จุดเด่นน่าสนใจของรายการท่องเที่ยว

1. ดานโรงแรมที่พัก :
สะดวกสบายไมตองยายโรงแรมที่พักทุกคืน นอนเพตรา 1 คืน / นอนอะคาบา 1 คืน / นอนที่กรุงอัมมานเมืองหลวง 2
คืน (ไมนอนเดดซี เนื่องจาก ที่เดดซี ไมมีกิจกรรมอะไรนาสนใจ มีแคทะเลเดดซีเทานั้น ทําใหเราเสีย เวลาเปลี่ย น
โรงแรม และยัง พลาดโอกาสชอปปง ที่มีทางเลือกมากมายที่กรุงอัมมาน)
อีกทั้ง เรายังเปนเจาของโรงแรม ระดับ 4 และ 5 ดาว ทั้งที่อัมมาน – อะคาบา – และเพตรา และ รถโคชปรับอากาศ
มากกวา 300 คัน เปนการการันตี ถึงคุณภาพ และราคา ที่จะไมมีบริษัทฯใด ใหคุณไดมากกวาแนนอน
2. ดานอาหาร :
เราใชรานอาหารที่เหมาะกับนักทองเที่ยวคนไทย ทั้งที่ตั้งของรานอาหารที่อยูในเสนทางทองเที่ยวทําใหไมเสียเวลา
ความสะอาดและประเภทของอาหารที่เราเลือกใหเหมาะสมกับคนไทย จากประสบการณที่ชํานาญเสนทาง ประเทศ
จอรแดน กวา 10 ป
3. ดวนประสบการณ เราคือผูบุกเบิกเสนทางตะวันออกกลาง และ ประเทศจอรแดน อยางจริงจัง เปนบริษัทฯแรกของไทย
ที่มียอดเปนอันดับ 1 มาตลอด 10 ปซอนของสายการบิน รอยัลจอรแดนเนียน จึงมีชวงเวลา และวันเดินทางใหเลือกได
มากกวา รายการทองเที่ยว ที่จัดอยางลงตัวเพื่อใหเหมาะกับนักทองเที่ยวคนไทยมากที่สุด ไมตองเดินทางยอนไป ยอน

มา เที่ย วสบาย เราคือ บริษัทฯของคนไทย ที่มีรากฐานและดําเนินธุรกิจมานาน ทานจึงมั่งใจไดวา เราจะสามารถ
รับผิดชอบ และดูแลทาน ในกรณีที่เกิดปญหา ระหวางการเดินทาง
วันแรก
สนามบินสุวรรณภูมิ
21.30 น.
คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ หนาเคานเตอร Q โดยสายการบิน โรยัล จอรแดนเนียล ชั้น 4
พรอมเจาหนาที่ และ มัคคุเทศกของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับภาย
วันที่สอง
เมืองมาดาบา – ดินแดนศักดิ์สิทธิ เมาท เนโบ – เมืองเครัค – เมืองเพตรา

