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อัตราค่ าบริการ (ผู้เดินทางผู้ใหญ่ ไม่ ต่ากว่ า 20 ท่ าน)
ราคาผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ / ต่ อ
พักห้ องเดี่ยวจ่ ายเพิ่ม
วันเดินทาง
ท่ าน
ท่ านละ

18 - 23 ก.ย. 60
02 - 07 ต.ค. 60
16 - 21 ต.ค. 60
20 - 25 ต.ค. 60
วันที่หนึ่ง
22.00 น.

วันที่สอง
01.55 น.

05.20 น.
09.30 น.
11.50 น.
12.30 น.

ค่า
ที่พัก

43,999.-บาท
43,999.-บาท
43,999.-บาท
43,999.-บาท

5,000.- บาท
5,000.- บาท
5,000.- บาท
5,000.- บาท

กรุ งเทพฯ
นัด หมายคณะพร้ อมกัน ที่ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ชั น้ 4 แถว R สายการบิ น คู เ วต แอร์ เวย์
มีเจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับ และบริการเรื่ องกระเป๋ าเดินทาง เช็คอิน และรับเอกสารประกอบการเดินทาง

กรงุเทพฯ – คูเวตซิตี ้ – อัมมาน – คารัค – เพตรา
นําท่านออกเดินทางสู่ นครคูเวต โดยสายการบินคูเวต แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ KU 414 โดยมีพนักงาน
ลูกเรื อคนไทย คอยให้ บริ การ พร้ อมเสิร์ฟอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน ให้ ท่านผ่อนคลายกับ ทีวีสว่ นตัว
ให้ ท่านเลือกชมรายการระหว่างการเดินทาง
เดินทางถึงท่าอากาศยานคูเวต เปลี่ยนเครื่ องบิน เพื่อเดินทางสูก่ รุงอัมมาน
นําท่านออกเดินทางสู่ กรุ งอัมมาน สายการบินคูเวต แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ KU 561 เสิร์ฟอาหารและ
เครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน (ใช้เวลาในการเดิ นทาง 12 ชัว่ โมง ประเทศจอร์ แดนช้ากว่าประเทศไทย 4 ชัว่ โมง)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยาน อัมมาน ควีนอเลีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง ศุลกากร และรับกระเป๋ า
สัมภาระ
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคารั ค (ระยะทางประมาณ 110 ก.ม.ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 1.30 ชม.) เมือง
คารัค ตังอยู
้ ่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่ เพลิดเพลินกับทัศนีย์ภาพอันงดงามระหว่างทางขึน้ เขา โดยเฉพาะ
บริเวณ “แกรนด์ แคนยอนแห่ งจอร์ แดน”
ชมปราสาทเครั ค แห่ งครู เสด (Karak) ที่ถกู สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.
1142 โดย ผู้ปกครอง Payen Le Boutieller ในอดีตเคยเป็ นหนึ่ง
ในเมืองศูนย์กลางของนักรบครู เสด และเพื่อควบคุมเส้ นทางทัง้
ทางเหนือและใต้ สําหรับการต่อสู้ในสงครามครู เสด กับกองทัพ
มุสลิมจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1187 ได้ ถูกนักรบมุสลิมเข้ าทําลาย
โดยภายใต้ การนําทัพของ ซาลาดิน (Saladin)
จ า ก นั ้น นํ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ เ มื อ ง เ พ ต ร า (ร ะ ย ะ ท า ง
ประมาณ 160 ก.ม. ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 2.30 ชม.)
บริการอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
TETRA TREE HOTEL 4* ,Petra หรือเทียบเท่ า
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วันที่สาม
เช้ า

