ทัวร์จอร์แดน : รหัส JOR40

The Mystic of Jordan
7 DAYS 4 NIGHTS
เดินทาง เดือนมีนาคม – มิถุนายน 63
เพตรา | ทะเลเดดซี | ล่องเรื ออควาบา | พักกลางทะเลทรายวาดิรัม | อัมมาน | เจอราช |

ราคาแนะนาเริ่มต้ นเพียง
JOR40 - The Mystic Of Jordan 7D4N BY EK (GQ3AMM-EK001)

47,900.1

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. ดูไบ – อัมมาน - มาดาบา – ภูเขาเนโบ - เพตรา
วันที่ 3. เพตรา - อคาบา
วันที่ 4. อคาบา – ล่องเรื อท้ องกระจก - ทะเลทรายวาดิรัม
วันที่ 5. สนุกสนานกับการนัง่ รถ 4X4 ขับขี่บนทะเลทราย - ปราสาทเครัคแห่งครูเสด - ทะเลเดดซี
วันที่ 6. นครเจอราช – โรมันโบราณ – กรุงอัมมาน – ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน – สนามบิน
วันที่ 7. ดูไบ - กรุงเทพฯ

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
22.00 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมี
เจ้ าหน้ าที่ คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวก

วันที่ 2 ดูไบ – อัมมาน - มาดาบา – ภูเขาเนโบ - เพตรา
01.05 น.

ออกเดินทางสู่นครดูไบด้ วยเที่ยวบิน EK385 (มีบริการอาหารร้ อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

05.00 น.

เดินทางถึงกรุงดูไบ รอเปลี่ยนเครื่ อง

08.00 น.

ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ด้ วยเที่ยวบิน EK901
** คณะเดินทางตัง้ แต่ วันที่ 03 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 07.30 และเดินทางถึงเวลา 09.35 น.**

09.40 น.

ถึงสนามบินนานาชาติ Queen Alia กรุ งอัมมาน (Amman)ประเทศจอร์ แดน (Jordan) ผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง
และศุลกากร (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง) นาท่านเดินทางสู่เมืองมาดาบา (Madaba) หรื อเมืองแห่งโมเสก ชม
โบสถ์ กรี ก-ออโธดอกซ์ แห่ งเซนต์ จอร์ จ (Greek Orthodox Church of St. George) ถูกสร้ างในราวปี ค.ศ. 600 ยุคของไบ
แซนไทน์ ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3 ล้ านชิ ้นแสดงถึงพื ้นที่ดินแดน
ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน, เยรูซาเล็ม, แม่น ้าจอร์ แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต์ ฯลฯ
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กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางขึน้ ชมภูเขาเนโบ (Mount Nebo) ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั ้งอยู่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็ นบริ เวณที่เสียชีวิต
และฝั งศพของโมเสส ผู้นาชาวยิวที่นาพาชาวยิวเดินทางจากอิยิปต์มายังเยรูซาเลม ชมโบสถ์ อนุ สรณ์ โมเสส (The Moes
Memorial Church) ภายในโบสถ์ประกอบไปด้ วยภาพโมเสกสีบนพืน้ โบสถ์อันล้ าค่า แสดงถึ งภาพชีวิตสัมพันธ์ ระหว่างคน,
สัตว์ และธรรมชาติ, รูปคน ฯลฯ และยังมีแท่นพิธี ม้ านัง่ ตามรูปแบบของศาสนาคริ สต์ไว้ ประกอบพิธีต่าง ๆ และอนุญาตให้ ใช้
ในปั จจุบนั ในปี ค.ศ. 2000 โป๊ ป จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่นี่และได้ ประกาศให้ เป็ นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ จากนัน้ ชม
อนุสรณ์ ไม้ เท้ าศักดิ์สิทธ์ แห่ งโมเสส (The Serpentine Cross sculpture) ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นไม้ เท้ าในรูปแบบไม้ กางเขน โดย
อุทิศเป็ นสัญลักษณ์ ของโมเสส และพระเยซู ถ่ายรู ป ณ จุดชมวิว โดยในวันที่ท้องฟ้ าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น้า
จอร์ แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเบธเลเฮม และประเทศอิสราเอล ได้ จากจุดนี ้อย่างชัดเจน จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่เมืองเพตรา
(Petra) เมืองเพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพู หรื อ Rose City ได้ รับการประกาศให้ เป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกปี
ค.ศ. 1985 และ ได้ รับการยกย่องให้ เป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของแห่ งโลกใหม่ (New 7 Wonders of the World) จากการ
ตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้ านทัว่ โลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07 มหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาวาดี
มู ซ า (Wadi Musa Valley) หรื อหุบเขาแห่งโมเสส ถูกสร้ างขึน้ ในช่วงศตวรรษที่ 4 ก่อนคริ สตกาล โดยชาวนาบาเทียน
(Nabataeans) และได้ กลายมาเป็ นนครแห่งการค้ าขนาดใหญ่ ซึ่งเป็ นตลาด ซื ้อสินค้ าสาคัญที่สดุ ของโลกตะวันออก ที่ต่อมา
ถูกละทิ ้งเป็ นเวลานานกว่า 700 ปี จนเมื่อมีนกั สารวจชาวสวิตเซอร์ แลนด์ โยฮันน์ ลุควิก บวร์ กฮาร์ ท เดินทางผ่านมาพบ เห็น
เข้ าเมื่อปี พ.ศ. 2355 และนาไปเขียนในหนังสือชื่อ “TRAVEL IN SYRIA” จนทาให้ เริ่ มเป็ นที่ร้ ู จักกันอย่างแพร่ หลายจนถึง
ปั จจุบนั

รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
เดินทางเข้ าสู่ที่พกั GRAND VIEW PETRA หรื อเทียบเท่า

วันที่ 3 เพตรา - อคาบา
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนันน
้ าท่านชมเมืองเพตรา (Petra) ให้ ท่านได้ ขี่ม้าระยะทางประมาณ 800 เมตร บนถนนทรายเพื่อตรงเข้ าสู่หน้ าเมือง **
ไม่รวมค่าทิปขี่ม้า โดยประมาณ 3-5 USD** (ไม่รวมค่าขี่ลา, ขี่อฐู , รถม้ าลาก สนใจกรุณาติดต่อที่หวั หน้ าทัวร์ ) จากนันเดิ
้ นเท้ า
กับเส้ นทางมหัศจรรย์กว่า 1.5 กิโลเมตร ที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน ้าเมื่อหลายล้ านปี ก่อน เดิน
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กลางวัน
บ่ าย
ค่า
ที่พกั

ชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสงู ชันทัง้ 2 ข้ างทาง จนพบกับความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล คาซเนท์ (AlKhazneh หรื อ The Treasury) ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้ างในศตวรรษที่ 1-2 เป็ นวิหารที่แกะสลักโดยเจาะเข้ าไปในภูเขาสีชมพูทงั ้
ลูก มีความสูง 40 เมตร และ มีความกว้ าง 28 เมตร วิหารแห่งนีไ้ ด้ ถูกออกแบบโดยได้ รับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้ า
ด้ วยกัน เช่น อิยิปต์, กรี ก, นาบาเทียน ฯลฯ เดิมทีถูกเชื่อว่าเป็ นที่เก็บขุมทรัพย์สมบัติของฟาโรห์อิยิปต์ นักประวัติศาสตร์ และ
นักโบราณคดีได้ ลงความเห็นตรงกันว่า น่าจะสร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองให้ กบั ผู้ปกครองเมือง, ใช้ เป็ นสถานที่ทาพิธีกรรม
ทางศาสนา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางไปยังเมืองอคาบา (Aqaba) เมืองท่าและเมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่สาคัญของประเทศจอร์ แดน เป็ นเมือง
แห่งเดียวของประเทศจอร์ แดนที่ถกู ประกาศให้ เป็ นเมืองปลอดภาษี
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ที่พกั CITY TOWER HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ 4 อคาบา – ล่ องเรือท้ องกระจก - ทะเลทรายวาดิรัม
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านชมเมืองอคาบา แวะถ่ายรูปกับทะเลแดง (Red Sea) ซึง่ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญทางประวัตศิ าสตร์ โดยทะเลแห่ง
นี ้ครัง้ นึงได้ มีการกล่าวขานในพระคัมภีร์ของศาสนาคริ สต์ว่า โมเสสได้ ทาอัศจรรย์แหวกทะเลแดงพาชาวอิสราเอลหนีให้ รอด
พ้ นจากการเป็ นทาสของอียิปต์เพื่อเดินทางไปสู่แผ่น ดินแห่งพันธสัญญาที่พระเป็ นเจ้ าทรงมอบให้ กบั ชาวอิสราเอล โดยการชู
ไม้ เท้ าของโมเสส ทะเลแดงนี ม้ ีน่านนา้ ครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือประเทศจอร์ แดน อิสราเอล อิยิปต์ และซาอุดิอาระเบีย
จากนันน
้ าท่านล่ องเรื อท้ องกระจก (Big Glass Boat) แล่นในทะเลแดง ชมความใสของน ้าทะเล, ปะการัง, ปลาทะเลหลาก
ชนิด, เม่นทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ จากนัน้ ให้ ท่านได้ เดิน ช้ อปปิ ง้ สินค้ าต่างๆมากมาย ณ ตลาดของเมืองอาคาบา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (Wadi Rum) ทะเลทรายแห่งนี ้ในอดีตเป็ นเส้ นทางคาราวานจากประเทศซาอุฯ เดินทาง
ไปยังประเทศซีเรี ยและปาเสลไตน์ เคยเป็ นที่อยู่อาศัยของชาวนาบาเทียนก่อนที่จะย้ ายถิ่นฐานไปสร้ างอาณาจักรอันยิ่งใหญที่
เมืองเพตรา ในศึกสงครามอาหรับรี โวลท์ระหว่างปี ค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแห่งนี ้ได้ ถกู ใช้ เป็ นฐานบัญชาการในการบของ
นายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอว์เรนซ์ และ เจ้ าชายไฟซาล ผู้นาแห่งชาวอาหรั บร่ วมรบกันขับไล่พวกออตโตมันที่เข้ ามารุกราน
เพื่ อ ครอบครองดิ น แดน และต่ อ มายัง ได้ ถูกใช้ เป็ นสถานที่ จ ริ งในการถ่ ายท าภาพยนต์ ฮอลลี วูดอัน ยิ่ง ใหญ่ ในอดี ตเรื่ อง
“LAWRENCE OF ARABIA” ซึง่ ได้ รับรางวัลออสการ์ ได้ ถึง 7 รางวัล และรางวัลจากสถาบันอื่นๆ มากกว่า 30 รางวัล นาแสดง
โดย Peter O’Toole, Omar Sharif

\\\\\
ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ที่พกั SUN CITY HOTEL หรื อเทียบเท่า
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สนุกสนานกับการนั่งรถ 4X4 ขับขี่บนทะเลทราย - ปราสาทเครั คแห่ งครู
วันที่ 5
เสด - ทะเลเดดซี
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พกั

วันที่ 6
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
น าท่ า นนั่ ง รถ Jeep 4X4 รั บบรรยากาศท่องทะเลทรายที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ด้ วยเม็ดทราย
ละเอียดสีชมพูอมส้ มอมแดงอันเงียบสงบที่กว้ างใหญ่ไพศาล สีของเม็ดทราบนันปรั
้ บเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย์ ชม
น ้าพุแห่งลอว์ เรนซ์ สถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอี ลอว์เรนซ์ ทหารชาวอังกฤษใช้ เป็ นสถานที่พกั และคิดแผนการสู้รบกันพวก
ออตโตมัน นาท่านท่องทะเลทรายต่อไปยังภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนแกะสลักก่อนประวัติศาสตร์ ที่เป็ นภาพแกะสลักของ
ชาวนาบาเทียนที่แสดงถึงเรื่ องราวในชีวิตประจาวันต่างๆ และรูปภาพต่าง ๆ ผ่านชมเต็นท์ชาวเบดูอินที่อาศัยอยู่ในทะเลทราย
เลี ้ยงแพะเป็ นอาชีพ จากนันน
้ าท่านสู่เมืองเครั ค (Kerak) ซึ่งตั ้งอยู่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั
งดงามข้ างทาง ระหว่างทางขึ ้นสู่เขาโดยเฉพาะบริ เวณที่ถูกเรี ยกขานกันว่าเป็ นแกรนด์แคนยอนแห่งจอร์ แดน จากนันน
้ าท่าน
ชมปราสาทเครั คแห่ งครู เสด (Kerak Castle) ซึ่งสร้ างในปี ค.ศ. 1142 โดย ผู้ปกครอง Payen Le Boutieller ในอดีตเป็ น
เมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสด และสร้ างเพื่อควบคุมเส้ นทางทังทางเหนื
้
อและใต้ และใช้ ในการต่อสู้ในสงครามครู
เสดกับกองทัพมุสลิมจนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 1187 ได้ ถกู เข้ าทาลายโดยนักรบมุสลิมภายใต้ การนาทัพของซาลาดิน (Saladin)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (Dead Sea) ซึ่งเป็ นทะเลที่ถูกบันทึกลงใน กินเนสส์บ๊ คุ ว่า เป็ นจุดที่ต่าที่สดุ ในโลก มี
ความต่ากว่าระดับนา้ ทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์ เซนต์ของนา้ ทะเลทั่วไป ทาให้ ไม่มี
สิ่งมีชีวิตใดเลยอาศัยอยู่ได้ ในท้ องทะเลแห่งนี ้ ให้ ท่านอิสระในการลงเล่นน ้าทะเล และ พิสจู น์ความจริ งว่าสามารถลอยตัวได้
จริงหรื อไม่ (การลงเล่นน ้าในทะเลมีวิธีขนตอนการลงเล่
ั้
น และข้ อควรระวังต่างๆ ควรฟั งคาแนะนาจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่น)

รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ที่พกั RAMADA HOTEL หรื อเทียบเท่า

นครเจอราช – โรมันโบราณ – กรุ งอัมมาน – ป้อมปราการแห่ งกรุ งอัม
มาน – สนามบิน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่นครเจอราช (Jerash) 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน โดยสันนิษฐานว่า
เมืองนี ้น่าจะถูกสร้ างในราว 200 – 100 ปี ก่อนคริ สตกาล ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งนี ้ได้ ถกู แผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่ทาลาย และถูก
ฝั งกลบโดยทราย หลังจากนันก็
้ ได้ สญ
ู หายไปเป็ นนับพันปี ชมซุ้ มประตูกษัตริ ย์เฮเดรี ยน (Hadrian 's Arch) จากนันน
้ าท่าน
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เดินเข้ าประตูทางทิศใต้ ชมโอวัลพลาซ่ า (Oval Plaza) สถานที่ชุมนุมพบปะสังสรรค์ของชาวเมือง ชมโรมันโบราณ (South
Roman Theatre) ซึง่ ก็คือโรงละครทางทิศใต้ สร้ างในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผ้ ชู มได้ ถึง 3,000 คน มีจดุ เสียงสะท้ อนตรงกลางโรง
ละคร เชิญทดสอบกับความอัศจรรย์เพียงพูดเบาๆ ก็จะมีเสียงสะท้ อนก้ องเข้ ามาในหูของเรา จากนันน
้ าท่านชมนา้ พุใจกลาง
เมือง (Nymphaeum) ที่สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็ นที่นบั ถือของชาวเมืองแห่งนี ้ มีที่พ่นน ้า
เป็ นรูปหัวสิงโตทังเจ็
้ ด และตกแต่งด้ วยเทพต่างๆ ประจาซุ้มด้ านบนของน ้าพุ

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
21.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางกลับสู่กรุ งอัมมาน นาท่านชมเมืองหลวงกรุ งอัมมาน (Amman) เมืองหลวงที่ตั ้งอยู่บนภูเขา 7 ลูก และมี
ประวัติศาสตร์ ยาวนานมากกว่า 6,000 ปี ผ่านชมย่านเมืองเก่า เมืองใหม่ ย่านธุรกิจ ตลาดใจกลางเมือง ย่านคนรวย ฯลฯ
จากนันน
้ าท่านชม ป้อมปราการแห่ งกรุ งอัมมาน (Citdael) ที่ถกู สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นจุดสังเกตเหตุการณ์ต่างๆรอบเมือง ให้ ท่าน
อิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวที่สวยที่สดุ ของเมืองแห่งนี ้ โดยมีฉากหลังเป็ นโรงละครโรมันที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในประเทศจอร์ แดนที่
สามารถจุผ้ ชู มได้ ถึง 6,000 คน และ ตึกรามบ้ านช่องที่ตั ้งอยู่บนภูเขาสูง อันแปลกตายิ่งนัก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ได้ เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบินอัมมาน เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

วันที่ 7 ดูไบ – กรุ งเทพฯ
01.45 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเทพด้ วยเที่ยวบิน EK906
** คณะออกเดินทางตัง้ แต่ วันที่ 25 มี.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 02.05 น. และเดินทางถึงดูไบเวลา 06.05 น.**

06.40 น.

ถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเครื่ อง

09.30 น.

ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพด้ วยเที่ยวบิน EK 370 (มีบริการอาหารร้ อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
** คณะออกเดินทางตัง้ แต่ วันที่ 25 มี.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 09.40 น. และเดินทางถึงกรุ งเทพเวลา 19.15 น.**

18.40 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

*********************************************************
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ราคาแนะนาเริ่มต้ นเพียง
The Mystic of Jordan 7 DAYS 4 NIGHTS
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

วันที่ 24 - 30 มี.ค. 63

47,900.-

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ
47,900.-

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ
47,900.-

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ

26,900.-

4,900.-

วันที่ 3 – 9 เม.ย. 63

53,900.-

53,900.-

53,900.-

30,900.-

4,900.-

วันที่ 9 – 15 เม.ย. 63

59,900.-

59,900.-

59,900.-

31,900.-

4,900.-

วันที่ 20 – 26 พ.ค. 63

49,900.-

49,900.-

49,900.-

28,900.-

4,900.-

วันที่ 2 – 8 มิ.ย. 63

49,900.-

49,900.-

49,900.-

28,900.-

4,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรั บเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซ่าได้ ทนั ที
หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้น
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั้
่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู
้
่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที่
หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์
ทังหมด
้

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชันประหยั
้
ด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้ องไม่เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
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7.

8.
9.
10.

ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้ าท่ านใดสนใจ ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรั บครอบคลุ มเรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั ้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าธรรมเนียมวีซ่าจอร์ แดน
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ใบ, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้ วยตัวท่านเอง
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (35 USD)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (21 USD)

เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.
2.

3.
4.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริ ษัททัวร์ การเตรี ยมเอกสารที่ดีและถูกต้ องจะช่วยให้ การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ ้น
กรณีท่านใดต้ องใช้ พาสปอร์ ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรื อ ก่อนเดินทางกับทางบริ ษัท ท่านต้ องแจ้ งให้ ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้ าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้ าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าได้
สาหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรื อทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้ องดาเนินเรื่ องการขอวีซ่าด้ วยตนเองในประเทศที่ตน
พานักหรื อศึกษาอยู่เท่านัน้
หนังสือเดินทางต้ องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้ วต่ากว่า 6 เดือน
ผู้เดินทางต้ องไปยื่นคาร้ องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรี ยมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้ กับทาง
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5.

บริ ษัทด้ วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้ องขอวีซ่า และจานวน
หน้ าหนังสือเดินทาง ต้ องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้ า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นันๆ
้ และพาสปอร์ ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้ องไม่มีรอยฉีกขาด หรื อ การขีดเขียน หรื อ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริ ษัทได้ สารองที่นงั่ พร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึง่ มีค่าใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่ องบินทาการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่าย
ตามที่เกิดขึ ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้ องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณีที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่างกาย และ
อานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยู่กบั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทังหมดกรณี
้
ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริ ษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้ องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดิ นทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทาการ
เลื่ อ นการเดิ น ทางของท่ า น ไปยัง คณะต่ อ ไปแต่ ทัง้ นี ท้ ่ า นจะต้ อ งเสี ย ค่า ใช้ จ่า ยที่ ไม่ สามารถเรี ย กคื น ได้ คือ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ได้ รับการอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซา่ / ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อค่า
ตัว๋ เครื่ องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
กรณีผ้ ูเดินทางไม่สามารถเข้ า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.

เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
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2.
3.
4.

โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอ่างอาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

เมื่อท่านได้ ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้ าหน้ าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้ งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี ้
ธนาคาร

สาขา

ชื่อบัญชี

ประเภท

หมายเลขบัญชี

เดอะมอลล์ บางกะปิ

บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด

ออมทรัพย์ 281-2-22986-8

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ

นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ

ออมทรัพย์ 732-2-31864-9
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