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HG18
Delight Jordan Petra 6 วัน 3 คืน

มาดาบา ภูเขาเนโบ ทะเลเดดซี ทะเลทรายวาดริัม
เพตรา วหิารเอลคาซเนห อมัมาน

วันแรก สนามบนิสวุรรณภูมิ
22.00 น. พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส (EK) พบเจาหนาท่ีทําการตอนรับ

พรอมอํานวยความสะดวก

วันทีส่อง สวุรรณภูมิ – ดไูบ – มาดาบา – ภเูขาเนโบ – ทะเลเดดซี
01.15 น.     ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK385 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)
04.45 น.   แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรบัเอมิเรตส
07.30 น. ออกเดินทางสูเมือง อัมมาน (Amman) ประเทศจอรแดน (Jordan) โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินท่ี EK901

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)
09.50 น. เดินทางถึง สนามบนิควีนอะเลยี (Queen Alia Airport) ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลวออกเดินทางไปยัง
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จุดหมายแรกของการเดินทางท่ีเมือง มาดาบา (Madaba) เมืองมาดาบาต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงใตของอัมมาน
เปนเมืองท่ีไดช่ือวา ดินแดนศักด์ิสิทธิ์ และเต็มไปดวยศิลปวัฒนธรรมท่ีส่ังสมมาตลอดระยะเวลา 4,500 ป เมือง
มาดาบายังไดช่ือวา “เมืองแหงโมเสก” เพราะเปนเมืองท่ีต้ังอยูบนศูนยกลางของการผลิตโมเสกต้ังแตในยุคโบราณ
และยงัคงสืบทอดวิธกีารทํามาถึงในปจจุบัน ทุกวันน้ีชางฝมือโมเสกมีอยูในมาดาบาจํานวนไมนอย หลายสถานท่ีใน
มาดาบาจึงถูกตกแตงดวยโมเสกสวยๆ เปนเอกลักษณอยางหนึ่งของเมืองเลย นําทานสู ภูเขานีโบ (Mount Nebo)
สถานท่ีชาวคริสตเช่ือกันวาเปนดินแดนศักด์ิสิทธ์ิท่ีนาจะเปนสถานท่ีฝงศพของ “โมเสส” ชายในตํานานพระคัมภีร ท่ี
พระผูเปนเจาทรงมอบหมายใหเปนผูนําพาชาวยิวจากอียิปตกลับสูอิสราเอล จึงเปนท่ีมาของการแหวกทะเลแดงให
ชาวยิวทั้งหมดเดินฝาไป ชาวคริสตคอนโลกตั้งใจเดินทางมาเที่ยวที่นี่เหมือนตามรอยพระคัมภีรนั่นเอง แลวนําทาน
ชม โบสถอนุสรณแหงโมเสส (Moses Memorial Church) ท่ีอยูบนยอดเขานีโบ โบสถท่ีสรางข้ึนในศตวรรษท่ี 4 เพ่ือ
เปนท่ีระลึกถึงโมเสส แตหลังจากป 1564 ก็ไดถูกปลอยใหท้ิงราง กอนจะไดรับการบูรณะใหมในป 1993 ดานหนา
โบสถเปนจุดชมวิวท่ีมีจุดเดนเปน “อนุสรณไมเทาศักด์ิสิทธิ์แหงโมเสส” (Moses Magical Stick) ท่ีออกแบบใหมี
ลักษณะคลายไมกางเขนแทนสัญลักษณของพระเยซู สําหรับไมเทาคูกายโมเสสชิ้นนี้มีบทบาทอยางมากในวันที่โมเสส
แสดงอภินิหารแหวกทะเลแดงนําแรงงานยิวหนีกลับอิสราเอล

