สัมผัสดินแดนแห่งอารยะธรรมโลกอาหรับ ท่องตะลุยทะเลทราย และนอนแคมป์ดูดาวที่วาริดมั
ชมมหานครสีชมพู หนึ่ งในเจ็ ดสิ่งมหัศจรรย์โลกยุคใหม่ที่เมืองเพตรา
ทดลองลอยตัว และพอกโคลน ที่ทะเลเดดซี ได้ตามที่ใจต้องการ และพักโรงแรมที่เดดซี
ตามรอยโมเสส ณ เทือกเขา เมาน์เนโบ และศิลปะแผนที่สมัยโบราณที่ทาจากแผ่นโมเสก

ชมปราสาทเครัค ป้อมปราการ แห่งสุดท้ายของเหล่าอัศวิน ในยุคสงครามโมเสก
กรุงอัมมาน มหานครที่เก่าแก่อนั ดับต้นๆของโลกยุคปั จจุบนั

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน เป็ นสกุลเงิ นไทยบาท (ผูเ้ ดิ นทางไม่ตา่ กว่า 30 ท่าน)
วันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ / ต่อท่าน

พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ

16 - 21 พฤศจิกายน 2562
23 – 28 พฤศจิกายน 2562

39,990.43,990.39,990.-

7,500.-

28 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563
18 – 23 มกราคม 2563

7,500.7,500.-

รายละเอี ยดเที่ยวบิน
สายการบิน

วันที่เดินทาง
วันแรก
วันแรก
วันที่หา้
วันที่หก

เส้นทาง
สุวรรณภูมิ - คูเวต
คูเวต - อัมมาน
อัมมาน - คูเวต
คูเวต - สุวรรณภูมิ

เที่ยวบิน
KU 412
KU 563
KU 564
KU 411

เวลาออก เวลาถึง ชัว่ โมงบิน
7.45 ชม.
11:45 15:10
2.35 ชม.
17:10 18:45
2.00 ชม.
19:55 21:55
23:00 10:15+1 6.45 ชม.

วันที่

โปรแกรมการเดินทาง

โรงแรม

วันแรก

กรุงเทพฯ - คูเวต- อัมมาน
อัมมาน – เมาท์เนโบ – มานาบา –
ปราสาทเครัค – ทะเลทรายวาดิรมั

SULAF LUXURY HOTEL

มื้ออาหาร
เช้า กลางวัน เย็น


RAHAYEP DESERT CAMP







SELLA HOTEL,







วันที่สอง
วันที่สาม

วาดิรมั – เพตรา

GRAND EAST HOTEL







ทะเลเดดซี – อัมมาน – คูเวต

-





-

กรุงเทพฯ

-

-

-

-

วันที่สี่

เพตรา – ทะเลเดดซี

วันที่หา้
วันที่หก

รายละเอี ยดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ – คูเวต – อัมมาน

09.00 น. นัดหมายคณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 เคาเตอร์ S สายการบิ น
คูเวตแอร์เวย์ เจ้าหน้าที่คอยต้อ นรับ และบริ ก ารเรื่ องกระเป๋ าเดินทาง เช็คอิน และรับเอกสาร
ประกอบการเดินทาง
11.45 น. ออกเดินทางสู ่ สนามบินคูเวต, โดยสายการบินคูเวตแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KU412 (บริ การอาหาร
และเครื่ องดื่มบนเครื่ อง น้าหนักกระเป๋ าสู งสุ ดท่านละ 2 ใบ ใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม)
15.10 น. เดินทางถึง สนามบินคูเวต เปลี่ยนเครื่ องบิน เพื่อเดินทางสู ก่ รุ งอัมมาน
17.10น. นาท่านออกเดินทางสู ่ กรุงอัมมาน โดยสายการบินคูเวตแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KU563
18.45 น. ถึง ท่าอากาศยานอัมมานควีนอเลีย ประเทศจอร์แดน ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และ
รับกระเป๋ าสัมภาระ โดยจะมีเจ้าหน้ามาคอยช่วยอานวยความสะดวกด้าน วีซ่า ให้แก่คณะ (เวลา
ท้องถิ่นที่ประเทศจอร์แดนช้ากว่าประเทศไทย 4 ชัว่ โมง) นาคณะเดินทางเข้าสู ท่ ่ พี กั
คา่
บริ การอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พกั
SULAF LUXURY HOTEL, AMMAN ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า

