามของหุบเขาทัง้ สองข้างทาง
จนได้ฉายาเป็ น
” ชม ปราสาทเครัคแห่ง ครู เสด สร้างในปี ค.ศ. 1142 โดย
ผูป้ กครอง PAYEN LE BOUTIELLER ในอดีตเป็ นเมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสด และสร้างเพื่อ
ควบคุมเส้นทางทัง้ ทางเหนือและใต้ และใช้ในการต่อสูใ้ นสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิม จนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 1187
ได้ถกู เข้าทาลายโดยนักรบ มุสลิมภายใต้การนาทัพของ ซาลาดิน SALADIN)

เที่ยง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนัน้

นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองอคาบา (Aqaba) ** ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ** เป็ นเมืองท่าสาคัญมา
ช้านาน และเป็ นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่สาคัญของประเทศจอร์แดน เนื่องจากเป็ นเมืองที่ติดทะเล ทาให้อคาบา
เต็มไปด้วยรีสอร์ทและกีฬาทางนา้ และยังเป็ นเมืองแห่งเดียวของประเทศจอร์แดนที่ถูกประกาศให้เป็ นเมืองปลอด
ภาษีอีกด้วย จากนัน้ นาท่าน ลงเรือท้องกระจก (Glass Boat) ซึ่งเรือแล่นในทะเลแดง ทะเลที่มนี ่านนา้ ครอบคลุม4
ประเทศ ได้แก่ อิยปิ ต์ าเ ล จอร์แดน, และซาอุดอิ ารเบีย นาท่านชมความสวยงามใต้ทอ้ งทะเล ทัง้ แนวปะการัง
และปลาหลากหลายชนิด อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย หลังจากนัน้ นาท่านขึ้นฝัง่
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เย็น

วันที่สาม
เช้า

 บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 โรงแรม MOVENPICK CITY หรือเทียบเท่า ** ระดับ 5 ดาว **

ทะเลทรายวาดิรมั • มหานครเพตรา

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรมั (Wadi Rum)
หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า “หุบเขาแห่งพระจันทร์” (TheValley of The Moon) ** ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1
ชั่วโมง ** ซึ่งมีจุดเด่นด้านทัศนียภาพที่งดงามของหินผาในบริเวณนัน้ มีภูมทิ ศั น์ท่เี ป็ นทะเลทรายสลับกับหุบผา
ขนาดใหญ่ ทะเลทรายแห่งนี้ในอดีตเป็ นเส้นทางคาราวานจากประเทศซาอุฯเดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเลสไตน์
ในศึกสงครามอาหรับรีโวลท์ระหว่างปี ค.ศ. 1916–1918 ณ แห่งนี้ได้ถูกใช้เป็ นฐานบัญชาการในการรบของ ทีอี
ลอว์เรนซ์ และเจ้าชายไฟซาล และต่อมายังได้ถูกใช้เป็ น สถานที่จริงในการถ่ายทาภาพยนต์เรื่อง Lawrence of
Arabia” นาท่านนัง่ รถจิบ๊ หรือรถกระบะเทีย่ วชมพื้นทีโ่ ดยรอบ (หรือท่านสามารถขี่อูฐ ไม่รวมค่าขี่อูฐท่านละ

25 USD) สัมผัสบรรยากาศของทะเลทรายแห่งนี้ ซึง่ ถูกกล่าวขาน
ว่า เป็ นทะเลทรายที่สวยงามที่สุดของโลกอีกแห่งหนึ่ง ด้วยเม็ด
ทรายละเอียดสีชมพูอมส้มอมแดงอันเงียบสงบทีก่ ว้างใหญ่ไพศาล
สีของเม็ดทรายปรับเปลีย่ นตามแสงของดวงอาทิตย์) พาชม นํ้ าพุ
แห่งลอว์เรนซ์” (Lawrence’s S r n
Lawrence’s
Fountain) ซึง่ เป็ นสถานทีอ่ ดีตนายทหาร ทีอี ลอว์เรนซ์ ทหารชาว
อังกฤษใช้เป็ นสถานทีพ่ กั และคิดแผนการต่อสูก้ บั ออตโตมัน นาท่านท่องทะเลทรายต่อไปยัง ภูเขาคาซารี ชม
ภาพเขียนก่อนประวัตศิ าสตร์ ทีเ่ ป็ นภาพแกะสลักของชาวนาบาเทียน ทีแ่ สดงถึงเรื่องราวในชี วติ ประจาวัน และ
รูปภาพต่างๆ ผ่านชมเต้นท์ชาวเบดูอนิ ทีอ่ าศัยอยู่ในทะเลทรายเลี้ยงแพะเป็ นอาชีพ ฯลฯ

