บินตรง ไมเสียเวลา ...เที่ยวครบ

***** จุดเด่นน่าสนใจทัวร์ของเรา*****

1. ดานโรงแรมที่พัก :
เราเลือกโรงแรมที่มีความสะดวกสบาย ไมตองยายโรงแรมที่พักทุกคืน นอนเพตรา 1 คืน / นอนอควาบา 1 คืน / นอนที่
กรุงอัมมานเมืองหลวง 2 คืน (ไมนอนเดดซี เนื่องจาก ที่เดดซี ไมมีกิจกรรมอะไรนาสนใจ มีแคทะเลเดดซีเทานั้น ทําให
เราเสียเวลาเปลี่ยนโรงแรม และยัง พลาดโอกาสชอปปง ที่มีทางเลือกมากมายที่กรุงอัมมาน) อีกทั้ง เรายังเปนเจาของ
โรงแรม ระดับ 4 และ 5 ดาว ทั้งที่อัมมาน – อควาบา – และเพตรา และ รถโคชปรับอากาศ มากกวา 300 คัน เปนการกา
รันตี ถึงคุณภาพ และราคา ที่จะไมมีบริษัทฯใด ใหคุณไดมากกวาแนนอน

2. ดานอาหาร :
เราใชรานอาหารที่เหมาะกับนักทองเที่ยวคนไทย ทั้งที่ตั้งของรานอาหารที่อยูในเสนทางทอ งเที่ยวทําใหไมเสียเวลา
ความสะอาดและประเภทของอาหารที่เราเลือกใหเหมาะสมกับคนไทย จากประสบการณที่ชํานาญเสนทาง ประเทศ
จอรแดน กวา 10 ป
3. ดานประสบการณ
• เราคือผูบุกเบิกเสนทางตะวันออกกลาง และ ประเทศจอรแดน อยางจริงจัง เปนบริษัทฯแรกของไทยที่มียอด
เปนอันดับ 1 มาตลอด 10 ปซอนของสายการบิน รอยัล จอรแดนเนียน จึงมีชวงเวลา และวันเดินทางใหคน
เลือกไดมากกวา
• รายการทองเที่ยว ที่จัดอยางลงตัวเพื่อใหเหมาะกับนักทองเที่ยวคนไทยมากที่สุด ไมตองเดินทางยอนไป ยอน
มา เที่ยวสบาย
• เราคือ บริษัทฯของคนไทย ที่มีรากฐานและดําเนินธุรกิจมานาน ทานจึงมั่งใจไดวา เราจะสามารถ รับผิดชอบ
และดูแลทาน ในกรณีที่เกิดปญหา ระหวางการเดินทาง
วันแรก
สนามบินสุวรรณภูมิ
21.30 น.
คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ หนาเคานเตอรสายการบิน รอยัล จอรแดนเนียล ชั้น 4 แถวQ1พรอม
เจาหนาที่และมัคคุเทศกของบริษัทฯคอยใหการตอนรับภายใตปายชื่อ “JORDAN VACATION”
วันที่สอง

อัมมาน – มาดาบา – เมาทเนโบ – เครัค - อควาบา

00.30 น.

เหินฟาสู กรุงอัมมาน ประเทศจอรแดน โดยสายการบินแหงชาติ รอยัล จอรแดนเนี่ยล เที่ยวบินที่
RJ 181 เชิญทานพักผอนอิสระบนเครื่อง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 8.30 ชั่วโมง)
คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอรแดนหลังผานพิธีตรวจคนเขา
เมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง)
นําทานเดินทางไปยังโรงแรม เพื่อรับประทานอาหารเชา
นําทานเดินทางสู เมือง มาดาบา หรือ เมืองแหงโมเสก ชมโบสถกรีก-ออโธดอกซแหงเซนตจอรจถูกสรางใน
ราวป ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แหงเยรูซาเลม ตกแตงโดยโมเสกสีตางๆ
ประมาณ 2.3 ลานชิ้นแสดงถึงพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตางๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอรเรเนียน, เยรูซาเลม,
แมน้ําจอรแดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต ฯลฯ นําทานเดินทาง ชม เมาทเนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู
บนเขาซึ่งเชื่อกันวานาจะเปนบริเวณที่เสียชีวิตและฝงศพของโมเสส ผูนําชาวยิวสเดินทางจากอิยิปตมายังเยรู
ซาเลม ชมพิพิธภัณฑขนาดยอม ภายในเก็บสิ่งของตาง ๆ ที่ขุดพบภายในบริเวณนี้ พรอมทั้งมีภาพถายตาง ๆ
ภาพถายที่สําคัญคือภาพที่โปบ จอหน ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่นี่และไดประกาศใหเปนดินแดนศักดิ์สิทธิ์
ในป ค.ศ. 2000ชมอนุสรณไมเทาศักดิ์สิทธแหงโมเสส ออกแบบเปนลักษณะเปนไมเทาในรูปแบบไมกางเขน

05.15 น.

เที่ยง
บาย

ค่ํา

โดยอุทิศเปนสัญลักษณของโมเสส และพระเยซู เชิญถายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวันที่ทองฟาแจมใส ทาน
สามารถมองเห็น แมน้ําจอรแดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ไดจากจุดนี้อยางชัดเจน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น
จากนั้นนําทานสู เมืองเครัค ซึ่งตั้งอยูบนที่ราบสูงขนาดใหญ ใหทานไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนอันงดงามขาง
ทางระหวางทางขึ้นสูเขา โดยเฉพาะบริเวณที่ถูกเรียกขานกันวาเปน “แกรนดแคนยอนแหงจอรแดน” ชม
ปราสาทเครัคแหงครูเสด (KERAK) สรางในป ค.ศ. 1142 โดย ผูปกครอง PAYEN LE BOUTIELLER ใน
อดีตเปนเมืองศูนยกลางขนาดใหญของนักรบครูเสดและสรางเพื่อควบคุมเสนทางทั้งทางเหนือและใตและใช
ในการตอสูในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิมจนกระทั่งในป ค.ศ. 1187 ไดถูกเขาทําลายโดยนักรบมุสลิม
ภายใตการนําทัพของ ซาลาดิน (SALADIN) นําทานเดินทางสู เมืองอควาบา เมืองทาและเมืองทองเที่ยวตาก
อากาศที่สําคัญของประเทศจอรแดนเปนเมืองแหงเดียวของประเทศจอรแดนที่ถูกประกาศใหเปนเมืองปลอด
ภาษี มีประชากรอาศัยราว 70,000 คน
บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก (บุฟเฟต INTERNATIONAL)
นําทานเขาพักโรงแรม ระดับ 4 ดาว GOLDEN TULIP HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สาม

เมืองอควาบา – ทะเลทรายวาดิรัม

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานลง เรือทองกระจก (GLASS BOAT) แลนในทะเลแดง ทะเลที่มีนานน้ําครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ
ประเทศจอรแดน, อิสราเอล, อิยิปตและ ซาอุดิอาระเบีย ชมความใสของน้ําทะเล, ปะการัง, ปลาทะเลหลาก
ชนิด, เมนทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ(ทะเลแดงเปนทะเลแหงประวัติสาสตร ที่ไดมีการกลาวขานในพระคัมภีร
ของศาสนาคริสตวาทะเลแหงนี้เปนสถานที่โมเสสไดทําอัศจรรยโดยการชูไมเทาแหวกทะเลแดงเปนทางเดิน
พาชาวอิสราเอลหนีใหรอดพนจากการตามลาของทหารอิยิปตเพื่อจับไปเปนทาสของอียิปต และจุดมุงหมาย
เพื่อเดินทางไปสูแผนดินแหงพันธสัญญาที่พระเปนเจาทรงมอบใหกับชาวอิสราเอล นั่นคือก็คือกรุงเยรูซาเลม
ในปจจุบัน)
(บริการอาหารแบบบารบีคิว บุฟเฟตบนเรือ พรอมชมทัศนียภาพ และบรรยากาศของทะเลแดง)
นําทานเดินทางสู ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ทะเลทรายแหงนี้ในอดีตเปนเสนทางคาราวาน
จากประเทศซาอุฯเดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน(เคยเปนที่อยูอาศัยของชาวนาบาเทียนกอนที่จะ
ยายถิ่นฐานไปสรางอาณาจักรอันยิ่งใหญที่เมืองเพตรา)ในศึกสงครามอาหรับรีโวลทระหวางปค.ศ. 1916–1918
ทะเลทรายแหงนี้ไดถูกใชเปนฐานบัญชาการในการรบของนายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอวเรนซและเจาชายไฟ
ซาลผูนําแหงชาวอาหรับรวมรบกันขับไลพวกออตโตมันที่เขามารุกรานเพื่อครอบครองดินแดนและตอมายัง
ได ถูก ใชเ ป นสถานที่จ ริ งในการถา ยทํา ภาพยนต ฮอลลีวู ด อัน ยิ่ง ใหญ ใ นอดี ตเรื่ อ ง “LAWRENCE OF
ARABIA” (และในป ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวัลออสการไ ดถึง 7 รางวัล และรางวัลจากสถาบันอื่นๆ

เที่ยง
บาย

ค่ํา
วันที่สี่
เชา

มากกวา 30 รางวัล นําแสดงโดย Peter O'Toole, Omar Sharif ฯลฯ)นําทานนั่งรถกระบะเปดหลังคารับ
บรรยาอากาศทองทะเลทรายที่ถูก กลาวขานวาสวยงามที่สุดของโลกแหงหนี่ง ดวยเม็ดทรายละเอียดสีสมอม
แดงอันเงียบสงบที่กวางใหญไพศาล (สีของเม็ดทราบนั้นปรับเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย)ชมน้ําพุแหง
ลอวเรนซ สถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอี ลอวเรนซ ทหารชาวอังกฤษใชเปนสถานที่พักและคิดแผนการสูรบ
กันพวกออตโตมัน
นําทานทองทะเลทรายตอไปยังภูเขาคาซารีชมภาพเขียนแกะสลักกอนประวัติศาสตรที่เปนภาพแกะสลักของ
ชาวนาบาเทียนที่แสดงถึงเรื่องราวในชีวิตประจําวันตางๆ และรูปภาพตาง ๆ ผานชมเต็นทชาวเบดูอินที่อาศัย
อยูในทะเลทราย(เปนธรรมเนียมปฏิบัติในการใหทิปทานละ 1 USD แกคนขับรถ)
พิเศษ!!! ทานอาหารมื้อค่ํารอบกองไฟกลางทะเลทรายในแคมปของชาวเบดูอิน (อาหารบุฟเฟต พื้นเมือง)
นําทานเขาพักโรงแรม ระดับ 4 ดาว KINGSWAY HOTEL หรือเทียบเทา
นครเพตรา – กรุงอัมมาน
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม / หลังอาหารเชา นําทานเดินทางสู เมืองเพตรา
ชม เมืองเพตรา (ไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกจาก
องคการยูเนสโกป ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย
ของแหงโลกใหมจากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคล
นับลานทั่วโลกในวันมหัศจรรย 07/ 07/ 07) มหานครสี
ดอกกุ ห ลาบที่ซ อ นตั ว อยู ในหุ บ เขาแหง โมเสส (WADI
MUSA) มีประวัติศาสตรอันยาวนานหลายพันปเคยเปนถิ่นที่อยูอาศัยทั้งชาวอีโดไมท จวบจนกระทั่งถึงยุค
รุงเรืองเฟองฟูในการเขามาครอบครองดินแดนของชาวอาหรับเผาเรรอนนาบาเทียนในชวงระหวาง 100 ป
กอนคริสตกาล – ป ค.ศ 100 และไดเขามาสรางอาณาจักร, บานเมือง ฯลฯ จนกระทั่งในปค.ศ. 106 นครแหงนี้
ตกอยูภายใตการปกครองของอาณาจักรโรมันที่นําโดย กษัตริยทราจัน และไดผนึกเมืองแหงนี้ใหเปนหนึ่งใน
อาณาจักรโรมันแหงแหลมอาระเบียตะวันออก
นําทานขี่มา (รวมอยูในคาบริการแลว และเปนธรรมเนียมที่ตองมีคาทิปใหแกเคนจูงมาทานละ 3 USD ตอทาน
ตอเที่ยว แตไมรวมคาขี่ลา, ขี่อูฐ, รถมาลาก ฯลฯ สนในกรุณาติดตอที่หัวหนาทัวร) ประมาณ 800 เมตรบนถนน
ทรายเพื่อตรงเขาสูหนาเมือง พรอมชมทัศนียภาพรอบขางที่เปนภูเขาทั้งสองฝงที่มีรูปรางหนาตาตางกันออกไป
นําทานเดินเทาเขาสูถนนเขาเมือง SIQ เสนทางมหัศจรรยกวา 1.5 กิโลเมตรที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือก
โลกและการซัดเซาะของน้ําเมื่อหลายลานปกอน เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชันทั้ง 2 ขางคลาย
กั บ แคนยอนน อ ย ๆ และ สิ่ ง ก อ สร า ง รู ป ป น แกะสลั ก ต า งๆ มหาวิ ห ารศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เอล-คาซเนท (ELKHAZNEH / TREASURY) สันนิษฐานวาจะสรางในราวศตวรรษที่1-2 โดยผูปกครองเมืองในเวลานั้น เปน
วิหารที่แกะสลักโดยเจาะเขาไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 เมตร และมีความกวาง 28 เมตร วิหารแหงนี้
ไดถูกออกแบบโดยไดรับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเขาดวยกัน เชน อิยิปต, กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายใน
ประกอบดวย 3 หอง คือ หองโถงใหญตรงกลางและหองเล็กทางดานซายและขวาเดิมทีถูกเชื่อวาเปนที่เก็บ
ขุมทรัพยสมบัติของฟาโรหอิยิปต ชมโรงละคโรมัน (ROMANTHEATRE)ที่แกะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบที่
นั่งเทากันและมีความสมดุลไดอยางนาทึ่ง สันนิษฐานเดิมทีสรางโดยชาวนาบาเทียนตอมาในสมัยที่โรมันเขา
มาปกครองไดตอเติมและสรางเพิ่มเติม มีที่นั่ง 32 แถว จุผูชมไดประมาณ 3,000 คน / อิสระในการเดินชมและ
ถายรูปภายในเมืองเพตรา

เที่ยง
บาย
ค่ํา

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น
นําทานเดินทางกลับสู กรุงอัมมาน / ระหวางแวะซื้อสินคาพื้นเมืองที่ระลึกตาง ๆ
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีนทองถิ่น
นําทานเขาพักโรงแรม G.T. GRAND PALACE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา

วันที่หา

ปอมปราการอัจลุน – เมืองกรีก - โรมันเจอราช - ทะเลเดดซี

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางไปยัง เมืองอัจลุน อยูทางดานเหนือของเมืองเจอราชไปเล็กนอย เมืองที่ตั้งอยูบนภูเขาสูงที่หอม
ลอมไปดวยปาตนสน และตนมะกอก ชมปราสาทแหงเมืองอัจลุน ถูกสรางโดยพวกนักรบมุสลิม ในป ค.ศ.
1184-1185 ใชเป นปอ มทหารในการตอ สูรบกับพวกนัก รบครูเสด และในป ค.ศ. 1260 ถูกเขาทําลายโดย
กองทัพมองโกลส
นําทานเดินทางขึ้นสูทางเหนือของประเทศจอรแดน เพื่อชม นครเจอราช (JERASH) หรือ “เมืองพันเสา”เปน
อดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานวาเมืองนี้นาจะถูกสรางในราว
200 – 100 ปกอนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแหงนี้ชื่อวา ในป ค.ศ. 749 นครแหงนี้ไดถูกแผนดินไหวครั้ง
ใหญทําลาย และถูกฝงกลบโดยทรายหลังจากนั้นก็ไดสูญหายไปเปนนับพันปชมซุมประตูกษัตรยเฮเดรีย น
และสนามแขงมาฮิปโปโดรม นําทานเดินเขาประตูทางทิศใตชม โอวัลพลาซา สถานที่ชุมนุม พบปะ สังสรรค
ของชาวเมือ ง, วิหารเทพซีอุส ฯลฯโรงละครทางทิศใต (สรางในราวป ค.ศ. 90-92 จุผูชมไดถึง 3,000 คน มี
จุดเสียงสะทอนตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกับความอัศจรรยเพียงพูดเบา ๆก็จะมีเสียงสะทอนกองเขามา
ในหูของเรา ชม วิหารเทพีอารเทมิส เปนเทพีประจําเมืองเจอราช สรางในราวป ค.ศ. 150 สรางขึ้นพื่อใชเปน
สถานที่สําหรับทําพิธีบวงสรวง และบูชายัญตอเทพีองคนี้ แบงเปน 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นในนําทาน
เดินเขาสู ถนนคารโด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักที่ใชเขา-ออกเมืองแหงนี้ บนถนนนั้นยังมีริ้วรอยทาง
ของลอรถมา,ฝาทอระบายน้ํา,ซุมโคมไฟ,บอน้ําดื่มของมาชมน้ําพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สรางในราว
ป ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแดเทพธิดาแหงขุนเขา ซึ่งเปนที่นับถือของชาวเมืองแหงนี้ มีที่พนน้ําเปนรูปหัวสิงโตทั้ง
เจ็ด และตกแตงดวยเทพตางๆ ประจําซุมดานบนของน้ําพุ ฯลฯ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร JERASH REST HOUSE ภายในเมืองเจอราช
นําทานเดินทางสูทะเลเดดซี ทะเลที่ถูกบันทึกลงในหนังสือ กินเนสส วา เปนจุดที่ต่ําทีสุดในโลก มีความต่ํา
กวาระดับน้ําทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลกมากกวา 20 เปอรเซนตของน้ําทะเลทั่วไป ทําให
ไมมีสิ่งมีชีวิตใดเลยอาศัยอยูไดในทองทะเลแหงนี้ เชิญทานอิสระในการลงเลนน้ําทะเล และ พิสูจน ความจริง
วาทานลอยตัวไดจริงหรือไม (การลงเลนน้ําในทะเลนั้นมีวิธีขั้นตอนการลงเลน และขอควรระวังตางๆ ควรฟง
คําแนะนําจากมัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวร) เดินทางกลับสูกรุงอัมมาน
บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหาร ณ ภัตตาคารทองถิ่น
นําทานเขาพักโรงแรม G.T. GRAND PALACE ระดับ 4 หรือเทียบเทา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

วันที่หก

ปอมปราการกรุงอัมมาน - กลุมประสาทในทะเลทราย

เชา

ค่ํา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมานเมืองหลวงที่ตั้งอยูบนภูเขา7ลูกและมีประวัติศาสตรยาวนานมากกวา
6,000 ป ผานชมยานเมืองเกา,เมืองใหม,ยานธุรกิจ,ตลาดใจกลางเมือง,ยานคนรวย ฯลฯ ขึ้นชม ปอมปราการ
แหงกรุงอัมมาน (CITDAEL) ถูกสรางขึ้นเพื่อ เปนจุดสังเกตเหตุบาน การเมือ งตาง ๆรอบเมือ ง เชิญอิสระ
ถายรูป ตรงจุ ดชมวิ วที่สวยที่สุด ของเมือ งแหงนี้ โดยมีฉ ากหลั งเปน โรงละครโรมันที่ มีขนาดใหญ ที่สุดใน
ประเทศจอรแดนจุผูชมไดถึง 6,000 คน และตึกรามบานชองที่ตั้งอยูบนภูเขาสูง อันแปลกตายิ่งนักที่สันนิษฐาน
วานาจะถูกสรางขึ้นระหวางป ค.ศ. 161–180 ในสมัยโรมัน พระราชวังเกาอุมเมยาด สรางขึ้นในประมาณป
ค.ศ. 720 โดยผูนําชาวมุสลิม ของราชวงศ ในสมัยมุสลิมไดเขามาปกครองประเทศจอรแดนซึ่งภายในประกอบ
ห อ งทํ า งาน,ห อ งรั บ แขกฯลฯผ า นชมพระราชวั ง ของพระมหากษั ต ริ ย อั บ ดุ ล ลาห ที่ ส อง (RAGHADAN
PALACE), ที่ตั้งอยูบนภูเขามีทําเลที่สวยงามมากที่สุดในกรุงอัมมาน และมีทหารคอยเฝาดูแลตรวจตราอยาง
เขมงวด
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น
นําทานเดินทางไปทางทิศตะวันออกของกรุงอัมมานมุงหนาไปทางชายแดนประเทศอิรักและซาอุดิอาระเบีย
เพื่อชมโรงอาบน้ําอัมราอัครสถานบันเทิงสําหรับกองคาราวานที่จะเดินทางจากซาอุดิอาระเบีย ไปยัง ดามัสกัส
หรือ อียิปต และแวะพักคางคืนในบริเวณนี้ พรอมชมภาพวาดศิลปะแบบ เฟรสโก (FRESCO) 1 ใน 3 มรดก
โลกของประเทศจอรแดนทางศิลปะ ที่หาดูไดยากมากในปจจุบัน เปนภาพที่เขียนวาดเรื่องราวเกี่ยวกับขั้นตอน
การสรางสถานที่แหงนี้, การลาสัตว, นางรํา ฯลฯ ภายในประกอบไปดวย หองเปลี่ยนเสื้อผา, หองอาบน้ําอุน,
หองอบไอน้ํา และ หองนอนพักผอน ชมปอมอาซรัก สรางขึ้นโดยหินภูเขาไฟสีดําทั้งหมดในสมัยโรมัน ปอม
แหงนี้ไดเปนที่รูจักของคนทั่วไป คือ เปนศูนยบัญชาการกองทัพของชาวอาหรับในสมัยนั้น นําโดยนายทหาร
ชาวอังกฤษ ทีอี ลอเรนท หรือ ที่ชาวโลกรูจักกันในนามของ ลอเรนท ออฟ อาระเบียในการทํา ศึกสงครามโลก
อาหรับ (THE ARAB REVOLT ในระหวางป ค.ศ. 1916–1918) เปนการตอสูของชาวอาหรับที่ตอตาน ก า ร
เขามารุกรานแผนดินของชาวออตโตมัน ชม ปราสาทคารานา สรางขี้นเพื่อใชเปนที่พักของกองคาราวานที่
หยุด พักระหวางการเดินทางภายในประกอบดวยหองพักจํานวน 61 หอง แบงเปน 2 ชั้น และยังมีคอกที่อยู
อาศัยของมา และอูฐไดเวลาอันสมควนนําทานเดินทางกลับสูกรุงอัมมาน
บริการอาหาร ณ ภัตตาคารทองถิ่น / เดินทางกลับสูสนามบิน

วันที่เจ็ด

สนามบินสุวรรณภูมิ

01.00 น.
14.25 น.

ออกเดินทางกลับสู ประเทศไทย ดวยสายการบิน โรยัลจอรแดนเนี่ยล เที่ยวบินที่ RJ180
เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดวยความสวัสดิภาพและความประทับใจ

เที่ยง
บาย

หมายเหตุ
• กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัยเปนหลัก
• กรณีเดินทางไมถึง 15 ทาน ไมมีหัวหนาทัวรจากเมืองไทย
• กรุปออกเดินทาง 5 ทาน โดยไมมีหัวหนาทัวรจากเมืองไทย

อัตราค่าบริการ : 25-31 ก.ค. / 09-15 ส.ค. / 23-29 ก.ย. / 26 ก.ย.-01 ต.ค.

ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักเดียว เพิ่ม

56,999 บาท
54,999 บาท
52,999 บาท
6,500 บาท

อัตราค่าบริการ : 17-23 / 18-24 / 22-28 / 23-29 ต.ค. / 07-13 / 21-27 พ.ย. / 04-10
05-11 / 09-15 ธ.ค.

ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักเดียว เพิ่ม

58,999 บาท
56,999 บาท
54,999 บาท
6,500 บาท

อัตราค่าบริการ : 25-31 ธ.ค. / 26 ธ.ค. – 01 ม.ค. / 27 ธ.ค. – 02 ม.ค. / 30 ธ.ค. – 05 ม.ค.
31 ธ.ค. – 06 ม.ค.

ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักเดียว เพิ่ม

59,500 บาท
57,500 บาท
55,500 บาท
6,500 บาท

**กรณีมีไฟล์ทเดินทางต่อหลังจากกรุป๊ กลับมาทันทีกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน **

เอกสารประกอบขอวีซา เขาประเทศจอรแดน
- หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุในวันเดินทางมากกวา 6 เดือน และมีหนาวางมากกวา 2 หนา
อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการแหงชาติ โรยัลจอรแดนเนี่ยล ชั้นประหยัด
2. คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง
3. คาที่พักหองละ 2 ทาน ในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 4 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 ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคา
สินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
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 / เทีย่ ว / ทาน
8. คาทิปคนขับรถที่ทะเลทราย วาดิ รัม ทานละ 1.5 USD / เที่ยว / ทาน
9. คาทิปมัคุเทศก และ พนักงานขับรถในประเทศจอรแดน
โดยเฉลี่ยไกดทองถิ่น 3 และคนขับรถ 2 ยูเอสดอลลาร / ทาน / วัน
เงื่อนไขการสํารองทีน่ ั่ง
• 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 ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร
และเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ
3. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย
ความลาชา หรือ อุบัติเหตุตาง ๆ
4. ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามัน หรือ
คาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณดังกลาว
5. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

