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MAHABA JORDAN 6 DAYS
บินตรงไม่เสียเวลา-ที่พกั ดี-นอนเพตรา-นอนเดดซี-ไม่เดินทางย้อนไปมา

***** จุดเด่นน่าสนใจของรายการท่องเที่ยว***
➢ กรุง-อัมมาน (AMMAN) เมืองหลวงที่มีประวัติศาสตร์มากกว่า 6,000 ปี ผสมผสานยุคเก่าและยุคใหม่ อย่างลงตัว
➢ เพตรา (PETRA) มหานครศิลาทรายสี ชมพูหรื อนครสี ดอกกุหลาบ 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์แห่งโลกใหม่
➢ ทะเล เดดซี ทะเลในฝันของใครหลายคนที่ครั้งหนึ่งต้องการมาทดลองว่า “ ลอยตัว ได้จริ ง หรื อ ไม่ ”
➢ นครกรีก-โรมันเจอราช ฉายา “เมืองพันเสา” อดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกอันยิง่ ใหญ่ของอาณาจักรโรมัน
➢ ทะเลทรายวาดิรัม ที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสี ชมพูกว้างใหญ่ไพศาล
➢ ประสาทเครัค ของนักรบครู เสด ใช้ในการต่อสู้ในสงครามครู เสดกับกองทัพมุสลิม
***บินดีพกั ดี บินตรงไม่เสียเวลาเปลี่ยนเครือ่ ง พักดี โรงแรม 5 ดาวท ุกคืน***
*พิเศษ* พักโรงแรมเดดซี พักผ่ อนพอกโคลนลอยตัวเต็มที!่ !
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-/-/วันทีห่ นึ่ง/
สนามบินสุ วรรณภูมิ
22.00 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบิน โรยัล จอร์แดนเนียล ชั้น 4 แถว ประตู 7 แถว
Q01-02 พร้อมเจ้าหน้าที่ และมัคคุเทศก์ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ MAHABA JORDAN
วันทีส่ อง/
อัมมาน – โรมันเจอราช - เมืองพันเสา – ประสาทเครัค-เพตรา
-/กลางวัน/เย็น
00.30 น.  เหิ นฟ้าสู่ กรุ งอัมมาน ประเทศจอร์ แดน โดยสายการบินโรยัลจอร์แดนเนียล เที่ยวบินที่ RJ 183 0030 0515
เชิญท่านพักผ่อนอิสระบนเครื่ องทีวสี ่ วนตัวทุกที่นงั่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8.45 ชัว่ โมง)
05.15 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุ งอัมมาน ประเทศจอร์ แดน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้า
เมืองและรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชัว่ โมง)
เช้า
ชม นครเจอราช (JERASH) หรื อ “เมืองพันเสา” เป็ นอดีต 1 ใน 10 หัว เมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักร
โรมัน สั น นิ ษ ฐานว่ าเมื องนี้ น่ าจะถู ก สร้ างในราว 100 – 200 ปี ก่ อนคริ ส ตกาล นครแห่ งนี้ ได้ถู ก ท าลายโดย
แผ่นดิ นไหวครั้ งใหญ่ และถู กทรายฝั งกลบจนสู ญ หายไปเป็ นนับ พัน ปี ชม ซุ้ ม ประตู ก ษั ต ริ ย์เฮเดรี ยน และ
สนามแข่ งม้ าฮิปโปโดรม นาท่านเดิ นเข้าประตูทางทิศใต้ ชม โอวัลพลาซ่ า สถานที่ชุมนุ ม พบปะ สังสรรค์ของ
ชาวเมือง, วิหารเทพซี อุส ฯลฯ โรงละครทางทิศใต้ (สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผชู ้ มได้ถึง 3,000 คน) ชม วิหาร
เทพีอาร์ เทมิส เป็ นเทพีประจาเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้ างขึ้นเพื่อใช้เป็ นสถานที่ สาหรับทาพิธี
บวงสรวง และบูชายัญต่อเทพีองค์น้ ี นาท่านเดินเข้าสู่ ถนนคาร์ โด หรื อ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักเข้าเมือง
เที่ยง
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ภายในเมืองเจอราช (SET MENU)
บ่าย
นาท่านสู่ เมืองเครัคซึ่ งตั้งอยูบ่ นที่ราบสู งขนาดใหญ่ ชมทิวทัศน์อนั งดงามของหุ บเขาทั้งสองข้างทางจนได้ฉายา
เป็ น “แกรนด์แคนยอนแห่ งจอร์ แดน” ชม ปราสาทเครัคแห่ งครู เสด (KERAK) สร้างในปี ค.ศ. 1142 ในอดีตเป็ น
เมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ของนักรบครู เสด และสร้างเพื่อควบคุมเส้นทางทั้งทางเหนื อและใต้และใช้ในการต่อสู ้
ในสงครามครู เสดกับกองทัพมุสลิมจนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 1187 ได้ถูกเข้าทาลายโดยนักรบมุสลิมภายใต้การนาทัพ
ของ ซาลาดิน (SALADIN) จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเพตรา
ค่า
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารในโรงแรม (INT. BUFFET)
 นาท่านเข้าพักโรงแรมระดับห้าดาว ณ เมืองเพตรา HYATT ZAMAN PETRA HOTEL 5*****หรื อเทียบเท่า
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วันทีส่ าม/
เพตรา – ทะเลทรายสี ชมพูวาดิรัม
เช้ า/กลางวัน/เย็น
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม – และเช็คเอ้าท์
นาท่ านชมเมื องเพตรา (ได้ รับการประกาศให้ เป็ นมรดกโลกจากองค์ การยูเนสโก้ ปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิ่ ง
มหัศจรรย์ ของแห่ งโลกใหม่ จากการตัดสิ นโดยการโหวตจากบุคคลนับล้ านทั่วโลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07)
ในปี ค.ศ. 1812 นักสารวจเส้นทางชาวสวิส นายโจฮันน์ ลุดวิก เบิร์กฮาดท์ ได้คน้ พบนครศิลาแห่ งนี้ และนาไป
เขียนในหนังสื อชื่อ “TRAVEL IN SYRIA” จนทาให้เริ่ มเป็ นที่รู้จกั กันอย่างแพร่ หลายจนถึงปั จจุบนั ใน
วนอุทยานมีมา้ 800 เมตรไว้บริ การ ผูท้ ี่สนใจสามารถนัง่ ม้าได้ โดยจ่ายค่านัง่ ม้าหรื อค่าทิปคนจูงม้า 5 USD /ท่าน/
เที่ยว ขี่ลา 15-20 USD/ท่าน, ขี่อูฐ 10 USD ราคาแล้วแต่ความสามารถในการต่อรอง สาหรับรถม้าเหมาไปกับ 45
JD นัง่ ได้2ท่านต่อรองไม่ได้ ชมทัศนี ยภาพรอบข้างที่เป็ นภูเขาทั้งสองฝั่ งนาท่านเดิ นเท้าเข้าสู่ ถนนเข้าเมือง SIQ
เส้นทางมหัศจรรย์กว่า 1.5 กิโลเมตร ที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน้ าเมื่อหลายล้านปี ก่อน
สุ ดปลายทางของช่ อ งเขาพบกั บ ความสวยงามของ มหาวิ ห ารศั ก ดิ์ สิ ทธิ์ เอล-คาซเนท์ ( EL-KHAZNEH /
TREASURY) สันนิ ษฐานว่าจะสร้างในราวศตวรรษที่ 1-2 โดยผูป้ กครองเมืองในเวลานั้น เป็ นวิหารที่แกะสลักโดย
เจาะเข้าไปในภู เขาสี ชมพูท้ งั ลู ก มี ความสู ง 40 เมตร และมี ความกว้าง 28 เมตร วิหารแห่ งนี้ ออกแบบโดยได้รับ
อิทธิ พลศิลปะของหลายชาติเข้าด้วยกัน เช่น อียิปต์, กรี ก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบด้ว ย 3 ห้อง คือ ห้อง
โถงใหญ่ตรงกลางและห้องเล็กทางด้านซ้ายและขวา เดิมทีถูกเชื่ อว่าเป็ นที่เก็บขุมทรัพย์สมบัติของฟาโรห์อิยปิ ต์
แต่ภายหลังได้มีการขุดพบทางเข้าหลุมฝังศพที่หน้าวิหารแห่ งนี้ ทาให้นกั ประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีได้ลง
ความเห็นตรงกันว่า น่าจะสร้างขึ้นเพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองให้กบั ผูป้ กครองเมือง, ใช้เป็ นสถานที่ทาพิธีกรรมทาง
ศาสนา และเป็ นสุ สานฝังศพของผูป้ กครองเมืองและเครื อญาติ เดิ นชมสุ สานต่างๆ ของชาวนาบาเทียน, สุ สาน
กษัตริ ย ์ ฯลฯ ชมโรงละครโรมันแกะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบที่นงั่ เท่ากัน สันนิษฐานเดิมทีสร้างโดยชาวนาบา
เทียน ต่อมาในสมัยโรมันเข้ามาปกครองได้ต่อเติมและสร้างเพิ่มเติมมีที่นงั่ 32 แถว จุผชู ้ มได้3,000 คน
เที่ยง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
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วันทีส่ าม/
เพตรา – ทะเลทรายสี ชมพูวาดิรัม
เช้ า/กลางวัน/เย็น
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ทะเลทรายแห่งนี้ในอดีตเป็ นเส้นทางคาราวานจากประเทศ
ซาอุฯ เดินทางไปยังประเทศซีเรี ยและปาเสลไตน์ ในศึกสงครามอาหรับรี โวลท์ระหว่างปี ค.ศ. 1916-1918
ทะเลทราย แห่งนี้ได้ถูกใช้เป็ นฐานบัญชาการในการรบของนายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอว์เรนซ์ และเจ้าชาย
ไฟซาล ผูน้ าแห่งชาวอาหรับร่ วมรบกันขับไล่พวกออตโตมันที่เข้ามารุ กรานเพื่อครอบครองดินแดน และต่อมา
ยังได้ถูกใช้เป็ น สถานที่จริ งในการถ่ายทาภาพยนต์ฮอลลีวดู อันยิง่ ใหญ่ในอดีตเรื่ อง “LAWRENCE OF
ARABIA” นาท่านนัง่ รถกระบะเปิ ดหลังคารับบรรยากาศท้องทะเลทรายที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลก
แห่งหนี่ง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสี ส้มอมแดงอันเงียบสงบที่กว้างใหญ่ไพศาล ชมสถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอี
ลอว์เรนซ์ ทหารชาวอังกฤษใช้เป็ นสถานที่พกั และคิดแผนการสู ้รบกันพวกออตโตมัน นาท่านท่องทะเลทราย
ต่อไปยังภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนแกะสลักก่อน ประวัติศาสตร์ ที่เป็ นภาพแกะสลักของชาวนาบาเทียนที่แสดง
ถึงเรื่ องราวในชีวิตประจาวันต่างๆ และรู ปภาพต่าง ๆ ผ่านชมเต้นท์ชาวเบดูอินที่อาศัยอยูใ่ นทะเลทราย เลี้ยง
แพะเป็ นอาชีพ ฯลฯ (เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิในการให้ทิปท่านละ 1 USD แก่คนขับรถ)
ค่า
 รับประทานอาหาร ในแค้มป์ กลางทะเลทราย แบบท้องถิ่นของชนเผ่าเบดูอิน
เมื่อได้เวลาอันควรนาท่านเดินทางสู่ เมืองอคาบา เดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง
นาท่านเข้าพักโรงแรมระดับห้าดาว ณ เมืองอคาบา DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL 5*****
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วันทีส่ ี่ /
เช้า

อควาบา – เดดซี
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม – เช็คเอ้าท์ออกโรงแรม

เช้ า/กลางวัน/เย็น

เที่ยง
บ่าย

ชมเมือง เมื องอคาบา (Aqaba) เมื องท่าและเมืองท่องเที่ ยวตากอากาศที่สาคัญของประ เทศจอร์ แดน เป็ นเมื อง
แห่ งเดียวของประเทศจอร์ แดนที่ถูกประกาศให้เป็ นเมืองปลอดภาษี นาท่านลงเรื อท้ องกระจก (GLASS BOAT)
แล่ น ในทะเลแดง ทะเลที่ มี น่ า นน้ า ครอบคลุ ม ถึ ง 4 ประเทศ คื อ ประเทศจอร์ แดน, อิ ส ราเอล, อิ ยิป ต์ และ
ซาอุดิอาระเบีย ชมความใสของน้ าทะเล, ปะการัง, ปลาทะเลหลากชนิด ฯลฯ
 รับประทานอาหาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (ใช้เวลาประมาณ 4 ช.ม)
ทะเลเดดซี เป็ นจุดที่ต่าที่สุดในโลก มีความต่ากว่าระดับน้ าทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลก
มากกว่า 20% ของน้ าทะเลทัว่ ไป ทาให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเลยอาศัยอยูไ่ ด้ในท้องทะเลแห่ งนี้ อีกทั้งเดดซี เป็ นจุดต่า
ที่สุดในโลกจึงทาให้บริ เวณนี้ มีอ็อกซิ เจนและอากาศสดชื่ น เมื่อถึงเมืองเดดซี นาท่านเข้าสู่ ที่พกั โรงแรมที่เดดซี
ให้ท่านได้เข้าห้องพัก เปลี่ยนเสื้ อผ้าเพื่อลงเล่นน้ าเดดซี ใช้เวลาตามอัธยาศัย โรงแรมที่พกั มีหาดส่ วนตัวสามารถ
เดินลงหาดได้เลย และสามารถลงอีกรอบตอนเช้าได้ เพื่อสุ ขภาพผิวอุดมด้วยแร่ ธาตุ

ค่า

 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารในโรงแรม (INT. BUFFET)
 นาท่านเข้าพักโรงแรมระดับห้าดาว ณ เมืองเดดซี HOLIDY INN DEAD SEA HOTEL 5*****
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วันทีห่ ้ า/
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่า
20.00 น.

เมาท์ เนโบ – มาดาบา – ป้ อมปราการ แห่ งกรุ งอัมมาน
เช้ า/กลางวัน/เย็น
 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม-เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมาท์ เนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ที่ต้ งั อยูบ่ นเขาซึ่ งเชื่ อกันว่าน่ าจะเป็ นบริ เวณที่เสี ยชี วิตและฝังศพ
ของโมเสส ชมพิพิธภัณฑ์ ขนาดย่ อม ภายในเก็บสิ่ งของต่างๆที่ขุดพบภายในบริ เวณนี้ ชมอนุ สรณ์ ไม้ เท้ าศั กดิ์
สิ ทธ์ แห่ งโมเสส ลักษณะเป็ นไม้เท้าในรู ปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็ นสัญ ลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู ชม
และถ่ายรู ปจุดชมวิว นาท่านเดินทางสู่ เมือง มาดาบา หรื อเมืองแห่ งโมเสด เข้าชม โบสถ์ กรีก-ออโธดอกซ์ แห่ ง
เซนต์ จอร์ จ สร้ างขึ้นช่ วงระหว่างศตวรรษที่ 6 ในยุคของไบแซนไทน์ ชม ภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่ งเยรู
ซาเลม ที่ อยู่บ นพื้ น โบสถ์ แห่ ง นี้ และถู ก ตกแต่ ง โดยโมเสดสี ประมาณ 2.3 ล้านชิ้ น แสดงถึ ง พื้ น ที่ ดิ น แดน
ศักดิ์สิทธิ์ ต่างๆ เช่น เยรู ซาเลม, จอร์แดน, ทะเลเดดซี, อียปิ ต์ ฯลฯ
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ภายในเมืองเจอราช (SET MENU)
นาท่านชมเมืองหลวงอัมมาน ตั้งอยู่บนภู เขาทั้ง 7 ลู ก และมีประวัติศาสตร์ เก่าแก่ยาวนานกว่า 6,000 ปี ขึ้นชม
ป้ อมปราการ แห่ งกรุ งอัมมาน (CITDAEL) ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็ นจุดสังเกตเหตุบา้ น การเมืองต่างๆรอบเมือง เชิ ญ
อิสระถ่ายรู ปตรงจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองแห่ งนี้ โดยมีฉากหลังเป็ น โรงละครโรมัน ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
ประเทศจอร์ แดน จุผชู ้ มได้ 6,000 คน และตึกรามบ้านช่ องที่ต้ งั อยูบ่ นภูเขาสู ง อันแปลกตายิ่งนัก ชม วิหารเฮอร์
คิวลิส ที่สันนิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 161–180 ในสมัยโรมัน พระราชวังเก่ าอุมเมยาด สร้างขึ้น
ในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผูน้ าชาวมุสลิม ของราชวงศ์ ในสมัยมุ สลิมได้เข้ามาปกครองประเทศจอร์ แดน ซึ่ ง
ภายในประกอบห้องทางาน, ห้องรับแขก ฯลฯ ให้ท่านใช้เวลาอิสระในการช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
จากนั้นนาท่านสู่ สนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
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วันทีห่ ก/
02.10 น.
15.15 น.

-/-/สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย ด้วยสายการบิน โรยัลจอร์แดนเนี ยล เที่ยวบินที่ RJ 180 0210 1515
เดินทางกลับถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ มิรู้ลืมเลือน

กาหนดการเดินทาง 61
(คณะ20ท่านขึน้ ไป)

10-15 ต.ค
22-27 ต.ค

ระดับทีพ่ กั

พักคู่

พักเดี่ยวเพิม่

4 ดาว
4 ดาว

57,90058,900-

6,0006,000-

*หมายเหตุ* ราคาแพ็คเกจทัวร์น้ ีไม่มีแจกกระเป๋ าเดินทางหรื อของสมนาคุณ
รายละเอียดการโอนเงิน
1. สาหรับผู้เป็ นนิติบุคคล หรื อระบบบริษัท ทีต่ ้ องการ Vat % และหัก ณ ที่ 3 % กรุ ณาโอนเข้ าบัญชี ดังนี้
ชื่ อบัญชี บริ ษทั อีจ้ ีไทย ทัวร์ ส แอนด์ แทรเวล จากัด
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาสี ลม บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 001 – 131334 - 5
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขา ALL SEASON บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 155-300768 – 8
**หมายเหตุ** โอนเข้ าบัญชีบริษัทฯ ราคาทัวร์ ต้องบวกเพิม่ อีก 7% สาหรับภาษีมูลค่ าเพิม่ (Vat7%)
2. สาหรับผู้เป็ นบุคคลธรรมดา กรุ ณาโอนเข้ าบัญชี ดังนี้
ชื่ อบัญชี MR. AYMAN MAHMOUD NAGUIB HAFEZ
ธนาคาร ธนาคารกสิ กร ไทย สาขาสี ลม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-2-76579-7
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขา ALL SEASON บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 155-2-18899-4
อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ โดยสายการบิน RJ ชั้นประหยัด
2. ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
3. ค่าห้องพักในโรงแรมระดับ 5 ดาว ตามที่ระบุในรายการหรื อระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 3 คืน
4. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการพร้อมน้ าดื่มระหว่างมื้อ และระหว่างวัน 1 ขวด ต่อวัน
5. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ,พร้อมมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์ไทยในกรณี ผู ้
เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป
6. ค่าวีซ่าแบบหมู่คณะประเทศจอร์แดน
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท
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อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. ค่าจัดทาหนังสื อเดินทาง
2. ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ
5. ค่าขี่มา้ , ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ ,ค่าทิปม้า ค่าทิปรถม้าที่เมืองเพตรา และค่าทิปคนขับรถในทะเลทรายวาดิรัม
6. ค่าทิปไกด์ 3USD/ ท่าน/วัน และพนักงานขับรถโดยเฉลี่ย 2USD/ท่าน/ วัน คือ ทั้งทริ ปจานวน 5 USDX4 วัน =20 USD
สาหรับหัวหน้าทัวร์ไทยทิปตามความพอใจ (วันละ3USDขึ้นต่า) X 6 วัน
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
1. กรุ ณาจองพร้อมชาระงวดแรก 10,000 บาท / ท่าน และส่ งมอบเอกสารการเตรี ยมการยืน่ ขอวีซ่าตามที่กาหนด ***
2. ส่ วนที่เหลือชาระเต็มจานวนภายในวันที่ 30 วัน ก่อนเดินทาง
3. กรณี ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วัน บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องขอหัก 50 % ของค่าทัวร์
4.กรณี ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 20 วัน หรื อหลังจากวันที่ทาการออกตัว๋ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ไม่คืนเงินเต็มจานวนของค่าทัวร์
หมายเหตุ
1.กรณี ที่ไม่ครบ 15 ท่าน จะไม่มีหวั หน้าทัวร์ เดินทางด้วย ราคาปรับตามจานวนผูเ้ ดินทางจริ ง
2.บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข
ได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่น อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3.เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. กรณี ยกเลิ ก การเดิ นทางภายหลังจากได้วีซ่ าแล้ว ทางบริ ษ ัท ฯขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการแจ้งสถานทู ต ฯเพื่ อให้ อยู่ใ น
ดุลพินิจของสถานทู ตฯ เรื่ องวีซ่าของท่าน เนื่ องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถู กบันทึกไว้เป็ นสถิ ติในนามของ
บริ ษทั ฯ เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรง ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
5.กาหนดการเดิ นทางอาจมีการเปลี่ ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจน
ความปลอดภัยของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
6. หากสายการบินมีการยกเลิกเที่ยวบินหรื อหากมีเหตุการณ์ประการใดที่เกิดขึ้นจากสายการบินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ีเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์หน้างานที่เกิดขึ้นจริ ง
**หมายเหตุ ** กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ เพื่อความเหมาะสม ทั้งนีท้ างบริษทั ฯ จะยึดถือความปลอดภัยเป็ นหลัก
และรายการ-ราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม ขึน้ อยู่กบั สายการบินโดยจะยึดประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ”

