จอรแดน 7 วัน 4 คืน
โดยสายการบิน Kuwait Airways
อัมมาน เพตรา เดดซี วาดิรัม มาดาบา เมาทเนโบ เจอราช อัจลุน
อัมมาน เมืองหลวงที่มีประวัติยาวนานกวา 9,000 ป โดดเดนดวยการผสานอยางลงตัวระหวางอนุสาวรียโบราณและชีวิตเมืองที่
ทันสมัย เปนอีกเมืองในตะวันออกกลางที่นาทึ่ง
เพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพูที่ซอนตัวอยูทามกลางออมกอดของขุนเขา เปนหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลกยุคใหม
เดดซี จุดหมายปลายทางของนักเดินทางทั่วโลก ไปพิสูจนวา เหตุใดเราถึงไมจม??
วาดิรัม ทะเลทรายสีชมพูสลับกับหุบผาขนาดใหญ ฉายาหุบเขาแหงพระจันทร
เจอราช เมืองโรมันโบราณ ที่ยังคงมีความสมบูรณแบบดานสถาปตยกรรม
สรุปการเดินทางโดยยอ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่2

แวะเปลี่ยนเครื่องที่คูเวต - สนามบินควีนอเลีย - มานาบา - โบสถกรีกออโธดอกซแหงเซนตจอรจ - เมาทเนโบ โบสถอนุสรณโมเสส - ทะเลสาบเดดซี

วันที่3 เดดซี - ทะเลทรายวาดิรัม - เพตรา
วันที่4 เมืองเพตรา - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์เอล-คาซเนท - โรงละครโรมัน - กรุงอัมมาน
วันที่5 อัมมาน - เจอราช - อัจลุน - ปราสาทอัจลุน - อัมมาน
วันที่6

อัมมาน - โรงละครโรมัน - ปอมปราการอัมมาน - วิหารเฮอรคิวลีส - สนามบินควีนอเลีย - แวะเปลี่ยนเครื่องที่
คูเวต