00.30 น.
06.15 น.
เชา

เที่ยง
บาย

เหินฟาสู กรุงอัมมาน ประเทศจอรแดน โดยสายการบินแหงชาติโรยัลจอรแดนเนี่ยล เที่ยวบินที่
R J 181 เชิญทานพักผอนอิสระบนเครื่อง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 8.30 ชั่วโมง)
คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอรแดน หลังผานพิธีตรวจคน
เขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง)
นําทานเดินทางไปยังโรงแรม เพื่อรับประทานอาหารเชา
หลังจากนั้นเดินทางสู เมืองมาดาบา หรือ เมือ งแหงโมเสก เขา ชม โบสถกรีก-ออโธดอกซแหงเซนตจอรจ
สรางขึ้นชวงระหวางศตวรรษที่ 6 ในยุคของไบแซนไทน ชม ภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แหงเยรูซาเลม ที่อยู
บนพื้นโบสถแหงนี้ และถูกตกแตงโดยโมเสกสีตางๆ ประมาณ 2.3 ลานชิ้นแสดงถึงพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์
ตางๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอรเรเนียน, เยรูซาเลม, จอรแดน, ทะเลเดดซีอียิปต ฯลฯ
นําทานเดินทาง ชม เมาท เนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยูบนเขาซึ่งเชื่อกันวานาจะเปนบริเวณที่เสียชีวิตและฝง
ศพของโมเสส ผูนําชาวยิวสเดินทางจากอิยิปตมายังเยรูซาเลม ชมพิพิธภัณฑขนาดยอม ภายใจเก็บสิ่งของตาง
ๆ ที่ขุดพบภายในบริเวณนี้ พรอมทั้งมีภาพถายตาง ๆ ภาพถายที่สําคัญคือ ภาพที่ โปบ จอหน ปอลที่ 2 เสด็จมา
แสวงบุญที่นี่และไดประกาศใหเปนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ในป ค.ศ. 2000 ชม อนุสรณไมเทาศักดิ์สิทธแหงโมเสส
ออกแบบเปนลักษณะเปนไมเทาในรูปแบบไมกางเขน โดยอุทิศเปน สัญลักษณของโมเสส และพระเยซู เชิญ
ถายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวันที่ทองฟาแจมใส ทานสามารถมองเห็น แมน้ําจอรแดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก
และประเทศอิสราเอล ไดจากจุดนี้อยางชัดเจน
บริการอาหาร ณ หองอาหารภัตตาคารทองถิ่น
นําทานเดินทางสู เมืองเครัค ซึ่งตั้งอยูบนที่ราบสูงขนาดใหญ ใหทานไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนอันงดงามของ
หุบเขาทั้งสองขา งทาง จนไดฉายาเปน “แกรนดแ คนยอนแหง จอรแ ดน” ชม ปราสาทเครัค แหงครูเสด
(KERAK) สรางในป ค.ศ. 1142 โดย ผูปกครองเมือง PAYEN LE BOUTIELLER ในอดีตเปนเมืองศูนยกลาง
ขนาดใหญของนักรบครูเสด และสรางเพื่อควบคุมเสนทางทั้งทางเหนือและใตและใชในการตอสูในสงคราม
ครูเสดกับกองทัพมุสลิมจนกระทั่งในป ค.ศ. 1187 ไดถูกเขาทําลายโดยนักรบมุสลิมภายใตการนําทัพของ ซา
ลาดิน (SALADIN) / นําทานเดินทาง สู เมืองเพตรา

