ทัวร์จอร์แดน 7 วัน 4 คืน
โดยสายการบิน Kuwait Airways
อัมมาน เพตรา เดดซี วาดิรัม มาดาบา เมาท์เนโบ เจอราช อัจลุน
สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่2

แวะเปลี่ยนเครื่องที่คูเวต - สนามบินควีนอเลีย - มานาบา - โบสถ์กรีกออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ - เมาท์เนโบ โบสถ์อนุสรณ์โมเสส - ทะเลสาบเดดซี

วันที่3 เดดซี - ทะเลทรายวาดิรัม - เพตรา
วันที่4 เมืองเพตรา - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์เอล-คาซเนท์ - โรงละครโรมัน - กรุงอัมมาน
วันที5่ อัมมาน - เจอราช - อัจลุน - ปราสาทอัจลุน - อัมมาน
วันที6่

อัมมาน - โรงละครโรมัน - ป้อมปราการอัมมาน - วิหารเฮอร์คิวลีส - สนามบินควีนอเลีย - แวะเปลี่ยนเครื่องที่
คูเวต

วันที7่ กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันทีห่ นึ่ง
2330
วันที่สอง
0155
0520
0930
1150
เที่ยง
บ่าย

กรุงเทพฯ
นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว R สายการบิน คูเวต (Kuwait AirwaysKU) มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน
กรุงเทพฯ - คูเวตซิตี้ - อัมมาน - มาดาบา - เมาท์เนโบ - เดดซี
สายการบินคูเวต เที่ยวบินที่ KU 414 นําท่านเหิรฟ้าสู่คูเวตซิตี้ เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
เดินทางถึงท่าอากาศยานคูเวต เปลี่ยนเครื่องบิน
สายการบินคูเวต เที่ยวบินที่ KU 561 นําท่านเหิรฟ้าสู่กรุงอัมมาน เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
เดินทางถึง ท่าอากาศยานควีนอเลีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระ
รับประทานอาหารในภัตตาคาร
เดินทางสู่ มานาบา เป็นเมืองในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เยรูซาเล็ม และเป็นเมืองที่มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า เมืองแห่งโมเสก
เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจแห่งหนึ่งในจอร์แดน มีผู้คนตั้งถิ่น ฐานอยู่ที่นี่มานานกว่า 4,500 ปี...
ชมโบสถ์กรีกออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ บนพื้นโบสถ์มีแผนที่ทําด้วยโมเสกสีสวยงามซึ่งมีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ของโลก ภาพแผนที่นี้ตกแต่งด้วยโมเสกหินสีจํานวน 2 ล้านชิ้น มีขนาดเดิม 25 x 5 เมตร สร้าง
ขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 6 หรือราวปีค.ศ.600 ในยุคไบเซนไทน์ แผนที่นี่แสดงให้เห็นพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ
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ในอดีต เนินเขา หุบเขา หมู่บ้าน ตัวเมือง ครอบคลุมไปจนถึงปากแม่น้ําไนล์ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
เยรูซาเลม จอร์แดน ทะเลเดดซี และอียิปต์
จากนั้นเดินทางไป เมาท์เนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนเขา สถานที่ซึ่งโมเสสเสียชีวิต ปัจจุบันยังมี หลุมพระ
ศพสถิตอยู่ ณ แห่งนั้น โมเสส ผู้นําชาวยิวซึ่งเดินทางจากอียิปต์มายังเยรูซาเลม เป็นผู้นําคํา สอนบัญญัติสิบ
ประการของพระยะโฮวาห์ลงมาเผยแผ่สู่มนุษย์ ชม โบสถ์อนุสรณ์โมเสส ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงโมเสส
อนุสรณ์แห่งนี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปีค.ศ.300-400 ในยุคไบเซนไทน์ตอนต้นคริสต์ศักราช ว่ากันว่าที่นี่มีงาน
ศิลปะโมเสกที่สวยงามมาก จากนั้นชมวิวและเก็บภาพที่จะมองเห็นทัศนียภาพทั้งแม่น้ําจอร์แดน ทะเลเดดซี
นครเจริโค เมืองเบธเลแฮม และเมืองเยรูซาเล็ม หรือดินแดนศักดิ์สิทธิ์
จากนั้นเดินทางสู่ เดดซี ทะเลสาบน้ําเค็มขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในระหว่างเขตแดนของจอร์แดนและอิส ราเอล
พื้นที่ตั้งต่ํากว่าระดับน้ําทะเลถึง 408 เมตร ถือเป็นจุดที่ต่ําสุดของโลกเลยก็ว่าได้ ส่ว นความเค็มนั้นส่ว นที่
ลึกที่สุดของทะเลสาบมีมากถึง 30% ในขณะที่ความเค็มของทะเลทั่ว ๆ ไปอย่างอ่าวไทยมีความเค็มเพียง
3% เท่านั้น และด้ว ยความหนาแน่นของน้ําในทะเลเดดซีนี่เองที่เป็นเหตุผ ลว่าทําไมคนทั่ว ไปถึงสามารถ
ลอยตัว อยู ่ไ ด้ใ นทะเลเดดซี นอกจากนั ้น ทะเลเดดซียัง ขึ ้น ชื่อ เรื่อ งการรัก ษาโรคและการบํา รุง รัก ษา
ผิวพรรณ น้ําในทะเลเดดซีเป็นแหล่งรวมของแร่ธาตุต่างๆ เพราะการที่ไม่มีพื้นที่เชื่อมต่อกับแม่น้ําสายอื่น
ให้ไหลออกได้ ทําให้แร่ธาตุต่างๆ มารวมกันอยู่ในทะเลสาบเป็นจํานวนมาก
รับประทานอาหารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
เข้าที่พัก Ramada Resort Dead Sea หรือระดับใกล้เคียง

เดดซี - วาดิรัม - เพตรา
รับประทานอาหารในโรงแรม
ช่ว งเช้า อิส ระให้ท่า นลงเล่น น้ํา ในทะเลเดดซี ต ามอัธ ยาศัย จนได้เ วลาอัน สมควร นําท่า นเดินทางสู่
ทะเลทรายวาดิรัม (339 KM) ทะเลทรายทางใต้ของจอร์แดน มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า หุบเขาแห่งพระจันทร์ คง
เพราะมีจุดเด่นด้านทัศนียภาพของหินผา เป็ นทะเลทรายที่สลับกับหุบผาขนาดใหญ่ วาดิรัมมีประวัติศาสตร์
ยาวนาน เชื่อกันว่ามีมนุษย์อยู่อาศัยมาแล้วตั้งแต่ 8,000 ปีก่อนคริสตกาล แม้ว่าจะมีสภาพแวดล้อมแห้งแล้ง
หาสิ่งมีชีวิตอยู่ได้ยากก็ตาม แต่มีหลักฐานจากภาพเขียนฝาผนังของมนุษย์ยุคโบราณหลายจุดแสดงให้เห็น ใน
สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 นายทหารชาวอังกฤษ T.E. Lawrence มาสร้างพันธมิตรกับชาวเผ่าทะเลทรายใน
แถบนี้ เพื่อลุ กฮือขึ้น จากอํานาจการปกครองของอาณาจักรออตโตมัน โดยใช้ทะเลทรายวาดิรัมเป็นฐาน
บัญชาการสู้รบด้วย ซึ่งต่อมาที่นี่ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ฮอลลีวูด Lawrence of Arabia
รับประทานอาหารในภัตตาคาร
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นําท่านชม ทะเลทรายวาดิรัม โดยนั่งรถปิคอัพเปิดหลังคาเดินทางไปเป็นขบวนเที่ยวชมในทะเลทรายวาดิรัม
ผ่านชมเต็นท์ชาวเผ่าเบดูอินที่อาศัยอยู่ในทะเลทราย ชมภาพเขียนโบราณบนผาหิน และชมน้ําพุแห่งลอว์เรนซ์
เป็นบ่อน้ําที่ T.E. Lawrence เคยมาแวะพักตั้งกองบัญชาการ (โปรดเตรียมค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 2 USD)
จากนั้นเดินทางสู่เพตรา (106 KM) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของพวกนาเบเธียนมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ก่อน
คริสตกาล ทําเลที่ตั้งของเมืองอยู่กึ่งกลางของเส้นทางการค้าคาบสมุทรอาระเบีย-ลุ่มแม่น้ําไนล์ และปาเลสไตล์ลุ่มแม่น้ําไทกริสและยูเฟรติส เลยไปจนถึงอินเดีย จึงทําให้เป็นเมืองศูนย์กลางเส้นทางการค้าทางบก ด้วยเหตุนี้
ชาวโรมันจึงได้เข้ามายึดครองจนกระทั่งในปี 363 ได้เกิดแผ่นดินไหว บ้านเรือนภายในเมืองพังทลายลงมา
ประกอบกับมีการเปิดเส้นทางการค้าทางทะเลที่อ่าวสุเอช ชาวเมืองจึงพากันละทิ้งเมืองไปอยู่ที่อื่น เพตรา
กลายเป็นเมืองร้างไปในที่สุด... เมื่อเวลาผ่านไป ทรายได้ปลิวมาปกคลุมเมืองทั้งเมือง จนหายไปจากแผนที่นาน
กว่าพันปี แต่ในที่สุดปีค.ศ.1813 จอรห์น เลวิช เบอร์คฮาร์ดท์ นักเดินทางชาวสวิสได้มาพบและนําออกมาเขียน
หนังสือเล่าขานถึ งความสวยงามและความมหั ศจรรย์ของนครแห่งนี้ เพตราแห่งนี้จึงเริ่มปรากฎแก่สายตา
ชาวโลกอีกครั้ง และในปีค.ศ.1985 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เพตราเป็นเมืองมรดกโลก และยังได้เป็นหนึ่ง
ในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งใหม่ จากการโหวตจากบุคคลนับล้านทั่วโลกในวันมหัศจรรย์ 07/07/07
รับประทานอาหารในโรงแรม
เข้าที่พัก Petra Panorama Hotel หรือระดับใกล้เคียง

