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ไฮไลท์จอร์แดน 6 วัน

รหัสทัวร์ : THG16-RJ-JO-1NOV19-20MAR20
เมืองแห่งโมเสก ►เม้าท์เนโบ ดินแดนศักดิส์ ทิ ธิ์ท่ีอยูบ่ นเขา ►เครัค ที่ตงั้ ปราสาทเครัค ของนักรบครูเสด ที่ใช้ตอ่ สู้
ในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิม ►เพตรา นครศิลาสีชมพูหรือนครสีดอกกุหลาบ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกใหม่
►ทะเลทรายวาดิรัม เป็ นหนึ่งในทะเลทรายที่ถก
ู ขนานนามว่าสวยที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีชมพู
►อคาบา เมืองท่าและเมืองตากอากาศที่สาคัญของจอร์แดน ►ทะเลเดดซี ทะเลที่ใครหลายคนใฝ่ ฝันมาทดลอง ลอยตัวบน
ผืนนา้ ►เจราช เมืองโบราณ กรีก-โรมัน หนึง่ ในสิบของหัวเมืองเอกราชอาณาจักโรมัน

►มาดาบา

กาหนดวันเดินทาง
01 – 06 พฤศจิกายน 2562
15 – 20 พฤศจิกายน 2562
01 – 06 ธันวาคม 2562
06 – 11 ธันวาคม 2562
27 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
24 - 29 มกราคม 2563
07 – 12 กุมภาพันธ์ 2563
06 – 11 มีนาคม 2563
20 – 25 มีนาคม 2563

พฤศจิกายน
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ธันวาคม
ธันวาคม-มกราคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
มีนาคม

58,900.58,900.59,900.59,900.65,900.58,900.58,900.59,900.59,900.-

ตารางการบิน

วันบิน
วันที่สอง
วันทีห่ ก
วันแรก
21.30 น.

วันทีส่ อง
00.20 น.
04.40 น.

เมือง

CODE เที่ยวบิน
BKK-AMM RJ181
AMM-BKK RJ180

เวลา
00.20-04.40
02.15-15.25

กรุงเทพฯ
อัมมาน
อัมมาน
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่
ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์ เตอร์
สายการบินรอยัล จอร์แดเนี่ ยน ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 9 แถว s
กรุงอัมมาน-มาดาบา-เครัค-เพตรา
“เหิรฟ้ าสูก่ รุงอัมมาน" โดยสายการบินรอยัล จอแดเนี่ ยน เที่ยวบิน RJ181
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 09.30 ชม.)
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติควีน อเลีย กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน นา
ท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
นาท่านเดินทางสู่เมือง มาดาบา (Madaba) หรือ เมืองแห่งโมเสก ชม โบสถ์กรีก
-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอห์น ถูกสร้างในราวปี ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์
ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ
2.3 ล้านชิ้ นแสดงถึ งพื้ นที่ ดินแดนศักดิ์ สิทธิ์ ต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เร
เนี ยน, เยรูซาเลม, แม่น้ าจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียปิ ต์ ฯลฯ จากนั้ น
นาท่านเข้าสู่โรงแรมเพื่อ รับประทานอาหารเช้า
นาท่านเดินทางชม เมาท์ เนโบ (Mount Nebo) ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ต้งั อยูบ่ นเขา
ซึ่งเชื่อกันว่าน่ าจะเป็ นบริเวณที่เสียชีวติ และฝั งศพของโมเสส ผูน้ าชาวยิวส์เดินทาง
จาก อียปิ ต์มายังเยรูซาเลม ชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ภายในเก็บสิ่งของต่างๆ ที่ขุด
พบภายในบริเวณนี้ พร้อมทั้งมีภาพถ่ายต่าง ๆ ภาพถ่ายที่ สาคัญคือภาพที่ โป๊ บ
จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่นี่และได้ประกาศให้เป็ นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ในปี
ค.ศ. 2000 ชมอนุ สรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส ออกแบบเป็ นลักษณะเป็ นไม้
เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็ นสัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู เชิญ
ถ่ า ยรู ป ณ จุ ด ชมวิว โดยในวัน ที่ ท อ้ งฟ้ า แจ่ม ใส ท่ า นสามารถมองเห็ น แม่ น้ า

เวลาในการเดินทาง
09.30 ชม.
08.00 ชม.
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บ่าย

คา่


วันทีส่ าม
เช้า

จอร์แ ดน, ทะเลเดดซี , เมื องเจอริ โ ก และประเทศอิ ส ราเอล ได้จากจุด นี้ อย่า ง
ชัดเจน
จากนั้ นนาท่านสู่เมื องเครัค (Kerak) ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั งดงามข้างทาง ระหว่างทางขึ้ นสู่เขาโดยเฉพาะบริเวณที่
ถูกเรียกขานกันว่าเป็ น “แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน”
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชม ปราสาทเครัคแห่งครู เสด (KERAK)
สร้างในปี ค.ศ. 1142 โดย
ผูป้ กครอง PAYEN LE BOUTIELLER ในอดีตเป็ นเมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ของ
นั กรบครูเสด และสร้างเพื่อควบคุมเส้นทางทั้งทางเหนื อและใต้และใช้ในการ
ต่อสูใ้ นสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิมจนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 1187 ได้ถูกเข้า
ทาลายโดยนั กรบมุ สลิมภายใต้การนาทัพของ ซาลาดิ น (SALADIN) ได้เวลา
สมควรเดินทางสู่เมือง เพตรา [PETRA]
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
Hyatt Zaman Petra hotel หรือเทียบเท่า****
เพตรา-ทะเลทรายวาดิรมั
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ชมเมืองเพตร้า (Petra) (ได้รบั การประกาศให้เป็ นมรดกโลกจากองค์การ
ยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ จากการ
ตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านทัว่ โลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07)
มหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส (WADI MUSA) มี
ประวัติศาสตร์อนั ยาวนานหลายพันปี เคยเป็ นถิ่นที่อยูอ่ าศัยทั้งชาวอีโดไมท์ จวบ
จนกระทัง่ ถึงยุครุ่งเรืองเฟื่ องฟูในการเข้ามาครอบครองดิน แดนของชาวอาหรับ
เผ่าเร่ร่อนนาบาเทียน ในช่วงระหว่าง 100 ปี ก่อนคริสตกาล–ปี ค.ศ.100
และได้เข้ามาสร้างอาณา จักรบ้านเมือง ฯลฯ จนกระทัง่ ในปี ค.ศ.106 นครแห่ง
นี้ ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันที่นาโดย กษัตริยท์ ราจัน และ
ได้ผนึ กเมืองแห่งนี้ ให้เป็ นหนึ่ งในอาณาจักรโรมันแห่งแหลมอาระเบียตะวันออก
นครเพตราถึงคราวล่มสลายเมื่อหมดยุคของอาณาจักรโรมันทาให้ชาวเมืองนั้น
ละทิ้ งบ้านเมืองจากกันไปหมดทิ้ งให้เมืองแห่งนี้ รกร้างไปพร้อมกับการพัง ทลาย
ของเมืองหลังจากเกิดแผ่ นดิ นไหวหลายครั้งจนสูญหายนั บพันปี จวบจนในปี
ค.ศ.1812 นักสารวจเส้นทางชาวสวิส นาย โจฮันน์ ลุดวิก เบิรก์ ฮาดท์ ได้
ค้นพบนครศิลาแห่งนี้ และนาไปเขียนในหนังสือชื่อ “TRAVEL IN SYRIA” จนทา
ให้เริ่มเป็ นที่รูจ้ กั กันอย่างแพร่หลายจนถึงปั จจุบนั นาท่านขี่มา้ เข้าเมืองเพตรา
*** สาหรับการเข้าชมเมืองเพตรา ทางทัวร์จดั ให้ท่านนั ่งม้า เพื่อเข้าไปชม
เมืองเพตราเท่านั้น (รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว และเป็ นธรรมเนี ยมที่ตอ้ งมีค่า
ทิปให้แก่ คนขับรถม้าท่านละ 3 - 5 USD ต่อท่าน ต่อเที่ยว (ไม่รวมอยู่ใน
ค่าบริการ) /และไม่รวมค่าขี่ลา, ขี่อฐู ,นัง่ รถม้า ฯลฯ สนใจกรุณาติดต่อที่หวั หน้า
ทั ว ร์ ) ส าหรั บ ขาออกทางทั ว ร์จ ะน าท่ า นเดิ น ออกเพื่ อ ที่ จ ะให้ไ ด้ช ม
บรรยากาศรอบเมือง แต่หากท่านต้องการที่จะนั ่งรถม้า ต้องมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมอยู่ที่ USD 40/คัน (ราคาเดียวเท่านั้น ไม่ว่าจะนั ่งเข้า หรือออก
อย่างเดียว หรือทั้งเข้าทั้งออก) *** ประมาณ 900 เมตรบนถนนทรายเพื่ อ

