จอร์แดน 6 วัน 3 คืน
บินตรงไม่เสียเวลา-ที่พักดี-นอนเพตรา-นอนเดดซี-ไม่เดินทางย้อนไปมา
จุดเด่นน่าสนใจของรายการท่องเที่ยว
 กรุง-อัมมาน (AMMAN) เมืองหลวงที่มีประวัติศาสตร์มากกว่า 6,000 ปี ผสมผสานยุคเก่าและยุคใหม่ อย่างลงตัว
 เพตรา (PETRA) มหานครศิลาทรายสีชมพูหรือนครสีดอกกุหลาบ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกใหม่
 ทะเล เดดซี ทะเลในฝันของใครหลายคนที่ครั้งหนึ่งต้องการมาทดลองว่า “ ลอยตัว ได้จริง หรือ ไม่ ”
 นครกรีก-โรมันเจอราช ฉายา “เมืองพันเสา” อดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน
 ทะเลทรายวาดิรัม ที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีชมพูกว้างใหญ่ไพศาล
 ประสาทเครัค ของนักรบครูเสด ใช้ในการต่อสู้ในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิม
*พิเศษ* พักโรงแรมเดดซี พักผ่อนพอกโคลนลอยตัวเต็มที่!!
สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่2 อัมมาน - โรมันเจอราช - เมืองพันเสา - ซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน - ถนนคาร์โด - ปราสาทเครัคแห่งครูเสด
วันที่3 ชมเมืองเพตรา - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล - คาซเนท์ - โรงละครโรมัน-ทะเลทรายวาดิรัม - เมืองอควาบา
วันที่4 ทะเลเดดซี
วันที่5 เมาท์ เนโบ - พิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม - อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส - โบสถ์กรีก ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ - ป้อม
ปราการแห่งกรุงอัมมาน - วิหารเฮอร์คิวลิส - พระราชวังเก่าอุมเมยาด - ช้อปปิ้งของที่ระลึก - เดินทางกลับ
วันที่6 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่หนึ่ง/ สนามบินสุวรรณภูมิ
-/-/22.00 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน โรยัล จอร์แดนเนียล ชัน้ 4 แถว ประตู 7
แถว
Q01-02 พร้อมเจ้าหน้าที่ และมัคคุเทศก์ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ MAHABA JORDAN
วันที่สอง/ อัมมาน - โรมันเจอราช - เมืองพันเสา - ประสาทเครัค - เพตรา
-/กลางวัน/เย็น
00.30 น.  เหินฟ้าสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยสายการบินโรยัลจอร์แดนเนียล
เที่ยวบินที่ RJ 183 0030 0515
เชิญท่านพักผ่อนอิสระบนเครื่องทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8.45 ชัว่ โมง)
05.15 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้า
เมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)
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ชม นครเจอราช (JERASH) หรือ “เมืองพันเสา” เป็นอดีต 1 ใน 10 หัว เมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของ
อาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่าเมืองนี้น่าจะถูกสร้างในราว 100 - 200 ปีก่อนคริสตกาล นครแห่งนี้ได้ถูกทําลายโดย
แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ และถู ก ทรายฝั งกลบจนสู ญ หายไปเป็ นนับ พัน ปี ชม ซุ้มประตู กษั ตริ ย์ เ ฮเดรี ยน และ
สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม นําท่านเดินเข้าประตูทางทิศใต้ ชม โอวัลพลาซ่า สถานที่ชุมนุม พบปะ สังสรรค์ของ
ชาวเมือง, วิหารเทพซีอุส ฯลฯ โรงละครทางทิศใต้ (สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผู้ชมได้ถึง 3,000 คน) ชม
วิหารเทพีอาร์เทมิส เป็นเทพีประจําเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สําหรับทํา
พิธีบวงสรวง และบูชายัญต่อเทพีองค์นี้ นําท่านเดินเข้ าสู่ ถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักเข้า
เมือง
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ภายในเมืองเจอราช (SET MENU)
นําท่านสู่เมืองเครัคซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่ ชมทิวทัศน์อันงดงามของหุบเขาทั้งสองข้างทางจนได้ฉายา
เป็น “แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน” ชม ปราสาทเครัคแห่งครูเสด (KERAK) สร้างในปี ค.ศ. 1142 ในอดีต
เป็นเมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสด และสร้างเพื่อควบคุมเส้นทางทั้งทางเหนือและใต้และใช้ในการ
ต่อสู้ในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิมจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1187 ได้ถูกเข้าทําลายโดยนักรบมุสลิมภายใต้การ
นําทัพของ ซาลาดิน (SALADIN) จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองเพตรา
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารในโรงแรม (INT. BUFFET)
 นําท่านเข้าพักโรงแรมระดับสี่ดาวมาตรฐานท้องถิ่น ณ เมืองเพตรา …………….หรือเทียบเท่า

วันที่สาม/ เพตรา – ทะเลทรายสีชมพูวาดิรัม
เช้า/กลางวัน/เย็น
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม - และเช็คเอ้าท์
นําท่านชมเมืองเพตรา (ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7
สิ่งมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านทั่วโลกในวันมหัศจรรย์ 07/
07/ 07) ในปี ค.ศ. 1812 นักสํารวจเส้นทางชาวสวิส นายโจฮันน์ ลุดวิก เบิร์กฮาดท์ ได้ค้นพบนครศิลาแห่งนี้
และนําไปเขียนในหนังสือชื่อ “TRAVEL IN SYRIA” จนทําให้เริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน
ใน
วนอุทยานมีม้า 800 เมตรไว้บริการ ผู้ที่สนใจสามารถนั่งม้าได้ โดยจ่ายค่านั่งม้าหรือค่าทิปคนจูงม้า 5 USD /
ท่าน/เที่ยว ขี่ลา 15-20 USD/ท่าน, ขี่อูฐ 10 USD ราคาแล้วแต่ความสามารถในการต่อรอง สําหรับรถม้าเหมา
ไปกับ 45 JD นั่งได้2ท่านต่อรองไม่ได้ ชมทัศนียภาพรอบข้างที่เป็นภูเขาทั้งสองฝั่งนําท่านเดินเท้าเข้าสู่ถนนเข้า
เมือง SIQ เส้นทางมหัศจรรย์กว่า 1.5 กิโลเมตร ที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน้ําเมื่อ
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หลายล้านปีก่อน สุดปลายทางของช่องเขาพบกับความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ์ สิ ทธิ์ เอล-คาซเนท์ ( ELKHAZNEH / TREASURY) สันนิษฐานว่าจะสร้างในราวศตวรรษที่ 1-2 โดยผู้ปกครองเมืองในเวลานั้น เป็นวิหารที่
แกะสลักโดยเจาะเข้าไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 เมตร และมีความกว้าง 28 เมตร วิหารแห่งนี้ออกแบบ
โดยได้รับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้ าด้วยกัน เช่น อียิปต์, กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบด้วย 3
ห้อง คือ ห้องโถงใหญ่ตรงกลางและห้องเล็กทางด้านซ้ายและขวา เดิมทีถูกเชื่อว่าเป็นที่เก็บขุมทรัพย์สมบัติของ
ฟาโรห์อิยิปต์ แต่ภายหลังได้มีการขุดพบทางเข้าหลุมฝังศพที่หน้าวิหารแห่งนี้ ทําให้นักประวัติศาสตร์และนัก
โบราณคดีได้ลงความเห็นตรงกันว่า น่าจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับผู้ปกครองเมือง, ใช้เป็นสถานที่
ทําพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นสุสานฝังศพของผู้ปกครองเมืองและเครือญาติ เดิ นชมสุสานต่างๆ ของชาวนา
บาเทียน, สุสานกษัตริย์ ฯลฯ ชมโรงละครโรมันแกะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบที่นั่งเท่ากัน สันนิษฐานเดิมที
สร้างโดยชาวนาบาเทียน ต่อมาในสมัยโรมันเข้ามาปกครองได้ต่อเติมและสร้างเพิ่มเติมมีที่นั่ง 32 แถว จุผู้ชมได้
3,000 คน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นําท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ทะเลทรายแห่งนี้ในอดีตเป็นเส้นทางคาราวานจากประเทศ
ซาอุฯ เดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน์ ในศึกสงครามอาหรับรีโวลท์ระหว่างปี ค.ศ. 1916-1918
ทะเลทราย แห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นฐานบัญชาการในการรบของนายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอว์เรนซ์ และเจ้าชาย
ไฟซาล ผู้นําแห่งชาวอาหรับร่วมรบกันขับไล่พวกออตโตมันที่เข้ามารุกรานเพื่อครอบครองดินแดน และต่อมายัง
ได้ถูกใช้เป็น สถานที่จริงในการถ่ายทําภาพยนต์ฮอลลีวูดอันยิ่งใหญ่ในอดีตเรื่อง “LAWRENCE OF ARABIA”
นําท่านนั่งรถกระบะเปิดหลังคารับบรรยากาศท้องทะเลทรายที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนี่ง
ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีส้มอมแดงอันเงียบสงบที่กว้างใหญ่ไพศาล ชมสถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอี ลอว์เรนซ์
ทหารชาวอังกฤษใช้เป็นสถานที่พัก และคิดแผนการสู้รบกันพวกออตโตมัน นําท่านท่องทะเลทรายต่อไปยังภูเขา
คาซารี ชมภาพเขียนแกะสลักก่อน ประวัติศาสตร์ ที่เป็นภาพแกะสลักของชาวนาบาเทียนที่แสดงถึงเรื่องราวใน
ชีวิตประจําวันต่างๆ และรูปภาพต่าง ๆ ผ่านชมเต้นท์ชาวเบดูอินที่อาศัยอยู่ในทะเลทราย เลี้ยงแพะเป็นอาชีพ
ฯลฯ (เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการให้ทิปท่านละ 1 USD แก่คนขับรถ)
 รับประทานอาหารพื้นเมือง แบบชนเผ่าเบดูอิน คนที่อาศัยอยู่ในทะเลทราย
นําท่านเดินทางสู่เมืองอควาบา เมืองท่าและเมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่สําคัญของประเทศจอร์แดนเป็นเมือง
แห่งเดียวของประเทศ จอร์แดนที่ถูกประกาศให้เป็นเมืองปลอดภาษี มีประชากรอาศัยราว 70,000 คน
 นําท่านเข้าพักโรงแรมระดับสี่ดาวมาตรฐานท้องถิ่น ณ เมืองอควาบา ………… หรือเทียบเท่า
อควาบา – เดดซี
เช้า/กลางวัน/เย็น
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม - เช็คเอ้าท์ออกโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (ใช้เวลาประมาณ 4 ช.ม)
ทะเลเดดซี เป็นจุดที่ต่ําทีส่ ุดในโลก มีความต่ํากว่าระดับน้ําทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลก
มากกว่า 20% ของน้ําทะเลทั่วไป ทําให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเลยอาศัยอยู่ได้ในท้องทะเลแห่งนี้ อีกทั้งเดดซีเป็นจุดต่ํา
ที่สุดใน โลกจึงทําให้บริเวณนี้มีอ็อกซิเจนและอากาศสดชื่น
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 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ถึงเมืองเดดซี นําท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมที่เดดซี ซึ่งโรงแรมที่พักมีหาดส่วนตัวสามารถเดินลงหาดได้เลย ให้ท่านได้
เข้าห้องพัก เปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อลงเล่นน้ําเดดซี ใช้เวลาตามอัธยาศัย และสามารถลงอีกรอบตอนเช้าได้ เพื่อสุขภาพ
ผิวอุดมด้วยแร่ธาตุ หรือจะอิสระว่ายน้ําในสระว่ายน้ําของโรงแรม
ค่ํา
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารในโรงแรม (INT. BUFFET)
 นําท่านเข้าพักโรงแรมระดับสี่ดาวมาตรฐานท้องถิ่น ณ เมืองเดดซี …………….. หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า/ เมาท์ เนโบ - มาดาบา - ป้อมปราการ แห่งกรุงอัมมาน
เช้า/กลางวัน/เย็น
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม-เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมาท์ เนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิตและฝั งศพ
ของโมเสส ชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ภายในเก็บสิ่งของต่างๆที่ขุดพบภายในบริเวณนี้ ชมอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์
สิทธ์แห่งโมเสส ลักษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็นสัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู ชม
และถ่ายรูปจุดชมวิว นําท่านเดินทางสู่เมือง มาดาบา หรือเมืองแห่งโมเสด เข้าชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่ง
เซนต์จอร์จ สร้างขึ้นช่วงระหว่างศตวรรษที่ 6 ในยุคของไบแซนไทน์ ชม ภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรู
ซาเลม ที่อยู่บนพื้นโบสถ์แห่งนี้ และถูกตกแต่งโดยโมเสดสี ประมาณ 2.3 ล้านชิ้นแสดงถึงพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์
ต่างๆ เช่น เยรูซาเลม, จอร์แดน, ทะเลเดดซี, อียิปต์ ฯลฯ
เที่ยง
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ภายในเมืองเจอราช (SET MENU)
บ่าย
นําท่านชมเมืองหลวงอัมมาน ตั้งอยู่บนภูเขาทั้ง 7 ลูก และมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานกว่า 6,000 ปี ขึ้นชม
ป้อมปราการ แห่งกรุงอัมมาน (CITDAEL) ถูกสร้างขึน้ เพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบ้าน การเมืองต่างๆรอบเมือง เชิญ
อิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองแห่งนี้ โดยมีฉากหลังเป็น โรงละครโรมัน ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
ประเทศจอร์แดน จุผู้ชมได้ 6,000 คน และตึกรามบ้านช่องที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง อันแปลกตายิ่งนัก ชม วิหารเฮอร์
คิวลิส ที่สันนิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 161-180 ในสมัยโรมัน พระราชวังเก่าอุมเมยาด สร้าง
ขึ้นในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผู้นําชาวมุสลิมของราชวงศ์ ในสมัยมุสลิมได้เข้ามาปกครองประเทศจอร์แดน ซึ่ง
ภายในประกอบห้องทํางาน, ห้องรับแขก ฯลฯ ให้ท่านใช้เวลาอิสระในการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก
ค่ํา
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
20.00 น. จากนั้นนําท่านสู่ สนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย

วันที่หก/ สนามบินสุวรรณภูมิ
-/-/02.10 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ด้วยสายการบิน โรยัลจอร์แดนเนียล เที่ยวบินที่ RJ 180 0210 1515
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15.15 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ มิรู้ลืมเลือน
อัตราค่าบริการ
พักเดี่ยว
ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า
ระดับที่พัก
พักคู่
จ่ายเพิ่ม
(คณะ20ท่านขึ้นไป)
7-12 ธ.ค. 60
4 Deluxe
59,900
5,000
29ธ.ค.60-3ม.ค.61
4 Deluxe
63,900
5,000
*หมายเหตุ* ราคาแพ็คเกจทัวร์นี้ไม่มแี จกกระเป๋าเดินทาง
คาแนะนา สําหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลา
การเดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับ
ท่านในภายหลัง ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าว
มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อกั ษรจากทางบริษัทฯ
อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน RJ ชั้นประหยัด
2. ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชํานาญเส้นทาง
3. ค่าห้องพักในโรงแรมระดับ 4 ดาว ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 3 คืน
4. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการพร้อมน้ําดื่มระหว่างมื้อ และระหว่างวัน 1 ขวด ต่อวัน
5. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ, พร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ไทย
6. ค่าวีซ่าแบบหมู่คณะประเทศจอร์แดน
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าจัดทําหนังสือเดินทาง
2. ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
5. ค่าขี่ม้า, ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ ,ค่าทิปม้า ค่าทิปรถม้าที่เมืองเพตรา และค่าทิปคนขับรถในทะเลทรายวาดิรัม
6. ค่าทิปไกด์ 3USD/ ท่าน/วัน และพนักงานขับรถโดยเฉลี่ย 2USD/ท่าน/ วัน คือ ทั้งทริปจํานวน 5 วัน X 4 USD =20
USD สําหรับหัวหน้าทัวร์ไทยทิปตามศรัทธา (วันละ3USDขึ้นต่ํา) X 5 วัน
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เงื่อนไขการชาระเงิน
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันก่อนการเดินทาง พร้อมชําระค่ามัดจําทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการ
นับจากที่ได้รับการยืนยันที่นั่งแน่นอน พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริ่ม
เดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 41 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า
45 วันทําการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร (การไม่
ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือ
ยกเลิกการเดินทาง)
เงื่อนไขการยกเลิก
1.กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30 วันทําการ บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องขอหัก 50 % ของค่าทัวร์
2.กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 20 วันทําการ หรือหลังจากวันที่ทําการออกตั๋วแล้ว ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินเต็มจํานวนของค่าทัวร์
หมายเหตุ
1.บริษัทไม่มีนโยบายยกเลิกทัวร์ในกรณีที่ไม่ครบ 15 ท่าน จะไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย แต่มีเจ้าหน้าที่ที่จอร์แดน
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข
ได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3.เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี า่ แล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจ
ของสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อ
ท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรง ทางบริษัทฯ จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
5.กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจน
ความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสําคัญ
6. หากสายการบินมีการยกเลิกเที่ยวบินหรือหากมีเหตุการณ์ประการใดที่เกิดขึ้นจากสายการบินทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์หน้างานที่เกิดขึ้นจริง
**หมายเหตุ **
กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัยเป็นหลัก และ
รายการ-ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสายการบินโดยจะยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ”
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