ค่ํา
วันที่สาม
เชา

บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาพักโรงแรมระดับ 4 ดาว GOLDEN TULIP KINGS’ WAY หรือเทียบเทา
เมืองเพตรา – อัมมาน
บริการอาหาร ณหองอาหารของโรงแรม
นําทาน ชมเมืองเพตรา (ไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกจาก
องคการยูเนสโกป ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของแหง
โลกใหม จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับลานทั่วโลกใน
วันมหัศจรรย 07/ 07/ 07) เมืองเพตรามหานครสีดอกกุหลาบที่
ซอนตัวอยูในหุบเขาแหงโมเสส (WADIMUSA)มีประวัติศาสตร
อันยาวนานหลายพันปเคยเปนถิ่นที่อยูอาศัยทั้งชาวอีโดไมทจวบจนกระทั่งถึงยุครุงเรืองเฟองฟูในการเขามา
ครอบครองดินแดนของชาวอาหรับเผาเรรอน นาบาเทียน ในชวงระหวาง 100 ป กอนคริสตกาล – ป ค.ศ 100
และไดเขามาสรางอาณาจักร, บานเมือง ฯลฯ จนกระทั่งในปค.ศ. 106 นครแหงนี้ตกอยูภายใตการปกครองของ
อาณาจักรโรมันที่นําโดย กษัตริยทราจัน และไดผนึกเมือ งแหงนี้ใหเปนหนึ่งในอาณาจักรโรมันแหงแหลม
อาระเบียตะวันออก นครเพตราถึงคราวลมสลายเมื่อ หมดยุคของอาณาจักรโรมันทําใหชาวเมืองนั้นละทิ้ง
บานเมืองจากกันไปหมดทิ้งใหเมืองแหงนี้รกรางไปพรอมกับการพังทลายของเมืองหลังจากเกิดแผนดินไหว
หลายครั้งจนสูญหายนับพันปจวบจนในป ค.ศ. 1812 นักสํารวจเสนทางชาวสวิส นาย โจฮันน ลุดวิก เบิรก
ฮาดท ไดคนพบนครศิลาแหงนี้ และนําไปเขียนในหนังสือชื่อ “TRAVEL IN SYRIA” จนทําใหเริ่มเปนที่
รูจักกันอยาแพรหลายจนถึงปจจุบัน นําทาน ขี่มา (รวมอยูในคาบริการแลว และเปนธรรมเนียมที่ตองมีคาทิป
ใหแกคนจูงมาทานละ 3 USD ตอทาน ตอเที่ยว แตไมรวมคาขี่ลา, ขี่อูฐ, รถมาลาก ฯลฯ สนในกรุณาติดตอที่
หัวหนาทัวร)ประมาณ 800 เมตรบนถนนทรายเพื่อตรงเขาสูหนาเมืองพรอมชมทัศนียภาพรอบขางที่เปนภูเขา
ทั้งสองฝงนําทานเดินเทาเขาสูถนนเขาเมืองSIQ เสนทางมหัศจรรยกวา 1.5 กิโลเมตรที่เกิดจากการแยกตัวของ
เปลือกโลกและการซัดเซาะของน้ําเมื่อหลายลานปกอน เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชันทั้ง 2 ขาง
คลายกับแคนยอนนอย ๆ และ สิ่งกอสราง รูปปนแกะสลัก ตางๆ เชน รูปปนเทพเจาตางๆ, รูปกองคาราวานอูฐ,
รูปชาวนาบาเทียน, ทอสงลําเลียงน้ําเขาสูเมือง ฯลฯ สุดปลายทางของชองเขาพบกับความสวยงามของ มหา
วิหารศักดิ์สิทธิ์เอล-คาซเนท (EL-KHAZNEH /TREASURY) สันนิษฐานวาจะสรางในราวศตวรรษที่1-2 โดย
ผูปกครองเมืองในเวลานั้น เปนวิหารที่แกะสลักโดยเจาะเขาไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 เมตร และมี
ความกวาง 28 เมตร วิหารแหงนี้ไดถูกออกแบบโดยไดรับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเขาดวยกัน เชน อิยิปต,
กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบดวย 3 หอง คือ หองโถงใหญตรงกลาง และ หองเล็กทางดานซายและ
ขวาเดิมทีถูกเชื่อวาเปนที่เก็บขุมทรัพยสมบัติของฟาโรหอิยิปต แตภายหลังไดมีการขุดพบทางเขาหลุมฝงศพที่
หนาวิหารแหงนี้ ทําใหนักประวัติศาสตรและนักโบราณคดีไดลงความเห็นตรงกันวา นาจะสรางขึ้นเพื่อเปน
การเฉลิม ฉลองให กับ ผูป กครองเมือ ง, ใช เ ปน สถานที่ ทํ าพิ ธี กรรมทางศาสนา และเป นสุ ส านฝง ศพของ
ผูปกครองเมืองและเครือญาติ เดิมชมสุสานตางๆ ของชาวนาบาเทียน, สุสานกษัตริย ฯลฯ

เที่ยง
บาย
ค่ํา

ชมโรงละครโรมัน (ROMAN THEATRE) ที่แกะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบที่นั่งเทากันและมีความสมดุลย
ไดอยางนาทึ่ง สันนิษฐานเดิมทีสรางโดยชาวนาบาเทียน ตอมาในสมัยที่โรมันเขามาปกครอง ไดตอเติมและ
สรางเพิ่มเติม มีที่นั่ง 32 แถว จุผูชมไดประมาณ 3,000 คน / อิสระในการเดินชมและถายรูปภายในเมืองเพตรา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น
นําทานเดินทางกลับสูกรุงอัมมาน / ระหวางทางแวะซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ ในรานคาทองถิ่น
บริการอาหาร ณ ภัตตาคารจีนทองถิ่น
นําทานเขาพักโรงแรมระดับ 4 ดาว GOLDEN TULIP GRAND PALACE หรือเทียบเทา