วันที่สอง
เช้า

อัมมาน – มานาบา – เมาท์เนโบ – ปราสาทเครัค – ทะเลทรายวาดิรมั
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู ่ เมื องมาดาบา (MADABA) (ระยะทางประมาณ 40 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิ นทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง) หรื อเมืองแห่งโมเสก ว่ากันว่าที่น่ ี มีงานศิลปะโมเสกที่สวยงามมาก เป็ นเมือง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมที่น่าสนใจแห่งหนึ่ งของประเทศจอร์แดน ผู ค้ นตัง้ ถิ่นฐานอยู ท่ ่ นี ่ ีมานานกว่า
4,500 ปี ชมโบสถ์กรีกออโธ ดอกซ์ แห่งเซนต์จอร์จ บนพื้นโบสถ์มแี ผนที่ทาด้วยกระเบื้องโมเสก
สีสวยงามจานวนกว่า 2 ล้านชิ้น ซึ่ งมีความสาคัญ ทางประวัติศ าสตร์ ของโลก สร้างขึ้นในสมัย
ศตวรรษที่ 6 หรื อราว ๆ ปี ค.ศ.600 (พ.ศ.1143) ในยุคไบเซนไทน์ แผนที่น่ ีแสดงให้เห็นพื้นที่ดินแดน
ศักดิ์สิทธิ์ตา่ ง ๆ ในอดีต เนินเขา หุ บเขา หมูบ่ า้ น ตัวเมือง ครอบคลุม ไปจนถึงปากแม่น้าไนล์ ในแถบ
รอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เยรู ซาเลม จอร์แดน ทะเลเดดซี และอียปิ ต์

เที่ยง

จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ เขาเนโบ (Mt’ Nebo) (ระยะทาง 10 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ
20 นาที ) ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ท่ ตี งั้ อยูบ่ นเขา สถานที่ซ่ ึงเชื่อ
กันว่าน่าจะเป็ นบริ เวณที่เสียชีวิต และฝังศพ ของโมเสส
(ศัพท์ในศาสนายูดาห์ และศาสนาคริ สต์) หรื อ นบีมูซา
(ศัพ ท์ใ นศาสนาอิสลาม )ผู น้ าชาวยิวเดินทางจากอียิปต์
ไปยัง เมื อ งคานาอัน และเป็ น ผู น้ าค าสอนบัญ ญัติ สิ บ
ประการของ พระยะโฮวาห์ ล งมาเผยแผ่ สู่ ม นุ ษย์
ชม โบสถอ์นุสรณ์โมเสส ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็ นที่ระลึกถึง
โมเสส อนุ สรณ์ แ ห่ ง นี้ สั น นิ ษ ฐานว่ า สร้ า งขึ้ นในปี
ค.ศ. 300-400 ในยุคไบเซนไทน์ ตอนต้นคริ สต์ศกั ราช
ภายในเป็ นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมเก็บสิ่งของต่าง ๆ ที่ขุด
พบในบริ เวณนี้ พร้อมทัง้ มีภาพถ่าย ให้ทา่ นชมวิว และเก็บ
ภาพที่จะมองเห็นทัศนียภาพทัง้ แม่น้าจอร์แดน ทะเลเดดซี
นครเจริ โค เมืองเบธเลแฮม และเมืองเยรู ซาเล็ม หรื อ
ดินแดนศักดิ์สิทธิ์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่า นเดิ น ทางสู ่ เมื อ งอัล -คารัค (AL-KARAK) (ระยะทาง 125 กิ โ ลเมตร ใช้เ วลาเดิ น ทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองคารัค ตัง้ อยู บ่ นที่ร าบสู งขนาดใหญ่ เพลิดเพลินกับทัศนี ยภ์ าพอันงดงาม
ระหว่างทางขึ้นเขา โดยเฉพาะบริ เวณ “แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แ ดน” ชม ปราสาทเครัค
(KERAK CASTLE) ที่ถู ก สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1142 โดยในอดีตเคยเป็ นหนึ่ งในเมืองศู นย์ก ลางของ
นักรบครู เสด เพื่อควบคุมเส้นทางสาหรับต่อสู ใ้ นสงครามครู เสด ทัง้ จากทางเหนื อและใต้ กับกองทัพ
มุสลิมจนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 1187 ได้ถูกนักรบมุสลิมเข้าทาลายโดยภายใต้การนาทัพของซาลาดิน

