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รหัสโปรแกรม : 13507

(กรุณาแจ ้งรหัสโปรแกรมทุกครัง้ ทีส
่ อบถาม)
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จุดเด่นของทัวร์เรา
1. เราคือผูบ้ ุกเบิกเส้นทางตะวันออก
กลาง และประเทศจอร์แดนอย่าง
จริงจัง เป็ นบริษัทฯแรกของไทยที่มี
ยอดเป็ นอันดับ 1 มาตลอด 10 ปี จึง
มีช่วงเวลาและวันเดินทางให้คนเลือก
ได้มากกว่า
2. รายการท่องเที่ยวที่จดั อย่างลงตัว
เพื่อให้เหมาะกับนักท่องเที่ยวคนไทย
มากที่สุดไม่ตอ้ งเดินทางย้อนไป ย้อน
มา เที่ยวสบาย
3. เราคือบริษัทฯของคนไทยที่มีรากฐาน
และดาเนิ นธุรกิจมานาน ท่านจึงมัง่ ใจ
ได้ว่าเราจะสามารถ รับผิดชอบและ
ดูแลท่านในกรณีที่เกิดปั ญหาระหว่าง
การเดินทาง
4. เราเลือกโรงแรมที่มีความ
สะดวกสบาย ไม่ตอ้ งย้ายโรงแรมที่พกั
ทุกคืน นอนเพตร้า 1 คืน / นอนอคา
บา 1 คืน / นอนที่กรุงอัมมานเมือง
หลวง 2 คืน (ไม่นอนเดดซีเนื่ องจาก
ที่เดดซีไม่มีกิจกรรมอะไรน่ าสนใจ มี
แค่ทะเลเดดซีเท่านั้น ทาให้เรา
เสียเวลาเปลี่ยน โรงแรมและยังพลาด
โอกาส ในการ SHOPPING ที่มี
ทางเลือกมากมายที่กรุงอัมมาน)
5. เราใช้โรงแรม ระดับ 4 ดาว ทั้งที่อมั
มาน – อควาบา – และเพตร้า

อาหารการกิ น ของประเทศ
จอร์แ ดน เนื่ องจากประเทศ
จอร์แ ดนนั้ น นั บ ถื อ ศาสนา
อิ ส ลาม อาหารนั้ นย่อ มไม่ มี
ส่ ว น ผ ส ม ข อ ง เ นื้ อ ห มู
อาหารส่วนใหญ่ เน้น แป้ ง ไก่
แกะ ปลาและผัก และสารพัด
แป้ งนานาชนิ ด อาหารสไตล์
บ า ร์ บี คิ ว อ า ห า ร ส ไ ต ล์
เลบานอน (ผักใบเขียวไม่ค่อย
มี แต่ ม ะเขื อ เทศประเทศนี้
กรอบ อร่ อ ยมาก ) และผั ก
ด อ ง เ ช่ น แ ต ง ก ว่ า ด อ ง
พริกดอง หัวไซเท้าดอง แครอ
ท ด อ ง กิ น กั บ ซ อ ส ค รี ม
หลากหลายชนิ ด ให้เลื อกสรร
และที่ไม่ควรพลาด นั้ นคือบาร์
บีคิวจานใหญ่แห่งกรุงอัมมาน
ซึ่ งร้ า น นี้ ได้ รั บ รางวั ล จาก
TRIPADVISOR ด้วย

-กรณีที่กรุฟ๊ ออกเดินทางมากกว่า 20
ท่าน เรา จะใช้รถ BUS ใหญ่ มี WIFI ON
BUS
-กรณี ที่กรุฟ๊ เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้รถ BUS เล็ก
18 ที่นั ่งในการเดินทางซึ่งBUSเล็กไม่มี
WIFI ON BUS
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วันแรก (-/-/-)

สนามบินสุวรรณภูมิ- โอมาน MCT - อัมมาน

AMM

11.00 น.คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน OMAN AIR ชั้น 4 แถวQ
พร้อมเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

14.20 น.ออกเดินทางสูม่ สั กัต MCT โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY812

(บริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง) ที่นั ่งบนเครื่อง 3-3-3
17.40 น.เดินทาง ถึงสนามบินประเทศโอมาน (MCT มัสกัต) (ใช้เวลาในการเดินทาง 6 ชั ่วโมง)
เวลาที่มสั กัต ช้ากว่าไทย -3 ชั ่วโมง (แวะเปลี่ยนเครื่อง 2 ชั ่วโมง 50 นาที สู่อมั มาน )
21.45 น. ออกเดินทางสู่ AMM (อัมมาน ควีนอาเลีย) โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY411
(ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั ่วโมง 50 นาที) มีแซนวิส นำ้ ผลไม้ กำแฟ ชำ ให้ บริกำรบนเครื่ อง
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23.40 น.คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน
หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ดา้ น VISA มาคอยอานวยความสะดวกแก่คณะทัวร์
(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั ่วโมง)
หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ออกจากประตูไป ทางด้านซ้ายมือ ท่านสามารถแลกเงิน,ซื้ อSIM INTERNET ได้เลย
ราคา ณวันที่ 6 JUN 18 ล่าสุด // ราคาขึ้ นอยูก่ บั GB ความแรงของเน็ต
-INTERNET BUNDLE 6GB = 17 USD , 12GB = 19 USD , 18GB = 22 USD
หลังจากนั้น นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั (แวะซื้ อของที่ ซุปเปอร์มารเก็ต ก่อนเข้าสู่โรงแรมที่พกั )