เพตรา – ทะเลเดดซี
บริการอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรงแรม
เช้ านี น้ ํ า ท่ า นชม เมื อ งเพตรา มหานครศิ ล าทรายสี ช มพู ที่
แกะสลักขึน้ จากภูเขาทัง้ ลูก สถานที่แห่งนีต้ งอยู
ั ้ ่ระหว่างทะเล
เดดซี กับอ่าวอะกาบะ ซึง่ ซ่อนตัวซ่อนตัวอยูภ่ ายใต้ อ้อมกอดของ
หุบเขาวาดี มูซา ที่สงู ชันประดุจเป็ นปราการอันยิ่งใหญ่ ถูกลืม
เลือนไปจากความทรงจํ า ของผู้คนและสูญหายไปจากแผนที่
นานนับพันปี ในอดีตเมืองเพตราแห่งนี ้เคยเป็ นนครแห่งการค้ า
ทางบกขนาดใหญ่ของชาวนาเบเธยีนมาตังแต่
้ ศตวรรษที่ 4 ก่อน
คริ สตกาล อีกทังทํ
้ าเลที่ตงของเมื
ั้
องอยู่ระหว่างกึ่งกลางเส้ นทาง
การค้ า ของคาบสมทุรอาระเบีย -ลุ่มแม่นํ ้าไนล์ และปาเลสไตล์ ลุ่มแม่นํา้ ไทกริ สและยูเฟรตสิ เลยไปจนถึงอินเดีย อันเป็ นเหตุ
สําคัญที่ทําให้ ชาวโรมันเข้ ามายึดครอง จนกระทั่งในปี 363 ได้
เกิดแผ่นดินไหว บ้ านเรื อนภายในเมืองพังทลายลงมาประกอบ
กับมีการเปิ ดเส้ นทางการค้ า ทางทะเลที่ อ่าวคลองสุเอช ชาวเมืองจึงพากันละทิ ้งเมืองไปอยู่ที่อื่น เพตราจึง
กลายเป็ นเมืองร้ างไปในที่สดุ จนกระทังในปี
้
ค.ศ. 1812 (พ.ศ. 2355) เมื่อมีนกั สํารวจชาวสวิตเซอร์ แลนด์ โย
ฮันน์ ลุควิก บวร์ กฮาร์ ท เดินทางผ่านมาพบเห็นและออกมาเขียนหนังสือ เล่าขานถึงความสวยงามและ
ความมหัศจรรย์ของนครแห่งนี ้ เพตราแห่งนี ้จึงเริ่ มปรากฏแก่สายตาชาวโลกอีกครัง้
และในปี ค.ศ.1985 (พ.ศ. 2528) องค์ การยูเนสโก้ ได้ ประกาศให้ เ พตราเป็ น
เมืองมรดกโลก โดยกล่ าวอธิบายไว้ ว่า "เป็ นหนึ่งในสิ่งที่ลา้ ค่ ามากที่สุดของ
มรดกทางวัฒนธรรมแห่ งมวลมนุษยชาติ" (one of the most precious cultural
properties of man's cultural heritage) และยังได้ รับคัดเลือกเป็ นหนึ่งในเจ็ด
สิ่งมหัศจรรย์ ของโลกอีกด้ วย ให้ ท่านนัง่ ม้ าลัดเลาะไปตามพื ้นหินและทรายกว่า 600 เมตร (รวมอยู่ใน
ค่าบริ การแล้ว แนะนาให้เตรี ยม ผ้าปิ ดจมูกติ ดตัวไปด้วย และโปรดเตรี ยมค่าทิ ปคนจู งม้า ท่านละ 4
USD ต่อเที ่ยว แต่ไม่รวมค่ าขี ่อูฐ ขี ่ลา รถม้าลาก สนใจกรุ ณ า ติ ดต่อหัวหน้าทัวร์ ) มุ่งหน้ าไปในเส้ นทาง
มหัศจรรย์ที่ทางเข้ าออกของเมืองเพตรา พร้ อมชมทัศนียภาพรอบข้ างที่เป็ นภูเขาทังสองฝั
้
่ งที่มีรูปร่างหน้ าตา
ต่างกันออกไป จากนันเดิ
้ นเท้ าเข้ าสู่เมืองบริ เวณซอกเขาเรี ยกว่าซิค SIQ เป็ นหุบเขาสูงกว่า 250 ฟุต ที่เกิด
จากการแยกตัวของเปลือกโลกและการกัดเซาะของนํ ้าเมื่อหลายล้ านปี ก่อนจนเกิดเป็ นช่องทางเดินเล็ก ๆ
ระหว่างหุบเขา ชมสีสนั ความสวยงามของหินสีตา่ ง ๆ ที่เกิดขึ ้นจากธรรมชาติ และยังมีภาพศิลปะแกะสลัก
จากภูเขา อาทิ รูปปั น้ แกะสลักต่าง ๆ เช่น รูปปั น้ เทพเจ้ าต่าง ๆ รูปกองคาราวานอูฐ, รูปชาวนาบาเทียน, ท่อ
ส่งลําเลียงนํ ้าเข้ าสูเ่ มือง ฯลฯ อีกมากมาย เข้ าเขตหน้ าผาสูงชันสองข้
้
างทางสูม่ หานครแห่งศิลาทรายสีชมพู
ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ (EL-Khazneh / Treasury) ที่นี่เคยใช้
เป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ เรื ่องอิ นเดียน่า โจนส์ ภาค 3 ขุมทรัพย์ สดุ ขอบฟ้า และ หนังฟอร์ มยักษ์ อย่าง
ทรานส์ฟอร์ มเมอร์ ภาค 2 สถานที่แห่งนี ้ถูกสันนิษฐานว่า สร้ างในราวศตวรรษที่ 1-2 โดยผู้ปกครองเมืองใน
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กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พัก

วันที่ส่ ี
เช้ า

เที่ยง

เวลานัน้ มหาวิหารถูกแกะสลักจากภูเขาสีชมพูทงลู
ั ้ ก อย่างกลมกลืนได้ สดั ส่วนและสวยงามน่าอัศจรรย์ เป็ น
อาคารสองชัน้
จ า ก นั ้น เ ข้ า ช ม โ ร ง ล ะ ค ร โ ร มั น โ บ ร า ณ ( Roman
Theatre)
ที่แกะสลักจากภูเขา โดยมีแนบราบของที่นงั่ เท่ากันและมีความสมดุล ได้ อย่างน่าทึ่ง สันนิษฐานว่าเดิมที
สร้ างโดยชาวนาบาเธียน ต่อมาในสมัยที่โรมันเข้ ามาปกครองได้ สร้ างต่อเติม มีที่นงั่ 32 แถว สามารถบรรจุ
คนได้ ประมาณ 3,000 คน อิสระในการเดิน
บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคารท้ องถิ่น
นําท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (Dead Sea) (ระยะทางประมาณ
300 ก.ม. ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 3.30 ชม.) ทะเล ที่ถกู บันทึก
ลงในหนั ง สื อ กิ น เนสส์ ว่ า เป็ นจุ ด ที่ ตํ่ า ที่ สุ ด ในโลก ตํ่ า กว่ า
ระดับนํ ้าทะเลถึง 400 เมตร และมีความเค็มที่สดุ ในโลกมากกว่า
20 เปอร์ เซ็นต์ของนํ ้าทะเลทัว่ ไป ทําให้ ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้
ในท้ องทะเลแห่งนี ้ เชิญท่านอิสระในการลงเล่นนํ ้าทะเล และ
พิสจู น์ความจริ งว่าท่านสามารถลอยตัวในนํ ้าทะเลแห่งนี ้ได้ จริ ง
หรื อไม่ (การลงเล่นน้าในทะเลนัน้ มี วิธีขนั้ ตอนการลงเล่น และข้อ
ควรระวังต่าง ๆ ควรฟังคาแนะนาจากมัคคุเทศก์ ท้องถิ่ น และ
หัวหน้าทัวร์ )
บริการอาหารคํ่าที่ห้องอาหารของโรงแรม
RAMADA RESORT 4*, Dead Sea หรือเทียบเท่ า

ทะเลเดดซี – เมาท์ เนโบ – มาดาบา – อัมมาน
บริการอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารให้ ท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
นําคณะเดินทางสู่ เมาท์ เนโบ (ระยะทางประมาณ 30 ก.ม. ใช้
เวลาเดิ นทางประมาณ 1 ช.ม.) ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตงอยู
ั ้ ่บนเขา
สถานที่ซึ่งโมเสสเสียชีวิต ปั จจุบนั ยังมี หลุมพระศพสถิตอยู่ ณ
สถานที่นี ้ โมเสสนําชาวยิวเดินทางจากอียิปต์มายังเยรู ซาเลม
เป็ นผู้นําคําสอนบัญญัติสิบประการของพระยะโฮวาห์ลงมาเผย
แผ่ส่มู นุษย์ ชมโบสถอ์ นุสรณ์ โมเสส ที่สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นที่ระลึก
ถึงโมเสส อนุสรณ์แห่งนี ้สันนิษฐานว่าสร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 300-400
ในยุคไบเซนไทน์ ตอนต้ นคริ สต์ศกั ราช ว่ากันว่าที่นี่มีงานศิลปะ
โมเสกที่ สวยงามมาก จากนัน้ ชมวิวและเก็ บภาพที่ จะมองเห็น
ทัศนียภาพทังแม่
้ นํ ้าจอร์ แดน ทะเลเดดซี นครเจริ โค เมืองเบธเล
แฮม และเมืองเยรูซาเล็ม หรื อดินแดนศักดิส์ ทิ ธิ์
บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคารท้ องถิ่น
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บ่ าย

ค่า
ที่พัก

วันที่ห้า
เช้ า

นํ า ท่ า นเดิ น ทางต่อ ไปยัง เมื อ งมานาบา (ระยะทางประมาณ 10 ก.ม. ใช้เ วลาเดิ น ทางประมาณ 20
นาที ) เมืองในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งเยรู ซาเล็ม หรื อเรี ยกอีกชื่อว่า เมืองแห่งโมเสก เป็ นเมืองท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่น่าสนใจแห่งหนึง่ ของประเทศจอร์ แดน ผู้คนตังถิ
้ ่นฐานอยูท่ ี่นี่มานานกว่า 4,500 ปี
ชมโบสถ์ กรีกออโธดอกซ์ แห่ งเซนต์ จอร์ จ บนพื ้นโบสถ์มีแผน
ที่ ทํ า ด้ วยกระเบื อ้ งโมเสกสี ส วยงามจํ า นวนกว่ า 2 ล้ า นชิ น้
ซึ่ง มี ความสํา คัญทางประวัติศาสตร์ ของโลก สร้ างขึน้ ในสมัย
ศตวรรษที่ 6 หรื อราว ๆ ปี ค.ศ.600 (พ.ศ.1143) ในยุคไบเซน
ไทน์ แผนที่นี่แสดงให้ เห็นพื ้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ต่าง ๆ ในอดีต
เนินเขา หุบเขา หมู่บ้าน ตัวเมือง ครอบคลุม ไปจนถึงปากแม่นํ ้า
ไนล์ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน เยรูซาเลม จอร์ แดน ทะเล
เดดซี และอียิปต์
จ า ก นั ้น เ ดิ น ท า ง สู่ ก รุ ง อั ม ม า น เ มื อ ง ห ล ว ง ข อ ง
จอร์ แดน (ระยะทางประมาณ 40 ก.ม. ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ
1 ช.ม.) ถื อ เป็ นเมื อ งที่ มี ผ้ ู คนอาศัย อยู่ ม าตัง้ แต่ อ ดี ต จนถึ ง
ปั จจุบนั และมีความเก่าแก่ที่สดุ เมืองหนึ่งของโลก ปั จจุบนั นี ้อัม
มานเป็ นเมืองที่สดใสมีความหลากหลายในเชิงวัฒนธรรมแต่ก็
ยังมีความเป็ นสากลอยู่ ทังยั
้ งโดดเด่นด้ วยการผสานกันอย่างลงตัว ระหว่างอนุสาวรี ย์โบราณ และชีวิตเมื อง
ที่ ทั น ส มั ย
ส า ม า ร ถ พ บ เ ห็ น ไ ด้ ทั่ ว ไ ป
ในเมือง
บริการอาหารคํ่าที่ห้องอาหารของโรงแรม
IMPERIAL PALACE HOTEL 4* ,Amman หรือเทียบเท่ า

