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จอรแ์ดน ไฮไลท์  6 วนั 3 คืน 
บินตรง โดย Royal Jordanian (RJ) 

เทือกเขาเนโบ เทีย่วดนิแดนอารยะธรรมโลกอาหรบั ตามรอยโมเสส หรอื นบมีซูา 
เมืองมาดาบา ชมแผนทีโ่บราณ จากศลิปะแผ่นโมเสก 

ปราสาทเครคั ชม ป้อมปราการสุดแขง็แกร่งของเหล่าอศัวนิ ในยุคสงครามครเูสด  
เมืองเพตรา ตื่นตากบัมหานครสชีมพ ู1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยโ์ลกยุคใหม่   

วาริดมั ท่องทะเลทราย นอนแคมป์ ดดูาว  
ทะเลเดดซี ลอยตวั พอกโคลน นอนชมทะเล 

เจราช นครพนัเสา ดา่นหน้าแห่งอาณาจกัรโรมนั  
กรงุอมัมาน มหานครเก่าแก่อนัดบัตน้ๆของโลกยุคปัจจบุนั 
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โปรแกรมการเดินทาง 
 

วนัแรก : กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู)                    
 (-/- /-) 

20.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคาเตอร ์สายการบิน รอยลั จอรแ์ดน (RJ) เจา้หน้าทีค่อยต้อนรบั และบรกิาร
เรื่องกระเป๋าเดนิทาง เชค็อนิ และรบัเอกสารประกอบการเดนิทาง 

 

วนัท่ีสอง : กรงุเทพฯ – อมัมาน – เมืองมาดาบา ชมโบสถเ์ซนจอรจ์ - เขาเนโบ ชม โบสถอนุ์สรณ์โมเสส แห่ง - ปราสาทเครคั – 
เพตรา                      (-/L/D) 

00.15 น. ออกเดนิทางสู่ กรงุอมัมาน โดยสายการบิน รอยลั จอแดน เท่ียวบินท่ี RJ183 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง พรอ้มจอทวีสี่วนตวั

ทุกทีน่ัง่, น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่องสงูสุด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 23 กโิลกรมั/ต่อใบ และถอืขึน้เครื่องไดอ้กี 1 ใบ ไม่เกนิ 7 กโิลกรมั 

) 
05.10 น. ถงึ ท่าอากาศยาน อมัมานควีนอเลีย (AMM) ประเทศจอรแ์ดน เจา้หน้าทีช่่วยอ านวยความสะดวกทางดา้นวซี่าและพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืง หลงัรบักระเป๋าสมัภาระและการตรวจศุลกากร (เวลาทีป่ระเทศจอรแ์ดนชา้กว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง แนะน าใหทุ้กท่านตัง้เวลาเป็น
เวลาทอ้งถิน่ทนัททีีไ่ปถงึ เพือ่ความเขา้ใจทีต่รงกนั) จากนัน้มเีวลาใหท้่านไดท้ าการแลกเงนิสกุลทอ้งถิน่ และเลอืกซื้อ   ซมิโทรศพัท ์ไดเ้วลา
อนัสมควรน าคณะเดนิทางสู่เมอืงเนโบ ระหว่างทางน าท่านแวะทานอาหาร พรอ้มชา กาแฟ ยามเชา้ทีภ่ตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

 

เดินทาง ไฟลท์ ต้นทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถึง 

ขาไป RJ 183 สุวรรณภมิู อมัมาน 00:25 05:10 

ขากลบั RJ 182 อมัมาน สุวรรณภมิู 02:15 15:15 

นท่ี โปรแกรมทวัร ์ โรงแรม เมือง 
อาหาร 

เช้า กลางวนั เยน็ 
1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

Check-in เวลา 21:00 น. --- --- --- --- 
 

2 กรุงเทพฯ – อมัมาน - เขาเนโบ ชม โบสถอ์นุสรณ์
โมเสส – เมอืงมาดาบา ชมโบสถ์เซนจอรจ์ - ปราสาท
เครคั – เพตรา 

PETRA CASTLE 
หรอืระดบัเดยีวกนั 

PETRA 
   

3 ชมนครเพตรา – ทะเลทราย วาดริมั  AL SULTANA LUXURY 
CAMP หรอืระดบัเดยีวกนั 

WADI RUM 
   

4 ทะเลทราย วาดริมั – นัง่รถปิคอพัแบบ4x4WD ท่อง
ทะเลทราย – เดดซ ี

GRAND EAST  
หรอืระดบัเดยีวกนั 

DEAD SEA 
   

5 เดดซ ี– เจราช เมอืงพนัเสา - กรุงอมัมาน – ป้อม
ปราการแหง่กรงุอมัมาน – โรงละครโรมนั – ชอ็ปป้ิง - 
สนามบนิอมัมาน Check-in เวลา 22:00 น. --- --- 