เที่ยง

 บริการอาหารกลางวันในแค้มป์ กลางทะเลทราย แบบท้องถิ่นของชนเผ่าเบดูอนิ
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ มหานครเพตรา (Petra) **ได้รบั การประกาศให้เป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้
ปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกแห่งใหม่ จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านทัว่
โลกในวันมหัศจรรย์ 07/07/07 ** มหานครหินสีกุหลาบแกะสลักโบราณที่ซ่อนตัวอย่างลึกลับในหุบเขาวาดี มูซา
Wadi Musa) หุบเขาที่ตงั้ อยู่ระหว่างทะเลสาบเดดซีกบั ทะเลอัคบา
ชนกลุ่มแรกที่เดินทางเข้าสู่นครเพตราคือพวก เอโดไมท์ ซึ่งเข้ามา
ราว 1,000 ปี ก่อนคริสตกาล แต่ชนเผ่าที่สร้างเมืองเพตราขึ้นมานัน้
คือ ชาวนาบาเทียน ในศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตกาล คนกลุ่มนี้สกัด
ผาหิน ทรายเป็ นที่อ ยู่ อ าศัย และนครแห่ ง นี้ เ ดิมนั้น เป็ น นครแห่ ง
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เย็น

การค้าขนาดใหญ่ ซึ้งต่อมาถูกละทิ้งเป็ นเวลานานกว่า 700 ปี จนเมือ่ เมือ่ นักสารวจชาวสวิตเซอร์แลนด์โยฮันน์ ลุค วิก
บวร์ก ได้คน้ พบนครศิลาแห่งนี้ ในปี ค.ส 1812 และได้นาไปเขียนในหนังสือชื่อ Travel in Syria จาทาให้เป็ นที่
รูจ้ กั กันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบนั
 บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 โรงแรม MOVENPICK RESORT หรือเทียบเท่า ** ระดับ 5 ดาว **

วันที่ส่ี
เช้า

เพตรา • ทะเลสาบเดดซี

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านชมมหานครเพตรา ** สําหรับการเข้าชมทางทัวร์ได้
จัดให้ท่านนัง่ ม้าเพือ่ เข้าชมเมืองเพตรา (รวมในค่าบริการแล้ว และเป็ นธรรมเนี ยมที่ตอ้ งมีค่าทิปให้แก่คนจูง
ม้า ท่านละ 5 USD/ต่อท่าน/ต่อเที่ยว – ไม่รวมค่าบริการขี่ลา 15-20 USD/ท่าน,-ขี่อูฐ 10 USD/ท่าน,นัง่ รถ
ม้า 40 USD/คันนัง่ ได้ 2 ท่าน ราคาแล้วแต่ความสามารถในการต่อลอง หรือกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) เมือ่
ลัดเลาะไปตามพื้นหินและทรายกว่า 800 เมตร ที่จะมุ่งหน้าไปในเส้นทางมหัศจรรย์ท่ที างเข้าออกของ เมืองเพ
ตรา คือ บริเวณซอกเขาเรียกว่า ซิค (Siq) เป็ นหุบเขาสูง 250 ฟุต และทอดคดเคี้ยวไปบนเส้นทางที่พาดผ่านเข้าไป
ถึงใจกลางเมือง เกิดจากการถูกนา้ ซัดกัดกร่อนจนเกิดเป็ นช่องทางเดินเล็กๆ ระหว่างหุบเขา ความสวยงามของหุบเขา
ทัง้ สองด้าน สวยงามด้วยสีสนั ของหินสีต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นจากธรรมชาติ ชมร่องรอยซากปรักหักพังที่ยงั มีร่องรอยให้เห็น
การจัดการเรื่องการชลประทานใน การลาเลียงนา้ จากแหล่งนา้ ภูเขาเข้าสู่ตวั เมื องได้อย่างน่ าทึ่ง และยังมีภาพศิลปะ
แกะสลักจากภูเขาอีกมากมาย จากนัน้ เข้าเขตหน้าผาสูงชันสองข้างทางสู่ มหานครแห่งศิลาทรายสีชมพู ตื่นตา ตื่นใจ
กับความสวยงามของมหาวิหารศักดิ์สทิ ธิ์ปราสาททรายสีชมพู ทีน่ ่ีเคยใช้เป็ นสถานทีถ่ ่ายทาภาพยนตร์เรื่อง อินเดียน่ า
โจนส์ ภาค 3 ขุ มทรัพย์สุดขอบฟ้ า มหาวิหารแกะสลักเสลาจากภูเขาอย่างกลมกลืนได้สดั ส่วนและสวยงามน่ า
อัศจรรย์ เป็ นอาคาร 2 ชัน้ ประดับ ด้วยเสาแบบคอรินเทียนส์และรูปคน ซึ่งสลักขึ้นจากเขาบริเวณกลางเมือง ว่ากัน
ว่าเป็ นคลังที่เก็บสมบัตขิ องฟาโรห์

เที่ยง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ทะเลเดดซี หรือ ทะเลมรณะ (Dead Sea) **
ใช้เวลาในการเดินทาง 4 ชั่วโมง ** ทะเลสาบเดดซีเป็ นทะเลสาบนา้ เค็มขนาดใหญ่ท่ตี งั้ อยู่ใน ในระหว่างเขตแดน
ของจอร์แดนและอิสราเอล ถูกจัดให้เป็ นจุดที่ตา่ ที่สุดในโลก อยู่ตา่ กว่า
ระดับนา้ ทะเลราว 800 เมตร ความเค็มของทะเลเดดซีในส่วนที่อยู่ลกึ
ที่สุดมีมากถึง 30 เปอร์เซ็นต์ในขณะที่ความเค็มของทะเลทัว่ ๆไป
อย่างเช่นอ่าวไทยมีความเค็มเพียงแค่ 3 เปอร์เซ็นต์เท่านัน้ ทาให้ไม่มี
สิ่งมีชวั ติ ใดๆอาศัยอยู่ทอ้ งทะเลแห่งนี้ อิสระทุกท่านเล่นนา้ ทะเลตาม
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เย็น

อัธยาศัย ท่านสามารถลอยตัวได้ไม่จม (ข้อปฏิบตั ิและข้อระวังต่างๆในการลงเล่นนา้ ทะเลควรฟังคาแนะนาจาก
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์)
 บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 โรงแรม MOVENPICK DEAD SEA หรือเทียบเท่า ** ระดับ 5 ดาว **

วันที่หา้
เช้า

เที่ยง

เย็น
21.00 น.

วันที่หก
02.30
15.35 น.

นครเจราช • Amman Citadel • อัมมาน

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านแวะชมผลิตภัณฑ์ทท่ี าจากเดดซี เช่น โคลนพอกตัวพอกหน้า
สบู่ ครีม และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย จากนัน้ เดินทางสู่ เมือ งโรมัน โบราณ เจราช หรือ เมืองพัน เสา (Jerash)
หรือ ปอมเปอีแห่งตะวันออก ตัง้ อยู่ทางตอนเหนือของเมืองหลวงอัมมาน เป็ นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกของ
อาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่าถูกสร้าง ราว 200 – 100 ปี ก่อน
คริสตกาล นาท่านชม โอวัลพลาซ่า (Oval Plaza) สถานที่พบปะ
สังสรรค์ของชาวเมือง เจราช ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ ล้อมรอบด้วย
เสา คอรินเทียม (Corinthium) กว่า 160 ต้น เสาเหล่านี้ได้กลายเป็ น
จุดถ่ายรูปที่ได้รบั ความนิยมมาก ชมซุม้ ประตูกษัตริยเ์ ฮเดรียน ถูก
สร้างขึ้น 129 ปี หลังคริสตกาล เปรียบเสมือนเครื่องหมายแห่ง
จักรพรรดิ เ ฮเดรียน โดยประตูอ ยู่ท างทิศใต้ข องเขตเมืองใหม่ อีก หนึ่ ง ที่เที่ย วชื่อดัง แห่ง เมื อ งโรมัน โบราณ เจ
ราช คือ โรงละครทางทิศใต้ ซึง่ จุผูช้ มได้ถงึ 3,000 คน อัศจรรย์ตรงเราสามารถทดสอบฟังเสียงสะท้อนของตัวเองจาก
จุดสะท้อนกลางโรงละคร ด้วยการพูดเบาๆ เท่านัน้ เสียงก็จะย้อนกลับมาเข้าหูเราอย่างเหลือเชื่อ ชมวิหารอาร์เทพีอาร์
เทมิส เป็ นเทพีประจาเมืองเจอราช
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่
กรุงอัมมาน ตัง้ อยู่บนยอดเขาทัง้ 7 ลูก และมีประวัติศาสตร์มากกว่า
6,000 ปี ชม ป้ อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (Amman Citadel) ถูก
สร้างขึ้นเพือ่ เป็ นจุดสังเกตเหตุบา้ น การเมืองต่างๆรอบเมือง อิสระทุก
ท่านชมบรรยากาศและถ่ายรูป มีจุดถ่ายรูปที่สวยโดยมีฉากหลังเป็ น
โรงละครโรมัน ที่ มีข นาดใหญ่ ท่ี สุ ด ในจอร์แ ดน ที่จุ ผู ช้ มได้ถึ ง 6,000
ล
า า
า เา เ
ล า
ทีส่ นั นิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 161-180 ในสมัย
โรมัน จากนัน้ ให้ทกุ ท่านอิสระเลือกชม ช้อปปิ้ งสินค้าพื้นเมือง และของทีร่ ะลึก
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านออกเดินทางสู่สนามบินเพือ่ เดินทางกลับสู่ประเทศไทย

กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ

 (-/-/-)

ออกเดินทางสูป่ ระเทศไทย โดยสายการบิน Royal Jordanian Airlines (RJ)
เทีย่ วบินที่ RJ180 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 9.05 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรูล้ มื
…………………………………………………………………………
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อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

ราคาทัวร์ มหัศจรรย์ จอร์แดน 6 วัน 3 คืน พัก 5 ดาว (อัตราค่าบริการ 15 ท่านขึ้นไป)
วันเดินทาง

จํานวน

17 – 22 มิถนุ ายน 2561

20
20

20 – 25 มิถนุ ายน 2561

ผูใ้ หญ่
เด็ก 7-11 ปี
(หรือเด็กพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน) (เสริมเตียง-พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

46,900
47,900

46,900
47,900

พักเดี่ยว

7,500
7,500

อัตราค่าบริการรวม
 ตัวเครื
๋ ่องบินไป -กลับพร้อมกรุป๊ กรุงเทพฯ-อัมมาน-กรุงเทพฯ สายการบิน Royal Jordanian Airlines (RJ)
 ภาษี น้ํ ามันและภาษี ตวทุ
ั ๋ กชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 ค่าระวางนํ้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)
 ที่พกั โรงแรมตามรายการ 3 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์),นํ้ าดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวคนไทย
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าจอร์แดน
 ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 50,000 บาท
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%
 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนี ยมสําหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนื อความควบคุมของบริษทั ฯ
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น,คนขับรถ,ผูช้ ่วยคนขับรถวันละ 5 USD /วัน/ลูกทัวร์ 1 ท่าน / รวม 4 วัน 20 USD (บังคับตามระเบียบ
ธรรมเนี ยมของประเทศค่ะ)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย วันละ 3 USD /วัน/ลูกทัวร์ 1 ท่าน / รวม 6 วัน 18 USD (ขึ้นอยู่กบั ความพึงพอใจของท่าน)
เงือ่ นไขการสํารองที่นงั ่
1 .กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 20,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า
15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วัน)
2. กรณี ยกเลิก 2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทง้ั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุด เทศ
กาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
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2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจําทัง้ หมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทง้ั หมดไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
3. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทําการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทง้ั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง
4. บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที่บริษทั ฯกําหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษทั ต้องนํ าไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5. คณะผูเ้ ดินทางจํานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางมีหวั หน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วยโดยทางบริษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง
6.กรณี ท่ที ่านต้องออกตัวภายใน
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้
ก่อนทําการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
















รายละเอียดเพิ่มเติม
บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ น
สําคัญ
หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุ ดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยว
เท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถ
เดินทางได้ )
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณี ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้
จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับใน
เงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุใน
รายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั
ทัวร์)
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชําระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็ นการชําระเหมาขาด
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิดจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณี ท่กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
กรณี ท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
ตัวเครื
๋ ่องบินเป็ นตัวราคาพิ
๋
เศษ กรณี ท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํ ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ชื่อได้
เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่า
ท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ แล้วทัง้ หมด
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 กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทง้ั หมด

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

