อัพเดทล่ าสุ ด 28 พ.ย. 60
TOUR CODE: AZRJ06

7 วัน 4 คืน Wonderful Jordan

อัมมาน – มาดาบา – เขาเนโบ – ปราสาทเครัค – อควาบา – ล่องเรื อท้องกระจก
ทะเลทรายวาดิรัม – เพตรา – ทะเลเดดซี (พักค้าง 1 คืน) – ป้อมปราการอัจลุน – เมืองโบราณเจอราช

มกราคม - เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้ น... 59,900 บาท
ราคา 59,900 บาท: 28 ม.ค. – 3 ก.พ. 61, 26 ก.พ. – 4 มี.ค. 61, 24 – 30 มี.ค. 61
ราคา 63,900 บาท: 11 – 17 เม.ย. 61

วันแรก

กรุงเทพ – อัมมาน

21.00 น.

พบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์ สายการบินรอยัล จอร์ แดน (RJ) แถว S (Row S 4-9) ประตู
ทางเข้าที่ 9 อาคารผูโ้ ดยสารชั้น 4 ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ

วันทีส่ อง

อัมมาน – มาดาบา – เขาเนโบ – ปราสาทเครัค – อควาบา

12.40 น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งอัมมาน ประเทศจอร์แดน ด้วยเที่ยวบิน RJ181 ด้วยเครื องบิน 787 ดรี มไลน์เนอร์ (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 8.45 ชัว่ โมง) เพลิดเพลินกับความบันเทิง อาทิ ภาพยนตร์ และเพลง ผ่านจอทีวีส่วนตัวทุกที่
นัง่ และสายการบินฯ มีบริ การอาหารอาหารค่าและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่ กรุ งอัมมาน

05.05 น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติควีน อาเลีย ประเทศจอร์แดน นาท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ มาดาบา (Madaba) (ระยะทางประมาณ 35 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เป็ นเมือง
ในดิ นแดนศักดิ์ สิ ทธิ์ เยรู ซาเล็ม อี กทั้งยังเป็ นเมื องสาคัญที่อยู่ในเส้นทางโบราณ และมีชื่อเสี ยงด้านการทา
กระเบื้องโมเสก จึงได้รับการขนานนามว่า “เมืองแห่ งโมเสก” นาท่านชมโบสถ์กรี กออโธด็อกซ์แห่ งเซ็นต์
จอร์จ (Greek Orthodox Church of St. George) โบสถ์แห่ งนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรไบเซนไทน์
ในสมัยศตวรรษที่ 6 นาท่านชมแผนที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ในอดีตบนพื้นโบสถ์ ซึ่ งถูกปูดว้ ยโมเสกสี สวยงาม
มากกว่า 2 ล้านชิ้น โดยแผนที่น้ ี แสดงอาณาเขตของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในยุคอาณาจักรไบเซนไทน์ไม่ว่าจะเป็ น
เนิ นเขา หุ บเขา หมู่บา้ น ตัวเมือง อีกทั้งยังครอบคลุมไปจนถึงปากแม่น้ าไนล์ รอบทะเลเมดิ เตอร์ เรเนี ยน
เยรู ซาเลม จอร์แดน ทะเลเดดซี และอียิปต์ ซึ่งถือว่าแผนที่น้ ีมีความสาคัญอย่างมากด้านประวัติศาสตร์โลกเลย
ทีเดียว นาท่านเดินทางสู่ เขาเนโบ (Mount Nebo) ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ทางด้านทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อของเมือง
มาดาบา ซึ่ งเชื่อว่าเป็ นทีฝังศพของโมเสส นาท่านชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ภายในเก็บสิ่ งของต่าง ๆ ที่ขดุ พบ
ภายในบริ เวณนี้ พร้อมทั้งมีภาพถ่ายต่าง ๆ ภาพถ่ายที่สาคัญคือภาพที่โป๊ บ จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่นี่
และได้ประกาศให้เป็ นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ในปี ค.ศ. 2000 นาท่านชมไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์แห่ งโมเสส ออกแบบเป็ น
ลักษณะเป็ นไม้เท้าในรู ปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็ นสัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู จากนั้นอิสระให้ท่าน
ได้ถ่ายรู ปเก็บภาพความประทับใจ ณ จุดชมวิว ท่านสามารถมองเห็น แม่น้ าจอร์แดน, ทะเลเดดซี , เมืองเจอริ โก
และประเทศอิสราเอล ได้จากจุดนี้อย่างชัดเจนในวันที่ทอ้ งฟ้าแจ่มใส