อาหารพื้ นเมือง

PETRA
บุฟเฟต์
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ตรงเข้าสู่หน้าเมือง พร้อมชมทัศนี ยภาพรอบข้างที่เป็ นภูเขาทั้งสองฝั ง่ ที่มีรูปร่าง
หน้าตาต่างกันออกไป นาท่ านเดิ นเท้าเข้าสู่ถนนเข้าเมือง SIQ
เส้นทาง
มหัศจรรย์กว่า 1.5 ก.ม. ที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะ
ของน้ าเมื่อหลายล้านปี ก่อน เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชันทั้ง 2
ข้างคล้ายกับแคนยอนน้อย ๆ และ สิ่งก่อสร้าง รูปปั้ นแกะสลัก ต่างๆ เช่น รูป
ปั้ นเทพเจ้าต่างๆ รูปกองคาราวานอูฐ, รูปชาวนาบาเทียน, ท่อส่งลาเลียงน้ าเข้า
สู่ เ มื อ ง ฯลฯ สุ ด ปลายทางของช่ อ งเขาพบกับ ความสวยงามของมหาวิ ห าร
ศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ (EL-KHAZNEH / TREASURY) สันนิ ษฐานว่าจะสร้าง
ในราวศตวรรษที่ 1-2 โดยผูป้ กครองเมืองในเวลานั้น เป็ นวิหารที่แกะสลักโดย
เจาะเข้า ไปในภู เขาสี ชมพูท้ังลูก มีค วามสูง 40 เมตร และมีค วามกว้าง 28
เมตร วิห ารแห่ งนี้ ได้ถูก ออกแบบโดยได้รับ อิ ท ธิ พ ลศิ ล ปะของหลายชาติ เข้า
ด้วยกัน เช่น อียิปต์, กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประ กอบด้วย 3 ห้อง คือ
ห้องโถงใหญ่ตรงกลาง และ ห้องเล็กทางด้านซ้ายและขวา เดิมทีถูกเชื่อว่าเป็ นที่
เก็บขุมทรัพย์สมบัติของฟาโรห์อี ยิปต์ แต่ภายหลังได้มีการขุดพบทางเข้าหลุม
ฝั ง ศพที่ ห น้ า วิ ห ารแห่ ง นี้ ท าให้นั ก ประวัติ ศ าสตร์แ ละนั ก โบราณคดี ไ ด้ล ง
ความเห็นตรงกันว่าน่ าจะสร้างขึ้ นเพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองให้กบั ผูป้ กครองเมือง,
ใช้เป็ นสถานที่ทาพิธีกรรมทางศาสนา และเป็ นสุสานฝั งศพของผู ้ ปกครองเมือง
และเครือญาติ เดิมชมสุสานต่างๆ ของชาวนาบาเทียน สุสานกษัตริย์ ฯลฯ
เที่ยง

คา่


วันทีส่ ี่
เช้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรมั (WADI RUM) ทะเลทรายแห่งนี้ ในอดีต
เป็ นเส้นทางคาราวานจากประเทศซาอุฯ เดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสล
ไตน์ (เคยเป็ นที่ อ ยู่อ าศัย ของชาวนาบาเที ย นก่ อ นที่ จ ะย้า ยถิ่ น ฐานไปสร้า ง
อาณาจักรอันยิ่งใหญที่เมืองเพตร้า)ในศึกสงครามอาหรับรีโวลท์ระหว่างปี ค.ศ.
1916–1918 ทะเลทรายแห่ ง นี้ ได้ถู ก ใช้เ ป็ นฐานบัญ ชาการในการรบของ
นายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอว์เรนซ์ และ เจ้าชายไฟซาล ผูน้ าแห่งชาวอาหรับ
ร่วมรบกันขับไล่พวกออตโตมันที่เข้ามารุกรานเพื่อครอบครองดินแดน และ
ต่อมายังได้ถูกใช้เป็ นสถานที่จริงในการถ่ายทาภาพยนตร์ฮอลลีวดู อันยิ่งใหญ่ใน
อดีตเรื่อง “LAWRENCE OF ARABIA” (และในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาด
รางวัลออสการ์ได้ถึง 7 รางวัล และรางวัลจากสถาบันอื่นๆ มากกว่า 30 รางวัล
นาแสดงโดย Peter O'Toole, Omar Sharif ฯลฯ)
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารโรงแรม
Mazayen rum Luxury Camp หรือเทียบเท่า
ทะเลทรายวาดิรมั -อาคาบา-เดดซี
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ซาฟารีทวั ร์ที่ทะเลทรายวาดิรมั รับบรรยากาศท่องทะเลทรายที่ถูกกล่าวขาน
ว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนึ่ ง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีชมพูอมส้มอมแดงอัน
เงียบสงบที่กว้างใหญ่ไพศาล (สีของเม็ดทราบนั้ นปรับเปลี่ยนไปตามแสงของ
ดวงอาทิตย์) ชมน้ าพุแห่งลอว์เรนซ์ สถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอี ลอว์เรนซ์
ทหารชาวอังกฤษใช้เป็ นสถานที่พกั และคิดแผนการสูร้ บกันพวกออตโตมัน นา
ท่ า นท่ อ งทะเลทรายต่ อ ไปยัง ภู เ ขาคาซารี ชมภาพเขี ย นแกะสลั ก ก่ อ น

อาหารพื้ นเมือง

อาหารพื้ นเมือง
WADIRUM
บุฟเฟต์

รหัสทัวร์ : THG16-RJ-JO-1NOV19-20MAR20
ประวัติศาสตร์ ที่เป็ นภาพแกะสลักของชาวนาบาเทียนที่แสดงถึงเรื่องราวใน
ชีวิตประจาวันต่างๆ และรูปภาพต่าง ๆ ผ่านชมเต็นท์ชาวเบดูอินที่อาศัยอยู่ใน
ทะเลทราย เลี้ ยงแพะเป็ นอาชีพ ฯลฯ
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งอคาบา (Aqaba) เมื อ งท่ า และเมื อ งท่ อ งเที่ ย วตาก
อากาศที่สาคัญของประเทศจอร์แดน
เที่ยง

