
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัทวัร ์AJD259-02 

 
 

สมัผสัดินแดนแห่งอารยะธรรมโลกอาหรบั ท่องตะลุยทะเลทราย และนอนแคมป์ดูดาวท่ีวาริดมั  

ตามรอยโมเสส ณ เทือกเขา เมาน์เนโบ และศิลปะแผนท่ีสมยัโบราณท่ีท าจากแผ่นโมเสก 

ชมปราสาทเครคั ป้อมปราการ แห่งสุดทา้ยของเหล่าอศัวิน ในยุคสงครามโมเสก  

ต่ืนตาต่ืนใจกบัเมืองเพตรา มหานครสีชมพู หน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยโ์ลกยุคใหม่   

ทดลองลอยตวั และพอกโคลน ท่ีทะเลเดดซี ไดต้ามท่ีใจตอ้งการ และพกัโรงแรมท่ีเดดซี  

สมัผสั กรุงอมัมาน มหานครท่ีเก่าแก่อนัดบัตน้ๆของโลกยุคปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ไฮไลท์ จอร์แดน 6 วนั 4 
คนื 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ ต่อท่าน เป็นสกุลเงินไทยบาท (คณะผูเ้ดินทาง 30 ท่าน) 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู ่ต่อท่าน พกัหอ้งเด่ียว จ่ายเพ่ิมท่านละ 

11 – 16 เมษายน 2563  

(วนัหยุดสงกรานต)์ 
45,990.- 5,500.- 

25 – 30 เมษายน 2563 

9 – 14 พฤษภาคม 2563 

 

40,990.- 5,500.- 

26 กนัยายน – 1 ตุลาคม 2563 39,990.- 5,500.- 

3 – 8 ตุลาคม 2563 40,990.- 5,500.- 

รายละเอียดเท่ียวบิน 

สายการบิน วนัท่ีเดินทาง เสน้ทาง เท่ียวบิน เวลาออก เวลาถึง ชัว่โมงบิน 

 

 วนัแรก สุวรรณภูมิ - คูเวต KU 412 11:45 15:10 7.45 ชม. 

วนัแรก คูเวต - อมัมาน KU 563 17:10 18:45 2.35 ชม. 

วนัท่ีหา้ อมัมาน - คเูวต KU 564 19:55 21:55 2.00 ชม. 

วนัท่ีหก คูเวต - สุวรรณภูมิ KU 411 23:00 10:15+1 6.45 ชม. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

วนัท่ี โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม 
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั เย็น 

 วนัแรก กรุงเทพฯ  - คูเวต- อมัมาน  SULAF LUXURY HOTEL  - -   

วนัท่ีสอง  
อมัมาน – เมาทเ์นโบ – มานาบา – 

ปราสาทเครคั – เพตรา 
SELLA HOTEL,       

วนัท่ีสาม เพตรา – ทะเลทรายวาดิรมั RAHAYEP DESERT CAMP        

วนัท่ีส่ี เพตรา – ทะเลเดดซี RAMADA RESORT       

วนัท่ีหา้ ทะเลเดดซี – อมัมาน – คูเวต  -     - 

วนัท่ีหก กรุงเทพฯ - - - - 

 

รายละเอียดการเดินทาง 

วนัแรก กรุงเทพฯ – คูเวต – อมัมาน  

 09.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 เคาเตอร ์S  สายการบิน

คูเวตแอรเ์วย์ เจา้หน้าที่คอยตอ้นรับ และบริการเร่ืองกระเป๋าเดินทาง เช็คอิน และรับเอกสาร

ประกอบการเดินทาง 

11.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคูเวต, โดยสายการบินคูเวตแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี KU412 (บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง พร้อมจอทวีีส่วนตวัทุกที่นั่ง, กระเป๋าจะท าการเช็คทรูจากสนามบินสุวรรณภูมิ จนถึง

สนามบินอมัมานควนีอเลีย (AMM) ประเทศจอร์แดน น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองสูงสุด ทา่นละ 2 ใบ 

น ้าหนักตอ่ใบไมเ่กิน 23 กิโลกรัม และถือขึ้นเคร่ืองไดอ้กีทา่นละ 1 ใบ ไมเ่กิน 7 กิโลกรัม ) 

 15.10 น. เดินทางถึง สนามบินคูเวต (KWI) เปลี่ยนเคร่ืองบินเพื่ อเดินทางสูก่รุงอมัมาน 

 17.10น. น าทา่นออกเดินทางสู ่กรุงอมัมาน โดยสายการบินคูเวตแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี KU563 

 18.45 น. ถึง ทา่อากาศยานอมัมานควีนอเลีย (AMM) ประเทศจอรแ์ดน ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

โดยจะมเีจา้หนา้มาคอยชว่ยอ านวยความสะดวกดา้นวซีา่ใหแ้กค่ณะ ท าการรับกระเป๋าสมัภาระ และ

การตรวจศุลกากร (เวลาทอ้งถิ่ นที่ประเทศจอร์แดนชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชั่วโมง) จากนั้นมีเวลาให ้

ทา่นไดท้ าการแลกเงินสกุลทอ้งถิ่ น และเลือกซ้ือซิมโทรศพัท ์ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดินทางเขา้สู่ที่

พกั  

 ค า่ บริการอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ท่ีพกั SULAF LUXURY HOTEL, AMMAN ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่  

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

วนัท่ีสอง อมัมาน – มานาบา – เมาทเ์นโบ – ปราสาทเครคั – เพตรา 

 เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าทา่นเดินทางสู่ เมืองมาดาบา (MADABA) (ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชั่วโมง) หรือเมืองแห่งโมเสก วา่กนัวา่ที่ น่ีมีงานศิลปะโมเสกที่สวยงามมาก เป็นเมือง

ทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรมที่น่าสนใจแห่งหน่ึงของประเทศจอร์แดน ผูค้นตัง้ถิ่ นฐานอยูท่ี่ น่ีมานานกวา่ 

4,500 ปี ชมโบสถก์รีกออโธ ดอกซ ์แห่งเซนตจ์อรจ์ บนพื้นโบสถม์แีผนที่ท าดว้ยกระเบื้องโมเสก

สีสวยงามจ านวนกว่า 2 ลา้นชิ้ น ซ่ึงมีความส าคญัทางประวัติศาสตร์ของโลก สร้างขึ้ นในสมัย                      

ศตวรรษที่ 6 หรือราว ๆ ปี ค.ศ.600  (พ.ศ.1143) ในยุคไบเซนไทน์ แผนที่ น่ีแสดงใหเ้ห็นพื้นที่ ดินแดน

ศกัด์ิสิทธ์ิตา่ง ๆ ในอดตี เนินเขา หุบเขา หมูบ่า้น ตวัเมือง ครอบคลุม ไปจนถึงปากแมน่ ้าไนล ์ในแถบ

รอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เยรูซาเลม จอร์แดน ทะเลเดดซ ีและอยิีปต ์ 

 

 

 

 

 
  

  จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เขาเนโบ (Mt’ Nebo) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

20 นาที)  ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิที่ต ัง้อยูบ่นเขา สถานที่ซ่ึงเชื่ อกนัวา่น่าจะเป็นบริเวณที่เสียชวีิต และฝังศพ 

ของโมเสส (ศพัทใ์นศาสนายูดาห์ และศาสนาคริสต)์ หรือ นบีมูซา (ศพัทใ์นศาสนาอิสลาม )ผูน้ า

ชาวยิวเดินทางจากอยิีปต ์ไปยงัเมืองคานาอนั และเป็นผูน้ าค าสอนบญัญติัสิบประการของ พระยะโฮ

วาหล์งมาเผยแผสู่ม่นุษย ์ชม โบสถอนุ์สรณโ์มเสส ที่สรา้งขึ้นเพื่ อเป็นที่ระลึกถึงโมเสส อนุสรณแ์ห่ง

น้ีสันนิษฐานวา่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 300-400 ในยุคไบเซนไทน์   ตอนตน้คริสตศ์กัราช ภายในเป็น

พิพิธภณัฑข์นาดยอ่มเกบ็ส่ิงของตา่ง ๆ ที่ขุดพบในบริเวณน้ี พรอ้มทัง้มภีาพถา่ย ใหท้า่นชมวิว และเกบ็

ภาพที่จะมองเห็นทศันียภาพทัง้แมน่ ้าจอร์แดน ทะเลเดดซี นครเจริโค เมืองเบธเลแฮม และเมือง

เยรูซาเลม็ หรือดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ 

 

  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเดินทางสู่ เมืองอัล-คารัค (AL-KARAK) (ระยะทาง 155 กิโลเมตร ใช ้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองคารัค ตัง้อยูบ่นที่ราบสูงขนาดใหญ ่เพลิดเพลินกบัทศันียภ์าพอนั

งดงามระหวา่งทางขึ้นเขา โดยเฉพาะบริเวณ “แกรนดแ์คนยอนแห่งจอรแ์ดน” ชม ปราสาทเครคั 

(KERAK CASTLE) ที่ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1142 โดยในอดีตเคยเป็นหน่ึงในเมืองศูนยก์ลางของ

นักรบครูเสด เพื่ อควบคุมเสน้ทางส าหรับตอ่สูใ้นสงครามครูเสด ทัง้จากทางเหนือและใต ้กบักองทพั

มุสลิมจนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1187 ไดถู้กนักรบมุสลิมเขา้ท าลายโดยภายใตก้ารน าทพัของซาลาดิน 

   
 

  จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองเพตรา (ระยะทาง 138 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่ีพกั SELLA HOTEL, PETRA ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีสาม เพตรา – วาดิรมั  

 เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

   น าทา่นชม เมืองเพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพูที่แกะสลกัขึ้นจากภูเขาทัง้ลูก สถานที่แห่งน้ีตัง้อยู่

ระหวา่งทะเลเดดซ ีกบัอา่วอะกาบะ ซ่ึงซอ่นตวัซอ่นตวัอยูภ่ายใตอ้อ้มกอดของหุบเขาวาด ีมูซา ที่ สูง

ชนัประดุจเป็นปราการอนัย่ิงใหญถู่กลืมเลือนไป จากความทรงจ าของผูค้นและสูญหายไปจากแผนที่

นานนับพนัปี จนกระทัง้ในปี ค.ศ. 1812 (พ.ศ. 2355) เม่ือมนีักส ารวจชาวสวิตเซอร์แลนด ์โยฮนัน์ 

ลุควิก บวร์กฮาร์ท เดินทางผา่นมาพบเห็นและออกมาเขยีนหนังสือ เลา่ขานถึงความสวยงามและความ

มหัศจรรยข์องนครแห่งน้ี เพตราแห่งน้ีจึงเร่ิมปรากฏแกส่ายตาชาวโลกอกีครั้งและในปี ค.ศ.1985 

(พ.ศ. 2528) องคก์ารยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหเ้พตรา เป็นเมืองมรดกโลก โดยกล่าวอธิบายไวว้ ่า             

"เป็นหน่ึงในส่ิงที่ล ้าค่ามากที่ สุดของมรดกทางวฒันธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ" (one of the most 

precious cultural properties of man's cultural heritage) และยงัไดร้ับคดัเลือกเป็นหน่ึงในเจด็ส่ิง

มหศัจรรยข์องโลกอกีดว้ย ใหท้า่นนั่งมา้ลดัเลาะไปตามพื้นหินและทรายกวา่ 600 เมตร  



 
 
 
 
 
 
 

 

  (คา่น่ังมา้รวมอยูใ่นคา่บริการแลว้ ทัง้น้ีโปรดเตรียมคา่ทิปส าหรับคนจูงมา้ตามธรรมเนียม ทา่นละ 5 

JOD (ดีน่า จอร์แดน) ตอ่เท่ียว และแนะน าใหเ้ตรียมผา้ปิดจมูกติดตวัไปดว้ย ราคาทวัร์ไมร่วมรวมคา่ข่ี

อูฐ ข่ีลา รถมา้ลาก สนใจกรุณาติดตอ่หวัหนา้ทวัร์) 

               

 

 

 

 

 

 

 
   

  มุง่หนา้ไปในเสน้ทางมหศัจรรยท์ี่ทางเขา้ออกของเมืองเพตรา พรอ้มชมทศันียภาพรอบขา้งที่ เป็นภูเขา

ทั้งสองฝั่งที่ มีรูปร่างหน้าตาต่างกันออกไป จากนั้นเดินเทา้เขา้สู่เมืองบริเวณซอกเขาเรียกว่า

ซิค SIQ เป็นหุบเขาสูงกวา่ 250 ฟุต ที่เกิดจากการแยกตวัของเปลือกโลกและการกดัเซาะของน ้าเม่ือ

หลายลา้นปีกอ่นจนเกิดเป็นชอ่งทางเดินเลก็ ๆ ระหวา่งหุบเขา ชมสีสนัความสวยงามของหินสีตา่ง ๆ 

ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ และยงัมภีาพศิลปะแกะสลกัจากภูเขา อาทิ รูปป้ันแกะสลกัตา่ง ๆ เชน่ รูปป้ัน

เทพเจา้ตา่ง ๆ รูปกองคาราวานอูฐ, รูปชาวนาบาเทยีน, ทอ่ส่งล าเลยีงน ้าเขา้สู่เมือง ฯลฯ อกีมากมาย 

เขา้เขตหน้าผาสูงชัน้สองขา้งทางสู่มหานครแห่งศิลาทรายสีชมพู ต่ืนตาต่ืนใจกบัความสวยงามของ 

มหาวิหารศกัด์ิสิทธ์ิ เอล-คาซเนท ์(EL-Khazneh / Treasury) สถานที่แห่งน้ีถูกสันนิษฐานวา่  

สร้างในราวศตวรรษที่  1 - 2 โดยผูป้กครองเมืองในเวลานั้นมหาวิหารถูกแกะสลกัจากภูเขาสีชมพู                

ทัง้ลูก อยา่งกลมกลืนไดส้ดัส่วนและสวยงามน่าอศัจรรย ์เป็นอาคารสองชัน้ อยา่งน่าทึ่ ง สนันิษฐาน

วา่เดิมทสีรา้งโดยชาวนาบาเธียน อิสระในการเดินชมและเกบ็ภาพบรรยากาศ 

 เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ เขตอุทยานวาดิรมั (WADI RUM) (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ทะเลทรายแห่งน้ีในอดตีเป็นเสน้ทางคาราวาน จากประเทศซาอุฯเดินทาง

ไปยงัประเทศซีเรียและปาเสลไตน์ (เคยเป็นที่อยูอ่าศยัของชาวนาบาเทยีน กอ่นที่จะยา้ยถิ่ นฐานไป

สรา้งอาณาจกัรอนัย่ิงใหญท่ี่เมืองเพตรา) น าคณะเขา้ที่แคมป์ที่พกัเพื่ อท าการเชค็อิน 

 ค า่ บริการอาหารค า่ แบบ บาบีคิว บุฟเฟต ์ท่ีหอ้งอาหารของแคมป์ท่ีพกั 

 ท่ีพกั RAHAYEP DESERT CAMP, WADI RUM หรือเทียบเท่า (ห้องพักที่ แคมป์เป็นแบบ Deluxe Tent 

สะดวกสบาย มหีอ้งน ้าทนัสมยัในตวั ทัง้น้ีไฟฟ้าส่วนกลางจะปิดเวลาประมาณ 4 ทุม่ตรง เพื่ อใหลู้กคา้ออกมาชม

บรรยากาศดาวบนทอ้งฟ้าไดอ้ยา่งชดัเจน แตภ่ายในหอ้งยงัสามารถเปิดไฟไดจ้นถึงประมาณเที่ยงคืน) 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

วนัท่ีส่ี วาดิรมั – เดดซี 

 เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของแคมป์ท่ีพกั 

  น าคณะนั่งรถกระบะเปิดหลงัคารับบรรยากาศทอ่งทะเลทรายที่ถูกกลา่วขานวา่สวยงามที่สุดของโลก  

แหง่หน่ีง ดว้ยเมด็ทรายละเอยีดสีสม้อมแดง ปรับเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย ์ในสงครามอาหรับ 

ระหวา่งปี ค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นฐานบญัชาการรบของนายทหารชาว

องักฤษ ทอี ีลอวเ์รนซ ์และเจา้ชายไฟซาล ผูน้ าแหง่ชาวอาหรับ ร่วมรบขบัไลก่องทพัออตโตมนั  ที่เขา้

มารุกรานเพื่ อครอบครองดินแดน และต่อมายังไดถู้กใชเ้ป็นสถานที่ ในการถ่ายท าภาพยนตร์             

ฮอลลวูีด เร่ือง “LAWRENCE OF ARABIA” (และในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวลัออสการ์ได ้

ถึง 7 รางวัล และรางวลัจากสถาบนัอื่ นๆ อีกกว่า 30 รางวลั น าแสดงโดย PETER O'TOOLE, 

OMAR SHARIF น าคณะทอ่งทะเลทรายตอ่ไปยงั ภูเขาคาซารี ชมภาพเขยีนแกะสลกักอ่น 

  ประวติัศาสตร์ที่ เป็นภาพแกะสลกัของชาวนาบาเทียนที่  แสดงถึงเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัต่างๆ            

และรูปภาพตา่งๆ ผา่นชมเตน็ทช์าวเบดูอิน ที่อาศยัอยูใ่นทะเลทราย (โปรดเตรียมคา่ทิปคนขบัรถตาม

ธรรมเนียม ทา่นละ 2 JOD (ดีนา่ จอร์แดน)  
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  น าท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (Dead Sea) (ระยะทางประมาณ 326 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ  4 ชั่ วโมง) ทะเลที่ ถูกบนัทึกลงในหนังสือกินเนสบุควา่เป็นจุดที่ต ่ าที่ สุดในโลก ต ่ ากว่า

ระดบัน ้าทะเลถึง 400 เมตร และมคีวามเคม็ที่สุดในโลกมากกวา่ 20 เปอร์เซน็ตข์องน ้าทะเลทัว่ไปท า

ใหไ้มม่ส่ิีงมชีวีิตอาศยัอยูไ่ดใ้นทอ้งทะเลแหง่น้ี 

กลางวนั      บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  น าทา่นเดินทางเขา้สู่โรงแรมที่พกัเพื่ อท าการเชค็อิน จากนั้นใหท้า่นอิสระในการลงเลน่น ้าทะเลและ

พิสูจน์ความจริงวา่ทา่นสามารถลอยตวัในน ้าทะเลแห่งน้ีไดจ้ริงหรือไม่ ใหท้า่นเลือกบ ารุงผิวพรรณโดย

การพอกโคลนจากทะเลเดดซ ีหรือเลือกพกัผอ่นตามอธัยาศยัภายในบริเวณโรงแรมที่พกั  

   



 
 
 
 
 
 
 

 

  (การลงเลน่น ้าในทะเลนั้น มีวิธีขัน้ตอนการลงเลน่ และขอ้ควรระวังตา่ง ๆ ควรฟังค าแนะน าจาก

มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่ีพกั RAMADA RESORT, DEAD SEA ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหา้ ทะเลเดดซี – อมัมาน 

 เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  จากนั้นทา่นเดินทางสู ่กรุงอมัมาน เมืองหลวงของจอร์แดน (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชั่วโมง) ถือเป็นเมืองที่มผูีค้นอาศยัอยูม่าตัง้แตอ่ดตีจนถึง ปัจจุบนั และมคีวามเกา่แกท่ี่สุด

เมืองหน่ึงของโลก น าทา่นชมเมืองหลวง กรุงอมัมาน เมืองหลวงที่ต ัง้อยูบ่นภูเขา 7 ลูก 

 และมปีระวติัศาสตร์ยาวนานมากกวา่ 6,000 ปี ผา่นชมยา่นเมืองเกา่,เมืองใหม,่ ยา่นธุรกิจ, ตลาดใจ

กลางเมือง, ยา่นคนรวย ฯลฯ ชม ป้อมปราการแห่งกรุงอมัมาน (Amman Citadel) บนยอดเขา

สูงสุดในกรุงอมัมาน ถูกสรา้งขึ้น เพื่ อเป็นจุดสังเกตเหตุบา้นการเมืองตา่ง ๆ รอบเมือง แมจ้ะเหลือ

เพียงซากปรักหักพงัแตย่งัสวยงาม และมีอายุยอ้นกลบัไปตัง้แตส่มยัยุคหิน เผยใหเ้ห็นอิทธิพลดา้น

สถาปัตยกรรมที่มาจากยุคเหลก็ รวมถึงยุคโรมนั ยุคไบแซนไทน์ และยุคอุมยัยะฮ ์ชม วิหารเฮอรคิ์ว

ลิส (Temple of Hercules) ที่ สร้างขึ้ นระหว่างปี ค.ศ.162-166 (พ.ศ. 705-709) วิหารแห่งน้ี        

มขีนาดใหญก่วา่วิหารที่อยูใ่นโรมโบราณเสียอกี เดินผา่นทางเขา้ที่ เป็นแนวเสาระเบียงไปยงัสถานที่

ศกัด์ิสิทธ์ิขา้งใน จากนั้นเคลื่ อนตวัไปที่ หินขนาดใหญท่ี่อยูบ่ริเวณปลายหนา้ผา ตรงน้ีจะเป็นจุดชมวิว 

พาโนรามาอนัสวยงามของเมือง ใกลก้นันั้นมมืีอรูปก าป้ันขนาดใหญท่ี่ท าจากหินออ่นเผยใหเ้ห็นความ

ขาวโพลนจนแทบไมม่เีลือด  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

จากนั้นผา่นชม พระราชวงัของพระมหากษตัริยอ์บัดลุลาหท่ี์สอง (Raghadan Palace) ที่ต ัง้อยู่

บนภูเขามที าเลที่สวยงามที่สุดในกรุงอมัมาน และมทีหารคอยเฝ้าดูและตรวจตราอยา่งเขม้งวด   

  ชม โรงละครโรมนั อายุกวา่ 2,000 ปี ที่ครั้งหน่ึงเคยเป็นศูนยก์ลางของนครอมัมาน แตปั่จจุบนักย็งั

ท าใหผู้ท้ี่พบเห็นไดท้ึ่ งกบัการวางแผนทางดา้นงานวิศวกรรมของโรมนั อนัชาญฉลาดและมีดีไซน์ที่            

น่าจดจ า โรงละครโรมนั แห่งน้ีเป็นหน่ึงในแหลง่ทอ่งเที่ยวที่สวยงามมากที่ สุดในอมัมาน โ รงละคร             

มคีวามลาดเอยีงลึกลงไป เอื้อใหเ้สียงที่ไดยิ้นรอบตวันั้นมคุีณภาพเยี่ยม การออกแบบสุดสรา้งสรรคน้ี์

สามารถบรรจุคนไดป้ระมาณ 6,000 คน สันนิษฐานวา่น่าจะถูกสรา้งขึ้นระหวา่งปี ค.ศ. 161-180 

(พ.ศ. 704-723) สมยัการปกครองของ แอนโทนิอุส ปิซุส (Antoninus Pius)   

   
 

  

 

   

 

 

 

  

 ชม ย่านตลาดเก่า ของเมืองอมัมาน ประเทศจอร์แดน ซ่ึงตัง้อยูใ่นเขตเมืองเกา่ ไมไ่กลจากโรมนั       

เธียเตอร์ ตลาดจะเร่ิมคึกคกั เร่ิมเปิดกห็ลงัเที่ ยงวันไปแลว้ ตลาดที่ น่ีมีท ัง้ของสด ของแหง้อาหาร 

เคร่ืองใชไ้มส้อย เส้ือผา้เคร่ืองนุงห่ม ผกั ผลไม ้ถ ั่วงา ถั่วตา่งๆ เคร่ืองเทศ ขนมปังหลากหลายชนิด

มาก ขนมหวานที่ท าจากธญัพืช รา้นน ้าผลไมจ้ะมปีระปรายบางรา้นขายชา กาแฟดว้ย บางรา้นขาย

เฉพาะน ้าผลไม ้อาหารฟาสฟู๊ ดของที่ น่ีคือรา้นขายเคบับหรืออาหารประเภทแป้งห่อเน้ือ อกีร้านที่มี

เยอะไมแ่พก้นัคือ รา้นขายน ้าหอม ที่มที ัง้แบบปรุงมาส าเร็จ บรรจุขวดแลว้ และแบบที่ใหลู้กคา้เลือก

ปรุงกลิ่น                เอาเอง และที่ น่ีจะเห็นแตผู่ช้ายเทา่นั้นที่ท างานนอกบา้น เพราะไมอ่นุญาติให ้

ผูห้ญิงท างานนอกบา้น และที่ส าคญัเวลาเราจะถา่ยภาพบุคคลจะตอ้งขอเจา้ตวัเขากอ่นทุกครั้ง เพราะ

ที่น่ีไมช่อบใหใ้ครถา่ยภาพโดยเฉพาะอยา่งย่ิงผูห้ญิง  

กลางวนั    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสู่ ท่าอากาศยานควีนอเลีย เพื่ อท าการเชค็อินไฟลท์ เดินทางกลบั

สูก่รุงเทพฯ  

 18.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคูเวต, โดยสายการบินคูเวตแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี KU564 (บริการอาหาร

วา่งและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง น ้าหนักกระเป๋าสูงสุดทา่นละ 2 ใบ ใบละไมเ่กิน 23 กิโลกรัม) 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 22.00 น. เดินทางถึงสนามบินคูเวต เปลี่ยนเคร่ืองบิน เพื่ อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  

 23.25 น. น าทา่นออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินคูเวตแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี KU411 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

 

วนัท่ีหก คูเวต – กรงุเทพฯ 

 10.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

**************** End of Program ****************** 

****โปรแกรมอาจมกีารเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั**** 

**ราคาอาจมกีารปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัที่ปรับขึ้นลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ  

และที่มเีอกสารยืนยนัเทา่นั้น โดยราคาที่เสนอคิด ณ วนัที่ 1 ธนัวาคม 2562 ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพ่ือทราบ 

o ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีริการเฉพาะบางโรงแรมเทา่นั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะน าใหท้า่น เปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

o ที่พกัตามที่ระบุในรายการ เป็นมาตราฐานทอ้งถิ่นของประเทศจอร์แดนระดบั 4 ดาว ซ่ึงอาจมคีวามแตกตา่งจากระดบั

สากล (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีที่ไมส่ามารถเขา้พกัที่เมืองนั้น ๆ ได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งาน

แสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ  

o กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคืนเงินได ้และไมส่ามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัช ัน้ประหยดั แบบหมูค่ณะ (เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ) โดยสายการบินคูเวตแอร์เวย ์

น ้าหนักกระเป๋าเดินทางสูงสุดทา่นละ 2 ใบ ใบละไมเ่กิน 23 กิโลกรัม และกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) ทา่นละ

1 ใบ น ้าหนักไมเ่กิน 7 ก.ก.  

✓ คา่ภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

✓ คา่รถปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถที่ช  านาญเสน้ทาง  

✓ คา่ที่พกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู)่ ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดบัเดยีวกนั 

✓ คา่อาหารทุกม้ือตามระบุ, คา่พาหนะ หรือรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเที่ยว, คา่เขา้ชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ 

✓ คา่วซีา่ประเทศจอร์แดนแบบทอ่งเที่ยวหมูค่ณะ  



 
 
 
 
 
 
 

 

✓ คา่ประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุแบบหมูค่ณะวงเงินคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศสูงสุด 5 แสนบาท /และเสียชวีิต

เน่ืองจากอุบติัเหตุสูงสุด 2 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ (ประกนัภยัไมค่รอบคลุมผูท้ี่อายุเกิน 80 ปี)  

✓ ไกดท์อ้งถิ่น ผูม้ปีระสบการณ ์คอยดูแลและใหค้วามรู ้ตลอดการเดินทาง (ไมร่วมคา่ทิป) 

✓ หวัหนา้ทวัร์ (ไกดไ์ทย) ผูม้ปีระสบการณน์ าเที่ยว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมร่วมคา่ทิป) 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% ฯลฯ (ส าหรับกรุ๊ปสว่นตวัเทา่นั้น) 

 คา่ท าเอกสารผูถ้ือตา่งดา้ว และ คา่วซีา่ที่มคีา่ธรรมเนียม 

 คา่พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม ทา่นผูเ้ดินทางทุกทา่นจะตอ้งดูแลทรัพยสิ์นของทา่นดว้ยตนเอง ตามธรรมเนียมการเขา้

พกัในโรงแรมทุกแห่ง หากทา่นใหพ้นักงานยกกระเป๋าไปส่งที่หอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋าจะไดร้ับทิปตอบแทนเม่ือ

ใหบ้ริการขัน้ต ่า 1 JOD หรือเทยีบเทา่ ตอ่กระเป๋า 1 ใบ (แนะน าใหทุ้กทา่นรับผิดชอบกระเป๋าของตนเองเพื่ อความ

สะดวก, รวดเร็ว และปลอดภยั) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอ่ืน ๆ เชน่ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, มินิบาร์และทวีชีอ่งพิเศษ ฯลฯ ที่ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ และทางบริษัทขอเรียนใหท้า่นทราบวา่รายการทวัร์ไมม่บีริการแจก

น ้าด่ืมระหวา่งวนัออกทวัร์    

 คา่ขี่ลา, ขี่อูฐ และรถมา้ลาก ที่เพตรา ฯลฯ  

 คา่ทิปมา้ที่เมืองเพตรา ทา่นละ 5 JOD  

 คา่ทิปคนขบัรถจี๊ปที่ทะเลทรายวาริดมั ทา่นละ 2 JOD  

 คา่ทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถิ่น เพื่ อเป็นสินน ้าใจตามธรรมเนียม ขัน้ต า่ 30 USD ต่อท่าน ตลอดทริป 

 คา่ทิปส าหรบัหวัหนา้ทวัร์ไทย เพื่ อเป็นสินน ้าใจตามธรรมเนียม ขัน้ต า่ 600 บาท ต่อท่าน ตลอดทริป 

 

เอกสารประกอบขอวีซ่าเขา้ประเทศจอรแ์ดน 

• ส าเนาหนังสือเดินทาง (SCAN) แบบชดัเจน มอีายุเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน พรอ้มมหีนา้วา่งส าหรับประทบัตราเขา้

ออกเมืองอยา่งนอ้ย 2 หนา้ (***ส าคญัมาก กรุณาอยา่ ขดีเขยีน, แปะสติกเกอร์, ป๊ัมสญัลกัษณ์อะไรกต็ามลงใน

เลม่พาสปอร์ต, หรือท าพาสปอร์ตฉีกขาด เพราะอาจมผีลท าใหท้า่นถูกปฏิเสธ เขา้-ออก ประเทศ***) 

 

การช าระเงิน  

งวดท่ี 1 : ส าหรบัการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (ภายใน 3 วนั หลงัการจอง) 

พรอ้มส าเนาหนงัสือเดินทาง  (***ส าคญัมาก กรุณาอยา่ ขดีเขยีน, แปะสติกเกอร์, ป๊ัมสญัลกัษณอ์ะไรก็

ตามลงในเลม่พาสปอร์ต, หรือท าพาสปอร์ตฉีกขาด เพราะอาจมผีลท าใหท้า่นถูกปฏิเสธ เขา้-ออก ประเทศ***) 

งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 



 
 
 
 
 
 
 

 

หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั  

 

กรณียกเลิก  

o ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 60 วนั ไมเ่กบ็คา่ใชจ้า่ย (กรณียงัไมไ่ดม้คีา่ใชจ้า่ยใด ๆ เกิดขึ้น)   

o ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45-59 วนั หกัคา่มดัจ า 5,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี 

o ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั หกัคา่มดัจ าทัง้หมด + คา่ใชจ้า่ยอ่ืน (ถา้ม)ี 

o ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ทัง้หมด 

o ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 วนั ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ทัง้หมด 

o ผูเ้ดินทางที่ไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยื่ นเอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้า่ย 100%  

o กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ีทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที่เกิดข้ึนจริง 

o กรณีมีการย่ืนวีซ่าแลว้ถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที่ เกิดขึ้น

จริง เชน่ คา่วซีา่และคา่บริการยื่ นวซีา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่ยกเลิกลา่ชา้จากทางโรงแรม เป็น

ตน้   

 

หมายเหตุ 

1. เม่ือทา่นไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท จะ

ถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณี ที่ ผูเ้ดินไมถ่ึง 20 ทา่น แตไ่มน่อ้ยกวา่ 16 ทา่น และลูกคา้ยงัยืนยนั

ความประสงคท์ี่จะเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาทวัร์เพิ่ม 3,000 บาทตอ่ทา่น โดยเป็นการเรียกเกบ็และ

ตอ้งไดร้ับความยินยอมจากทุกทา่นในคณะ หรือทางบริษัทยินดคีืนเงินโดยหกัเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดขึ้นตามจริงซ่ึงใน

กรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดคีืนเงิน ภายใน 3 วนัท าการ หรือจดัเสนอทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 

3. กรณีท่ีลูกคา้ยกเลิกการเดินทาง และมกีารคืนมดัจ า จะด าเนินการคืนเงินภายใน 14 วนั ตามเง่ือนไขทางบริษัท 

4. กรณีท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใด ๆ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยและช าระเงินลว่งหนา้เบด็เสร็จกบั

บริษัทตวัแทนในตา่งประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้

ทราบกอ่นการเดินทาง 

5. กรณีสถานท่ีท่องเท่ียวใด ๆ ท่ีระบุในโปรแกรมปิดท าการ เน่ืองจากโปรแกรมทวัร์เป็นการเสนอขายลว่งหน้า 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชม โดยจะจดัหาสถานที่ทอ่งเที่ยวอ่ืน ๆ เพื่ อทดแทนเป็นล าดบัแรก 

หรือคืนคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดินทางแทน 



 
 
 
 
 
 
 

 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการรายละเอยีดทอ่งเที่ยวประการ กรณีที่ เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั อาทิ 

การลา่ชา้ของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การกอ่จราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร 

ฯลฯ ทัง้น้ีจะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากที่สุด 

7. กรณีท่านถูกปฎิเสธเขา้ / ออก เมือง จากดา่นตรวจคนเขา้/ออกเมือง บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึ้น 

และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ที่ทา่นช าระมาแลว้  หากทา่นถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิด

กฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

8. ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เลม่สีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไมร่ับผิดชอบ 

หากทา่นถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักทอ่งเที่ยวใชห้นังสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เลม่สีเลือดหมู 

9. การขอท่ีนัง่ LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที่มีคุณสมบติัตามที่สายการบิน

ก าหนด เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วใน

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการใหท้ี่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หน้าที่สายการบินตอนเวลาที่ เชค็อิน

เทา่นั้น 

10. โรงแรมท่ีพกั ในจอร์แดนสว่นใหญม่เีคร่ืองปรับอากาศ แตท่ี่พกัในเขตอุทยานแห่งชาติ ทะเลทรายวาดิรับส่วนใหญจ่ะ

มีเพียงฮีทเตอร์ใหค้วามอบอุ่นเน่ืองจากเป็นพื้ นที่ ทะเลทรายที่มีอากาศเย็นในช่วงกลางคืน และหอ้งพัก 3 ท่าน  

(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมกีารจดัเป็น 2 เตยีง และ SOFA BED ซ่ึงมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้า่น

ไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ หรืออาจไมส่ามารถจดัหอ้งที่พกัแบบ 3 เตยีงได ้ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่

ละโรงแรม 

11. กรณีเดินทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง (Land Only) ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและ

มาเที่ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการ

มาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญเ่กิดความลา่ชา้หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตุ

ใดๆกต็าม 

12. ตัว๋เคร่ืองบิน 

a. ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากทา่นตอ้งการเลื่ อนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้า่ยส่วนตา่งที่สายการบินเรียกเกบ็โดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด  ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได  ้และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบินเทา่นั้น (ในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นั้น) 

b. ทา่นที่จะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพื่ อขอค ายืนยนัวา่ทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง 

แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยืนยนัจากพนักงาน  แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่

สามารถรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆที่เกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได  ้

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 

o กรุณางดน าของมคีม ทุกชนิด ใสใ่นกระเป๋าใบเลก็ที่จะถือขึ้นเคร่ืองบิน เชน่ มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเดด็ขาด 

o วตัถุที่ เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจ

อยา่งละเอยีดอกีครั้ง โดยจะอนุญาตใหถ้ือขึ้นเคร่ืองไดไ้มเ่กิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กิน 100 ml. แลว้ใส่รวม

เป็นที่ เดยีวกนัในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงตอ่เจา้หน้าที่รักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือน

ระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

o หากทา่นซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้

และหา้มมรี่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

o ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 23 กิโลกรัม ตอ่ 1 ใบ (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแตล่ะสายการบิน) การเรียกเกบ็คา่ระวางน ้าหนักเพิ่ ม

เป็นสิทธ์ิของสายการบินที่ทา่นไมอ่าจปฎิเสธได ้หากน ้าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกวา่ที่สายการบินก าหนด 

o ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได  ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กิน 7 กิโลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวัด  “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” 

(Centimeter) 

o ในบางรายการทวัร์ ที่ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้น้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแตส่ายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับภาระความรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนัก

สว่นเกิน 

o กระเป๋าและสมัภาระที่มลีอ้เลื่ อนและมขีนาดใหญเ่กินไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 

o ของมคีา่ทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย 

สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจริง ทัง้น้ีจะชดเชยสูงสุดไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณี

เดินทางชัน้ธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

o กรณีกระเป๋าใบใหญเ่กิดการสูญหายระหวา่งการทอ่งเที่ยว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใชร่ะหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการ

เดินทางที่บริษัททวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไมค่รอบคลุมคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญสู่ญหาย ทุกทา่นตอ้งดูแลและ

ระวงัทรัพยสิ์นสว่นตวัของทา่น 

o กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบชดเชยคา่เสียหายใหท้า่นได ้ดงันั้น

ทา่นตอ้งระวงัทรัพยสิ์นสว่นตวัของทา่น 

 

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