เพตรา - อัมมาน
รับประทานอาหารในโรงแรม
นําท่านชมเมืองเพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพูที่แกะสลักขึ้นจากภูเขาทั้งลูก เมืองที่ถูกลืมเลือนไปจากความ
ทรงจําของผู้คนและสุญหายไปจากแผนที่นานนับพันปี ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางอ้อมกอดของขุนเขาที่สูงชันประดุจ
เป็นปราการอันยิ่งใหญ่ ให้ท่านนั่งม้าลัดเลาะไปตามพื้นหินและทรายกว่า 800 เมตร ที่จะมุ่งหน้าไปในเส้นทาง
มหัศจรรย์ที่ทางเข้าออกของเมืองเพตรา (รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว และโปรดเตรียมค่าทิปคนจูงม้า ท่านละ 4
USD ต่อเที่ยว แต่ไม่รวมค่าขี่อูฐ ขี่ลา รถม้าลาก สนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ) จากนั้นเดินเท้าเข้าสู่เมือง
บริเวณซอกเขาเรียกว่าซิค SIQ เป็นหุบเขาสูง 250 ฟุต และทอดคดเคี้ยวไปบนเส้นทางที่พาดผ่านเข้าไปถึงใจ
กลางเมือง เกิดจากการถูกน้ําซัดกัด กร่อนจนเกิดเป็นช่องทางเดินเล็กๆ ระหว่างหุบเขา ชมความสวยงามของ
หุบเขาทั้งสองด้าน สวยงามด้วยสีสันของหินสีต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ และยังมีภาพศิลปะแกะสลักจาก
ภูเขาอีกมากมาย... เข้าเขตหน้าผาสูงชั้นสองข้างทางสู่มหานครแห่งศิลาทรายสีชมพู ตื่นตาตื่นใจกับความ
สวยงามของมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์เอล-คาซเนท์ ที่นี่เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์เรื่อง อินเดียน่า โจนส์
ภาค 3 ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า สันนิษฐานว่าสร้างในราวศตวรรษที่ 1-2 โดยผู้ปกครองเมืองในเวลานั้น มหาวิหาร
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แกะสลั กเสลาจากภูเขาสี ชมพูทั้งลู กอย่างกลมกลื นได้สั ดส่ว นและสวยงามน่าอัศจรรย์ เป็นอาคารสองชั้น
ประดับด้วยเสาหินแบบคอรินเทียนส์ และรูปคน ว่ากันว่าเป็นคลังที่เก็บสมบัติของฟาโรห์
จากนั้นไปชมโรงละครโรมัน ที่แกะสลักจากภูเขาโดยมีแนบราบที่นั่งเท่ากันและมีความสมดุลได้อย่างน่าทึ่ง
สั น นิ ษฐานเดิมที่ ว่า สร้ า งโดยชาวนาบาเธียน ต่ อมาในสมัย ที่โ รมัน เข้ ามาปกครองได้ส ร้ างต่อเติม จุค นได้
ประมาณ 3,000 คน
รับประทานอาหารในภัตตาคาร
เดินทางกลับสู่ กรุงอัมมาน เมืองหลวงของจอร์แดน ถือเป็นเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
และมี ค วามเก่ า แก่ ที่ สุ ด เมื อ งหนึ่ ง ของโลก ปั จ จุ บั น นี้ อั ม มานเป็ น เมื อ งที่ ส ดใส มี ค วามหลากหลายในเชิ ง
วัฒนธรรมแต่ก็ยังมีความเป็นสากลอยู่ ทั้งยังโดดเด่นด้วยการผสานกันอย่างลงตัวระหว่างอนุสาวรีย์โบราณและ
ชีวิต เมืองที่ทันสมัย ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 9,000 ปีของอัมมานสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในเมือง
รับประทานอาหารในโรงแรม
เข้าสู่ที่พัก Belle Vue Hotel หรือระดับใกล้เคียง
อัมมาน - เจอราช - อัจลุน - อัมมาน
รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นนําท่านสู่ เจอราช (75 KM) เมืองโรมันโบราณ ประวัติศาสตร์สําคัญอีกหน้าหนึ่งของจอร์แดน ซึ่งครั้ง
หนึ่งเคยเป็นเมืองที่ถูกลืมเนื่อ งจากประสบแผ่นดินไหวทําลายเมืองหลายครั้ง และถูกทิ้งร้างจนกระทั่งปีค.ศ.
1878 มีการค้นพบและรัฐบาลจอร์แดนได้กลับมาบูรณะและฟื้นฟูเมืองอีกครั้ง เจอราช เป็นอดีต 1 ใน 10 หัว
เมืองเอกของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่าถูกสร้างราว 200-100 ปีก่อนคริสตกาล มีชื่อเรียกหลายชื่อด้ วยกัน
ทั้ง เมืองโรมันโบราณ เมืองพันเสา หรือ ปอมเปอีแห่งตะวันออก นําท่านชมเมืองเจอราช เริ่มจากเดินเข้าสู่ถนน
คาร์โด หรือถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักอันเก่าแก่แห่งเมืองนี้ซึ่งบนถนนยังคงถูกจารึกไว้ด้วยร่องรอยของรถ
ม้า... โรงละครทางทิศใต้ ซึ่งจุผู้ชมได้ถึง 3,000 คน อัศจรรย์ตรงเราสามารถทดสอบฟังเสียงสะท้อนของตัวเอง
จากจุดสะท้อนกลางโรงละครด้วยการพูดเบาๆ เท่านั้น เสียงก็จะย้อนกลับมาเข้าหูเราอย่างเหลือเชื่อ... ซุ้ม
ประตูกษัตริย์เฮเดรียน ที่สร้างขึ้น 129 ปีก่อนคริสตกาล เปรียบเสมือนเครื่องหมายแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน โดย
ประตูอยู่ทางทิศใต้ของเขตเมืองใหม่ ชมวิหารเทพซุส วิหารเทพีอาร์เทมิส เทพีประจําเมืองเจอราช และ
นอกจากนี้ยังมีน้ําพุใจกลางเมือง ซึ่งสร้างในปีค.ศ.191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขาที่ชาวเมืองแห่งนี้นับถือ
โอวัลพลาซ่า สถานที่พบปะสังสรรค์ของชาวเมืองเจอราช ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ และโอวัลพลาซ่า สถานที่
พบปะสังสรรค์ของชาวเมืองเจอราช ล้อมรอบด้วยเสาคอรินเทียนกว่า 160 ต้น... ซากเมืองโรมันแห่งเจอราชที่
ยังคงหลงเหลือให้ได้ย ลกัน อยู่ นี้ นั บ ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ยังมีความสมบูรณ์แบบจากครั้งประวัติศาสตร์
นอกเหนือจากที่มีอยู่ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี
รับประทานอาหารในภัตตาคาร
นําท่านสู่ อัจลุน เมืองทางตอนเหนือตั้งอยู่บนภูเขาสูงที่ห้อมล้อมไปด้วยป่าสนและต้นมะกอก
ชมปราสาทอัจลุน หรือป้อมอัจลุน สร้างขึ้นในปีค.ศ.1184-1185 โดยผู้สร้างคือ Izz al-Din Usama เพื่อเป็น
ฐานที่มั่น ทางตอนเหนื อของฝ่ ายมุส ลิม แต่แทบไม่ได้ใช้ทําสงครามครูเสดเลย จากนั้นอาณาจักรมัมลุ ก ที่
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ค่ํา