คา่


วันที่หา้
เช้า

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชม เมืองอคาบา (Aqaba) เมืองท่าและเมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่สาคัญของ
ประ เทศจอร์แดน เป็ นเมืองแห่งเดียวของประเทศจอร์แดนที่ถูกประกาศให้เป็ น
เมืองปลอดภาษี นาท่านแวะถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ “ทะเลแดง” ทะเล
ที่มีน่านน้ าครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือประเทศจอร์แดน อิสราเอล อิยิปต์
และซาอุดิอาระเบีย (ทะเลแดงทะเลแห่งประวัติสาสตร์ ที่ครั้งหนึ่ งได้มีการกล่าว
ขานในพระคัมภี ร์ของศาสนาคริ สต์ว่า ทะเลแห่งนี้ เป็ นสถานที่ โมเสสได้ท า
อัศจรรย์แหวกทะเลแดงพาชาวอิสราเอลหนี ให้รอดพ้นจากการเป็ นทาสของ
อียิปต์เพื่อเดินทางไปสู่แผ่น ดินแห่ง พันธะสัญญาที่พระเป็ นเจ้าทรงมอบให้กบั
ชาวอิสราเอล โดยการชูไม้เท้าของโมเสส ) จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ทะเลเดดซี
(Dead Sea) ใช้เวลาในการเดินทาง 4 ชม.
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
Dead Sea Spa and Resort หรือเทียบเท่า****
ทะเลเดดซี-เจราช-อัมมาน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อิสระให้ท่านลงเล่นน้ าทะเล และพิสูจน์ ความจริงว่าท่านลอยตัวได้จริงหรือไม่
(การลงเล่นน้ าในทะเลนั้นมีวิธีข้นั ตอนการลงเล่น และข้อควรระวังต่างๆ ควร
ฟั งคาแนะนาจากมัคคุ เทศก์ทอ้ งถิ่ นและหัวหน้าทัวร์) ทะเลสาบเดดซี ถู ก
บันทึกลงในหนังสือ กินเนสส์วา่ เป็ นจุดที่ตา่ ทีสุดในโลก มีความตา่ กว่าระดับน้ า
ทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของ
น้ าทะเลทัว่ ไป ทาให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเลยอาศัยอยู่ได้ในท้องทะเลแห่งนี้ แวะซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ที่ทาจาก เดดซี เช่น โคลนพอกตัว พอกหน้า สบู่ และสินค้าอื่นที่
ทาจากเดดซีอีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่เมืองเจราช (JERASH) นาท่านชม เมืองเจราช
(JERASH) เมืองโบราณยุคกรีก-โรมัน ถูกสร้างขึ้ นราว 200 ปี ก่อนคริสต
ศักราชอดี ต เคยเป็ นหนึ่ งในสิ บของหัวเมืองเอกของอาณาจักรโรมัน ชมซาก
ปรักหักพังที่ยงั คงมีกลิ่นไอของความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรโรมัน และมี
ความสมบูรณ์แบบที่ สุดแห่ งหนึ่ ง สนามแข่งม้าฮิ ปโปโดรม นาท่ านเดิ นผ่ าน
ประตูท างทิ ศ ใต้ห รื อ ประตูแ ห่ ง ชัย ชนะ เป็ นประตู ที่ ใ ช้เ ข้า สู่ เ มื อ งต่ อ เมื่ อ
กองทัพรบชนะกลับมาในอดีต ชมโรงละครโรมัน ที่จุผูช้ มได้ถึง 5,000 คน
เชิญทดสอบกับความมหัศจรรย์ของการคิดค้นการวางจุดให้เกิดเสียงเอ็คโคได้
เพียงพูดเบาๆ ตรงจุดกึ่งกลางของโรงละครแล้วจะได้ยินทั้งโรงละคร ชม วิหาร
อาร์ทีมีส เทพีแห่งความรักและความสงบสุข ชมความมหัศจรรย์ของก้อนหิน 3
ก้อ นที่ เ รี ย งกั น ไม่ ล ้ม หลั ง เกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวครั้ ง ใหญ่ และสั ม ผั ส ถึ ง ควา ม
เคลื่อนไหวตลอดเวลาของก้อนหินบนนิ้ วมือ จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่กรุงอัม
มาน ชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมาน เมืองหลวงที่ต้งั อยูบ่ นภูเขา 7 ลูก และมี