วันที่7 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันที่หนึ่ง
กรุงเทพฯ
2330 นัดหมายคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว R สายการบินคูเวต (Kuwait Airways- KU)
มีเจาหนาที่คอยตอนรับ และบริการเรื่องกระเปาเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน
วันที่สอง
กรุงเทพฯ - คูเวตซิตี้ - อัมมาน - มาดาบา - เมาทเนโบ - เดดซี
0155 สายการบินคูเวต เที่ยวบินที่ KU 414 นําทานเหิรฟาสูคูเวตซิตี้ เสิรฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
0520 เดินทางถึงทาอากาศยานคูเวต เปลี่ยนเครื่องบิน
0930 สายการบินคูเวต เที่ยวบินที่ KU 561 นําทานเหิรฟาสูกรุงอัมมาน เสิรฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
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1150 เดินทางถึงทาอากาศยานควีนอเลีย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง ศุลกากร และรับกระเปาสัมภาระ
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคาร
บาย เดินทางสูมานาบา เปนเมืองในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เยรูซาเล็ม และเปนเมืองที่มีชื่อเรียกอีกชื่อวา เมืองแหงโมเสก เปน
เมืองทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นาสนใจแหงหนึ่งในจอรแดน มีผูคนตั้งถิ่นฐานอยูที่นี่มานานกวา 4,500 ป... ชมโบสถ
กรีกออโธดอกซแหงเซนตจอรจ บนพื้นโบสถมีแผนที่ทําดวยโมเสกสีสวยงามซึ่งมีความสําคัญทางประวัติศาสตรของ
โลก ภาพแผนที่นี้ตกแตงดวยโมเสกหินสีจํานวน 2 ลานชิ้น มีขนาดเดิม 25 x 5 เมตร สรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 6
หรือราวปค.ศ.600 ในยุคไบเซนไทน แผนที่นี่แสดงใหเห็นพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตางๆ ในอดีต เนินเขา หุบเขา
หมูบาน ตัวเมือง ครอบคลุมไปจนถึงปากแมน้ําไนล ในแถบรอบทะเลเมดิเตอรเรเนียน เยรูซาเลม จอรแดน ทะเล
เดดซี และอียิปต จากนั้นเดินทางไปเมาทเนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยูบนเขา สถานที่ซึ่งโมเสสเสียชีวิต ปจจุบันยัง
มีหลุมพระศพสถิตอยู ณ แหงนั้น โมเสส ผูนําชาวยิวซึ่งเดินทางจากอียิปตมายังเยรูซาเลม เปนผูนําคําสอนบัญญัติ
สิบประการของพระยะโฮวาหลงมาเผยแผสูมนุษย ชมโบสถอนุสรณโมเสส ที่สรางขึ้นเพื่อเปนที่ระลึกถึงโมเสส
อนุสรณแหงนี้สันนิษฐานวาสรางขึ้นในปค.ศ.300-400 ในยุคไบเซนไทนตอนตนคริสตศักราช วากันวาที่นี่มีงานศิลปะ
โมเสกที่สวยงามมาก จากนั้นชมวิวและเก็บภาพที่จะมองเห็นทัศนียภาพทั้งแมน้ําจอรแดน ทะเลเดดซี นครเจริโค
เมืองเบธเลแฮม และเมืองเยรูซาเล็ม หรือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นเดินทางสูเดดซี ทะเลสาบน้ํา เค็ม ขนาดใหญ
ตั้งอยูในระหวางเขตแดนของจอรแดนและอิส ราเอล พื้น ที่ตั้งต่ํากวาระดับ น้ําทะเลถึง 408 เมตร ถือเปน จุดที่
ต่ําสุดของโลกเลยก็วาได สวนความเค็มนั้น สว นที่ลึกที่สุดของทะเลสาบมีมากถึง 30% ในขณะที่ความเค็มของ
ทะเลทั่ว ๆ ไปอยา งอา วไทยมีความเค็มเพีย ง 3% เทานั้น และดว ยความหนาแนน ของน้ําในทะเลเดดซีนี่เองที่
เปน เหตุผ ลวา ทํา ไมคนทั่ว ไปถึง สามารถลอยตัว อยูไ ดใ นทะเลเดดซี นอกจากนั้น ทะเลเดดซียังขึ้น ชื่อ เรื่อ งการ
รักษาโรคและการบํา รุงรักษาผิว พรรณ น้ําในทะเลเดดซีเปน แหลงรวมของแรธ าตุตางๆ เพราะการที่ไมมีพื้น ที่
เชื่อมตอกับแมน้ําสายอื่นใหไหลออกได ทําใหแรธาตุตางๆ มารวมกันอยูในทะเลสาบเปนจํานวนมาก
ค่ํา
รับประทานอาหารในโรงแรมแบบบุฟเฟต
เขาที่พัก Ramada Resort Dead Sea หรือระดับใกลเคียง

วันที่สาม
เดดซี - วาดิรัม - เพตรา
เชา รับประทานอาหารในโรงแรม
ชวงเชา อิสระใหทา นลงเลน น้ํา ในทะเลเดดซีต ามอัธ ยาศัย จนไดเ วลาอัน สมควร นําทานเดินทางสูทะเลทราย
วาดิรัม (339 KM) ทะเลทรายทางใตของจอรแดน มีชื่อเรียกอีกอยางวา หุบเขาแหงพระจันทร คงเพราะมีจุดเดน
ดานทัศนียภาพของหินผา เปนทะเลทรายที่สลับกับหุบผาขนาดใหญ วาดิรัมมีประวัติศาสตรยาวนาน เชื่อกันวามี
มนุษยอยูอาศัยมาแลวตั้งแต 8,000 ปกอนคริสตกาล แมวาจะมีสภาพแวดลอมแหงแลง หาสิ่งมีชีวิตอยูไดยากก็ตาม
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แตมีหลักฐานจากภาพเขียนฝาผนังของมนุษยยุคโบราณหลายจุดแสดงใหเห็น ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 นายทหาร
ชาวอังกฤษ T.E. Lawrence มาสรางพันธมิตรกับชาวเผาทะเลทรายในแถบนี้ เพื่อลุกฮือขึ้นจากอํานาจการปกครอง
ของอาณาจักรออตโตมัน โดยใชทะเลทรายวาดิรัมเปนฐานบัญชาการสูรบดวย ซึ่งตอมาที่นี่ใชเปนสถานที่ถายทํา
ภาพยนตรฮอลลีวูด Lawrence of Arabia
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคาร
บาย นําทานชมทะเลทรายวาดิรัม โดยนั่งรถปคอัพเปดหลังคาเดินทางไปเปนขบวนเที่ยวชมในทะเลทรายวาดิรัม ผานชม
เต็นทชาวเผาเบดูอินที่อาศัยอยูในทะเลทราย ชมภาพเขียนโบราณบนผาหิน และชมน้ําพุแหงลอวเรนซ เปนบอน้ําที่
T.E. Lawrence เคยมาแวะพักตั้งกองบัญชาการ (โปรดเตรียมคาทิปคนขับรถ ทานละ 2 USD) จากนั้นเดินทางสูเพ
ตรา (106 KM) ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของพวกนาเบเธียนมาตั้งแตศตวรรษที่ 4 กอนคริสตกาล ทําเลที่ตั้งของเมืองอยู
กึ่งกลางของเสนทางการคาคาบสมุทรอาระเบีย-ลุมแมน้ําไนล และปาเลสไตล-ลุมแมน้ําไทกริสและยูเฟรติส เลยไป
จนถึงอินเดีย จึงทําใหเปนเมืองศูนยกลางเสนทางการคาทางบก ดวยเหตุนี้ชาวโรมันจึงไดเขามายึดครองจนกระทั่งใน
ป 363 ไดเกิดแผนดินไหว บานเรือนภายในเมืองพังทลายลงมาประกอบกับมีการเปดเสนทางการคาทางทะเลที่อาวสุ
เอช ชาวเมืองจึงพากันละทิ้งเมืองไปอยูที่อื่น เพตรากลายเปนเมืองรางไปในที่สุด... เมื่อเวลาผานไป ทรายไดปลิว
มาปกคลุมเมืองทั้งเมือง จนหายไปจากแผนที่นานกวาพันป แตในที่สุดปค.ศ.1813 จอรหน เลวิช เบอรคฮารดท นัก
เดินทางชาวสวิสไดมาพบและนําออกมาเขียนหนังสือเลาขานถึงความสวยงามและความมหัศจรรยของนครแหงนี้ เพ
ตราแหงนี้จึงเริ่มปรากฎแกสายตาชาวโลกอีกครั้ง และในปค.ศ.1985 องคการยูเนสโกไดประกาศใหเพตราเปนเมือง
มรดกโลก และยังไดเปนหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลกแหงใหม จากการโหวตจากบุคคลนับลานทั่วโลกในวัน
มหัศจรรย 07/07/07
ค่ํา
รับประทานอาหารในโรงแรม
เขาที่พัก Petra Panorama Hotel หรือระดับใกลเคียง

วันที่สี่ เพตรา - อัมมาน
เชา รับประทานอาหารในโรงแรม
นําทานชมเมืองเพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพูที่แกะสลักขึ้นจากภูเขาทั้งลูก เมืองที่ถูกลืมเลือนไปจากความทรงจํา
ของผูคนและสุญหายไปจากแผนที่นานนับพันป ซอนตัวอยูทามกลางออมกอดของขุนเขาที่สูงชันประดุจเปนปราการ
อันยิ่งใหญ ใหทานนั่งมาลัดเลาะไปตามพื้นหินและทรายกวา 800 เมตร ที่จะมุงหนาไปในเสนทางมหัศจรรยที่
ทางเขาออกของเมืองเพตรา (รวมอยูในคาบริการแลว และโปรดเตรียมคาทิปคนจูงมา ทานละ 4 USD ตอเที่ยว แต
ไมรวมคาขี่อูฐ ขี่ลา รถมาลาก สนใจกรุณาติดตอหัวหนาทัวร) จากนั้นเดินเทาเขาสูเมืองบริเวณซอกเขาเรียกวาซิค
SIQ เปนหุบเขาสูง 250 ฟุต และทอดคดเคี้ยวไปบนเสนทางที่พาดผานเขาไปถึงใจกลางเมือง เกิดจากการถูกน้ําซัด
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กัดกรอนจนเกิดเปนชองทางเดินเล็กๆ ระหวางหุบเขา ชมความสวยงามของหุบเขาทั้งสองดาน สวยงามดวยสีสันของ
หินสีตางๆ ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ และยังมีภาพศิลปะแกะสลักจากภูเขาอีกมากมาย... เขาเขตหนาผาสูงชั้นสองขาง
ทางสูมหานครแหงศิลาทรายสีชมพู ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์เอล-คาซเนท ที่นี่เคยใช
เปนสถานที่ถายทําภาพยนตรเรื่อง อินเดียนา โจนส ภาค 3 ขุมทรัพยสุดขอบฟา สันนิษฐานวาสรางในราวศตวรรษที่
1-2 โดยผูปกครองเมืองในเวลานั้น มหาวิหารแกะสลักเสลาจากภูเขาสีชมพูทั้งลูกอยางกลมกลืนไดสัดสวนและ
สวยงามนาอัศจรรย เปนอาคารสองชั้น ประดับดวยเสาหินแบบคอรินเทียนส และรูปคน วากันวาเปนคลังที่เก็บ
สมบัติของฟาโรห จากนั้นไปชมโรงละครโรมัน ที่แกะสลักจากภูเขาโดยมีแนบราบที่นั่งเทากันและมีความสมดุลได
อยางนาทึ่ง สันนิษฐานเดิมที่วาสรางโดยชาวนาบาเธียน ตอมาในสมัยที่โรมันเขามาปกครองไดสรางตอเติม จุคนได
ประมาณ 3,000 คน
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคาร
บาย เดินทางกลับสูกรุงอัมมาน เมืองหลวงของจอรแดน ถือเปนเมืองที่มีผูคนอาศัยอยูมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และมี
ความเกาแกที่สุดเมืองหนึ่งของโลก ปจจุบันนี้อัมมานเปนเมืองที่สดใส มีความหลากหลายในเชิงวัฒนธรรมแตก็ยังมี
ความเปนสากลอยู ทั้งยังโดดเดนดวยการผสานกันอยางลงตัวระหวางอนุสาวรียโบราณและชีวิต เมืองที่ทันสมัย
ประวัติศาสตรยาวนานกวา 9,000 ปของอัมมานสามารถพบเห็นไดทั่วไปในเมือง
ค่ํา
รับประทานอาหารในโรงแรม
เขาสูที่พัก Belle Vue Hotel หรือระดับใกลเคียง
วันที่หา อัมมาน - เจอราช - อัจลุน - อัมมาน
เชา รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นนําทานสูเจอราช (75 KM) เมืองโรมันโบราณ ประวัติศาสตรสําคัญอีกหนาหนึ่งของจอรแดน ซึ่งครั้งหนึ่งเคย
เปนเมืองที่ถูกลืมเนื่องจากประสบแผนดินไหวทําลายเมืองหลายครั้ง และถูกทิ้งรางจนกระทั่งปค.ศ.1878 มีการ
คนพบและรัฐบาลจอรแดนไดกลับมาบูรณะและฟนฟูเมืองอีกครั้ง เจอราช เปนอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกของ
อาณาจักรโรมัน สันนิษฐานวาถูกสรางราว 200-100 ปกอนคริสตกาล มีชื่อเรียกหลายชื่อดวยกัน ทั้ง เมืองโรมัน
โบราณ เมืองพันเสา หรือ ปอมเปอีแหงตะวันออก นําทานชมเมืองเจอราช เริ่มจากเดินเขาสูถนนคารโด หรือถนนโค
ลอนเนด ถนนสายหลักอันเกาแกแหงเมืองนี้ซึ่งบนถนนยังคงถูกจารึกไวดวยรองรอยของรถมา... โรงละครทางทิศใต
ซึ่งจุผูชมไดถึง 3,000 คน อัศจรรยตรงเราสามารถทดสอบฟงเสียงสะทอนของตัวเองจากจุดสะทอนกลางโรงละคร
ดวยการพูดเบาๆ เทานั้น เสียงก็จะยอนกลับมาเขาหูเราอยางเหลือเชื่อ... ซุมประตูกษัตริยเฮเดรียน ที่สรางขึ้น 129
ปกอนคริสตกาล เปรียบเสมือนเครื่องหมายแหงจักรพรรดิเฮเดรียน โดยประตูอยูทางทิศใตของเขตเมืองใหม ชม
วิหารเทพซุส วิหารเทพีอารเทมิส เทพีประจําเมืองเจอราช และนอกจากนี้ยังมีน้ําพุใจกลางเมือง ซึ่งสรางในปค.ศ.
191 เพื่ออุทิศแดเทพธิดาแหงขุนเขาที่ชาวเมืองแหงนี้นับถือ โอวัลพลาซา สถานที่พบปะสังสรรคของชาวเมืองเจอ
ราช ถูกสรางขึ้นในศตวรรษที่ และโอวัลพลาซา สถานที่พบปะสังสรรคของชาวเมืองเจอราช ลอมรอบดวยเสาคอริน
เทียนกวา 160 ตน... ซากเมืองโรมันแหงเจอราชที่ยังคงหลงเหลือใหไดยลกันอยูนี้ นับวาเปนสถาปตยกรรมที่ยังมี
ความสมบูรณแบบจากครั้งประวัติศาสตร นอกเหนือจากที่มีอยูในกรุงโรม ประเทศอิตาลี
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคาร
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บาย