วันที่สี่

เที่ยวเมืองหลวงอัมมาน – ทะเลเดดซี – กรุงอัมมาน

เชา

บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคารของโรงแรม
เมือ งหลวงอัม มาน ตั้งอยูบ นภูเขาทั้ง 7 ลูก และมีประวัติศาสตรเก าแกยาวนานกวา 6,000 ป ขึ้นชม ปอ ม
ปราการ แหงกรุงอัมมาน (CITDAEL) ถูกสรางขึ้นเพื่อเปนจุดสังเกตเหตุบาน การเมืองตาง ๆรอบเมือง เชิญ
อิสระถายรูปตรงจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองแหงนี้ โดยมีฉากหลังเปนโรงละครโรมันที่มีขนาดใหญที่สุดใน
ประเทศจอรแดน จุผูชมไดถึง 6,000 คนและตึกรามบานชองที่ตั้งอยูบนภูเขาสูง
ชมวิหารเฮอรคิวลิส ที่สันนิษฐานวานาจะถูกสรางขึ้นระหวางป ค.ศ. 161–180 ในสมัยโรมัน พระราชวังเกาอุม
เมยาด สรางขึ้นในประมาณป ค.ศ. 720 โดยผูนําชาวมุสลิม ของราชวงศ ในสมัยมุสลิมไดเขามาปกครอง
ประเทศจอรแดน ซึ่งภายในประกอบหองทํางาน, หองรับแขก ฯลฯ ผานชม พระราชวังของพระมหากษัตริย
อับดุลลาหที่สอง (RAGHADAN PALACE), ที่ตั้งอยูบนภูเขามีทําเลที่สวยงามมากที่สุดในกรุงอัมมาน และมี
ทหารคอยเฝาดูแลตรวจตราอยางเขมงวด ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู ทะเลเดดซี (DEAD SEA)
บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในโรงแรม DEAD SEA SPA RESORT
ทะเลเดดซี ทะเลที่ถูกบันทึกลงในหนังสือ กินเนสส วา เปนจุดที่ต่ําที่สุดในโลก ต่ํากวาระดับน้ําทะเลถึง 400
เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลกมากกวา 20 เปอรเซนตของน้ําทะเลทั่วไป ทําใหไมมีสิ่งมีชีวิตใดเลยอาศัยอยู
ไดในทองทะเลแหงนี้ เชิญทานอิสระในการลงเลนน้ําทะเลและพิสูจน ความจริงวาทานลอยตัวไดจริงหรือไม
(การลงเลนน้ําในทะเลนั้นมีวิธีขั้นตอนการลงเลน และขอควรระวังตางๆ ควรฟงคําแนะนําจากมัคคุเทศก
ทองถิ่นและหัวหนาทัวร) ไดเวลาอันสมควรเดินทางกลับสูกรุงอัมมาน
บริการอาหาร ณ ภัตตาคารทองถิ่น
นําทานเขาพักโรงแรมระดับ 4 ดาว GOLDEN TULIP GRAND PALACE หรือเทียบเทา