  
--- 

  6 สนามบนิอมัมาน - สนามบนิสวุรรณภูม ิ
--- --- 

 
--- --- 
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เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เขาเนโบ (Mt’ Nebo) (ระยะทาง 32 กโิลเมตร เดนิทางประมาณ 40 นาท)ี ดนิแดนศกัดิส์ทิธิเ์นินบนเขาทีเ่ชื่อกนัว่า
น่าจะเป็นบรเิวณทีเ่สยีชวีติ และฝังศพ ของ โมเสส (ศพัทใ์นศาสนายดูาห ์และศาสนาครสิต)์ หรอื นบีมูซา (ศพัทใ์นศาสนาอสิลาม) ผูน้ าชาวยวิเดนิทาง
จากอยีปิต์ ไปยงัเมอืงคานาอนั และเป็นผูน้ าค าสอนบญัญตัสิบิประการของ พระยะโฮวาห์ลงมาเผยแผ่สู่มนุษย์ ชม  โบสถอ์นุสรณ์โมเสส ที ่สรา้งขึน้
เพื่อเป็นทีร่ะลกึถงึโมเสส อนุสรณ์แห่งนี้สนันิษฐานว่าสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 300-400 ในยุคไบเซนไทน์ ตอนต้นครสิต์ศกัราช ภายในเป็นพพิธิภณัฑ์ขนาด
ย่อมเกบ็สิง่ของต่าง ๆ ทีขุ่ดพบในบรเิวณนี้ พรอ้มทัง้มภีาพถ่าย ใหท้่านชมววิ และเกบ็ภาพทีจ่ะมองเหน็ทศันียภาพทัง้แม่น ้าจอร์แดน ทะ เลเดดซ ีนคร
เจรโิค เมอืงเบธเลแฮม และเมอืงเยรซูาเลม็ หรอืดนิแดนศกัดิส์ทิธิ ์

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองมาดาบา (Madaba) (ระยะทาง 10 กโิลเมตร เดนิทางประมาณ 20 นาท)ี หรอืเมอืงแห่งโมเสก ว่ากนัว่าที่นี่มงีาน
ศลิปะโมเสกทีส่วยงามมาก เป็นเมอืงท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมทีน่่าสนใจแห่งหนึ่งของประเทศจอร์แดน ผูค้นตัง้ถิน่ฐานอยู่ทีน่ี่มานานกว่า 4,500 ปี  
ชม โบสถ์กรีกออโธ ดอกซ์ แห่งเซนต์จอร์จ บนพื้นโบสถ์มีแผนที่ท าด้วยกระเบื้องโมเสกสีสวยงามจ านวนกว่า 2 ล้านชิ้น ซึ่งมคีวามส าคญัทาง

ประวตัศิาสตร์ของโลก สรา้งขึน้ในสมยั ศตวรรษที ่6 หรอืราว ๆ ปี ค.ศ.600  (พ.ศ.1143) ในยุคไบเซนไทน์ แผนทีน่ี่แสดงใหเ้หน็พืน้ทีด่นิแดนศกัดิส์ทิธิ ์
ต่าง ๆ ในอดตี เนินเขา หุบเขา หมู่บา้น ตวัเมอืง ครอบคลุม ไปจนถงึปากแม่น ้าไนล ์ในแถบรอบทะเลเมดเิตอร์เรเนียน เยรซูาเลม จอรแ์ดน ทะเลเดดซ ี
และอยีปิต ์ 

 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ เมืองอลั-คารคั (AL-KARAK) (ระยะทาง 155 กโิลเมตร เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี  
 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน 
 

เมอืงอลั-คารคั ตัง้อยู่บนทีร่าบสงูขนาดใหญ่ เพลดิเพลนิกบัทศันีย์ภาพอนังดงามระหว่างทางขึน้เขา โดยเฉพาะบรเิวณ “แกรนดแ์คน
ยอนแห่งจอรแ์ดน” ชม ปราสาทเครคั (Kerak Castle) ทีถู่กสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1142 ในอดตีเคยเป็นหนึ่งในเมอืงศูนย์กลางของนักรบครูเสด เพื่อ
ควบคุมเสน้ทางส าหรบัต่อสูใ้นสงครามครูเสดทัง้จากทางเหนือและใต้ กบักองทพัมุสลมิจนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1187 ไดถู้กนักรบมุสลมิภายใต้การน าทพั
ของซาลาดนิ บุกเขา้ท าลาย 
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      จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเพตรา (Petra) (ระยะทาง 138 กโิลเมตร เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าท่านเชค็อนิเขา้สู่ทีพ่กั เพื่อผ่อนคลาย
จากความเหนื่อยลา้จากการเดนิทาง  
 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ท่ีพกั PETRA CASTLE HOTEL, PETRA ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีสาม : เพตรา – มหาวิหารศกัด์ิสิทธ์ิ เอล-คาซเนท์ - ทะเลทราย วาดิรมั 
(B/L/D) 

เช้า      บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านชม เมืองเพตรา มหานครศลิาทรายสชีมพูทีแ่กะสลกัขึน้จากภูเขาทัง้ลูก สถานทีแ่ห่งนี้ซ่อนตวัอยู่ภายใต้หุบเขาวาด ีมูซา ทีสู่ง