วันทีห่ ก
เช้า

เที่ยง
บ่าย
1900
2100
2335

ปกครองดินแดนแถบนี้สืบต่อมาก็ครอบครองป้อมแห่งนี้ต่อ ขยายตัวปราสาทเพิ่ มเติม ก่อนจะมาโดนเผ่ามอง
โกลตีแตกในปีค.ศ.1260 จากนั้นเดินทางกลับสู่กรุงอัมมาน
รับประทานอาหารในโรงแรม
เข้าสู่ที่พัก Belle Vue Hotel หรือระดับใกล้เคียง

อัมมาน - คูเวตซิตี้ - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารในโรงแรม
นําท่านชมกรุงอัมมาน ประชากรส่ วนใหญ่ของจอร์แดนอาศัยอยู่ที่นี่ และผู้คนก็ล้วนภาคภูมิใจกับการเติบโต
อย่างรวดเร็วของเมือง อัมมานมีการผสมผสานกันระหว่างความเก่าและความใหม่ เป็นอีกเมืองในตะวันออก
กลางที่แนะนําให้เข้ามาสํารวจและค้นพบความน่าทึ่งด้วยตัวเอง
นําท่านไปชม โรงละครโรมัน ที่ครั้งหนึ่งโรงละครอายุ 2,000 ปีแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางของอัมมาน แต่ปัจจุบันก็
ยังทําให้คนได้ทึ่งและเผยจุดเด่นของการวางแผนด้านวิศวกรรมโรมันอันชาญฉลาดและมีดีไซน์ที่น่าจดจํา โรง
ละครโรมันแห่งนี้เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากที่สุดในอัมมาน โรงละครมีความลาดเอียงลึกลงไป
เอื้อให้เสียงที่ได้ยินรอบตัวนั้นมีคุณภาพเยี่ยม มีการออกแบบสุดสร้างสรรค์และสามารถจุคนได้ประมาณ 6,000
คน เชื่อกันว่าโรงละครสร้างขึ้นมาในช่วงศตวรรษที่ 2 สมัยการปกครองของ Antoninus Pius โดยสร้างขึ้นใน
ทิศทางที่อยู่หน้าเทือกเขาทางทิศเหนือ นั่นหมายถึง ที่นี่เป็นจุด รวมแสงที่ดีมาก ในช่วงกลางวันแสงอาทิตย์จะ
ตกลงมายังเวทีการแสดงพอดีแต่ไม่ได้รบกวนการชม
จากนั้นไปชม ป้อมปราการอัมมาน บนยอดเขาสูงสุดในอัมมาน แม้จะเหลือเพียงซากปรักหังพังแต่ยัง สายงาม
และมีอายุย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยยุคหิน ซึ่งเผยให้เห็นอิทธิพลด้านสถาปัตยกรรมที่มาจากยุคเหล็ก รวมถึงยุคโรมัน
ยุคไบแซนไทน์และยุคอุมัยยะฮ์ ชมวิหารเฮอร์คิวลีส ที่สร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ.162-166 วิหารแห่งนี้มีขนาดใหญ่
กว่า วิห ารที่อ ยู่ ใ นโรมโบราณเสี ย อีก เดิน ผ่ า นทางเข้ าที่ เป็ นแนวเสาระเบีย งไปยั งสถานที่ ศัก ดิ์สิ ทธิ์ ข้า งใน
จากนั้นเคลื่นตัวไปที่หินขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณปลายหน้าผา ตรงนี้ยังจะเป็นจุดชมวิว พาโนรามาอันสวยงาม
ของเมือง ใกล้กันนั้นมีมือรูปกําปั้นขนาดใหญ่ที่ทําจากหินอ่อน เผยให้เห็นความขาวโพลนจนแทบไม่มีเลือด ว่ากัน
ว่าเป็นเศษที่หลงเหลือจากรูปปั้นขนาดใหญ่ของเฮอร์คิวลีส
รับประทานอาหารในภัตตาคาร
เดินทางสู่ท่าอากาศยานควีนอเลีย เช็คอินรับบัตรที่นั่ง เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
สายการบินคูเวต เที่ยวบินที่ KU 564 นําท่านเหิรฟ้าสู่คูเวตซิตี้ เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
เดินทางถึงท่าอากาศยานคูเวต เปลี่ยนเครื่องบิน
สายการบินคูเวต เที่ยวบินที่ KU 411 นําท่านเหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
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วันทีเ่ จ็ด
1050

กรุงเทพฯ
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า
7-13 ส.ค. 60
4-10 ก.ย. 60
18-24 ก.ย. 60
9-15 ต.ค. 60
19-25 ต.ค. 60

ผู้ใหญ่

เด็ก
เสริมเตียง

เด็ก
ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

51,900.49,900.49,900.49,900.51,900.-

50,900.48,900.48,900.48,900.50,900.-

49,900.47,900.47,900.47,900.49,900.-

5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.-

คําแนะนํา สําหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลา
การเดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับ
ท่านในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินคูเวต รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 ค่ารถนําเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 ค่าน้ําดื่มบนรถวันละ 1 ขวด (0.5 Lt)
 ค่าวีซ่าจอร์แดน แบบท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ
 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่ายกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบิน
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 ค่าปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม)
 ค่าทําหนังสือเดินทาง
 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
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 ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย ท่านละ 55 USD
 ค่าทิปคนขับรถปิคอัพที่วาดิรัม ท่านละ 2 USD
 ค่าทิปคนจูงม้าที่เพตรา ท่านละ 4 USD/ ต่อเที่ยว
เอกสารในการเดินทาง และยื่นวีซ่า
 สําเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และมีหน้าว่าง
อย่างน้อย 2 หน้า ส่งให้บริษัทอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง
เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทางโปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์และการยกเลิกทัวร์ที่ระบุในรายการทั้งหมดหลังจากท่าน
ทําการจองทัวร์แล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจและพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังกล่าว
การชําระเงิน
 กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการ นับจากที่ได้รับการยืนยันที่นั่งแน่นอน พร้อมส่ง
สําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถ
เดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อย
กว่า 31 วันทําการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตร
โดยสาร (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมี
สิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก
 แจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 45 วันทําการ ไม่ริบเงินมัดจํา
 แจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันทําการ ริบเงินมัดจํา
 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 25 วันทําการ หักค่าตั๋วเครื่องบินและค่าธรรมเนียม
 ยกเลิกก่อนวันเดินทางภายใน 20 วันทําการ ไม่คืนเงินทั้งหมด
ข้อกําหนดและเงื่อนไขอื่นๆ
 ราคาเด็ก สําหรับเด็กอายุไม่เกิน 11 ปี
 กรุ๊ปยืนยันการเดินทางตามราคาที่ระบุ เมื่อมีผู้เดินทางครบ 20 ท่าน ขึ้นไป กรณีมีผู้เดินทางครบ 15 ท่าน แต่ไม่ถึง
20 ท่าน เก็บเงินเพิ่มท่านละ 1,000 บาท
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่ว มเดินทางในคณะทัวร์ไม่ครบตามที่
กําหนดไว้
 อัตราค่าบริ การคิดคํา นวนจากอัต ราแลกเปลี่ ยน และราคาตั๋ว เครื่องบินในปั จจุบัน บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศภัย ภาษี
สนามบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันเดินทาง
 สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าโดยปริยาย หากมีการยื่นวีซ่าแล้วไม่มีการคืนในทุกกรณี
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 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิด ชอบ
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน
อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออํานาจควบคุมของบริษัท
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชั่วโมง หากมีการเสียเวลาระหว่างวัน
โปรแกรมอาจต้องปรับเปลี่ยน
 ในระหว่างท่องเที่ย วนี้ ห ากท่านไม่ใช้บ ริ การใดๆ ไม่ว่าจะบางส่ ว นหรือทั้งหมด ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่ส ามารถ
เรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนํามาขอคืนเงินได้
 ค่าบริการที่ท่านชําระกับทางบริษัท เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทได้ชําระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละ
แห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทําให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้
ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้
 ท่านที่จ ะออกตั๋ว ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์ยืนยันการ
เดิน ทางได้ หากท่านออกตั๋ว โดยไม่ได้รั บ การยืนยันจากบริษัทแล้ ว ทัว ร์นั้นยกเลิ ก บริษัทไม่ส ามารถรับผิ ดชอบ
ค่าใช้จ่ายนั้นได้
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้อยู่ในดุลย
พินิจของหัวหน้าทัวร์เป็นสําคัญ
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