ค่ํา

นําทานสูอัจลุน เมืองทางตอนเหนือตั้งอยูบนภูเขาสูงที่หอมลอมไปดวยปาสนและตนมะกอก ชมปราสาทอัจลุน หรือ
ปอมอัจลุน สรางขึ้นในปค.ศ.1184-1185 โดยผูสรางคือ Izz al-Din Usama เพื่อเปนฐานที่มั่นทางตอนเหนือของ
ฝา ยมุ สลิ ม แตแทบไม ได ใชทําสงครามครู เสดเลย จากนั้นอาณาจักรมัมลุก ที่ปกครองดินแดนแถบนี้สืบตอมาก็
ครอบครองปอมแหงนี้ตอ ขยายตัวปราสาทเพิ่มเติม กอนจะมาโดนเผามองโกลตีแตกในปค.ศ.1260 จากนั้นเดินทาง
กลับสูกรุงอัมมาน
รับประทานอาหารในโรงแรม
เขาสูที่พัก Belle Vue Hotel หรือระดับใกลเคียง

วันที่หก อัมมาน - คูเวตซิตี้ - กรุงเทพฯ
เชา รับประทานอาหารในโรงแรม
นําทานชมกรุงอัมมาน ประชากรสวนใหญของจอรแดนอาศัยอยูที่นี่ และผูคนก็ลวนภาคภูมิใจกับการเติบโตอยาง
รวดเร็วของเมือง อัมมานมีการผสมผสานกันระหวางความเกาและความใหม เปนอีกเมืองในตะวันออกกลางที่แนะนํา
ใหเขามาสํารวจและคนพบความนาทึ่งดวยตัวเอง นําทานไปชมโรงละครโรมัน ที่ครั้งหนึ่งโรงละครอายุ 2,000 ปแหงนี้เคย
เปนศูนยกลางของอัมมาน แตปจจุบันก็ยังทําใหคนไดทึ่งและเผยจุดเดนของการวางแผนดานวิศวกรรมโรมันอันชาญ
ฉลาดและมีดีไซนที่นาจดจํา โรงละครโรมันแหงนี้เปนหนึ่งในแหลงทองเที่ยวที่สวยงามมากที่สุดในอัมมาน โรงละครมี
ความลาดเอียงลึกลงไป เอื้อใหเสียงที่ไดยินรอบตัวนั้นมีคุณภาพเยี่ยม มีการออกแบบสุดสรางสรรคและสามารถจุคน
ไดประมาณ 6,000 คน เชื่อกันวาโรงละครสรางขึ้นมาในชวงศตวรรษที่ 2 สมัยการปกครองของ Antoninus Pius
โดยสรางขึ้ นในทิศทางที่อยู หนาเทือกเขาทางทิศเหนือ นั่นหมายถึ ง ที่นี่เปนจุ ดรวมแสงที่ดีมาก ในชวงกลางวัน
แสงอาทิตยจะตกลงมายังเวทีการแสดงพอดีแตไมไดรบกวนการชม จากนั้นไปชมปอมปราการอัมมาน บนยอดเขา
สูงสุดในอัมมาน แมจะเหลือเพียงซากปรักหังพังแตยังสายงามและมีอายุยอนกลับไปตั้งแตสมัยยุคหิน ซึ่งเผยใหเห็น
อิทธิพลดานสถาปตยกรรมที่มาจากยุคเหล็ก รวมถึงยุคโรมัน ยุคไบแซนไทนและยุคอุมัยยะฮ ชมวิหารเฮอรคิวลีส ที่
สรางขึ้นระหวางปค.ศ.162-166 วิหารแหงนี้มีขนาดใหญกวาวิหารที่อยูในโรมโบราณเสียอีก เดินผานทางเขาที่เปน
แนวเสาระเบียงไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ขางใน จากนั้นเคลื่นตัวไปที่หินขนาดใหญที่อยูบริเวณปลายหนาผา ตรงนี้ยังจะ
เปนจุดชมวิวพาโนรามาอันสวยงามของเมือง ใกลกันนั้นมีมือรูปกําปนขนาดใหญที่ทําจากหินออน เผยใหเห็นความ
ขาวโพลนจนแทบไมมีเลือด วากันวาเปนเศษที่หลงเหลือจากรูปปนขนาดใหญของเฮอรคิวลีส
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคาร
บาย เดินทางสูทาอากาศยานควีนอเลีย เช็คอินรับบัตรที่นั่ง เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ
1900 สายการบินคูเวต เที่ยวบินที่ KU 564 นําทานเหิรฟาสูคูเวตซิตี้ เสิรฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
2100 เดินทางถึงทาอากาศยานคูเวต เปลี่ยนเครื่องบิน
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2335 สายการบินคูเวต เที่ยวบินที่ KU 411 นําทานเหิรฟาสูกรุงเทพฯ เสิรฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
วันที่เจ็ด
กรุงเทพฯ
1050 เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
อัตราคาบริการ
ตอทาน งดแถมกระเปา