คา่
ที่พกั

จากนั้นนาคณะเดินทางสู ่ เขตอุทยานวาดิรมั (WADI RUM) (ระยะทาง 240 กิ โลเมตร ใช้เวลา
เดิ นทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ทะเลทรายแห่งนี้ในอดีตเป็ นเส้นทางคาราวาน จากประเทศซาอุฯเดินทาง
ไปยังประเทศซีเรี ยและปาเสลไตน์ (เคยเป็ นที่อยูอ่ าศัยของชาวนาบาเทียน ก่อนที่จะย้ายถิ่นฐานไป
สร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ท่ เี มืองเพตรา) นาคณะเข้าที่แคมป์ ที่พกั เพื่อทาการเช็คอิน
บริการอาหารคา่ แบบ บาบีคิว บุฟเฟต์ ที่หอ้ งอาหารของแคมป์ที่พกั
RAHAYEP DESERT CAMP, WADI RUM หรื อ เที ย บเท่ า (ห้องพัก ที่แคมป์ เป็ นแบบ Deluxe Tent
สะดวกสบาย มีหอ้ งน้าทันสมัยในตัว ทัง้ นี้ไฟฟ้ าส่วนกลางจะปิ ดเวลาประมาณ 4 ทุม่ ตรง เพื่อให้ลูกค้าออกมาชม
บรรยากาศดาวบนท้องฟ้ าได้อย่างชัดเจน แต่ภายในห้องยังสามารถเปิ ดไฟได้จนถึงประมาณเที่ยงคืน )

วันที่สาม
เช้า

วาดิรมั – เพตรา
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของแคมป์ที่พกั
นาคณะนั่งรถกระบะเปิ ดหลังคารับบรรยากาศท่องทะเลทรายที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลก
แห่งหนี่ ง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีสม้ อมแดง ปรับเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย์ ในสงคราม
อาหรับ ระหว่างปี ค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็ นฐานบัญชาการรบของนายทหาร
ชาวอังกฤษ ทีอ ี ลอว์เรนซ์ และเจ้าชายไฟซาล ผู น้ าแห่งชาวอาหรับ ร่วมรบขับไล่กองทัพออตโตมัน
ที่เข้ามารุ กรานเพื่อครอบครองดินแดน และต่อมายังได้ถู ก ใช้เป็ นสถานที่ใ นการถ่ายทาภาพยนตร์
ฮอลลีวูด เรื่ อง “LAWRENCE OF ARABIA” (และในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวัลออสการ์ได้
ถึ ง 7 รางวัล และรางวัลจากสถาบัน อื่นๆ อีก กว่า 30 รางวัล นาแสดงโดย PETER O'TOOLE,
OMAR SHARIF น าคณะท่อ งทะเลทรายต่อ ไปยัง ภู เ ขาคาซารี ชมภาพเขีย นแกะสลัก ก่อ น
ประวัติศาสตร์ท่ เี ป็ นภาพแกะสลัก ของชาวนาบาเทียนที่ แสดงถึ งเรื่ องราวในชีวิตประจาวันต่า งๆ

และรู ปภาพต่างๆ ผ่านชมเต็นท์ชาวเบดูอนิ ที่อาศัยอยูใ่ นทะเลทราย (โปรดเตรี ยมค่าทิ ป คนขับรถตาม
ธรรมเนี ยม ท่านละ 2 USD)