ชนัประดุจเป็นปราการอนัยิง่ใหญ่ จนถูกลมืเลอืนไปจากความทรงจ าของผูค้นและสญูหายไปจากแผนทีน่านนับพนัปี กระทัง้ในปี ค.ศ.1812 (พ.ศ. 2355) 
มนีักส ารวจชาวสวติเซอร์แลนด์ โยฮนัน์ ลุควกิ บวร์กฮาร์ท เดนิทางผ่านมาพบ และออกมาเขยีนหนังสอืเล่าขานถงึความสวยงามและความมหศัจรรย์
ของนครเพตราแห่ง จงึท าใหเ้พตราเริม่ปรากฏแก่สายตาชาวโลกอีกครัง้ และในปี ค.ศ.1985 (พ.ศ. 2528) องค์การยูเนสโก้ไดป้ระกาศให้เพตรา เป็น
เมอืงมรดกโลก โดยกล่าวอธบิายไวว่้า "เป็นหนึ่งในสิง่ทีล่ ้าค่ามากทีสุ่ดของมรดกทางวฒันธรรมแห่งมวลมนุษยชาต"ิ(one of the most precious cultural 
properties of man's cultural heritage) และยงัไดร้บัคดัเลอืกเป็นหนึ่งในเจด็สิง่มหศัจรรย์ของโลกอกีดว้ย (แนะน าใหเ้ตรยีมผา้ปิดจมูกกนัฝุ่ นตดิตวัไปด้วย 
ราคาทวัรไ์ม่รวมรวมค่าขีอู่ฐ ขีล่า รถมา้ลาก สนใจกรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัร)์ 

 

น าท่านมุ่งหน้าไปบนเส้นทางมหศัจรรย์ที่ทางเข้าออกของเมอืงเพตรา พร้อมชมทศันียภาพรอบข้างที่เป็นภูเขาทัง้สองฝัง่ที่มรีูปร่าง
หน้าตาต่างกนัออกไป จากนัน้เดนิเทา้เขา้สู่เมอืงบรเิวณซอกเขาเรยีกว่าซคิ  SIQ เป็นหุบเขาสูงกว่า 250 ฟุต ทีเ่กดิจากการแยกตวัของเปลอืกโลกและ
การกดัเซาะของน ้าเมื่อหลายล้านปีก่อนจนเกดิเป็นช่องทางเดนิเลก็ๆ ระหว่างหุบเขา ชมสสีนัความสวยงามของหนิสตี่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากธรรมชาต ิและ
ยงัมภีาพศลิปะแกะสลกัจากภูเขา อาท ิรปูปัน้แกะสลกัต่าง ๆ เช่น รปูปัน้เทพเจา้ต่าง ๆ รปูกองคาราวานอูฐ, รปูชาวนาบาเทยีน, ท่อส่งล าเลยีงน ้าเข้าสู่

เมอืง ฯลฯ อกีมากมาย เขา้เขตหน้าผาสูงชัน้สองขา้งทางสู่มหานครแห่งศลิาทรายสชีมพู ตื่นตาตื่นใจกบัความสวยงามของ มหาวิหารศกัด์ิสิทธ์ิ เอล-
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คาซเนท์ (EL-Khazneh / Treasury) สถานทีแ่ห่งนี้ถูกสนันิษฐานว่าถูกสรา้งโดยชาวนาบาเธยีน ในราวศตวรรษที ่1 - 2 โดยผูป้กครองเมอืงในเวลานัน้ 
มหาวิหารถูกแกะสลักเป็นอาคารสองชัน้ จากภูเขาสีชมพูทัง้ลูก กลมกลืนได้สดัส่วน สวยงาม และน่าอัศจรรย์ อิสระในการเดินชมและเก็บภาพ
บรรยากาศ 

 
 

เท่ียง      บริการอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต์ ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน 
 

จากนัน้น าคณะเดนิทางสู่ เขตอทุยานวาดิรมั (Wadi Rum) (ระยะทาง 120 กโิลเมตร เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ทะเลทรายแห่งนี้ในอดตี
เป็นเสน้ทางคาราวาน จากประเทศซาอุฯเดนิทางไปยงัประเทศซเีรยีและปาเสลไตน์ (เคยเป็นทีอ่ยู่อาศยัของชาวนาบาเทยีน ก่อนทีจ่ะยา้ยถิน่ฐานไป
สรา้งอาณาจกัรอนัยิง่ใหญ่ทีเ่มอืงเตรา น าคณะเขา้ทีแ่คมป์ทีพ่กั เพื่อท าการเชค็อนิ และใหท้่านอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั พรอ้มดื่มด ่า กบับรรยากาศ
แสงสทีองร าไรของพระอาทติยย์ากอสัดง ทีท่ะเลทรายวารดิมั 

 
 

ค า่  บริการอาหารค า่ แบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของแคมป์ท่ีพกั 
ท่ีพกั AL SULTANA LUXURY CAMP – DELUX TENT, WADI RUM หรือเทียบเท่า  
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วนัท่ีส่ี : วาดิรมั – เดดซี            
(B/L/D) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของแคมป์ท่ีพกั 
น าคณะนัง่รถกระบะ 4x4WD เปิดหลงัคารบับรรยากาศท่องทะเลทรายทีถู่กกล่าวขานว่าสวยงามทีสุ่ดของโลก แห่งหนี่ง ดว้ยเมด็ทราย

ละเอียดสีส้มอมแดง ปรบัเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย์ ในสงครามอาหรบั ระหว่างปี ค.ศ. 1916 –1918 ทะเลทรายแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นฐาน
บญัชาการรบของนายทหารชาวองักฤษ ทอีี ลอว์เรนซ์ และเจ้าชายไฟซาล ผู้น าแห่งชาวอาหรบั ร่วมรบขบัไล่กองทพัออตโตมนัทีเ่ข้ามารุกรานเพื่อ
ครอบครองดนิแดน และต่อมายงัไดถู้กใชเ้ป็นสถานทีใ่นการถ่ายท าภาพยนตรฮ์อลลวีูด เรื่อง “LAWRENCE OF ARABIA” (และในปี ค.ศ.1963 สามารถ
กวาดรางวลัออสการ์ไดถ้ึง 7 รางวลั และรางวลัจากสถาบนัอื่นๆ อกีกว่า 30 รางวลั น าแสดงโดย PETER O'TOOLE, OMAR SHARIF น าคณะท่อง
ทะเลทรายต่อไปยงั ภเูขาคาซารี ชมภาพเขยีนแกะสลกัก่อนประวตัศิาสตรท์ีเ่ป็นภาพแกะสลกัของชาวนาบาเทยีนที ่แสดงถงึเรื่องราวในชวีติประจ าวัน
ต่าง และรปูภาพต่างๆ ผ่านชมเตน็ทช์าวเบดูอนิ ทีอ่าศยัอยู่ในทะเลทราย (โปรดเตรยีมค่าทปิคนขบัรถตามธรรมเนียม ท่านละ 2 JOD (ดน่ีา จอรแ์ดน)  
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลเดดซี (Dead Sea) (ระยะทาง 326 กโิลเมตร เดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาท)ี ทะเลที่ถูกบนัทกึลงใน
หนังสอืกนิเนสสว่์า เป็นจุดทีต่ ่าทีสุ่ดในโลก ต ่ากว่าระดบัน ้าทะเลถงึ 400 เมตร และมคีวามเคม็ทีสุ่ดในโลกมากกว่า 20 เปอรเ์ซน็ตข์องน ้าทะเลทัว่ไป ท า
ใหไ้ม่มสีิง่มชีวีติอาศยัอยู่ไดใ้นทอ้งทะเลแห่งนี้  
 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

น าท่านเดนิทางเขา้สู่โรงแรมทีพ่กัเพื่อท าการเชค็อนิ ระหว่างทางแวะใหท้่านได ้ชอ็ปป้ิงท่ีร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑท่ี์ท าจากเดดซี เช่น 
โคลนพอกตวั พอกหน้า สบู่ และสนิค้าอื่นที่ท าจากเดดซีอีกมากมายจากนัน้ให้ท่านอิสระในการลงเล่นน ้าทะเลและพสิูจน์ความจรงิว่าท่านสามารถ
ลอยตวัในน ้าทะเลแห่งนี้ไดจ้รงิหรอืไม่ ใหท้่านเลอืกบ ารุงผวิพรรณโดยการพอกโคลนจากทะเลเดดซ ีหรอืเลอืกพกัผ่อนตามอธัยาศยัภายในบรเิวณ
โรงแรมทีพ่กั (การลงเล่นน ้าในทะเลนัน้ มวีธิขี ัน้ตอนการลงเล่น และขอ้ควรระวงัต่าง ๆ ควรฟังค าแนะน าจากมคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ และหวัหน้าทวัร)์   

 
 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ท่ีพกั GRAND EAST HOTEL, DEAD SEA ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
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วนัทีห้า : เดดซี – เจราช – อมัมาน – โรงละครโรมนั – ชอ็ปป้ิง - สนามบิน                            
(B/L/D)  