อาหารทะเล

อาหารพื้ นเมือง
DEAD SEA
บุฟเฟต์

รหัสทัวร์ : THG16-RJ-JO-1NOV19-20MAR20
ประวัติศาสตร์ยาวนานมาก กว่า 6,000 ปี ผ่านชมย่านเมืองเก่า, เมืองใหม่,
ย่านธุรกิจ, ตลาดใจกลางเมือง, ย่านคนรวย ฯลฯ
อิ ส ระในการช้อ ปปิ้ งและอิ ส ระอาหารค า่ ภายในห้า งสรรพสิ น ค้า MECCA
MALL ซึ่งมีสินค้าให้ท่านเลือกมากมายเป็ นของฝากจากจอร์แดน
21.30 น. นาท่านออกเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อทาการตรวจเอกสารในการเดินทาง
วันทีห่ ก กรุงเทพฯ // สุวรรณภูมิ
02.15 น. “เหิรฟ้ าสูก่ รุงเทพฯ” สายการบินรอยัล จอร์แดเนี่ ยน เที่ยวบินที่ RJ180
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 08.00 ชม.)
15.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ
*** ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่
การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ทางบริษทั ฯ
จะยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ ***
ค่าทัวร์ต่อท่าน : พฤศจิกายน 2562 / มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 (อัตราค่าบริการสาหรับผูเ้ ดินทาง 20 ท่าน ขึ้ นไป)
 ผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1ท่าน
58,900. ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
9,500. เด็กอายุ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
58,900. มีตวั ๋ เครื่องบินแล้ว ลดท่านละ
20,000.ค่าทัวร์ต่อท่าน : ธันวาคม 2562 / มีนาคม 2563 (อัตราค่าบริการสาหรับผูเ้ ดินทาง 20 ท่าน ขึ้ นไป)
 ผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1ท่าน
59,900. ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
9,500. เด็กอายุ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
59,900. มีตวั ๋ เครื่องบินแล้ว ลดท่านละ
20,000.ค่าทัวร์ต่อท่าน : 27 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563 (อัตราค่าบริการสาหรับผูเ้ ดินทาง 20 ท่าน ขึ้ นไป)
 ผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1ท่าน
65,900. ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
9,500. เด็กอายุ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
63,900. มีตวั ๋ เครื่องบินแล้ว ลดท่านละ
20,000.การจองทัวร์
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชาระเงินมัดจาล่วงหน้า 30,000 บาท/
ท่าน (เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
 กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือ
ตามวันที่กาหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเี งื่อนไข
ค่าทัวร์รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-อัมมาน-กรุงเทพฯ โดยสายการรอยัล จอร์แดเนี่ ยน (RJ)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
 ค่าโรงแรมที่พกั 3 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามที่ระบุในโปรแกรม และค่าน้ าดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
 ค่าพาหนะในการนาเที่ยว ตลอดการเดินทาง
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าจอร์แดน
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอานวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารักษาพยาบาลใน
ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผูท้ ี่มีอายุต้งั แต่75ปี ขึ้ นไป)

รหัสทัวร์ : THG16-RJ-JO-1NOV19-20MAR20
ค่าทัวร์ไม่รวม :
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 5 ดอลลาร์ ต่อท่าน ต่อวัน รวม 4 วัน คิดเป็ น 20 ดอลลาร์
 ค่าทิป คนขับรถม้าที่เพตรา ท่านละ 3-5 USD ต่อท่าน ต่อเที่ยว
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 ดอลลาร์ ต่อท่าน ต่อวัน รวม 6 วัน คิดเป็ น 18 ดอลลาร์
(ขึ้ นอยูก่ บั ความพอใจของท่าน)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่ สงั ่ มาในห้องพัก
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั ่ พิเศษในร้านอาหารนอกเหนื อจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกัน
เป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จา่ ยเพิ่ม
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กก./1ใบ/ท่าน)
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าธรรมเนี ยมน้ ามันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้ น)
 ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ
การยกเลิก :
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน

 คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่า วีซ่าที่ยื่นและตัว๋
เครื่องบินที่ ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่ เดิ นทางช่วง
วันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปี ใหม่) ที่ตอ้ งการันตี มัดจากับ
ทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจา
ที่พกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ
หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน
 หักค่ามัดจา 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน
 หักค่ามัดจา 30,000 บาท + ค่าใช้จา่ ยอื่น (ถ้า
มี)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14วัน
 หักค่าใช้จา่ ย 100% ของค่าทัวร์
หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การนาเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จา่ ยในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม
เอกสารในการใช้ยนื่ วีซ่า :
1.แสกนสีหนั งสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุใช้งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือนนั บจากวันเดินทาง
หากหมดอายุกรุณานาไปต่ออายุก่อนนาส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า
ต้องสแกนโดยไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่ งของข้อมูลขาดหายไป และชัดเจน
2.แสกนรูปถ่ายสีหน้าตรงปั จจุบัน พื้ นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้ น รูปจะต้องเป็ นภาพที่
คมชัด ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่
เกิน 6 เดือน) ขนาด 35 mm x 45 mm หรือ 1.5 x 2 นิ้ ว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่
พิจารณารูปที่ถ่ายเอง)
หมายเหตุ :
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเ้ ดินทาง ตา่ กว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผูเ้ ดินทางแทน
 รายการอาจมีก ารเปลี ่ย นแปลงตามความเหมาะสม เนื ่ อ งจากความล่า ช้า ของสายการบิน โรงแรมที ่พ กั ใน
ต่า งประเทศ เหตุก ารณ์ท างการเมือ ง และภัย ธรรมชาติ ฯลฯ ที่อ ยู่น อกเหนื อ การควบคุม ของทางบริษัท ฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติ มที่เกิด ขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ
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จากอุบตั ิเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคานึ งถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่ องจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ
ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่าย
 รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ต อ้ งได้ร บั การยื นยันจากบริษัท ฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองที่นัง่ บนเครื่อง และ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 การไม่รบั ประทานอาหารบางมื้ อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์ เป็ นไป
ในลักษณะเหมาจ่าย
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ
นักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั ๋วเครือ่ งบินเอง
 ในกรณีลูกค้าดาเนิ นการเรื่องตัว๋ เครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนิ นการมาพบคณะ
ทัวร์ดว้ ยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึง หากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่
เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั ๋วเครือ่ งบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผู ้กาหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตวั ๋ เครื่องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์น้ั นๆ ยืนยันการเดินทาง
แน่ นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ันยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศได้
 หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนื อจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบ
ต่อค่าใช้จา่ ยใดๆทั้งสั้น
 เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (
TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่ง
อาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่ งในยุ โ รป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากอยู่ในแถบที่ มีอุณหภู มิตา่ เครื่ องปรับอากาศที่ มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดูรอ้ นเท่านั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้ นเครือ่ งบิน
 กรุณางดนาของมีคม ทุกชนิ ด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้ นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้ มนาติดตัวขึ้ นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้ นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุ งใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสินค้าปลอดภาษี จากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึ กถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้ นเครื่องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย
 ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนาไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย
การบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋า
จริง ทั้งนี้ จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ
(Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
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 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้น
ท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
ในระหว่างการเดินทาง
การเดินทางเป็ นครอบครัว
 หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ตอ้ งได้รบั การดูแลพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผูส้ ูงอายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า
4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่ องจากการเดินทาง
เป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้งั หมด
หลังจากการจองทัวร์และชาระเงินมัดจาแล้ว ทางบริษทั ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข
ที่บริษทั ได้ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ