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเครัค (Kerak) (ระยะทางประมาณ 125 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) เมือง
ที่ต้ งั อยู่บนที่ราบสู งขนาดใหญ่ ซึ่ งท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั งดงามข้างทาง ระหว่างทางขึ้นสู่ เขา
โดยเฉพาะบริ เวณที่ถูกเรี ยกขานกันว่าเป็ น “แกรนด์แคนยอน แห่ งจอร์ แดน” นาท่านชมปราสาทเครัค (Kerak
Castle) ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1142 โดย ผูป้ กครองมีผปู ้ กครองที่มีชื่อว่า PAYEN LE BOUTIELLER ในอดีตเคย
เป็ นเมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ของนักรบครู เสด โดยสถานที่แห่ งนี้ สร้างเพื่อควบคุมเส้นทางไม่ว่าทั้งทางทิศ

เหนือและทิศใต้ และใช้ในการต่อสู ้ในสงครามครู เสดกับกองทัพมุสลิมอีกด้วย จนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 1187 ได้
ถู ก ทาลายโดยนัก รบ มุ สลิ มภายใต้ก ารนาทัพของ ซาลาดิ น (SALADIN) น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เ มื องอควาบา
(Aqaba) (ระยะทางประมาณ 245 ก.ม. ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) เมืองท่าและเมืองท่องเที่ยวตาก
อากาศที่สาคัญของประเทศจอร์ แดนที่มีทางออกสู่ ทะเลแดงเพียงแห่ งเดียวในประเทศจอร์ แดน อีกทั้งยังเป็ น
เมืองแห่งเดียวของประเทศจอร์แดนที่ถูกประกาศให้เป็ นเมืองปลอดภาษี
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Golden Tulip/ Aqaba Gulf **** หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ าม

ล่องเรื อท้ องกระจก – ทะเลทรายวาดิรัม

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านล่องเรื อท้องกระจก ในทะเลแดง ทะเลที่มีน่านน้ าครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ ประเทศจอร์ แดน
อิ ส ราเอล อิ ยิ ป ต์ และ ซาอุ ดิ อ าระเบี ย ท่ า นจะได้เ พลิ ด เพลิ น ไปกับ แนวปะการั ง ปลาทะเลหลากชนิ ด
แมงกะพรุ น อีกทั้งยังได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลแดง และอิสระให้ท่านได้ว่ายน้ า ดาน้ า และเก็บภาพ
ความประทับใจตามอัธยาศัย (หากท่านสนใจเล่นน้ ารบกวนท่านเตรี ยมผ้าขนหนูส่วนตัว และชุดว่ายน้ ามาด้วย)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันแบบบาบีคิวบุฟเฟต์บนเรื อ

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (Wadirum) (ระยะทาง 62 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง) ทะเลทรายซึ่ง
เคยถูกใช้เป็ นเส้นทางกองคาราวาน เพื่อเดินทางจากประเทศอียปิ ต์ไปยังประเทศปาเลสไตน์ และประเทศซีเรี ย
อีกทั้งยังเป็ นสมรภูมิสงครามอาหรับรี โวลท์ระหว่างปี ค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแห่ งนี้ ได้ถูกใช้เป็ นฐาน
บัญชาการในการรบของนายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอว์เรนซ์และเจ้าชายไฟซาลผูน้ าแห่ งชาวอาหรับร่ วมรบกัน
ขับไล่พวกออตโตมันที่เข้ามารุ กรานเพื่อครอบครองดินแดน และยังเคยถูกใช้เป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์เรื่ อง
Lawrence of Ariabia ซึ่งออกฉายในปี ค.ศ.1963 และสามารถกวาดรางวัลออสการ์ได้ถึง 7 รางวัล และรางวัล
จากสถาบันอื่นๆ มากกว่า 30 รางวัล นาแสดงโดย Peter O'Toole, Omar Sharif และดาราชั้นนาท่านอื่นๆ
จากนั้นได้เวลานาท่านนั่งรถกะบะแบบเปิ ดหลังคา ท่านจะได้เพลิ ดเพลิ นไปกับทัศนี ยภาพอันงดงามของ
ทะเลทรายวาดิรัม หรื อ ดินแดนที่ถูกขนานนามว่า หุ บเขาแห่ งพระจันทร์ (The Valley of the Moon) ที่อุดมไป
ด้วยเม็ดทรายละเอียดสี ส้มอมแดงอันเงียบสงบที่กว้างใหญ่ไพศาล (ซึ่งสี ของเม็ดทรายนั้นสามารถปรับเปลี่ยน
ไปตามแสงของพระอาทิตย์) จึงถูกกล่าวขานว่าเป็ นทะเลทรายที่สวยงามที่สุดแห่ งนึ งของโลก นาท่านชมน้ าพุ
แห่ งลอว์เรนซ์ สถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอี ลอว์เรนซ์ ทหารชาวอังกฤษใช้เป็ นสถานที่พกั และคิดแผนการสู ้
รบกันพวกออตโตมัน นาท่านท่องทะเลทรายต่อไปยัง ภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนแกะสลักก่อนประวัติศาสตร์ ที่
เป็ นภาพแกะสลักของชาวนาบาเทียนที่แสดงถึงเรื่ องราวในชีวิตประจาวันต่างๆ และรู ปภาพต่าง ๆ ผ่านชม
เต็นท์ชาวเบดูอินที่อาศัยอยูใ่ นทะเลทราย (รบกวนทุกท่านให้ทิปท่านละ 1 USD แก่คนขับรถตามธรรมเนียม
ปฏิบตั ิ)