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
         น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเจอราช (Jerash) (ระยะทาง 85 กโิลเมตร เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท)ี เมอืงทีรู่จ้กักนัในนาม “เมอืงพนัเสา” หรอื 
นครปอมเปอีแห่งตะวนัออก หนึ่งในเมอืงโบราณที่มสีถาปัตยกรรมโรมนัที่ยิง่ใหญ่ และไดร้บัการอนุรกัษ์อย่างดทีี่สุดในโลก (นอกเขตประเทศอิตาลี) 
ภายในก าแพงเมอืงที่เหลืออยู่ นักโบราณคดไีด้พบซากปรกัหกัพงั ของการตัง้ถิ่นฐานของอารยธรรมมนุษย์ย้อนหลงัไปถึงยุคหินสมยัใหม่ ซึ่งเ ป็น
เวลานานกว่า 6,500 ปี สถานทีท่่องเทีย่วส าคญัทีไ่ม่ควรพลาดหากมาเยอืนนครเจราช คอื การเดนิเขา้สู่ ถนนคาร์โด หรอื ถนนโคลอนเนด ถนนส าย
หลกัอนัเก่าแก่แห่งเมอืงนี้ ซึ่งบนถนนยงัคงถูกจารกึไว้ด้วยร่องรอยของรถม้า นอกจากนี้ยงัมนี ้าพุใจกลางเมอืง  ซึ่งสร้างในปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทศิแด่
เทพธดิาแห่งขนุเขา ซึง่เป็นทีน่ับถอื  ของชาวเมอืงแห่งนี้  โอวลัพลาซ่า สถานทีพ่บปะสงัสรรคข์องชาวเมอืง เจอราช ถูกสรา้งขึ้นในศตวรรษที ่ลอ้มรอบ
ดว้ยเสา คอรนิเทยีม กว่า 160 ตน้ เสาเหล่านี้ไดก้ลายเป็นจุดถ่ายรปูทีไ่ดร้บัความนิยมมาก ซุม้ประตูกษตัรยิเ์ฮเดรยีน ถูกสรา้งขึน้ 129 ปี หลงัครสิตกาล 
เปรยีบเสมอืนเครื่องหมายแห่งจกัรพรรดเิฮเดรยีน โดยประตูอยู่ทางทศิใต้ของเขตเมอืงใหม่ อกีหนึ่งที่ เทีย่วชื่อดงัแห่งเมอืงโรมนัโบราณเจราช คอื โรง
ละครทางทศิใต้ ซึ่งจุผูช้มไดถ้งึ 3,000 คน อศัจรรย์ตรงเราสามารถทดสอบฟังเสยีงสะทอ้นของตวัเองจากจุดสะทอ้นกลางโรงละคร ดว้ยการพูดเบ าๆ 
เท่านัน้ เสยีงกจ็ะยอ้นกลบัมาเขา้หเูราอย่างเหลอืเชื่อ  

  
เท่ียง      บริการอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต์ ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน 

 

จากนัน้น าคณะเดนิทางกลบัเขา้สู่ กรงุอมัมาน (Amman) นครหลวงของประเทศจอร์แดน นครทีม่คีวามเก่าแก่ทีสุ่ดเมอืงหนึ่งของโลก 
และมปีระวตัศิาสตร์ยาวนานมากกว่า 6,000 ปี ผ่านชมย่านเมอืงเก่า,เมอืงใหม่, ย่านธุรกจิ, ตลาดใจกลางเมอืง, ย่านคนรวย ฯลฯ  ชม ป้อมปราการ
แห่งกรงุอมัมาน (Amman Citadel) บนยอดเขาสูงสุดในกรุงอมัมาน ถูกสรา้งขึน้ เพื่อเป็นจุดสงัเกตเหตุบ้านการเมอืงต่าง ๆ รอบเมอืง แมจ้ะเหลือ
เพยีงซากปรกัหกัพงัแต่ยงัสวยงาม และมอีายุยอ้นกลบัไป ตัง้แต่สมยัยุคหนิ เผยใหเ้หน็อิทธพิลด้านสถาปัตยกรรมทีม่าจากยุคเหล็ก รวมถงึยุคโรมนั 
ยุคไบแซนไทน์ และยุคอุมยัยะฮ ์ชม วิหารเฮอรคิ์วลิส (Temple of Hercules) ทีส่รา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ.162-166 (พ.ศ. 705-709) วหิารแห่งนี้ มขีนาด
ใหญ่กว่าวหิารทีอ่ยู่ในโรมโบราณเสยีอกี เดนิผ่านทางเขา้ทีเ่ป็นแนวเสาระเบยีงไปยงัสถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์า้งใน จากนัน้เคลื่อนตวัไปที่ หนิขนาดใหญ่ทีอ่ยู่
บรเิวณปลายหน้าผา ตรงนี้จะเป็นจุดชมววิ พาโนรามาอนัสวยงามของเมอืง ใกล้กนันัน้มมีอืรูปก าปั้นขนาดใหญ่ทีท่ าจากหนิอ่อนเผยใหเ้หน็ความขาว
โพลนจนแทบไม่มเีลอืด  

 



 

VWRJ-JD01-Jordan_Highlight_6D3N_Winter23 

 

ชม โรงละครโรมนั อายุกว่า 2,000 ปี ทีค่รัง้หนึ่งเคยเป็นศูนยก์ลางของนครอมัมาน แต่ปัจจุบนักย็งัท าใหผู้ท้ ีพ่บเหน็ไดท้ึง่กบัการวางแผนทางดา้นงาน
วศิวกรรมของโรมนั อันชาญฉลาดและมดีไีซน์ที ่ น่าจดจ า โรงละครโรมนั แห่งนี้เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากที่สุดในอมัมาน โรงละคร มี
ความลาดเอยีงลกึลงไป เอือ้ใหเ้สยีงทีไ่ดย้นิรอบตวันัน้มคีุณภาพเยีย่ม การออกแบบสุดสรา้งสรรค์นี้สามารถบรรจุคนไดป้ระมาณ 6,000 คน สนันิษฐาน
ว่าน่าจะถูกสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 161-180 (พ.ศ. 704-723) สมยัการปกครองของ แอนโทนิอุส ปิซุส (Antoninus Pius)  

จากนัน้ อิสระช็อปป้ิงท่ีห้าง CITY Mall และแวะร้านของฝาก Al Shaab Nut Stories ที่มีชื่อเสียงของ แคนดี้ ผลไม้อบแห้ง ถัว่
ประเภท และอนิทผาลมัอบแหง้ อสิระใหท้่านไดช้อ็ปป้ิงเลอืกซื้อสนิคา้ของฝากตามอธัยาศยั 

 

ค า่     บริการอาหารค า่ ณ ภตัราคารอาหารจีน  
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานควีนอเลีย  

 

22.00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานควีนอเลีย ท าการเชค็อนิไฟลท ์RJ182 เดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  
 

วนัท่ีหก : อมัมาน – กรงุเทพฯ                               
             (-/-/-) 

02:15 น. ออกเดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบิน รอยลั จอรแ์ดน เท่ียวบินท่ี RJ182 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)  
15.15 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ 

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

****โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั**** 
ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รบัขึน้ลง แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิประกาศปรบั 

โดยราคาทีเ่สนอคดิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2566 
 

อตัราค่าบริการ ต่อท่าน เป็นสกลุเงินไทยบาท  
(คณะผู้เดินทาง 26 ท่าน ออกเดินทางขัน้ต า่ 15 ท่าน) 

วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ พกัห้องคู่  

ต่อท่าน 
พกัห้องเด่ียว  

จ่ายเพ่ิมท่านละ 

16 ม.ีค.66 - 21 ม.ีค.66 
4 เม.ย.66 - 9 เม.ย. 66 
29 เม.ย.66 - 4 พ.ค. 66 
27 พ.ค. 66 - 1 ม.ิย. 66 

62,900 5,000 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 
✓ ตัว๋เครื่องบนิ ไป-กลบั ชัน้ประหยดัแบบหมู่คณะ (เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ) โดยสายการ Royal Jordan (RJ) น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางสูงสุดไม่เกนิ 23 

ก.ก. และกระเป๋าถอืขึน้เครื่องท่านละ1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. 
✓ ค่าภาษสีนามบนิ, ภาษนี ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ (ณ วนัที ่1 มกราคม 2566) 
✓ ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง  
✓ ค่าทีพ่กัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู่) ในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนั 
✓ ค่าอาหารทุกมือ้ตามระบุ, ค่าพาหนะ หรอืรถรบั-ส่ง ระหว่างน าเทีย่ว, ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในรายการ 
✓ ค่าวซี่าประเทศจอรแ์ดนแบบท่องเทีย่วหมู่คณะ  
✓ ค่าประกนัภยัการเดนิทางอุบตัเิหตุแบบหมู่คณะวงเงนิค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศสูงสุด 5 แสนบาท /และเสยีชวีติเนื่องจากอุบตัเิหตุสงูสุด 1 ลา้นบาท 

(เงื่อนไขตามกรมธรรม)์  
✓ ไกดท์อ้งถิน่ ผูม้ปีระสบการณ์ คอยดูแลและใหค้วามรู ้ตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมค่าทปิ) 
✓ หวัหน้าทวัร ์(ไกดไ์ทย) ผูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่ว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมค่าทปิ) 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ภาษตี่าง ๆ เช่น ภาษ ี7% ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% ฯลฯ (ส าหรบักรุ๊ปส่วนตวัเท่านัน้) 
 ค่าท าเอกสารผูถ้อืต่างดา้ว และ ค่าวซี่าทีม่คี่าธรรมเนียม 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม ท่านผูเ้ดนิทางทุกท่านจะตอ้งดูแลทรพัยส์นิของท่านดว้ยตนเอง ตามธรรมเนียมการเขา้พกัในโรงแรมทุกแห่ง หากท่านให้

พนักงานยกกระเป๋าไปส่งทีห่อ้งพกั พนักงานยกกระเป๋าจะไดร้บัทปิตอบแทนเมื่อใหบ้รกิารขัน้ต ่า 1 JOD หรอื 2 USD เทยีบเท่า ต่อกระเป๋า 1 ใบ (แนะน า
ใหทุ้กท่านรบัผดิชอบกระเป๋าของตนเองเพื่อความสะดวก, รวดเรว็ และปลอดภยั) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีชี่องพเิศษ ฯลฯ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่พเิศษ นอกเหนือรายการ ค่าขีล่า, ขีอู่ฐ และรถมา้ลาก ทีเ่พตรา ฯลฯ  
 ค่าทปิมา้ที่เมอืงเพตรา ท่านละ 5 JOD กรณีใชบ้รกิาร   
 ค่าทปิคนขบัรถจีป๊ทีท่ะเลทรายวารดิมั ท่านละ 2 JOD   
 ค่าทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหน้าทวัรไ์ทย เพือ่เป็นสนิน ้าใจตามธรรมเนียม ขัน้ต า่ 70 USD  ต่อท่าน ตลอดทริป 

 

การช าระเงิน  
งวดท่ี 1 : ช าระเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (ภายใน 3 วนั หลงัจากการจอง เพ่ือยืนยนัส ารองท่ีนัง่)  

งวดท่ี 2 : ช าระเงินมดัจ าเพ่ิม 20,000 บาท  (ภายใน 3 วนั หลงัจากได้รบัการยืนยนัว่ากรุป๊ออกเดินทาง) 
 พร้อมส าเนาหนังสือเดินทาง (ส าคญัมาก กรุณาอย่า ขดีเขยีน, แปะสตกิเกอร์, ปัม๊สญัลกัษณ์อะไรกต็ามลงในเล่มพาสปอร์ต, หรอืท าพาสปอรต์ฉีกขาด 

เพราะอาจมผีลท าใหท่้านถูกปฏเิสธ เขา้-ออก ประเทศ) 
งวดท่ี 3 : ช าระส่วนท่ีเหลือทัง้หมด 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ 
เอกสารประกอบขอวีซ่าเข้าประเทศจอรแ์ดน 

• ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (SCAN) แบบชดัเจน มอีายุเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน พรอ้มมหีน้าว่างส าหรบัประทบัตราเข้าออกเมอืงอย่างน้อย 2 
หน้า (***ส าคญัมาก กรุณาอย่า ขดีเขยีน, แปะสตกิเกอร,์ ปัม๊สญัลกัษณ์อะไรกต็ามลงในเล่มพาสปอร์ต, หรอืท าพาสปอรต์ฉีกขาด เพราะอาจมผีลท าให้
ท่านถูกปฏเิสธ เขา้-ออก ประเทศ***) 

ราคาเดก็ 2-5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มเีตยีงเสรมิ ลด 2,000 บาท  
ราคาเดก็ 5-12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสรมิเตยีง ราคาเท่าผูใ้หญ่ปรกต ิ 
ราคาไม่รวมทิป หวัหน้าทวัรค์นไทย ไกดท้์องถ่ิน และคนขบัรถ ตามธรรมเนียม 70 USD ตลอดการดินทาง   

กรณีท่ีผู้เดินไม่ถึง 15 ท่าน แต่ไม่น้อยกว่า 10 ท่าน และลูกค้ายงัยนืยนัความประสงค์ที่จะเดนิทาง ทางบรษิัทขอปรบัราคาทวัร์เพิม่ 3,000 
บาทต่อท่าน และใชเ้ป็นรถ 18 ทีน่ัง่ ทัง้นี้การเรยีกเกบ็และตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากทุกท่านในคณะ 
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• ส าเนาเอกสาร ยนืยนัการฉีดวคัซนี COVID-19 อย่างน้อย 2 เขม็ 
 

กรณียกเลิก  
o ยกเลกิก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ้่าย (กรณียงัไม่ไดม้คี่าใชจ้่ายใด ๆ เกดิขึน้)   
o ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 5,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอื่น (ถา้ม)ี 
o ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
o ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 14 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
o ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ้่าย 100%  
o กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองเป็นภาษาองักฤษ ทัง้นี้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าใช้จ่าย

ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 
o กรณีมีการย่ืนวีซ่าแล้วถกูปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบรษิทัจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยื่นวซี่า ค่า

มดัจ าตัว๋เครื่องบนิหรอืค่าตัว๋เครื่องบนิ ค่ายกเลกิล่าชา้จากทางโรงแรม เป็นตน้   
 

รายละเอียดเง่ือนไขเพ่ิมเติม 

1. เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงื่อนไข
ต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณี ที่ผูเ้ดนิไม่ถงึ 15 ท่าน แต่ไม่น้อยกว่า 10 ท่าน และลูกคา้ยงัยนืยนัความประสงค์ที่จะเดนิทาง ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาทวัรเ์พิม่ 3,000 บาทต่อท่าน โดยเป็นการเรยีกเก็บและตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากทุกท่านในคณะ หรอืทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดยหกั
เฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิซึ่งในกรณีนี้ทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิ ภายใน 3 วนัท าการ หรอืจดัเสนอทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

3. กรณีท่ีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง และมกีารคนืมดัจ า จะด าเนินการคนืเงนิภายใน 14 วนั ตามเงื่อนไขทางบรษิทั 
4. กรณีท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใด ๆ เนื่องจากรายการทวัร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายและช าระเงนิล่วงหน้าเบด็เสรจ็กบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบก่อนการเดนิทาง 
5. กรณีสถานท่ีท่องเท่ียวใด ๆ ท่ีระบุในโปรแกรมปิดท าการ เนื่องจากโปรแกรมทวัร์เป็นการเสนอขายล่วงหน้า บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง

การพาเขา้ชม โดยจะจดัหาสถานทีท่่องเทีย่วอื่น ๆ เพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดนิทางแทน 
6. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการรายละเอยีดท่องเที่ยวประการ กรณีที่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั อาท ิการล่าช้าของสายการบนิ การนัดหยุด

งาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การก่อจราจล  อุบตัเิหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้จะค านึงและรกัษาผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีสุ่ด 
7. กรณีท่านถกูปฎิเสธเข้า / ออก เมือง จากด่านตรวจคนเขา้/ออกเมอืง บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้ และจะไม่คนืเงนิค่าทวัร์ที่ท่านช าระ

มาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนื่องจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้เมอืง  
8. ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ี่จะไม่รบัผดิชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรอืออก

นอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนิักท่องเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา เล่มสเีลอืดหมู 
9. การขอท่ีนัง่ LONG LEG หรือที่นัง่บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินก าหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสาร

ภาษาองักฤษได ้ไม่มปัีญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการใหท้ีน่ัง่ LONG LEG ขึน้อยู่กบัทาง
เจา้หน้าทีส่ายการบนิตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเท่านัน้ 

10. โรงแรมท่ีพกั ในจอร์แดนส่วนใหญ่มเีครื่องปรบัอากาศ แต่ที่พกัในเขตอุทยานแห่งชาติ ทะเลทรายวาดิรบัส่วนใหญ่จะมเีพยีงฮีทเตอร์ให้ความอบอุ่น
เนื่องจากเป็นพืน้ทีท่ะเลทรายทีม่อีากาศเยน็ในช่วงกลางคนื และหอ้งพกั 3 ท่าน  (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมกีารจดัเป็น 2 เตยีง และ SOFA BED ซึง่มกั
มคีวามแตกต่างกนั ซึ่งอาจจะท าใหท้่านไม่ได้หอ้งพกัตดิกนัตามที่ตอ้งการ หรอือาจไม่สามารถจดัหอ้งที่พกัแบบ 3 เตยีงได้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของ
แต่ละโรงแรม 

11. กรณีเดินทางโดยลูกค้าจดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง (Land Only) ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเรื่องตัว๋เครื่องบนิเองและมาเทีย่วร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้
ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิความ
ล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

12. ตัว๋เคร่ืองบิน 
a. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ ค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ

เรยีกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบรษิัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบรษิัทได้ออก ตัว๋
เครื่องบนิไปแลว้ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ (ในกรณีทีต่ ัว๋เครื่องบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านัน้) 

b. ท่านที่จะออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยันว่าทัวร์นัน้ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋
ภายในประเทศโดยไม่ได้รบัการยนืยนัจากพนักงาน แล้วทวัร์นัน้ยกเลิก บรษิัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกบัตัว๋เครื่ องบิน
ภายในประเทศได ้

กระเป๋าเลก็ถือติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 
o ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได้ ต้องมนี ้าหนักไม่เกนิ  7 กโิลกรมัและมสีดัส่วนไม่เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรบัหน่วย

วดั “นิ้ว” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรบัหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 
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o กรุณางดน าของมคีม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋า
เดินทางใบใหญ่ หา้มน าตดิตวัขึน้บนเครื่องบนิโดยเดด็ขาด 

o วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกท าการตรวจอย่างละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อื
ขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกนัในถุงใสพรอ้มที่จะส าแดงต่อเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยัตาม
มาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

o หากท่านซื้อสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดนิทาง เที่ยวบนิ จงึสามารถน าขึน้เครื่องได้ และหา้มมรี่องรอยการเปิดปากถุง
โดยเดด็ขาด 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ 
o ส าหรบัน ้าหนักของสมัภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบนิ คอื  23 กโิลกรมั ต่อ 1 ใบ (ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class 

Passenger ซึง่ขึน้กบัแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเกบ็ค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่่านไม่อาจปฎเิสธได ้หากน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิ
กว่าทีส่ายการบนิก าหนด 

o ในบางรายการทวัร ์ที่ต้องบนิด้วยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่
สายการบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วนเกนิ 

o กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลื่อนและมขีนาดใหญ่เกนิไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครื่องบนิ (Hand carry) 
o ของมคี่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเชค็ไปกบัเครื่อง เพราะหากเกดิการสูญหาย สายการบนิจะรบัผดิชอบชดใชต้ามกฎไอ

อาต้าเท่านัน้ ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณด้วยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยสูงสุดไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชัน้ธรรมดา 
(Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ (Business) ดงันัน้จงึไม่แนะน าใหโ้หลดของมคี่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

o กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทวัร ์ไม่ใช่ระหว่างบนิ) โดยปกตปิระกนัภยัการเดนิทางที่บรษิทัทวัรไ์ด้จดัท าใหลู้กค้าจะ
ไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สญูหาย ทุกท่านตอ้งดูแลและระวงัทรพัยส์นิส่วนตวัของท่าน 

o กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได้ ดงันัน้ท่านต้องระวงัทรพัย์สนิส่วนตวัของ
ท่าน 

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

 