อัมมาน – คูเวตซิตี ้
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลั ง รั บ ประทานอาหาร นํ า ท่ า นชมเมื อ งหลวง กรุ ง อั ม มาน เมื อ งหลวงที่ ตั ง้ อยู่ บ นภู เ ขา 7 ลู ก
และมีประวัติศาสตร์ ยาวนานมากกว่า 6,000 ปี ผ่านชมย่าน เมืองเก่า,เมืองใหม่, ย่านธุรกิจ, ตลาดใจกลาง
เมือง, ย่านคนรวย ฯลฯ
นําท่านชม โรงละครโรมัน อายุกว่า 2,000 ปี ที่ครัง้ หนึง่ เคยเป็ น
ศูน ย์ ก ลางของนครอัม มาน แต่ ปั จ จุบัน ก็ ยัง ทํ า ให้ ผ้ ูที่ พ บเห็ น
ได้ ทึ่ ง กั บ การวางแผนทางด้ านงานวิ ศ วกรรมของโรมั น
อันชาญฉลาดและมีดีไซน์ที่น่าจดจํา โรงละครโรมัน แห่งนี ้เป็ น
หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากที่สุดในอัมมาน โรงละคร
มี ค วามลาดเอี ย งลึ ก ลงไป เอื อ้ ให้ เสี ย งที่ ไ ด้ ยิ น รอบตัว นัน้ มี

รหัสทัวร์ : THV7-KU-JO-2-20OCT17

เที่ยง
บ่ าย
20.00 น.
22.00 น.
23.35 น.

วันที่หก
10.50 น.

คุณภาพเยี่ยม การออกแบบสุดสร้ างสรรค์นี ้สามารถบรรจุคนได้ ประมาณ 6,000 คน สันนิษฐานว่าน่าจะถูก
สร้ างขึน้ ระหว่างปี ค.ศ. 161-180 (พ.ศ. 704-723) สมัยการปกครองของ แอนโทนิอุส ปิ ซุส (Antoninus
Pius)
จ า ก นั น้ นํ า ค ณ ะ ช ม ป้ อ ม ป ร า ก า ร แ ห่ ง ก รุ ง อั ม ม า น
(Amman Citadel) บนยอดเขาสูงสุดในกรุ งอัมมาน ถูกสร้ างขึ ้น
เพื่อเป็ นจุดสังเกตเหตุบ้านการเมืองต่าง ๆ รอบเมือง แม้ จะเหลือ
เพียงซากปรักหักพังแต่ยงั สวยงามและมีอายุย้อนกลับไปตังแต่
้
สมัยยุคหิน เผยให้ เห็นอิทธิ พลด้ านสถาปั ตยกรรมที่มาจากยุค
เหล็ก รวมถึงยุคโรมัน ยุคไบแซนไทน์และยุคอุมยั ยะฮ์
ชม วิหารเฮอร์ คิว ลิส (Temple of
Hercules) ที่ สร้ างขึน้
ระหว่ า งปี ค.ศ. 162-166 (พ.ศ. 705-709) วิ ห ารแห่ ง นี ม้ ี
ขนาดใหญ่กว่าวิหารที่อยู่ในโรมโบราณเสียอีก เดินผ่านทางเข้ า
ที่ เ ป็ น แน ว เส าระ เบี ยง ไป ยั ง สถ า นที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข้ าง ใ น
จากนัน้ เคลื่ อนตัวไปที่หินขนาดใหญ่ที่อยู่บริ เวณปลายหน้ าผา
ตรงนี ้จะเป็ นจุดชมวิวพาโนรามาอันสวยงามของเมือง ใกล้ กนั นัน้
มีมือรูปกําปั น้ ขนาดใหญ่ที่ทําจากหินอ่อนเผยให้ เห็นความขาวโพลนจนแทบไม่มีเลือด
จากนันผ่
้ านชม พระราชวังของพระมหากษัตริ ย์อับดลุลาห์ ท่ ีสอง (Raghadan Palace) ที่ตงอยู
ั ้ ่บ น
ภูเขามีทําเลที่สวยงามที่สดุ ในกรุงอัมมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอย่างเข้ มงวด
บริการอาหาร ณ ภัตตาคารท้ องถิ่น
หลังรับประทานอาหารให้ ท่านอิสระเลือกซื ้อของฝากที่ ห้ าง TAJJ Mall ตามอัธยาศัย
ถึงเวลานําท่านเดินทางสูท่ ่ าอากาศยานควีนอเลีย เพื่อทําการเช็คอินรับบัตรที่นงั่ เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
นําท่านออกเดินทางสู่ นครคูเวต โดยสายการบินคูเวต แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ KU 564 พร้ อมเสิร์ฟอาหาร
และเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน ให้ ท่านผ่อนคลายกับทีวีสว่ นตัวให้ ท่านเลือกชมรายการ ระหว่างการเดินทาง
เดินทางถึงท่าอากาศยานคูเวต เปลี่ยนเครื่ องบิน เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
นําท่านออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินคูเวต แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ KU 411 โดยมีพนักงาน
ลูกเรื อคนไทย คอยให้ บริการ พร้ อมเสิร์ฟอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน ให้ ท่านผ่อนคลายกับทีวีสว่ นตัว
ให้ ท่านเลือกชมรายการ ระหว่างการเดินทาง (ใช้เวลาในการเดิ นทาง 12 ชัว่ โมง ประเทศจอร์ แดนช้ากว่า
ประเทศไทย 4 ชัว่ โมง)