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
นําทานสู ทะเลเดดซี (Dead Sea) ทะเลนํ้าเค็มท่ีอยูทางตะวันออก
ของประเทศจอรแดนน้ี เปนทะเลช่ือดังดวยการเปนทะเลท่ีมีนํ้าเค็ม
ท่ีสุดในโลก และความเค็มท่ีมีทําใหไมมีสัตวนํ้าชนิดใดอาศัยอยูได
พ้ืนท่ีในจุดท่ีเปนทะเลเดดซีถือเปนจุดท่ีมีพ้ืนท่ีตํ่าที่สุดในโลก คือตํ่า
กวาระดับนํ้าทะเลถงึ 390 เมตร และก็กลายเปนบริเวณท่ีมากไปดวย
โอโซนตลอดแนวชายหาดยาว 40 กิโลเมตร กวาง 12 กิโลเมตร
เพราะมีปริมาณเกลือมากกวาน้ําทั่วไปเกือบถึง 10 เทา ทําใหน้ําทะเล
ท่ีน่ีมีความหนาแนนมากจนทําใหเราสามารถลอยตัวอยูไดโดยไมจม การลงเลนนํ้าในทะเลเดดซีจึงเปนความสนุกท่ี
ควรทดลอง ไดประสบการณการลอยตัวในนํ้าอยางท่ีเคยไดยินใครๆ เขาร่ําลือกันมาชานาน นอกจากน้ีโคลนจาก
ทะเลเดดซียังดีตอผิวพรรณ จึงเปนท่ีนิยมมากสําหรับพอกตัว เพราะอุดมไปดวยแรธาตุท่ีท้ังชวยใหผิวชุมช้ืนและ
ขจัดโรคผิวหนังไดดี ทะเลเดดซีจึงเปนแหลงสปารีสอรทเพ่ือสุภาพที่เกาแกที่สุดแหงหนึ่งของโลก อิสระตามอัธยาศัย
ใหทุกทานไดพักผอน ชมวิว และสนุกไปกับการเลนนํ้าในทะเลเดดซี
**การลงเลนน้ําในทะเลเดดซี ควรปฏิบตัิตามขอปฏบิัติและขอควรระวังตางๆ อยางเครงครัดตามทีเ่จาหนาที ่และ
หวัหนาทวัรไดชีแ้จงไว และสาํหรบัทานทีต่องการเลนน้าํ กรณุาเตรยีมเสือ้ยดืและกางเกงขาสัน้สาํหรับลงน้าํไป
ดวย**

เย็น รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
 นําทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม Ramada Dead Sea หรือระดับเดียวกัน

วันทีส่าม ทะเลเดดซ ี– เพตรา – ซิค – วิหารเอลคาซเนห – โรงละครโรมนั
เชา        บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสูเมือง เพตรา (Petra) อีกหนึ่งเมืองมรดกโลก เปน
เมืองท่ีได ช่ือวาเปนนครแหงศิลาสีชมพูและเปนเสมือนหัวใจของ
จอรแดนเลยทีเดียว เพตราต้ังอยูในหุบเขา “วาดี มูซา” (Wadi
Musa) ซึ่งอยูทางตอนใตของทะเลเดดซี ดวยความที่มีหุบเขา โขดหิน
และแนวผามากมาย บานเรือนของชาวเพตราแตโบราณจึงมักสราง
ข้ึนโดยการเจาะเน้ือหินลึกเขาไปจนเปนเหมือนโพรงเหมือนถํ้า เพตรา
เคยเปนถิ่นฐานที่อยูเดิมของชาวเนบาเต้ียนมากอน จากน้ันก็ถูก
อียปิตยดึครองแลวเปล่ียนมือมาเปนชาวโรมัน สุดทายก็ถูกกองทัพมุสลิมเขายึดครองในชวงศตวรรษที่ 7 เพตรา
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เสมือนหายสาบสูญไปก็ในชวงแผนดินไหวครั้งใหญเมื่อป 363 จนเมืองถลมดินทลายหินทรายทับถมแทบถูกลืม
กอนจะถูกคนพบอีกคร้ังในป 1812 ทําใหความอลังการของนครสีชมพูท่ีซอนตัวเองอยูในทิวเขาและปาหินก็ปรากฏ
แกสายตาทุกคน กลายเปนสถานท่ีทองเท่ียวที่ดูลึกลับและสรางความใครรูใหเกิดข้ึนในใจผูคนมากมายจนยืนกราน
ขอมาเที่ยวชมเพตรากันดูสักครั้ง เพตราไดรับการยกยองใหเปนหนึ่งในสิ่งมหัศจรรยของโลกยุคใหมดวยเพราะโดด
เดนและมีเอกลักษณ และไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกในป 1985