เที่ยง
บาย

ค่ํา
วันที่หา

ปอมปราการอัจลุม – เมืองกรีก – โรมันเจอราช – กรุงอัมมาน – สนามบิน

เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา
วันที่หก

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางไปยังเมืองอัจลุน อยูทางดานเหนือของเมืองเจอราชไปเล็กนอย เมืองที่ตั้งอยูบนภูเขาสูงที่หอม
ลอมไปดวยปาตนสน และตนมะกอก
ชมปราสาทแหงเมืองอัจลุน ถูกสรางโดยพวกนักรบมุสลิม ในป ค.ศ. 1184-1185 ใชเปนปอมทหารในการตอสู
รบกับพวกนักรบครูเสด และในป ค.ศ. 1260 ถูกเขาทําลายโดยกองทัพมองโกลส เดินทางสูนครเจอราช
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายในเมืองเจอราช
ชม นครเจอราช (JERASH) หรือ “เมืองพันเสา” เปนอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญของ
อาณาจักรโรมัน สันนิษฐานวาเมืองนี้นาจะถูกสรางในราว 200 – 100 ปกอนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแหง
นี้ชื่อวา ในป ค.ศ. 749 นครแหงนี้ไดถูกแผนดินไหวครั้งใหญทําลาย และถูกฝงกลบโดยทรายหลังจากนั้นก็ได
สูญหายไปเปนนับพันป ชม ซุมประตูกษัตรยเฮเดรียน และ สนามแขงมาฮิปโปโดรม นําทานเดินเขาประตูทาง
ทิศใต ชม โอวัลพลาซา สถานที่ชุมนุม พบปะ สังสรรคของชาวเมือง, วิหารเทพซีอุส ฯลฯโรงละครทางทิศใต
(สรางในราวป ค.ศ. 90-92 จุผูชมไดถึง 3,000 คน มีจุดเสียงสะทอนตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกับความ
อัศจรรย เพียงพูดเบา ๆ ก็จะมีเสียงสะทอนกองเขามาในหูของเรา
ชม วิหารเทพีอารเทมิส เปนเทพีประจําเมืองเจอราช สรางในราวป ค.ศ. 150 สรางขึ้นพื่อใชเปนสถานที่สําหรับ
ทําพิธีบวงสรวง และบูชายัญตอเทพีองคนี้ แบงเปน 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นในนําทานเดินเขาสู ถนน
คารโด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักที่ใชเขา-ออกเมืองแหงนี้ บนถนนนั้นยังมีริ้วรอยทางของลอรถมา,
ฝาทอระบายน้ํา, ซุมโคมไฟ, บอน้ําดื่มของมา
ชม น้ําพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สรางในราวป ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแดเทพธิดาแหงขุนเขา ซึ่งเปนที่นับ
ถือของชาวเมืองแหงนี้ มีที่พนน้ําเปนรูปหัวสิงโตทั้งเจ็ด และตกแตงดวยเทพตางๆ ประจําซุมดานบนของน้ําพุ
ฯลฯนํ า ท า นเดิ น ทางกลั บ กรุ ง อั ม มาน ให ท า นได อิ ส ระกั บ การเลื อ กซื้ อ ของฝาก และสิ น ค า ที่ ร ะลึ ก ใน
หางสรรพสินคาทองถิ่น
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีนทองถิ่น / หลังอาหารเดินทางสูสนามบิน
สนามบินสุวรรณภูมิ

02.10 น.
ออกเดินทางกลับสู ประเทศไทย ดวยสายการบิน โรยัลจอรแดนเนี่ยล เที่ยวบินที่ RJ182
14.25 น.
เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดวยความสวัสดิภาพและความประทับใจ มิรูลืมเลือน
หมายเหตุ
• กําหนดการเดิ นทางอาจมีการเปลี่ย นแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทั้ง นี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย และ
ประโยชนสูงสุดของลูกคาเปนหลัก
• กรณีเดินทางไมถึง 15 ทาน ไมมีหัวหนาทัวรจากเมืองไทย
• กรุปออกเดินทาง 5 ทาน โดยไมมีหัวหนาทัวรจากเมืองไทย

อัตราคาบริการ : 25-30 ก.ค. / 08-13 ส.ค. / 29 ส.ค.-03 ก.ย. / 23-28 ก.ย.
ราคาผูใหญ (พักหองละ 2-3 ทาน)
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใหญ 2 ทาน)
ราคาเด็กไมเสริมเตียง (พักกับผูใหญ 2 ทาน)
พักเดียว เพิ่ม
•

อัตราคาบริการ : 17-22 / 18-23 / 22-27 / 23-28 ต.ค. / 07-12 / 21-26 พ.ย. / 05-10 ธ.ค.
ราคาผูใหญ (พักหองละ 2-3 ทาน)
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใหญ 2 ทาน)
ราคาเด็กไมเสริมเตียง (พักกับผูใหญ 2 ทาน)
พักเดียว เพิ่ม