เที่ยง

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู ่ เมืองเพตรา (ระยะทาง 138 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม เมื องเพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพูท่ แี กะสลักขึ้นจากภู เขาทัง้ ลูก สถานที่แห่งนี้ตงั้ อยู ่
ระหว่างทะเลเดดซี กับอ่าวอะกาบะ ซึ่งซ่อนตัวซ่อนตัวอยูภ่ ายใต้ออ้ มกอดของหุ บเขาวาดี มูซา ที่สูงชัน
ประดุจเป็ นปราการอันยิ่งใหญ่ ถู กลืมเลือนไป จากความทรงจาของผู ค้ นและสู ญหายไปจากแผนที่
นานนับพันปี จนกระทัง้ ในปี ค.ศ. 1812 (พ.ศ. 2355) เมื่อมีนักสารวจชา วสวิตเซอร์แลนด์ โยฮันน์
ลุควิก บวร์กฮาร์ท เดินทางผ่านมาพบเห็นและออกมาเขียนหนังสื อ เล่าขานถึงความสวยงามและความ
มหัศจรรย์ของนครแห่งนี้ เพตราแห่งนี้จึงเริ่ มปรากฏแก่สายตาชาวโลกอีก ครั้งและในปี ค.ศ.1985
(พ.ศ. 2528) องค์ก ารยู เ นสโก้ไ ด้ประกาศให้เ พตรา เป็ น เมื อ งมรดกโลก โดยกล่า วอธิ บ ายไว้ว่า
"เป็ นหนึ่ งในสิ่ งที่ลา้ ค่ามากที่สุดของมรดกทางวัฒ นธรรมแห่ง มวลมนุ ษยชาติ" (one of the most
precious cultural properties of man's cultural heritage) และยังได้รับคัดเลือกเป็ นหนึ่ งในเจ็ดสิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกอีกด้วย ให้ทา่ นนั่งม้า ลัดเลาะไปตามพื้นหินและทรายกว่า 600 เมตร (ค่านั่งม้า
รวมอยูใ่ นค่าบริ การแล้ว ทัง้ นี้ โปรดเตรี ยมค่าทิ ปคนจูงม้า ท่านละ 5USD ต่อเที่ ยว และขอแนะนาให้
เตรี ยม ผ้าปิ ดจมูก ติ ดตัวไปด้วย ราคาทัวร์ไม่ร วมรวมค่าขี่ อูฐ ขี่ ลา รถม้าลาก สนใจกรุ ณ าติ ดต่อ
หัวหน้าทัวร์)

คา่
ที่พกั

มุง่ หน้าไปในเส้นทางมหัศจรรย์ท่ ที างเข้าออกของเมืองเพตรา พร้อมชมทัศนียภาพรอบข้างที่เป็ นภูเขา
ทัง้ สองฝั่ง ที่มีรู ปร่ า งหน้า ตาต่า งกัน ออกไป จากนั้น เดิ น เท้า เข้า สู ่เ มื อ งบริ เ วณซอกเขาเรี ย กว่ า
ซิค SIQ เป็ นหุ บเขาสู งกว่า 250 ฟุต ที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการกัดเซาะของน้าเมื่อ
หลายล้านปี กอ่ นจนเกิดเป็ นช่องทางเดินเล็ก ๆ ระหว่างหุ บเขา ชมสีสนั ความสวยงามของหินสีตา่ ง ๆ
ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ และยังมีภาพศิลปะแกะสลักจากภูเขา อาทิ รู ปปั้ นแกะสลักต่าง ๆ เช่น รู ปปั้ น
เทพเจ้าต่าง ๆ รู ปกองคาราวานอูฐ, รู ปชาวนาบาเทียน, ท่อส่งลาเลียงน้าเข้าสู ่เมือง ฯลฯ อีกมากมาย
เข้าเขตหน้าผาสู งชัน้ สองข้างทางสู ่มหานครแห่งศิลาทรายสีชมพู ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของ
มหาวิ หารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ (EL-Khazneh / Treasury) สถานที่แห่งนี้ถูกสันนิ ษฐานว่า
สร้างในราวศตวรรษที่ 1-2 โดยผู ป้ กครองเมืองในเวลานั้น มหาวิหารถู ก แกะสลักจากภู เขาสีชมพู
ทัง้ ลูก อย่างกลมกลืนได้สดั ส่วนและสวยงามน่าอัศจรรย์ เป็ นอาคารสองชัน้ อย่างน่าทึ่ง สันนิ ษฐาน
ว่าเดิมทีสร้างโดยชาวนาบาเธียน อิสระในการเดินชมและเก็บภาพบรรยากาศ
บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
SELLA HOTEL, PETRA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เพตรา - เดดซี