นาท่านเข้าพักโรงแรม ระดับ 4 ดาว SADEEN AMMAN HOTEL@AMMAN หรือเทียบเท่า

วันที่สอง (B/L/D) อัมมาน – เจอราช- อัจลุน– เพตรา
เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้านี้ นาท่านเดินทางสู่นครเจอราช
ชมนครเจอราช(JERASH)หรือเมืองพันเสาเป็ นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิง่ ใหญ่ของอาณาจักรโรมัน
สันนิ ษฐานว่าเมืองนี้ น่ าจะถูกสร้างในราว 200 – 100 ปี ก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งนี้ ชื่อว่า ในปี ค.ศ. 749
นครแห่งนี้ ได้ถูกแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทาลาย และถูกฝั งกลบโดยทรายหลังจากนั้นก็ได้สูญหายไปเป็ นนับพันปี

ชมซุม้ ประตูกษัตรย์เฮเดรียนและสนามแข่งม้าฮิปโปโดรม นาท่านเดินเข้าประตูทางทิศใต้ชม โอวัลพลาซ่า สถานที่
ชุมนุ ม พบปะ สังสรรค์ของชาวเมือง, วิหารเทพซีอุสฯลฯโรงละครทางทิศใต้(สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92) จุผชู ้ มได้ถึง
3,000 คน มีจุดเสียงสะท้อนตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกับความอัศจรรย์ เพียงพูดเบา ๆ ก็จะมีเสียงสะท้อนก้อง
เข้ามาในหูของเรา ชมวิหารเทพีอาร์เทมิส เป็ นเทพีประจาเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างขึ้ นเพื่อใช้เป็ น
สถานที่สาหรับทาพิธีบวงสรวง และบูชายัญต่อเทพีองค์นี้ แบ่งเป็ น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นใน

4

(JOR-WF7D5N-WY)

นาท่านเดินเข้าสู่ถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักที่ใช้เข้า-ออกเมืองแห่งนี้ บนถนนนั้นยังมีรวรอยทาง
ิ้
ของล้อรถม้า, ฝาท่อระบายน้ า, ซุม้ โคมไฟ, บ่อน้ าดื่มของม้า ชมน้ าพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สร้างในราวปี ค.ศ.
191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็ นที่นับถือของชาวเมืองแห่งนี้ มีที่พ่นน้ าเป็ นรูปหัวสิงโตทั้งเจ็ด และตกแต่ง
ด้วยเทพต่างๆ ประจาซุม้ ด้านบนของน้ าพุฯลฯ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
จากนั้นนาท่านเดินทางไปยังเมืองอัจลุน อยูท่ างด้านเหนื อของเมืองเจอราชไปเล็กน้อยเมืองที่ต้งั อยูบ่ นภูเขาสู
ที่หอ้ มล้อมไปด้วยป่ าต้นสนและต้นมะกอก ชมปราสาทแห่งเมืองอัจลุนถูกสร้างโดยพวกนักรบมุสลิม ในปี ค.ศ.
1184 -1185 ใช้เป็ นป้ อมทหารในการต่อสูร้ บกับพวกนักรบครูเสด และในปี ค.ศ. 1260 ถูกเข้าทาลายโดย
กองทัพมองโกลส์

ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดินทางสู่เมืองเพตรา
คา่

บริการอาหารคา่ ณ โรงแรมที่พกั

 นาท่านเข้าพักโรงแรม ระดับ 4 ดาว PETRA PANORAMA HOTEL@ PETRA หรือเทียบเท่า
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วันที่สาม (B/L/D) เพตรา -วาดิรมั - JEEP TOUR - AQABA
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ชมเมืองเพตร้า (ได้รบั การประกาศให้เป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านทัว่ โลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07)
เมืองเพตร้า มหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตัวอยูใ่ นหุบเขาแห่งโมเสส (WADI MUSA)

มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานหลายพันปี เคยเป็ นถิ่นที่อยูอ่ าศัยทั้งชาวอีโดไมท์จวบจนกระทัง่ ถึงยุครุง่ เรืองเฟื่ องฟูในการเข้า
มาครอบครองดินแดนของชาวอาหรับเผ่าเร่ร่อน นาบาเทียนในช่วงระหว่าง 100 ปี ก่อนคริสตกาล และได้เข้ามาสร้าง
อาณาจักร, บ้านเมือง ฯลฯ จนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 106 นครแห่งนี้ ตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันที่นาโดย
กษัตริยท์ ราจันและได้ผนึ กเมืองแห่งนี้ ให้เป็ นหนึ่ งในอาณาจักรโรมันแห่งแหลมอาระเบียตะวันออก นครเพตร้าถึงคราว
ล่มสลายเมื่อหมดยุคของอาณาจักรโรมันทาให้ชาวเมืองนั้นละทิ้ งบ้านเมืองจากกันไปหมดทิ้ งให้เมืองแห่งนี้ รกร้างไป
พร้อมกับการพังทลายของเมืองหลังจากเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งจนสูญหายนับพันปี จวบจนในปี ค.ศ. 1812 นัก
สารวจเส้นทางชาวสวิส นายโจฮันน์ลุดวิกเบิรก์ ฮาดท์ได้คน้ พบนครศิลาแห่งนี้ และนาไปเขียนในหนังสือชื่อ
TRAVEL IN SYRIA จนทาให้เริ่มเป็ นที่รูจ้ กั กันอย่าแพร่หลายจนถึงปั จจุบนั (ทุกท่านสามารถขี่มา้ ภายในเส้นทางที่มา้
เดินในเพตราได้ ซึ่งรวมอยูใ่ นค่าบัตรแล้ว เพียงแต่ตอ้ งจ่ายค่าทิปแก่คนจูงม้า ท่านละ 5 USD ต่อท่าน /ต่อเที่ยว
หรือแล้วแต่การต่อรองราคา กับคนจูงม้ากรณีอยากขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ สอบถามโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่หรือ
สอบถามที่หวั หน้าทัวร์) ระยะทางที่เดินเข้าไปในเพตรา ประมาณ 800 เมตร บนถนนทรายเพื่อตรงเข้าสู่หน้าเมือง
พร้อมชมทัศนี ยภาพรอบข้างที่เป็ นภูเขาทั้งสองฝั ่ง ธารน้ า คลังสมบัติ ภูเขาทั้งสองฝั ่งที่มีรูปร่างหน้าตาต่างกันออกไป
นาท่านเดินเท้าเข้าสู่ถนนเข้าเมือง THE SIQ เป็ นช่องทางเดินที่ขนาบสองฝั ่งด้วยหน้าผา กว่า 1.5 กิโลเมตรที่เกิดจาก
การแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน้ าเมื่อหลายล้านปี ก่อน ส่วนใหญ่ทางเดินร่มๆ สบายๆ (ทางเดิน
ค่อนข้างลาดลง ไม่เหนื่ อย ระหว่างทางก็มีมุมสวยๆ ให้เก็บภาพเรื่อยๆ และมีบรรดาคนมาขายของที่ระลึก เดินชมความ
สวยงามของผาหินสีชมพูสูงชันทั้ง 2 ข้างคล้ายกับแคนยอนน้อย ๆ และ สิ่งก่อสร้าง รูปปั้ นแกะสลัก ต่างๆ
มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ (EL-KHAZNEH / TREASURY) สันนิ ษฐานว่าจะสร้างในราวศตวรรษที่
1-2 โดยผูป้ กครองเมืองในเวลานั้นเป็ นวิหารที่แกะสลักโดยเจาะเข้าไปในภูเขาสีชมพูท้งั ลูก มีความสูง 40 เมตร และมี
ความกว้าง 28 เมตร วิหารแห่งนี้ ได้ถูกออกแบบโดยได้รบั อิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้าด้วยกัน เช่น อิยปิ ต์, กรีก, นา
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บาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบด้วย 3 ห้อง คือ ห้องโถงใหญ่ตรงกลางและห้องเล็กทางด้านซ้ายและขวาเดิมทีถูกเชื่อว่า
เป็ นที่เก็บขุมทรัพย์สมบัติของฟาโรห์อิยปิ ต์
ชมโรงละครโรมัน (ROMANTHEATRE)ที่แกะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบที่นัง่ เท่ากันและมีความสมดุลได้อย่างน่ าทึ่ง
สันนิ ษฐานเดิมทีสร้างโดยชาวนาบาเทียนต่อมาในสมัยที่โรมันเข้ามาปกครองได้ต่อเติมและสร้างเพิ่มเติม มีที่นัง่ 32
แถว จุผูช้ มได้ประมาณ 3,000 คน /อิสระในการเดินชมและถ่ายรูปภายในเมืองเพตร้า

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
หลังรับประทานอาหารแล้ว นาท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรมั (WADI RUM) ใช้เวลา 1 ชั ่วโมง 30 นาทีในการ
เดินทาง ทะเลทรายแห่งนี้ ในอดีตเป็ นเส้นทางคาราวาน จากประเทศซาอุฯเดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน์
(เคยเป็ นที่อยูอ่ าศัยของชาวนาบาเทียนก่อนที่จะย้ายถิ่นฐานไปสร้างอาณาจักรอันยิง่ ใหญ่ที่เมืองเพตร้า) ในศึกสงคราม
อาหรับรีโวลท์ระหว่างปี ค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแห่งนี้ ได้ถูกใช้เป็ นฐานบัญชาการในการรบของนายทหารชาว
อังกฤษ ทีอี ลอว์เรนซ์และเจ้าชายไฟซาล ผูน้ าแห่งชาวอาหรับร่วมรบกันขับไล่พวกออตโตมันที่เข้ามารุกรานเพื่อ
ครอบครองดินแดนและต่อมายังได้ถูกใช้เป็ นสถานที่จริงในการถ่ายทาภาพยนต์ฮอลลีวดู อันยิง่ ใหญ่ในอดีตเรื่อง
“LAWRENCE OF ARABIA”(และในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวัลออสการ์ได้ถึง 7 รางวัล และรางวัลจาก

สถาบันอื่นๆ มากกว่า30 รางวัล นาแสดงโดย PETER O'TOOLE, OMAR SHARIF

นาท่านนั ่งรถกระบะเปิ ดหลังคารับบรรยาอากาศท่องทะเลทราย ที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนี่ ง
ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีสม้ อมแดง อันเงียบสงบที่กว้างใหญ่ไพศาล (สีของเม็ดทราบนั้ นปรับเปลี่ยนไปตามแสงของดวง
อาทิ ตย์) ชมน้ าพุแห่งลอว์เรนซ์ สถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอี ลอว์เรนซ์ ทหารชาวอังกฤษใช้เป็ นสถานที่ พักและคิด
แผนการสูร้ บกันพวกออตโตมัน
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คา่

บริการอาหารคา่ ณ กลางทะเลทราย CAMP WADI RUM
หลังจากมื้ ออาหารอันแสนอร่อยแล้ว นาทุกท่าน กลับสู่เมือง อควาบา ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 50 นาที
สู่เมืองท่าและเมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่สาคัญของประเทศจอร์แดนเป็ นเมืองแห่งเดียวของประเทศจอร์แดนที่ถูก
ประกาศให้เป็ นเมืองปลอดภาษี มีประชากรอาศัยราว 70,000 คน

 นาท่านเข้าพักโรงแรม CITY TOWER HOTEL@AQABA ระดับ 4 หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ (B/L/D)
เช้า

อควาบา AQABA – เรือท้องกระจก –เครัคหรือโชบัค – อัมมาน

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทาง สู่เมืองอควาบา เมืองท่าและเมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่สาคัญของประเทศจอร์แดนเป็ นเมืองแห่งเดียว
ของประเทศจอร์แดนที่ถูกประกาศให้เป็ นเมืองปลอดภาษี มีประชากรอาศัยราว 70,000 คน

นาท่านลง เรือท้องกระจก (GLASS BOAT) น้ าทะเลที่นี่ใสมาก แต่ดว้ ยความลึกและการมองผ่านกระจกหนาจึงทาให้ดู
ปะการังและซากเรือไม่ค่อยชัดมาก นาท่านแล่นสู่จุดที่ชมปะการัง ลึกแค่ประมาณ 5 -6 เมตร ส่วนจุดเรือจมลึก
ประมาณ 27 เมตร ปะการังโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีสีสรร สัตว์ทะเล เช่น ปลาสิงโต ปลานกแก้ว Goby fish ปลิงทะเล
หอยเม่น และยังเป็ นแหล่งดาน้ าลึกที่มีชื่อเสียง ทะเลที่มีน่านน้ าครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ ประเทศจอร์แดน,
อิสราเอล, อิยปิ ต์และ ซาอุดิอาระเบีย ชมความใสของน้ าทะเล, ปะการัง, ปลาทะเลหลากชนิ ด, เม่นทะเล, แมงกะพรุน
ฯลฯ (ทะเลแดงเป็ นทะเลแห่งประวัติสาสตร์ ที่ได้มีการกล่าวขานในพระคัมภีรข์ องศาสนาคริสต์วา่ ทะเลแห่งนี้ เป็ น
สถานที่โมเสสได้ทาอัศจรรย์โดยการชูไม้เท้าแหวกทะเลแดงเป็ นทางเดินพาชาวอิสราเอลหนี ให้รอดพ้นจากการตามล่า
ของทหารอิยปิ ต์ เพื่อจับไปเป็ นทาสของอียปิ ต์และจุดมุ่งหมายเพื่อเดินทางไปสู่แผ่นดินแห่งพันธะสัญญาที่พระเป็ นเจ้า
ทรงมอบให้กบั ชาวอิสราเอล นั ่นคือก็คือกรุงเยรูซาเลมในปั จจุบนั ) *** หมายเหตุ ทุกท่านสามารถ ลงดาน้ าดู
ปะการังได้ เตรียมเสื้ อไปเปลี่ยนด้วยน่ ะค่ะ แต่ท้งั นี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาพอากาศและกัปตันเรือ ***
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน BBQ บนเรือ

อาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ ต์บนเรือ มีท้งั ปลา ไก่ และแกะบาร์บีคิว ทานกับผักสลัดและแป้ งโรตี
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จากอควาบาเดินทางสู่เครัค ใช้เวลาประมาณ 4 ชัว่ โมง ปราสาทเครัคจะปิ ดประมาณ 5 โมง
เราจึงนาท่านเที่ยวปราสาทครูเสดโชบัคแทน ซึ่งมีความสาคัญและลักษณะปราสาทคล้ายๆกัน แต่ท่านจะเห็นบ้าน
ใต้ถ้าในสมัย 60 กว่าปี ที่ผ่านมา บริเวณ นั้นๆ
นาท่านสู่ SHOUBAK ปราสาทครูเสดโชบัค หรือที่รจู ้ กั กันในพวกนักรบครูเสดชื่อ มอนทรีลแห่ง ตะวันออก
(MONTREAL) สร้างขึ้ นโดยกษัตร์บอลด์วนิ ที่ 1 แห่งเยรูซาเลม ในปี ค.ศ. 1115 เพื่อใช้เป็ นป้ อม ปราการควบคุม
เส้นทางกองคาราวานที่จะเดินทางจากดามัสกัสไปอิยปิ ต์ ในอดีตเมืองแห่งนี้ มีชาวคริสต์อาศัยอยู่ ราว 6,000 คน และ
ในปี ค.ศ. 1189 ได้ถูกทาลายลงโดยนักรบมุสลิมภายใต้การนาทัพของ ซาลาดิน (SALADIN) บริเวณข้างล่าง หรือเขา
ข้างปราสาทโชบัค ท่านสามารถมองเห็นบ้านช่อง สภาพการอยูภ่ ายในถา่ หลงเหลืออยู่

หมายเหตุ กรณีที่ออกจากอควาบาไว และสามารถตีไปทันปราสาทเครัค เราจะนาท่านเที่ยวเครัค
ตามเดิม จากนั้นนาท่าน สู่เมืองเครัค ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั
งดงามข้า งทางระหว่า งทางขึ้ นสู่ เขา โดยเฉพาะบริ เวณที่ ถู ก เรี ย กขานกัน ว่า เป็ น “แกรนด์แ คนยอนแห่ ง
จอร์แ ดน” "AL KARAK CASTLE’’”ปราสาทเครัค ตั้ งอยู่ ที่ เมื อ งเครัค ทางตอนกลางของประเทศจอร์แ ดน
นับเป็ นปราสาทที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่ งในช่วงยุคสงครามครูเสด จากประวัติศาสตร์สงครามครูเสดเป็ นสงคราม
ระหว่างคริ ส เตี ย นจากยุ โรปและชาวมุ ส ลิ มซึ่ งยึ ดครองพื้ นที่ แ ถบนี้ รวมทั้งนครเยรูซ าเล็ ม นครศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ละ
สัญ ลักษณ์ของศาสนาอับราฮัมหลักทั้งสาม (ศาสนายูดาย ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม) โดยชาวคริสต์
ต้องการฟื้ นฟู ก ารเข้าถึ งที่ ศักดิ์ สิ ทธิ์ ในและใกล้เยรูซาเล็ มปราสาทเครัคแห่งนี้ สร้างในศตวรรษที่ 12 ปี ค.ศ.
1115 โดย King Baldwin ที่ 1 แห่งเยรูซาเลม เพื่อเป็ นจุดยุท ธศาสตร์ในการควบคุมกองคาราวานในเส้นทาง
การค้าขายที่ เชื่อกับประเทศอียิปต์ไปยังกรุงดามัสกัส ประเทศซีเรีย โดยตัวปราสาทสร้างด้วยหิน กาแพงทรง
สี่เหลี่ยมผื นผ้า หลังคาโค้งยาว แล้วก็เจาะร่องแสงเล็กๆ ลักษณะแบบนี้ ทาให้ง่ายต่อการป้ องกันศัตรูปัจจุบัน
สถานที่ แห่งนี้ ยังคงเหลือโครงสร้างที่สมบูรณ์ การแวะเยี่ยมชมที่นี่ ทาให้เราได้เห็นมุมมองของการทาสงคราม
สมัยประวัติศาสตร์ (ครูเสด)
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นาท่านเดินทางกลับ สู่กรุงอัมมาน
บริการอาหาร ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเข้าพักโรงแรมระดับ 4 ดาว SADEEN AMMAN HOTEL @AMMAN หรือเทียบเท่า

วันที่หา้ (B/L/D)
เช้า

อัมมาน –มาดาบา –MOUNT NEBO - ทะเล Dead Sea – อัมมาน

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองมำดำบำ (ประมำณ 50 กิโลเมตร) อดีตเส้ นทำงสำคัญสมัยโรมัน ดินแดนอันศักดิ์สทิ ธิ์แห่งเยรูซำเล็ม และ
เมืองแห่งเรื่ องรำวของโมเสสที่สำคัญทำงหน้ ำประวัติศำสตร์ ของศำสนำยูดำ, คริ สต์ และอิสลำม ยังเป็ นศูนย์กลำงที่ขึ ้นชื่อเรื่ องกำร
ทำโมเสก เป็ นศิลปะกำรตกแต่งด้ วยชิ ้นแก้ ว, หิน, หรื อกระเบื ้องชิ ้นเล็กๆ ซึง่ ใช้ ในกำรตกแต่งมหำวิหำร หรื อในปั จจุบนั ใช้ ประยุกต์ใน
กำรตกแต่งบ้ ำนเรื อนหรื อ เมืองแห่งโมเสก ชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์ จ ถูกสร้ ำงในรำวปี ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์
ชมภำพแผนที่ดินแดนศักดิสทิ ธิ์แห่งเยรูซำเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีตำ่ งๆ ประมำณ 2.3 ล้ ำนชิ ้นแสดงถึงพื ้นที่ดินแดนศักดิ์สทิ ธิ์ตำ่ งๆ
ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน, เยรูซำเลม, แม่น ้ำจอร์ แดน, ทะเลเดดซี, เขำไซนำย, อียิปต์ ฯลฯ

นาท่านเดินทางสู่ ยอดเขาเมาท์เนโบ MOUNT NEBO มีความสูง 817 เมตร จากระดับน้ าทะเล เชื่อกันว่าเป็ นสถานที่
ฝั งศพของโมเสส ผูน้ าชาวยิวส์ที่เดินทางจากอิยิปต์มายังเยรูซาเลม และเป็ นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่ งของจอร์แดน
ที่ แห่ งนี้ เป็ นสถานที่ สุ ด ท้ายของโมเสส ก่ อนจะชี้ ทางให้ผู ้สื บทอดน าพาผู ้ค นไปยังดิ น แดนพัน ธสัญ ญา ในประเทศ
อิสราเอลปั จจุบัน เมื่ อยืนอยู่บนยอดเขาจะมองไปเห็นดิ นแดนแห่งพันธะสัญญา THE PROMISED LAND ที่ โมเสสเคย
เห็นบนยอดเขานี้ และเป็ นที่ จาริกแสวงบุ ญของชาวคริสต์มาแต่ โบราณ และโบสถ์บนยอดเขาได้ถูกสร้างขึ้ นในปลาย
ศตวรรษที่สี่เพื่อเป็ นการบ่งชี้ จุดที่คาดว่าโมเสสเสียชีวิต MOUNT NEBOยังเคยเป็ นสถานที่มาเยือนของสันตะปาปา ของ
ศาสนาคริสต์ โดยสันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2 ได้มาแวะพานักที่นี่ ระหว่างการเดินทางไปเยือนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ และได้
ปลูกต้นมะกอก สัญญลักษณ์ของสันติภาพไว้ขา้ งๆโบสถ์ไบแซนไทน์ดว้ ย

ชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ภายในเก็บสิ่งของต่าง ๆ ที่ขุดพบภายในบริเวณนี้ พร้อมทั้งมีภาพถ่ายต่าง ๆ ภาพถ่ายที่
สาคัญคือภาพที่โป๊ บ จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่นี่และได้ประกาศให้เป็ นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ในปี ค.ศ. 2000ชม
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อนุ สรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส ออกแบบเป็ นลักษณะเป็ นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็ นสัญลักษณ์ของ
โมเสส และพระเยซู เชิญถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวันที่ทอ้ งฟ้ าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น้ าจอร์แดน, ทะเล
เดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ได้จากจุดนี้ อย่างชัดเจน

จากนั้นนาท่านเดินทาง เดดซี
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ ต์ INTERNATIONAL)
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (DEAD SEA) ทะเลสาบเดดซีต้งั อยูพ่ รมแดนระหว่างอิสราเอลและจอร์แดน
เกิดจากน้ าที่ไหลมาจากลาธารในจอร์แดน มีส่วนผสมของโซเดียมและแมกนี เซียม ทาปฏิกิริยากับน้ าพุรอ้ นที่อยู่
ด้านล่างทะเลสาบ โดยมีความเค็ม มากกว่าทะเลอื่นถึง 4 เท่า มีความยาว 76 กิโลเมตร กว้างถึง 18 กิโลเมตร มีจุดลึก
ที่สุดคือ 400 เมตร และอยูต่ า่ กว่าระดับน้ าทะเล 417.5 เมตร นับเป็ นพื้ นที่ที่อยูต่ า่ กว่าระดับน้ าทะเลมากที่สุดในโลก
น้ าในทะเลเดดซีมีความหนาแน่ นมาก มีเกลือละลายในน้ าถึง 25% จึงทาให้วตั ถุลอยเหนื อน้ า แม้แต่คนว่ายน้ าไม่เป็ นก็
ลอยตัวได้ในเดดซีและถูกบันทึกลงในหนังสือ กินเนสส์ ว่า เป็ นจุดที่ตา่ ที่สุดในโลก
เชิญท่าน อิสระในการลงเล่นน้ าทะเลและพิสูจน์ ความจริงว่าท่านลอยตัวได้จริงหรือไม่ (การลงเล่นน้ าในทะเล
นั้นมีวิธีข้นั ตอนการลงเล่น และข้อควรระวังต่างๆ ควรฟั งคาแนะนาจากมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์)

นาท่านเดินทางเข้า สู่กรุงอัมมาน ระหว่างทางแวะซื้ อผลิตภัณฑ์ที่ทาจากเดดซี เช่น โคลนพอกตัว พอกหน้า สบู่ และ
สินค้าอื่นที่ทาจากเดดซีอีกมากมาย จากนั้นเดินทางต่อสูก่ รุงอัมมาน

คา่

บริการอาหาร ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเข้าพักโรงแรมระดับ 4 ดาว SADEEN AMMAN HOTEL @AMMAN หรือเทียบเท่า
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วันที่หก (B/L/-)
เช้า

AMMAN CITADEL – ROMANS THEATER - ห้าง CITY MALL-CARREFOUR - โอมาน

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางชมDESERT CASERT กลุ่มปราสาทในทะเลทราย (DESERT CASTLES) 1 ใน 2 มรดกโลกของ
ประเทศจอร์แดน สร้างขึ้ นเพื่อใช้ในการพักของกองคาราวาน, ชมป้ อมปราการกลางทะเลทราย ซึ่งเป็ นตัวอย่างของ
ศิลปะและสถาปั ตยกรรมแบบอิสลามยุคต้น ๆ ที่สวยงาม มีการใช้ศิลปะโมเสก เฟรสโก การแกะสลักบนหินและพื้ นปูน
รวมทั้งภาพวาด ป้ อมเหล่านี้ ถูกใช้เป็ นจุดพักของกองคาราวาน เพื่อการเกษตรและ เป็ นศูนย์กลางการค้า ใช้กางเต็นท์
เพื่อพักอาศัยและยังเป็ นปราการให้กบั ผูป้ กครองจากมณฑลที่หา่ งไกล ใช้ควบคุมดูแลเผ่าเบดูอิน และยังเป็ นสถาน
บันเทิง และป้ องกันศึกสงครามครูเสด

นาท่าน ชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมาน เมืองหลวงที่ต้งั อยูบ่ นภูเขา7ลูกและมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 6,000
ปี ผ่านชมย่านเมืองเก่า,เมืองใหม่,ย่านธุรกิจ,ตลาดใจกลางเมือง,ย่านคนรวย ฯลฯ
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ชมป้ อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (CITDAEL) ถูกสร้างขึ้ นเพื่อเป็ นจุดสังเกตเหตุบา้ น การเมืองต่างๆรอบเมืองเชิญ
อิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองแห่งนี้ โดยมีฉากหลังเป็ น โรละครโรมัน ROMANSTHEATER ที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์แดนจุผูช้ มได้ถึง 6,000 คน และตึกรามบ้านช่องที่ต้งั อยูบ่ นภูเขาสูงอันแปลกตายิง่ นักที่
สันนิ ษฐานว่าน่ าจะถูกสร้างขึ้ นระหว่างปี ค.ศ. 161-180 ในสมัยโรมัน พระราชวังเก่าอุมเมยาด สร้างขึ้ นในประมาณ
ปี ค.ศ. 720 โดยผูน้ าชาวมุสลิม ของราชวงศ์ ในสมัยมุสลิมได้เข้ามาปกครองประเทศจอร์แดนซึ่งภายในประกอบห้อง
ทางาน, ห้องรับแขกฯลฯ

ผ่านชมพระราชวังของพระมหากษัตริย ์ อับดุลลาห์ที่สอง (RAGHADAN PALACE),ที่ต้งั อยูบ่ นภูเขามีทาเลที่สวยงาม
มากที่สุดในกรุงอัมมาน และมีทหารคอยเฝ้ าดูแลตรวจตราอย่างเข้มงวด
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ปล่อยช้อปปิ้ งตลาดพื้ นเมืองตามอัธยาศัย

 บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
19.00น. นาทุกท่านอาลา จอร์แดน เดินทางสู่สนามบิน CHECK IN GROUP
สู่ท่าอากาศยานนานาชาติควีนอเลียอัมมาน AMM
คา่

(โดยจะมีเจ้าหน้าที่ VISA เมื่อตอนขามาอานวยความสะดวกแต่ท่าน)
วันที่เจ็ด (-/-/-)

โอมาน – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

01.45 น.ออกเดินทางสู่สนามบิน ประเทศโอมานโดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY412
06.40 น.เดินทางถึงสนามบินประเทศโอมาน (มัสกัต MCT) เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
09.05 น. ออกเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY815
17.45 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภ์ าพและความประทับใจ มิรูล้ ืมเลือน

อัตราค่าบริการ
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

49,888

48,888

47,888

7,500

53,888

52,888

51,888

8,500

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็กเสริมเตียง

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

25-31 ม.ค. 63
08-14 ก.พ. 63
07-13 มี.ค. 63
28 มี.ค.-04 เม.ย. 63
04-10 เม.ย. 63

09-15 เม.ย. 63
11-17 เม.ย. 63

กาหนดการเดินทาง
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UPDATE 10JAN20
เงื่อนไขในการจองทัวร์
งวดที่ 1 : สารองที่นั ่งจ่าย

15, 000 บาท /ท่าน (หลังการจองภายใน 1 วัน) พร้อมส่งสาเนาหนังสือเดินทาง

งวดที่ 2 :ชาระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
** การ LOCK ที่นัง่ บนเครื่องบิน อาจไม่ได้ตามที่ขอ ขึ้ นอยูก่ บั สายการบิน นั้นๆ ปกติ จะล็อกเป็ น Zone กรุ๊ปเราอยูแ่ ล้วค่ะ แต่ทางเรา
จะขอพนักงานหน้าเคาน์เตอร์ตอนออกตัว๋ ให้อีกทีน่ะคะ
ในกรณีที่คณะออกเดินทางตา่ กว่า 15 ท่าน ทางผูจ้ ดั รายการ //ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือเรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเติมตามความ
เหมาะสมในทริปเดินทางและจานวนผูเ้ ดินทางตอนนั้นๆ หากกรณีผรู ้ ่วมเดินทางในคณะ ไม่ยนิ ดีจ่ายเพิ่ม คณะทัวร์น้ัน จาเป็ นต้องยกเลิก
เดินทาง

เอกสารประกอบขอวีซ่าเข้าประเทศจอร์แดน
SCAN FILE สีชดั เจน กาง 2 หน้าเต็มๆ //หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุในวันเดินทางมากกว่า 6 เดือน
และมีหน้าว่างมากกว่า 2 หน้า

กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้
(ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋ เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทาเรื่องยื่นเอกสารไปยังสาย
การบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นการ ซึ่งไม่สามารถ
แจ้งได้วา่ สามารถคืนเงินได้ท้งั หมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้ นอยูก่ บั การพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน
โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็ นสาคัญ
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อัตราค่าบริการนี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป - กลับโดยสายการบิน โอมานแอร์ (Oman Air) ชั้นประหยัด
โดยสายการบินโอมานแอร์ (Oman Air) กาหนดน้ าหนักชั้นประหยัด อยู่ที่ 30 กิโลกรัม //โดยมีกระเป๋ำ เดินทำง 1 ใบใหญ่ เท่ ำนั้น
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน เป็ นเตียง TWIN ROOM ในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน

รวมทั้งสิ้ น 5 คืน

ค่าอาหารทุกมื้ อที่ระบุตามรายการ
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
ค่าวีซ่าประเทศจอร์แดน ในการยืนเอกสารให้แลนด์ทางจอร์แดนเป็ นผูด้ าเนิ นการ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุ
สาหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่ งของสัญญาฯ)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
ค่าจัดทาหนังสือเดินทาง
ภาษี ต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3% ฯลฯ
ค่าเช่าผ้าเช็ดตัวและค่าเช่าตูล้ ็อคเกอร์ ที่โรงแรม เดดซี รีสอร์ทแอนด์สปา
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ นอกเหนื อรายการ
ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ
 ค่าทิปมัคุเทศก์ พนักงานขับรถ ในประเทศจอร์แดน และ หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
(เป็ นอัตราปกติตามหลักสากลของการท่องเที่ยว )
3 USD / ท่าน สาหรับมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น x 6 วัน = 18 USD
2 USD / ท่าน สาหรับคนขับรถต่อวัน x 6 วัน = 12 USD
3 USD /ท่าน สาหรับหัวหน้าทัวร์ไทย x 7 วัน = 21 USD

รวมค่าทิป 51 USD/ท่านหรือประมาณ 1,632 บาทไทย
ค่าทิปอื่นๆ
ค่าทิปม้าที่เมืองเพตร้า ท่านละ 3 -5 USD แล้วแต่ตอ่ รอง / เที่ยว / ท่าน
ค่าทิปคนขับรถที่ทะเลทรายวาดิรมั ท่านละ 2 USD / เที่ยว / ท่าน
ค่าทิปยกกระเป๋า ตามโรงแรมที่พกั

หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุป๊ ได้อย่างน้อย 15 ท่าน
ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคนื เงินให้ท้งั หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น
การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนื อการควบคุมของทาง
บริษัทฯ หรือ ค่าใช้จา่ ยเพิ่มที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย จากสายการบินเมื่อเที่ยวบิน
“ดีเลย์” หรือล่าช้า? หรือ เหตุสุดวิสยั หรืออุบตั ิเหตุต่าง ๆ
ราคานี้ คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปั จจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้ น ตามอัตราค่าน้ ามัน หรือ ค่ าเงิน
แลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดงั กล่าวและแจ้งให้ท่านทราบ
เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่
ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
หากลูกค้าท่านใด ยืน่ วีซา่ แล้วไม่ได้รบั การอนุ มตั ิ ลูกค้าต้องชาระค่ามัดจาทัวร์ที่ 15,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานฑูตฯเรียกเก็บ

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **
**ไม่รบั เล่มพาส ข้าราชการเดินทาง**
**ในกรณีที่ผโู ้ ดยสาร มีไฟล์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทา
การจองไว้กบั ทางบริษทั ฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาระเงินค่าตั ๋วดังกล่าว
ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี**
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