อัตราคาบริการ : 26-31 ธ.ค. / 27 ธ.ค.-01 ม.ค. / 31 ธ.ค. – 04 ม.ค. / 31 ธ.ค.-05 ม.ค.
ราคาผูใหญ (พักหองละ 2-3 ทาน)
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใหญ 2 ทาน)
ราคาเด็กไมเสริมเตียง (พักกับผูใ หญ 2 ทาน)
พักเดียว เพิ่ม

50,999 บาท
48,999 บาท
46,999 บาท
5,500 บาท

52,999 บาท
50,999 บาท
48,999 บาท
5,500 บาท

55,500 บาท
51,500 บาท
49,500 บาท
5,500 บาท

** กรณีมีไฟลทเดินทางตอหลังจากกรุปกลับมาทันทีกรุณาแจงเจาหนาที่เพื่อความสะดวกในการเดินทางของทาน
เอกสารประกอบขอวีซาเขาประเทศจอรแดน
- หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุในวันเดินทางมากกวา 6 เดือน และมีหนาวางมากกวา 2 หนา
อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการแหงชาติ โรยัลจอรแดนเนี่ยล ชั้นประหยัด
2. คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง
3. คาที่พักหองละ 2 ทาน ในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 3 คืน
4. คาอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
5. คาบัตรเขาชมสถานที่และการแสดงทุกแหงที่ระบุตามรายการ
6. คาขี่มาที่เมืองเพตรา และคานั่งรถเที่ยวทะเลทรายวาดิรัม
7. คาวีซาประเทศจอรแดน (ไมเสียคาวีซา ในกรณีเดินทางเปนหมูคณะ)
8. คาบริการนําทัวรโดยมัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรผูมีประสบการณ
9. คายกขนกระเปาเดินทางทานละ 1 ใบ (น้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม)

10. คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาล 500,000 บาท
(หมายเหตุ: คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุนอยกวา 2 ป และ ผูใหญอายุมากกวา 70 ป ทางบริษัทประกันฯจะชดใช
คาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)
อัตราทคาบริการนี้ไมรวม
1. คาจัดทําหนังสือเดินทาง
2. ภาษีตาง ๆ เชน ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% ฯลฯ
3. คาเชาผาเช็ดตัวและคาเชาตูล็อคเกอร ที่โรงแรม เดดซี รีสอรท แอนด สปา
4. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ ที่ไมไดระบุไวในรายการ
5. คาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
6. คาขี่ลา, ขี่อูฐ, รถมาลาก ฯลฯ
7. คาทิปมาที่เมืองเพตรา ทานละ 3 USD / เที่ยว / ทาน
8. คาทิปคนขับรถที่ทะเลทราย วาดิ รัม ทานละ 1.5 USD / เที่ยว / ทาน
9. คาทิปมัคุเทศก และ พนักงานขับรถในประเทศจอรแดน
โดยเฉลี่ยไกดทองถิ่น 3 และคนขับรถ 2 ยูเอสดอลลาร / ทาน / วัน
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง
• กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 4 สัปดาหกอนการเดินทาง พรอมชําระงวดแรก 10,000 บาท
• การยกเลิกตองแจงลวงหนา 30 วันกอนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินงวดแรก
• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน บริษัทฯ มีความจําเปนตองขอหัก 50 % ของราคาทัวร
• กรณียกเลิกกะทันหันกอนการเดินทางไมเกิน 7 วัน เนื่องจากมีคาใชจายในการดําเนินการที่ไดชําระไปแลวจํานวนมาก
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายตางๆ เหลานั้นที่เกิดขึ้น
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 15 ทาน ซึ่งใน
กรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและ
จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุ
สุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ
3. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา
หรือ อุบัติเหตุตาง ๆ
4. ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามัน หรือ
คาเงิน แลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณดังกลาว
5. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี