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่นแบบชาวเบดูอิน (อาหารบุฟเฟ่ ต์ พื้นเมือง)

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Nebatean Castels Hotel **** หรื อเทียบเท่ า
วันทีส่ ี่

เพตรา – เดดซี

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเข้าชมนครเพตรา (Petra) หรื อมหานครสี กุหลาบ (The Rose Red City) เมืองหลวงของพวกนาบาเธียน
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ก่อนคริ สตกาล ทาเลที่ต้ งั ของเมืองอยูก่ ่ ึงกลางของเส้นทางการค้าคาบสมุทรอาระเบีย-ลุ่มแม่
น้ าไนล์ และปาเลสไตน์-ลุ่ม แม่น้ าไทกริ สและยูเฟรติส เลยไปจนถึงอินเดีย จึงทาให้เป็ นเมืองศูนย์กลางเส้นทาง
การค้าทางบกอีกด้วย จึงทาให้มหานครแห่ งนี้ ถูกอาณาจักรโรมันยึดครองในสมัยจักรพรรดิโทรจัน ปั จจุบนั
นครแห่ งนี้ ถูกขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1985 อีกทั้งยังถูกใช้เป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ เรื่ อง
Indiana Jones and the Last Crusade ที่นาแสดงโดยแฮริ สัน ฟอร์ด จากนั้นนาท่านขี่มา้ (รายการนี้รวมอยูใ่ น
ค่าบริ การ รบกวนทุกท่านให้ทิปท่านละ 3 USD แก่คนจูงม้าตามธรรมเนี ยมปฏิบตั ิ) เพื่อเข้าชมนครเพตรา
ระยะทางประมาณ 800 เมตร (หมายเหตุ: ขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ ไม่ได้รวมอยูใ่ นค่าบริ การ หากท่านมีความ
ประสงค์ที่จะใช้พาหนะดังกล่าว รบกวนติดต่อหัวหน้าทัวร์ ) นาท่านเดินเท้าเข้าสู่ ถนนเข้าเมือง SIQ เส้นทาง
มหัศจรรย์กว่า 1.5 กิโลเมตรที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน้ าเมื่อหลายล้านปี ก่อน
เดิ นชมความสวยงามของผาหิ นสี ชมพูสูงชันทั้ง 2 ข้างคล้ายกับแคนยอนน้อย ๆ และ สิ่ งก่อสร้าง รู ปปั้ น
แกะสลัก ต่างๆ นาท่านถ่ายรู ปคู่กบั มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ (EL-KHAZNEH / TREASURY)
สันนิษฐานว่าจะสร้างในราวศตวรรษที่ 1-2 โดยผูป้ กครองเมืองในเวลานั้นเป็ นวิหารที่แกะสลักโดยเจาะเข้าไป
ในภูเขาสี ชมพูท้ งั ลูก มีความสู ง 40 เมตร และมีความกว้าง 28 เมตร วิหารแห่ งนี้ ได้ถูกออกแบบโดยได้รับ
อิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้าด้วยกัน เช่น อิยปิ ต์, กรี ก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบด้วย 3 ห้อง คือ ห้อง
โถงใหญ่ตรงกลางและห้องเล็กทางด้านซ้ายและขวาเดิมทีถูกเชื่อว่าเป็ นที่เก็บขุมทรัพย์สมบัติของฟาโรห์อิยปิ ต์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (Dead Sea) (ระยะทาง 193 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง) ทะเลแห่งนี้ต้ งั อยู่
พรมแดนระหว่างอิสราเอลและจอร์แดน เป็ นทะเลสาบที่มีความเค็มที่สุดในโลก เค็มกว่าทะเลอื่นถึง 4 เท่า
มีความยาว 76 กิโลเมตร กว้างถึง 18 กิโลเมตร มีจุดที่ลึกที่สุดคือ 400 เมตร และอยูต่ ่ากว่าระดับน้ าทะเล
417.5 เมตร ซึ่งนับว่าเป็ นพื้นที่ที่อยูต่ ่ากว่าระดับน้ าทะเลมากที่สุดในโลกด้วย จากนั้นให้อิสระแก่ท่านได้เล่น
น้ าทะเลและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Ramada Resort **** หรื อเทียบเท่ า

วันทีห่ ้ า

เดดซี – อัมมาน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ให้อิสระแก่ท่านในการเล่นน้ าทะเล และบารุ งผิวอีกครั้งตามอธยาศัย

11.00 น.

ทาการเช็คเอ้าท์ จากโรงแรมและเดินทางสู่ กรุ งอัมมาน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเข้าชมป้อมปราการแห่งกรุ งอัมมาน (CITDAEL) สร้างขึ้นเพื่อเป็ นจุดสังเกตเหตุบา้ น การเมืองต่าง ๆ
รอบเมือง เชิญอิสระถ่ายรู ปตรงจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองแห่งนี้ โดยมีฉากหลังเป็ นโรงละครโรมันที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์แดนจุผชู ้ มได้ถึง 6,000 คน และตึกรามบ้านช่องที่ต้ งั อยูบ่ นภูเขาสู ง อันแปลกตายิง่ นัก
ที่สนั นิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 161–180 ในสมัยโรมัน

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Golden Tulip Grand Palace Hotel **** หรื อเทียบเท่ า

วันทีห่ ก
เช้า

อัจลุน – ป้ อมปราการอัจลุน – เมืองโรมันเจอราช
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอัจลุน (Ajloun) (ระยะทาง 193 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง) เมืองที่อยูบ่ นภูเขาสู งที่
ห้อมล้อมไปด้วยป่ าสนและต้นมะกอกทางตอนเหนื อของประเทศจอร์ แดน นาท่านเข้าชมปราสาทแห่ งเมือง
อัจลุน (Ajloun Castle) หรื อที่คนส่ วนใหญ่เรี ยกกันว่า ป้อมปราการอัจลุน (Ajloun Fortress) เป็ นปราสาทตั้งอยู่
บนยอดเขา ถูกสร้างโดย Izz al-Din Usama ผูเ้ ป็ นหลานของ Saladin ผูน้ าของชาวมุสลิมและอาหรับผูย้ งิ่ ใหญ่ที่
สามารถยึดกรุ งเยรู ซาเร็ มได้ สร้างขึ้นเมื่อ คศ.1184-1185 ในสงครามศาสนาเพื่อต่อต้านพวกครู เสด รวมถึง
ปกป้องกองคาราวานของชาวมุสลิมด้วย จนกระทัง่ เมื่อประมาณปี คศ.1800 ปราสาทนี้ ได้กลายเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยว ชั้นบนของตัวปราสาทส่ วนใหญ่ถูกทาลายไปแล้ว แต่ข้ ึนมาถ่ายรู ปและดูวิวรอบๆได้ ถือเป็ น
โบราณสถานอีกแห่ งที่ยงั หลงเหลืออยู่และคงความงามของศิลปะยุคโรมัน นาท่านเดินทางสู่ เมืองเจอราช
(Jerash) เมื องเก่ าแก่ ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ อีกแห่ งหนึ่ งของประเทศจอร์ แดน โดยเฉพาะ
ประวัติศาสตร์ซ่ ึงมีความเกี่ยวข้องกับอาณาจักรโรมันที่ยงิ่ ใหญ่ ด้วยที่นี่เคยมีสถานะเป็ นอดีต 1 ใน 10 หัวเมือง
เอกตะวันออกที่อยูภ่ ายใต้อานาจการปกครองของชนชาติโรมันมาก่อนราว 200 – 100 ปี ก่อนคริ สตกาล ดังนั้น
สถาปั ตยกรรมสิ่ งก่อสร้างในเมืองแห่ งนี้จึงล้วนแต่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะแบบโรมันทั้งสิ้ น จนทาให้เมือง
แห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็ นเมืองโรมันโบราณเจราช หรื อเมืองพันเสา รวมทั้งปอมเปอีแห่งตะวันออก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเข้าชมเมืองโรมันเจอรราช หรื อเมืองพันเสา นาท่านเดินชมซุม้ ประตูเฮเดรี ยน และสนามฮิปโปโดรม
จากนั้นนาท่านชมโอวัลพลาซ่า (Oval Plaza) ในอดีตที่นี่คือสถานที่นดั พบปะ ชุมนุมสังสรรค์กนั ของชาวเมือง
เจราช ด้วยความกว้างถึง 90 เมตร และความยาว 80 เมตร โดยล้อมรอบด้วยทางเท้าขนาดกว้างและต้นเสาอัน
เป็ นสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลในช่วงศตวรรษที่ 1 จากนั้นในช่วงศตวรรษที่ 7 จึงได้มีการบูรณะต่อเติมให้
มีเสาตรงกลางอีก 2 ต้น พร้อมกับน้ าพุขนาดใหญ่ นาท่านชมมหาวิหารเทพีอาร์ เทมิ ส สร้างขึ้นเมื่อประมาณ
ปี ค.ศ. 150 โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็ นสถานที่สาหรับประกอบพิธีบรวงสรวง และพิธีบูชายัญแด่เทพี

อาร์เทมิส นาท่านชมถนนคาร์โด หรื อ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักที่ใช้เข้า-ออกเมืองแห่ งนี้บนถนนนั้นยัง
มีริ้วรอยทางของล้อรถม้า,ฝาท่อระบายน้ า,ซุ ้มโคมไฟ,บ่อน้ าดื่มของม้า จากนั้นนาท่านชมน้ าพุใจกลางเมือง
(NYMPHAEUM) สร้างในราวปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่ งขุนเขา ซึ่งเป็ นที่นบั ถือของชาวเมืองแห่ งนี้
มีที่พน่ น้ าเป็ นรู ปหัวสิ งโตทั้งเจ็ด และตกแต่งด้วยเทพต่างๆ ประจาซุม้ ด้านบนของน้ าพุ
ค่า
21.30 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติควีน อาเลีย ประเทศจอร์ แดน มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าต่างๆ ณ
ร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

วันทีแ่ ปด
01.25 น.

กรุงเทพฯ
เดินทางออกสู่ กรุ งเทพฯ ด้วยเที่ยวบิน RJ 180 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9.05 ชัว่ โมง)

15.35 น.

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

7 วัน 4 คืน Wonderful Jordan
วันเดินทาง: 28 ม.ค. – 3 ก.พ. 61, 26 ก.พ. – 4 มี.ค. 61, 24 – 30 มี.ค. 61
การบริการ

อัตราค่ าบริการ (บาท)/ ท่ าน

ราคาผู้ใหญ่ พักห้ องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่ านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
ราคาเด็กอายุไม่ เกิน 7 - 11 ปี 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริม
เตียง)
ราคาเด็กอายุไม่ เกิน 2 - 6 ปี 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (ไม่ เสริม
เตียง)
ราคาเด็กอายุไม่ เกิน 2 ปี 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (ไม่ เสริม
เตียง)
พักเดี่ยวท่ านละ
ราคาทีน่ ั่งชั้นธุรกิจ (Business Class) ชาระเพิม่ จากราคาทัวร์
เริ่มต้ นทีท่ ่ านละ
(BKK-ZRH//PRG-BKK)
ราคาทัวร์ ไม่ รวมตั๋ว (Land Only)
(BKK-ZRH//PRG-BKK)

59,900
57,900
53,900
โปรดสอบถาม
7,000
95,000

44,900

วันเดินทาง: 11-17 เม.ย. 61
การบริการ

อัตราค่ าบริการ (บาท)/ ท่ าน

ราคาผู้ใหญ่ พักห้ องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่ านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
ราคาเด็กอายุไม่ เกิน 7 - 11 ปี 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริม
เตียง)
ราคาเด็กอายุไม่ เกิน 2 - 6 ปี 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (ไม่ เสริม
เตียง)
ราคาเด็กอายุไม่ เกิน 2 ปี 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (ไม่ เสริม
เตียง)
พักเดี่ยวท่ านละ
ราคาทีน่ ั่งชั้นธุรกิจ (Business Class) ชาระเพิม่ จากราคาทัวร์
เริ่มต้ นทีท่ ่ านละ

63,900
60,900
57,900
โปรดสอบถาม
7,000
95,000

(BKK-ZRH//PRG-BKK)
ราคาทัวร์ ไม่ รวมตั๋ว (Land Only)
44,900
(BKK-ZRH//PRG-BKK)
หมายเหตุ: (คิด ณ วันที่ 24 ส.ค. 2560)
ราคาอาจมีการปรับขึน้ – ลง ตามราคานา้ มันทีป่ รับขึน้ ลง แต่ จะปรับตามความเป็ นจริงทีส่ ายการบิน ประกาศปรับ
และทีม่ ีเอกสารยืนยันเท่ านั้น
หากคณะเดินทางจานวนไม่ ถึง 15 ท่ าน ชาระเพิม่ ท่ านละ 3,500 บาท (ม.ค. – มี.ค. 61) และ 5,000 บาท (เม.ย. 61
และรับแค่ 15 ท่ านเท่ านั้น!!!)
โปรแกรมท่ องเที่ยวประเทศจอร์ แดน (ตามทีร่ ะบุไว้ ในรายการ) อัตรานีร้ วมถึง
ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินรอยัล จอร์แดน (RJ) (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 30 กก./ท่าน)
ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ ามัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ
ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
กรมธรรม์น้ นั คลอบคลุมถึงสุ ขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจาตัว (เงื่อนไขตามกรรม์) (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุ
เกิน 85 ปี ) หมายเหตุ: หากท่านต้องการซื้อประกันเพื่อเพิ่มความคุม้ ครองสัมภาระในการเดินทาง ในกรณี สูญหายหรื อ
เกิดความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุ ณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารที่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้จดั ส่ งให้
ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2ท่าน หรื อ 3 ท่าน
ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว (หมายเหตุ *รถใช้ได้ 12 ชัว่ โมง/วัน), ค่าเข้าชม
สถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
เจ้าหน้าที่ (ผูน้ าเที่ยวไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
เจ้าหน้าที่นาเที่ยวท้องถิ่น
น้ าดื่นบนรถ วันละ 2 ขวด
ค่ าวีซ่า On Arrival
อัตรานีไ้ ม่ รวมถึง
ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 5 วัน เท่ากับ 10 USD)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 5 วัน เท่ากับ 15 USD)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 7 วัน เท่ากับ 21 USD)
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าเดินทางและสัมภาระประจาโรงแรม (เพื่อป้องกันการสู ญหาย ควรดูแลกระเป๋ าด้วยตัวท่านเอง)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชาระค่ าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจา งวดที่ 1: สารองที่นงั่ จ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยัน
กรุ๊ ปเดินทาง
2. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ตอ้ งชาระค่าบริ การส่ วนที่เหลือ งวดที่ 2: ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
กรณี นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรื อชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฎิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่ กรณี ใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิ ทธิการเดินทางในทัวร์น้ นั ๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ น
วันหยุดทาการของทางบริ ษทั
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ผูม้ ีชื่อใน
เอกสารการจอง จะต้องส่ งแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งการ
ยกเลิกการจองกับทางบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริ ษทั ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณี ใดๆ
2. กรณี นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง
จะต้องส่ งแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน ที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่ องขอรับเงิน
ค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสื อมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริ การ
ต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่นไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเงินค่าบริ การ 100% ของค่าบริ การที่ชาระมาแล้ว (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่า
ล่วงหน้า) (สงกรานต์-ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจา 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วัน หักค่ามัดจา 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-ปี ใหม่ 4-19วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรื อซื้อขาดแบบมีเงื่นไข หรื อเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสาย
การบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าบริ การทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ น
วันหยุดทาการของทางบริ ษทั
5. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณี มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน

เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์น้ ีสาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์น้ ีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อใช้บริ การตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมด
หรื อถูกการปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษทั จะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมดให้แก่
ท่าน
3. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้กบั นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่
จะชาระค่าบริ การเพิ่มจากการที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่าที่กาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะ
ให้บริ การต่อไป
4. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คา นาหน้า ชื่อ เลขที่
หนังสื อเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสื อ
เดินทางให้กบั ทางบริ ษทั พร้อมการชาระเงินมัดจา หรื อกรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่เป็ นฝ่ ายส่ งข้อมูลมาผิดพลาดเอง
ให้กบั ทางบริ ษทั เรา
5. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง กับ สถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริ งของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริ ษทั จะคานึงถึง ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ส่ วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิม่ ขึ้นของนักท่องเที่ยว ที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของบริ ษทั เช่นภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสู ญหาย หรื อ
ความเสี ยหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรื อการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริ การนี้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษทั เสนอราคา ดังนั้น ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึ้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เครื่ องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้น แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั กากับเท่านั้น
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่าน เปิ ด
ห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 กก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทาง ต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง
กรณี ที่ท่านมีขอ้ จากัดในการทานอาหารบางชนิด กรุ ณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ ยว กรณี ที่เกิ ดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย
การบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ ง
และรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงิน
คื น ในกรณี ที่ ท่ า นปฎิ เ สธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้ บ ริ การที่ ท างทั ว ร์ จ ั ด ให้ ยกเว้น ท่ า นได้ ท าการตกลง
หรื อแจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทาการ ยกเว้นกรณี ฉุกเฉิน
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่าน
ชาระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิ เสธการเข้าเมือง อันเนื่ องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนี
เข้าเมือง
ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดิ นทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดิ นทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ
หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
หากคณะเดินทางของท่านมีบุคคลดังต่อไปนี้ร่วมเดินทาง ทางคณะญาติจะต้องดูแลและช่วยเหลือด้วยตนเอง
1. บุคคลที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ความสามารถ
2. ผูส้ ู งอายุที่มีความจาเป็ นต้องใช้วีลแชร์ ไม้เท้า หรื อ เครื่ องมือต่างๆในการพยุงตัว
3. เด็กที่มี่อายุไม่ระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
(เนื่องจากหัวหน้าทัวร์ อาจจะดูแลบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ไม่ทวั่ ถึง)
ตั๋วเครื่ องบิน
การเดิ นทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดิ นทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดิ นทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
หมายเหตุ: หากท่านเดินทางจากต่างจังหวัดและมีการออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนเพื่อ
ได้รับเอกสารยืนยันว่ากรุ๊ ปทัวร์น้ นั สามารถออกเดินทางได้ ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ
การสะสมไมล์
หากท่านเป็ นสมาชิกสะสมไมล์ของกลุ่มพันธมิตรสตาร์ อัลไลแอนซ์(Star Alliance) ท่านสามารถสะสมไมล์กบั สายการบิน
สวิสแอร์ได้ อาทิ รอยัล ออคิดพลัส ส่ วนไมล์ แอนด์ สไมล์ (Mile and More) สามารถสะสมไมล์ได้ 100%

โรงแรมและห้ อง
ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3ท่าน/ 3เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่ ง
อาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
โรงแรมหลายแห่ งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดี ยวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถึงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ของสาย
การบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัมและมีความกว้าง
( 9.75นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สู ง ( 18 นิ้ว )
ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตราฐาน
ได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนัก
ส่ วนที่เกิน
กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
สถานที่เข้ าชม

โปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นปิ ดทาการ
หรื อปิ ดโดยมิ ไ ด้แ จ้งล่ ว งหน้า ทางบริ ษ ทั ฯจะคื น เงิ น ค่าเข้าชมตามที่ ระบุ ไ ว้ใ นเอกสารของสถานที่ น้ ัน หรื อสลับ
โปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงั กล่าว แต่เหตุมีการล่าช้า หรื อเหตุหนึ่ งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผล
ทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษทั ฯจะไม่มีการคืนเงินให้แก่ท่านเนื่องจากได้ชาระค่าเข้าชมไป
แล้ว
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย (Lost)
ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบิน
จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง
ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business)
ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ
จะพิจารณาชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่ หมายถึงจะชดเชยตามน้ าหนักกระเป๋ า
คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะ
หากเกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การชดเชยค่าเสี ยหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้น
ท่านต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจา ทางบริษัทถือว่ าท่ านได้
ยอมรับในข้ อตกลงและเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ ข้างต้ นแล้ ว