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่า นเดิ น ทางสู ่ ทะเลเดดซี (Dead Sea) (ระยะทางประมาณ 300 ก.ม. ใช้เ วลาเดิ น ทาง
ประมาณ 3.30 ชม.) ทะเล ที่ถู ก บันทึก ลงในหนังสื อกินเนสส์ว่า เป็ นจุ ดที่ต่ าที่สุดในโลก ต่ ากว่า
ระดับน้าทะเลถึง 400 เมตร และมีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของน้าทะเลทัว่ ไปทา
ให้ไม่มสี ่ ิงมีชวี ิตอาศัยอยูไ่ ด้ในท้องทะเลแห่งนี้

กลางวัน
บ่าย

คา่
ที่พกั

วันที่หา้
เช้า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเข้าเช็คอิน ณ โรงแรมที่พกั ให้ทา่ นอิสระใน
การลงเล่น น้ า ทะเล และพิ สู จ น์ ค วามจริ ง ว่ า ท่ า น
สามารถลอยตัวในน้าทะเลแห่งนี้ ได้จริ งหรื อไม่ และ
พักผ่อนตามอัธยาศัย (การลงเล่นน้าในทะเลนัน้ มี วิธี
ขัน้ ตอนการลงเล่น และข้อควรระวัง ต่า ง ๆ ควรฟัง
คาแนะนาจากมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่ น และหัวหน้าทัวร์)

บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
GRAND EAST HOTEL, DEAD SEA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

ทะเลเดดซี – อัมมาน
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ ท่านเดินทางสู ่ กรุงอัมมาน เมืองหลวงของจอร์แดน (ระยะทาง 50 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิ นทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง) ถือเป็ นเมืองที่มผี ู ค้ นอาศัยอยูม่ า
ตัง้ แต่อดีตจนถึง ปั จจุบนั และมีความเก่าแก่ท่ สี ุ ดเมือง
หนึ่ งของโลก นาท่านชมเมืองหลวง กรุ งอัมมาน เมือง
หลวงที่ต งั้ อยู ่บ นภู เ ขา 7 ลู ก และมีป ระวัติศ าสตร์
ยาวนานมากกว่า 6,000 ปี ผ่า นชมย่า นเมื อ งเก่า ,
เมืองใหม่, ย่านธุ ร กิจ, ตลาดใจกลางเมือง, ย่านคน

รวย ฯลฯ ชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (Amman Citadel) บนยอดเขาสู งสุ ดในกรุ งอัมมาน
ถู กสร้างขึ้น เพื่อเป็ นจุดสังเกตเหตุบา้ นการเมืองต่าง ๆ รอบเมือง แม้จะเหลือเพียงซากปรักหักพังแต่
ยังสวยงามและมีอายุยอ้ นกลับไปตัง้ แต่สมัยยุคหิน เผยให้เห็นอิทธิพลด้านสถาปั ตยกรรมที่มาจากยุค
เหล็ก รวมถึ ง ยุ ค โรมัน ยุ ค ไบแซนไทน์ แ ละยุ ค อุ ม ัย ยะฮ์ ชม วิ ห ารเฮอร์คิ ว ลิ ส (Temple of
Hercules) ที่สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.162-166 (พ.ศ. 705-709) วิหารแห่งนี้มขี นาดใหญ่กว่าวิหารที่
อยูใ่ นโรมโบราณเสียอีก เดินผ่านทางเข้าที่เป็ นแนวเสาระเบียง ไปยังสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ขา้ งใน จากนั้น
เคลื่อนตัวไปที่หินขนาดใหญ่ท่ อี ยูบ่ ริ เวณปลายหน้าผา ตรงนี้จะเป็ นจุดชมวิว พาโนรามาอันสวยงาม
ของเมือง ใกล้กนั นั้นมีมือรู ปกาปั้ นขนาดใหญ่ท่ ที าจากหินอ่อนเผยให้เห็นความขาวโพลนจนแทบไม่มี
เลือด ผ่านชม พระราชวังของพระมหากษัตริ ยอ์ บั ดลุลาห์ ที่ สอง (Raghadan Palace) ที่ตงั้ อยู ่
บนภูเขามีทาเลที่สวยงามที่สุดในกรุ งอัมมาน และมีทหารคอยเฝ้ าดูแลตรวจตราอย่างเข้มงวด
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชม โรงละครโรมัน อายุกว่า 2,000 ปี ที่ครั้งหนึ่ งเคยเป็ นศูนย์กลางของนครอัมมาน แต่ปัจจุบนั ก็ยงั
ทาให้ผูท้ ่ พี บเห็นได้ท่ ึงกับการวางแผนทางด้านงานวิศวกรรมของโรมัน อันชาญฉลาดและมีดีไซน์ท่ ี
น่าจดจา โรงละครโรมัน แห่งนี้ เป็ นหนึ่ งในแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากที่สุดในอัมมาน โรงละคร
มีความลาดเอียงลึกลงไป เอื้อให้เสียงที่ได้ยินรอบตัวนั้นมีคุณภาพเยี่ยม การออกแบบสุ ดสร้างสรรค์น้ ี
สามารถบรรจุคนได้ประมาณ 6,000 คน สันนิ ษฐานว่าน่าจะถู กสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 161-180
(พ.ศ. 704-723) สมัยการปกครองของ แอนโทนิอุส ปิ ซุส (Antoninus Pius)

ชม ย่านตลาดเก่า ของเมืองอัมมาน ประเทศจอร์แดน ซึ่งตัง้ อยูใ่ นเขตเมืองเก่า ไม่ไกลจากโรมัน
เธียเตอร์ ตลาดจะเริ่ มคึก คัก เริ่ มเปิ ดก็หลังเที่ยงวันไปแล้ว ตลาดที่น่ ี มีทงั้ ของสด ของแห้งอาหาร
เครื่ องใช้ไม้สอย เสื้อผ้าเครื่ องนุ งห่ม ผัก ผลไม้ ถัว่ งา ถัว่ ต่างๆ เครื่ องเทศ ขนมปั งหลากหลายชนิดมาก
ขนมหวานที่ทาจากธัญพืช ร้านน้าผลไม้จะมีประปรายบางร้านขายชา กาแฟด้วย บางร้านขายเฉพาะ

น้าผลไม้ อาหารฟาสฟู๊ ดของที่น่ ีคือร้านขายเคบับหรื ออาหารประเภทแป้งห่อเนื้ อ อีกร้านที่มเี ยอะไม่แพ้
กันคือ ร้านขายน้าหอม ที่มที งั้ แบบปรุ งมาสาเร็ จ บรรจุขวดแล้ว และแบบที่ให้ลูกค้าเลือกปรุ งกลิ่น
เอาเอง และที่น่ ีจะเห็นแต่ผูช้ ายเท่านั้นที่ทางานนอกบ้าน เพราะไม่อนุ ญาติให้ผูห้ ญิงทางานนอกบ้าน
และที่สาคัญ เวลาเราจะถ่ายภาพบุ คคลจะต้องขอเจ้าตัว เขาก่อ นทุ ก ครั้ง เพราะที่น่ ี ไม่ช อบให้ใ คร
ถ่ายภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู ห้ ญิง ถึงเวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู ่ ท่าอากาศยานควี นอเลี ย
เพื่อทาการเช็คอินไฟล์ท
ถึงเวลานาท่านเดินทางสู ท่ ่าอากาศยานควี นอเลี ย เพื่อทาการเช็คอิน เดินทางกลับสู ก่ รุ งเทพฯ
19.55 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองคูเวต, โดยสายการบินคูเวตแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KU565 (บริ การอาหารว่าง
และเครื่ องดื่มบนเครื่ อง น้าหนักกระเป๋ าสู งสุ ดท่านละ 2 ใบ ใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม)
21.55 น. เดินทางถึง สนามบินคูเวต เปลี่ยนเครื่ องบิน เพื่อเดินทางกลับสู ก่ รุ งเทพฯ
23.00 น. นาท่านออกเดินทางสู ่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นคูเวตแอร์เวย์ เที่ ยวบิ นที่ KU411 (บริ ก าร
อาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
วันที่หก
คูเวต – กรงุเทพฯ
09.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*******************************************************************************
โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะ โดยคานึ งถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมโดยละเอี ยดเมื่อท่านทาการซื้อ
โปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษทั

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชัน้ ประหยัด แบบหมูค่ ณะ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ) โดยกาต้าแอร์เวย์
 น้าหนักกระเป๋ าเดินทางสู งสุ ดท่านละ 2 ใบ ใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม
 ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
 ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรื อระดับเดียวกัน
 ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 ค่าวีซา่ ประเทศจอร์แดน
 ค่าบริ การนาทัวร์โดยมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผูม้ ปี ระสบการณ์

 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางแบบกลุ ม่ วงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
เงื่อนไขตามกรมธรรมธ์

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
ภาษีตา่ ง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3% ฯลฯ (สาหรับกรุ ๊ ปส่วนตัวเท่านัน้ )
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี อ่ งพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ นอกเหนื อรายการ
ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ และรถม้าลาก ฯลฯ
ค่าทิปม้าที่เมืองเพตรา ท่านละ 5 USD ต่อท่าน
ค่าทิปคนขับรถจี๊ปที่ ทะเลทรายวาริ ดมั ท่านละ 2 USD ต่อท่าน
ค่าทิปคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิ่น เพื่อเป็ นสินน้าใจตามธรรมเนียม ขัน้ ตา่ 30 USD ต่อท่าน ตลอดทริป
ค่าทิปสาหรับหัวหน้าทัวร์ไทย เพื่อเป็ นสินน้าใจตามธรรมเนียม ขัน้ ตา่ 600 บาท ต่อท่าน ตลอดทริป

เอกสารประกอบขอวีซ่าเข้าประเทศจอร์แดน


ส าเนาหนัง สื อ เดิ น ทาง (SCAN) แบบชัด เจน มีอ ายุ เ หลื อ ไม่น ้อ ยกว่า 6 เดื อ น พร้อ มมีห น้า ว่า งส าหรับ
ประทับตราเข้าออกเมืองอย่างน้อย 2 หน้า

การชาระเงิน





ส าหรับ การจอง กรุ ณ าช าระเงิ น มัด จ าท่ า นละ 25,000 บาท (ภายใน 3 วัน หลัง การจอง)
พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิ ก






ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนมัดจาทัง้ หมด.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้องต้น 6,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-45 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด

หมายเหตุ
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีท่ มี ผี ูเ้ ดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน ซึ่งในกรณีน้ ี
ทางบริ ษัทฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 3 วันทาการ หรื อจัดเสนอทัวร์อ่ ืนให้ถา้ ต้องการ
 กรณีท่ ลี ูกค้ายกเลิกการเดินทาง และมีการคืนมัดจาตามเงื่อนไขทางบริ ษัทจะดาเนิ นการคืนเงินภายใน 14 วัน
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไข
ได้และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ สี ูญหาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่าง ๆ
 บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ เี กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนื อ
การควบคุมของทางบริ ษัทฯ หรื อ ค่าใช้จา่ ยเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ ว ย การถู กทาร้าย
การสูญหาย ความล่าช้า หรื อ อุบตั ิเหตุตา่ ง ๆ
 ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่ องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ามัน
หรื อค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริ ษัท สงวนสิทธิ์ท่ จี ะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถู ก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
****************************************************************