ผูใหญ

เด็ก
เสริมเตียง

เด็ก
ไมเสริมเตียง

พักเดี่ยว
จายเพิ่ม

17-23 ก.ค. 60
51,900.50,900.49,900.5,900.7-13 ส.ค. 60
51,900.50,900.49,900.5,900.4-10 ก.ย. 60
49,900.48,900.47,900.5,900.18-24 ก.ย. 60
49,900.48,900.47,900.5,900.9-15 ต.ค. 60
49,900.48,900.47,900.5,900.19-25 ต.ค. 60
51,900.50,900.49,900.5,900.คําแนะนํา สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเปนตองซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ/ระหวางประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร และตารางเวลา
การเดินทางของทัวรที่ทานจอง
ที่แนนอนจากเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนการปองกัน มิใหเกิดขอผิดพลาดขึ้นกับทานในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น หากทานไดมีการจองการเดินทางดังกลาวมายังสนามบินที่ท
ริปเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ
อัตราคาบริการรวม
 คาตั๋วเครื่องบินคูเวต รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 คาที่พักหองคู ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ
 คารถนําเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 คาน้ําดื่มบนรถวันละ 1 ขวด (0.5 Lt)
 คาวีซาจอรแดน แบบทองเที่ยวเปนหมูคณะ
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง
อัตราคาบริการไมรวม
 คายกกระเปาในโรงแรมและสนามบิน
 คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร คาซักรีด คามินิบาร คาโทรศัพท ฯลฯ
 คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเปาเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม)
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 คาทําหนังสือเดินทาง
 คาภาษีหัก ณ ที่จาย และคาภาษีมูลคาเพิ่ม
 คาธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 คาทิปคนขับรถ ไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวรคนไทย ทานละ 55 USD
 คาทิปคนขับรถปคอัพที่วาดิรัม ทานละ 2 USD
 คาทิปคนจูงมาที่เพตรา ทานละ 4 USD/ ตอเที่ยว
เอกสารในการเดินทาง และยื่นวีซา
 สําเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใชงานอยางนอย 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และมีหนาวาง
อยางนอย 2 หนา สงใหบริษัทอยางนอย 2 สัปดาหกอนการเดินทาง
การชําระเงิน
 กรุณาชําระคามัดจําทัวร 20,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการ นับจากที่ไดรับการยืนยันที่นั่งแนนอน พรอมสง
สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถ
เดินทางไดเลย) และหลักฐานโอนเงินมาไดที่ Fax 0 2748 6246-7
 คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 25 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอย
กวา 31 วันทําการ (ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตร
โดยสาร (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมี
สิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก
 แจงลวงหนากอนวันเดินทางอยางนอย 45 วันทําการ ไมริบเงินมัดจํา
 แจงลวงหนากอนวันเดินทางอยางนอย 30 วันทําการ ริบเงินมัดจํา
 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 25 วันทําการ หักคาตั๋วเครื่องบินและคาธรรมเนียม
 ยกเลิกกอนวันเดินทางภายใน 20 วันทําการ ไมคืนเงินทั้งหมด
ขอกําหนดและเงื่อนไขอื่นๆ
 ราคาเด็ก สําหรับเด็กอายุไมเกิน 11 ป
 กรุปยืนยันการเดินทางตามราคาที่ระบุ เมื่อมีผูเดินทางครบ 20 ทาน ขึ้นไป กรณีมีผูเดินทางครบ 15 ทาน แตไมถึง
20 ทาน เก็บเงินเพิ่มทานละ 1,000 บาท
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง หากมีผูรวมเดินทางในคณะทัวรไมครบตามที่
กําหนดไว
 อั ต ราค า บริ การคิ ดคํ า นวนจากอั ต ราแลกเปลี่ย น และราคาตั๋ว เครื่องบิน ในป จ จุบั น บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนราคาคาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาตั๋วเครื่องบิน ธรรมเนียมเชื้อเพลิง คาประกันวินาศภัย ภาษี
สนามบิน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันเดินทาง
 สถานทูตเก็บคาธรรมเนียมวีซาโดยปริยาย หากมีการยื่นวีซาแลวไมมีการคืนในทุกกรณี
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 ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะทัวร บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบ
หากทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขาเมือง ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ถือเปนเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนเงินทั้งหมดหรือบางสวน
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เชน การยกเลิกหรือลาชาของสายการบิน
อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ที่เกิดเหนืออํานาจควบคุมของบริษัท
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน 12 ชั่วโมง หากมีการเสียเวลาระหวางวัน
โปรแกรมอาจตองปรับเปลี่ยน
 ในระหว างทองเที่ ย วนี้ ห ากท า นไม ใชบ ริ การใดๆ ไมวาจะบางสว นหรือทั้งหมด ถือวาทานสละสิทธิ์ ไมส ามารถ
เรียกรองขอคืนคาบริการได
 หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินได
 คาบริการที่ทานชําระกับทางบริษัท เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทไดชําระใหกับบริษัทตัวแทนแตละ
แหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการที่ระบุไว
ทานจะขอคืนเงินไมได
 ทานที่จ ะออกตั๋ว ภายในประเทศ เช น เชีย งใหม ภู เก็ ต ฯลฯ กรุ ณาแจงบริษัทกอน เพื่อยืนยันวาทัวรยืน ยัน การ
เดิ น ทางได หากท า นออกตั๋ ว โดยไม ได รั บ การยืน ยัน จากบริษัทแลว ทัว รนั้น ยกเลิก บริษัทไมส ามารถรั บ ผิดชอบ
คาใชจายนั้นได
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม และสถานการณตางๆ ทั้งนี้อยูในดุลย
พินจิ ของหัวหนาทัวรเปนสําคัญ

BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

www.twitter.com/eTravelWay

tour.bkk@etravelway.com

VS030717

www.facebook.com/eTravelWay

www.etravelway.com/+

Page 8 of 8