คูเวตซิตี ้ – กรงุเทพฯ
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่ าบริการนีร้ วม










ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชันประหยั
้
ด โดยสายการบินสายการบินคูเวต แอร์ เวย์
(นํ ้าหนักกระเป๋ าเดินทางใบละ 23 กิโลกรัม ไม่เกิน 2 ใบ)
ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้ อมคนขับรถที่ชํานาญเส้ นทาง
ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่าน ในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรื อระดับเดียวกัน
ค่าอาหารทุกมื ้อที่ระบุตามรายการ
ค่าบัตรเข้ าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
ค่าวีซา่ ประเทศจอร์ แดน
ค่าบริการนําทัวร์ โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ภาษีตา่ ง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ นอกเหนือรายการ
ค่าขี่ลา, ขี่อฐู และรถม้ าลาก ฯลฯ
ค่าทิปมัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ ในประเทศจอร์ แดน และหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย

การชาระเงิน




ส าหรั บการจอง กรุ ณาช าระเงิ นมั ด จ าท่ านละ 20,000 บาท (ภายใน 3 วั น หลั ง การจอง )
พร้ อมสาเนาหนังสือเดินทาง
ชําระยอดทังหมดก่
้
อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
หากไม่ชําระค่าใช้ จ่ายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิก






ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ ้นไป คืนมัดจําทังหมด.
้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายเบื ้องต้ น 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-45 วัน เก็บเงินมัดจําทังหมด
้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-25 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
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เอกสารประกอบขอวีซ่าเข้ าประเทศจอร์ แดน








หนังสือเดินทางหรื อพาสปอร์ ตฉบับจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้ อมสําเนาหน้ าแรก 1 ชุด
เอกสารสําเนาทะเบียนบ้ าน พร้ อมตัวจริง, สําเนาบัตรประชาชน
รูปถ่ายตัวจริงพื ้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ ้ว ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน
สมุดบัญชีเงินฝากปรับยอดล่าสุดพร้ อมถ่ายสําเนาครบทุกหน้ า 1 ชุด
จดหมายรับรองการทํางานเป็ นภาษาอังกฤษที่ระบุชื่อบริ ษัท ตําแหน่ง เงินเดือน วันเริ่ มทํางาน ช่วงวันที่ลาหยุด
พร้ อมตราประทับบริษัท
สําเนาแสดงหลักฐานการจองเครื่ องบินไป-กลับ
โปรแกรมการเดินทาง

ค่ าทิปอื่น ๆ


ค่าทิปม้ าที่เมืองเพตรา ท่านละ 140 บาท / เที่ยว / ท่าน

หมายเหตุ








บริ ษัทฯ ขอสงวนสิท ธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ า 15 วัน ในกรณี ที่ไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้ อย่างน้ อย 15 ท่าน
ซึง่ ในกรณีนี ้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้าต้ องการ
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไข
ได้ และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ า
ทัวร์ และเหตุสดุ วิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่าง ๆ
บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษัทฯ หรื อ ค่าใช้ จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ ้นทางตรง หรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้ าย การสูญ
หาย ความล่าช้ า หรื อ อุบตั ิเหตุตา่ ง ๆ
ราคานี ้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่ องบิน ณ ปั จจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ ้น ตามอัตราค่านํ ้ามัน
หรื อค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
เนื่องจากรายการทัวร์ นี ้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้ บริ การใดๆตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธ
การเข้ าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

“ขอขอบพระคุณทุกท่ านที่ได้ มอบความไว้ วางใจให้ ทางบริษัท เป็ นผู้นาพาการเดินทางในครัง้ นี”้
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