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
นําทานขี่มา (รวมคาบรกิารข่ีมาและคาทิปคนจูงมาแลว แตไมรวมคา
พาหนะอื่นๆ เชน ลา อูฐ และรถลาก และหากทานสละสิทธิ์ในการขี่มา
ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี) เขาไปชม วนอทุยานเพตรา ท่ีมี
พ้ืนท่ีกวางใหญ ดวยระยะทางไกลประมาณ 800 เมตรและตองเดิน
ข้ึนบันไดไตเนินอยูพอสมควร ใหทานไดชมทัศนียภาพสวยๆ ของ
หน่ึงในท่ีสุดแหงความงามแหงจอรแดนและถายภาพไปดวยตลอดทาง
เพตรายงัมากไปดวยประวัติศาสตรอันยาวนานกวา 10,000 ป เคย
เปนเมืองใหญที่รุงโรจนกอนจะลมสลายดวยภัยธรรมชาติอยางแผนดินไหวรุนแรง แตปจจุบันหลักฐานที่หลงเหลือ
ใหเห็นนั้นก็แสดงถึงความยิ่งใหญแตเกากอนไดอยางชัดเจน แลวนําทานชม ซิค (Siq) ชองแคบระยะทางยาวกวา 1
กิโลเมตร เปนหนาผาหินสูงใหญที่แยกตัวออกจากกัน ที่เกิดจากการขยับตัวของเปลือกโลกหลายครั้ง แลวกัดเซาะ
ดวยกระแสนํ้ากระแสลมท่ีพัดพามานานเปนพันป ในอดีตกองคาราวานจํานวนมากท่ีเขามาคนพบเสนทางน้ีเปนกลุม
แรกเลือกใชเปนจดุแวะพักแรม ยามท่ียืนอยูระหวางชองแคบดังกลาวนี้แลวแหงนหนามองข้ึนไปตามระดับความสูง
ของหนาผาหินก็จะยิ่งสัมผัสไดถงึความยิ่งใหญของซิคท่ีมีมากเหนือคําบรรยายจริงๆ ประกอบกับสีนํ้าตาลเหลือง
ของเน้ือหนิท่ีไลเฉดออนเขมก็ยิ่งเพ่ิมมิติใหหินเหลานี้นาสนใจมากข้ึนไปอีก จากน้ันทานจะไดชม วิหารเอลคาซเนท
(Al-Khazneh) วิหารที่สรางขึ้นในชวงศตวรรษที ่2 ดวยการเจาะผนังหินเนรมติใหกลายเปนพื้นที่ของการเก็บรักษา
พระศพของกษัตริยแหงเนบาเต้ียน มีความสูง 40 เมตร และกวาง 28 เมตร ออกแบบสรางดวยศิลปะหลายชนชาติ
ท่ีสันนิษฐานวาคงมีการตอเติมเรื่อยมาในแตละยุคสมัย เพราะมีท้ังศิลปะเนบาเต้ียน อียิปตและโรมัน งานฝมือของ
ชางท่ีบรรจงสลักเน้ือหินไวอยางประณีตแมกาลเวลาจะพาใหหลายสวนหักบ่ินเสียหายและทรุดโทรมไปมาก แต
รองรอยความสวยงามเทาท่ีมีใหเห็นก็ทําใหเราไมแปลกใจเลยวาเหตุใดใครๆ จึงกลาววาวิหารแหงน้ีคือส่ิงกอสรางท่ี
สวยงามและประณีตท่ีสุดท่ียังมีเหลือใหไดชมในเพตรายุคปจจุบัน นําทานชม โรงละครเพตรา (Petra Theater) โรง
ละครโบราณต้ังแตยุคศตวรรษท่ี 1 แหงน้ีสรางข้ึนจากการไดรับอิทธิพลมาจากโรงละครโรมัน โดยทําการขุดเจาะ
บางสวนเขาไปในภูเขาหิน และบางสวนก็สรางข้ึนใหม ภายในสามารถจุไดมากถึง 8,500 คน ยิ่งใหญและอลังการ
ดวยฝมือการสรรคสรางท่ีนาท่ึง

เย็น  รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
  นําทานเขาสูที่พัก P4 Quatro หรือระดับเดียวกัน

วันทีส่ี่  เพตรา – ทะเลทรายวาดิรมั – แคมปทะเลทราย
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ทะเลทรายวาดิรมั (Wadi Rum) ทะเลทรายเวิ้งวาง
กวางใหญพ้ืนท่ีประมาณ 720 ตารางกิโลเมตรที่ต้ังอยูทางตอนใต
ของจอรแดนแหงนี้มี ช่ือเรียกอีกอยางวา หุบเขาแหงพระจันทร
(Valley of the Moon) วาดิรัมเคยเปนถิ่นท่ีอยูอาศัยของมนุษยมา
ต้ังแตยุคกอนประวัติศาสตร สั่งสมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร
ของหลายมนุษยหลายเผาพันธุเอาไว เห็นไดจากรองรอยการเขียน
สลักและวาดรปูลงบนเน้ือหนิ ท่ีพบเหน็ไดหลายแหงในวาดิรัม นอกจากน้ียังเคยเปนเสนทางผานของกองคาราวาน
จากหลายประเทศ ไดแก ซาอุดิอาระเบีย จอรแดน ซีเรีย และปาเลสไตน วาดิรัมเปนทะเลทรายท่ีโดงดังจากท่ีคร้ังหน่ึง
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เคยเปนโลเคช่ันในการถายทําภาพยนตรฮอลลีวูดช่ือกองโลกเรื่อง “Lawrence of Arabia” ท่ีบอกเลาถึงชีวิตของ
“ราชาแหงทะเลทราย”

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ แคมปกลางทะเลทรายในแบบชาวเบดูอนิ
นาํทานเขาสู ทะเลทรายวาดิรัม (Wadi Rum) โดยรถจี๊ปซาฟารี เพ่ือชมทะเลทราย เปดประสบการณท่ีไมเคยสัมผัส
มากอน รถท่ีแลนฝาไปบนผืนทรายสีทองน้ันท้ังสนุกและนาต่ืนเตน ชม
ทิวทัศนสองขางทางท่ีดูยิ่งใหญสมกับเปนทะเลทรายในตํานาน วา
ดิรัมบนความสูงประมาณ 1,750 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเลเราจะ
มองเห็นแตภูเขาหินเต็มไปหมด แตในขณะเดียวกันเม่ือหลายพันปท่ี
ผานมามีหลักฐานวาทะเลทรายแหงน้ีเคยเปนทะเลมากอนเพราะมีการ
คนพบฟอสซิลของปลาโบราณรวมท้ังเศษซากเปลือกหอยตามฐาน
ผนังภูเขาหิน และก็ยังพบรอยขีดเขียนจารึกอยูบนผนังหินเหลานี้ท่ีมี
มานานกวา 3,000 ปแลว นําทานชม ภูเขาคาซารี (Khazali Canyon) หนึ่งในแลนดมารกท่ีพลาดไมไดเลยบนผืน
ทะเลทรายวาดิรัมแหงน้ี เปนภูเขาท่ีโดดเดนดวยรอยแยก ท่ีแมมีความลึกแคประมาณ 100 เมตร แตดานในน้ันลํ้าคา
ดวยภาพวาดภาพแกะสลักมากมายของชาวนาบาเต้ียน ชาวอิสลาม และชาวอาหรับโบราณใหไดชม แมภาพวาดจะ
เสียหายไปมากดวยการกัดเซาะจากลม ฝน และมนุษย แตก็ยังคงความนาสนใจและนาต่ืนตามาก

เย็น  รับประทานอาหารค่าํ ณ แคมปกลางทะเลทรายในแบบชาวเบดอูิน
  นําทานเขาสูที่พัก Zawaydh Camp หรือระดับเดียวกัน

ใหทานไดสัมผัสประสบการณการนอนแคมปกลางทะเลทราย ใหทานไดสัมผัสบรรยากาศดีๆ พรอมชมทัศนียภาพ
แสนงดงามแหงผืนทะเลทรายวาดิรัมอยางเต็มที่

วันที่หา ทะเลทรายวาดิรัม – ปราสาทโชบัค – อัมมาน  – โรงละครโรมัน – ปอมปราการแหงอัมมาน –
วหิารเฮอรควิลิส – The City Mall

เชา รับประทานอาหารเชา ณ แคมปกลางทะเลทราย
นําทานสู ปราสาทโชบคั (Shoubak Castle) หรืออีกช่ือหน่ึงก็คือ “ปราสาทครูเสด” สารทท่ีสรางข้ึนในป 1115 และ
มีความสําคัญในประวัติศาสตรดวยการเปนหนึ่งปอมปราการสําคัญของกษัตริยบอลดวินท่ี 1 แหงเยรูซาเล็มท่ี
คอยปองกันถนนสายสําคัญท่ียาวจากอียิปตถึงดามัสกัส และไดทําหนาท่ีปองกันรักษาเสนทางไดอยางดีเยี่ยมจนมา
พายใหแกกองทัพมุสลิมของซาลาดินในป 1189 น่ันเอง ปจจุบัน
สวนท่ีหลงเหลือเหลือของปราสาทโชบัคน้ันไดถูกบูรณะและสรางข้ึน
ใหม  แต ก็ยังคงรักษาตัวปราสาทดั้ง เดิมเอาไว ใหมากท่ีสุดให
นักทองเท่ียวไดชมกัน

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
นําทานสู อัมมาน (Amman) เมืองหลวงของจอรแดน เมืองท่ีมี
ประวัติศาสตรอันยิ่งใหญและส่ังสมมายาวนานกวา 6,000 ป อัม
มานเปนเมืองหลวงมาต้ังแตโบราณท่ีต้ังอยูบนหุบเขาซึ่งเปนทําเล
ท่ีต้ังท่ีเลือกมาอยางดีแลววาเปนจุดยุทธศาสตรการรบที่ยอดเย่ียม
มากมายดวยโบราณสถานท่ีนาสนใจ ไมวาจะเปนปราสาท หรือปอม
ปราการเกาแก และมากพรอมดวยแหลงทองเที่ยวอื่นๆ อีกมาก โรง
ละครเกายุคโรมัน วิหารสําคัญ ทั้งหมดนี้เปนเสนหช้ันยอดสําหรับ
เมืองหลวงนามวาอัมมานแหงนี้ โรงละครโรมัน (Roman Theatre)
โรงละครที่ใหญที่สุดในอัมมานและในจอรแดน สามารถจุผูชมไดถึง
6,000 คน และมีอายุความเกาแกถึงกวา 2,000 ป ท่ีออกแบบได
อยางดีเยี่ยม เพราะนอกจากดีไซนของสถาปตยกรรมโรงละครที่
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ยิ่งใหญและนาท่ึงแลว ตัวโรงละครน้ันยงัสามารถกองสะทอนเสียงไดอยางดี ปจจุบันยังใชเปนสถานท่ีเปดการแสดง
เชนในอดีต โดยเฉพาะงานมิวสิก เฟสติวัลท่ีจะมีข้ึนใหไดสนุกกันทุกป แลวนําทานสู ปอมปราการแหงอัมมาน
(Amman Citdael) ปอมปราการอันย่ิงใหญ ท่ีเปนแลนดมารกสําคัญของเมืองอัมมานแหงน้ี ในอดีตเคยเปนจุด
สังเกตการณและปองกันศัตรู ปจจุบันแมจะกลายเปนเพียงแคซากปรักหักพัง แตก็ยังหลงเหลือใหเห็นถึงหลักฐาน
ของศิลปวัฒนธรรม และสถาปตยกรรมจากหลายยุคหลายสมัย ไมวาจะเปน ยุคเหล็ก ยุคโรมัน จนถึงยุคไบแซนไทน
ผูคนมากมายและนักทองเท่ียวจํานวนมากยังเดินทางมายังปอมปราการแหงน้ี เพราะท่ีน่ีคือจุดชมวิวเมืองอัมมาน
ช้ันเยี่ยม เพราะปอมปราการต้ังอยูบนพ้ืนท่ีสูงสุดของจอรแดนน่ันเอง นําทานชม วิหารเฮอรคิวลิส (Temple of
Hercules) หนึ่งในวิหารสําคัญในเมืองอัมมาน ที่สรางขึ้นเพื่ออุทิศแด เฮอรคิวลิส เทพที่ไดรับการยกยองนับถือวา
เปนเทพแหงพละกําลังมหาศาล วิหารนี้สรางข้ึนในระหวางป 161-180 แตท่ีเห็นเหลือเพียงซากหินซากเสาก็ดวย
เพราะถูกแผนดินไหวจนเสียหายไปเกือบหมด เหลือเพียงเสาโรมันใหชมเทาท่ีเห็น เขาไปใกลๆ จะเห็นโครงของวิหารท่ี
เหลือจากแผนดนิไหวและการผุผังมากวา 6,000 ป
อิสระชอปปง ณ หาง City Mall หางสรรพสินคาขนาดใหญใจกลางเมืองอัมมาน อดัแนนไปดวยรานคามากมาย ไม
วาจะเปนแบรนดเนม หรือแบรนดพ้ืนเมืองก็มีใหเลือกซื้ออยางจุใจ พรอมดวยรานอาหาร และคาเฟ ใหทานได
เพลิดเพลินอยางเต็มที่

เย็น  รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
 ไดเวลาอันสมควรนําทกุทานเดนิทางสูสนามบนิ เดินทางกลบัประเทศไทย

วันที่หก อัมมาน – ดูไบ – สุวรรณภูมิ (กรุงเทพ)
02.05 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK906 แวะเปลี่ยนเครื่อง (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)
06.05 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปล่ียนเคร่ือง
09.40 น. เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเท่ียวบินท่ี EK372

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)
18.55 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสด์ิภาพพรอมความประทับใจ

******************************************

อัตราคาบริการ

เดก็ (อายไุมเกนิ 12 ป) ไมมเีตยีงลดทานละ 2,000 บาท
พักเดี่ยว เพิ่มทานละ 6,000 บาท

วนัเดินทาง ราคา

พฤษภาคม
13 – 18 พ.ค. 62
20 – 25 พ.ค. 62

42,900.-
มถินุายน

6 – 11 มิ.ย. 62
20 – 25 มิ.ย. 62

กันยายน
5 – 10 ก.ย. 62
19 – 24 ก.ย. 62
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อัตรานี้รวม
✓ คาธรรมเนียมในการยื่นขอวีซาจอรแดน
✓ คาต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส (EK)
✓ คาท่ีพักระดับมาตรฐาน (หองละ 2-3 ทาน) ตามท่ีระบุในรายการ
✓ คารถปรบัอากาศ และบริการนําเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ
✓ คาเขาชมสถานท่ี และคาธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ
✓ คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
✓ คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม
✗ คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุปเหมาหรือตัดกรุปเทานั้น)
✗ คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกาํหนดให 30 กโิลกรัมตอหนึ่งคน
✗ คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเคร่ืองด่ืมในหองพัก
✗ คาทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถทองถ่ิน ทานละ 5 USD / คน / วัน
✗ คาทิปหวัหนาทัวรไทย ข้ันตํ่า 100 บาท / วัน / คน

เงื่อนไขในการจองทวัร
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พรอมสําเนาหนังสือเดนิทาง
2. ชําระยอดท้ังหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน
3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและคืนคาทัวร
1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันข้ึนไป คืนมัดจําท้ังหมด
2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําท้ังหมด
4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรท้ังหมด
5.ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรท้ังหมด

หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีท่ีผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญ
หาย สูญเสียหรอืไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน
3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวา
กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี
4. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรอืท้ังหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือวาทาน
รับทราบและยอบรับเง่ือนไขตางๆ ของบริษัทฯท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด

หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีท่ีผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
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2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญ
หาย สูญเสียหรอืไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน
3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวา
กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี
4. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรอืท้ังหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือวาทาน
รับทราบและยอบรับเง่ือนไขตางๆ ของบริษัทฯท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด


