
 

 

 
 
 

 

 
 

 



 

 

จอรแ์ดน ไฮไลท์  6 วนั 3 คนื 
บนิตรง โดย Royal Jordanian (RJ) 

เทอืกเขาเนโบ เที่ยวดนิแดนอารยะธรรมโลกอาหรับ ตามรอยโมเสส หรือ นบีมูซา 
เมอืงมาดาบา ชมแผนที่โบราณ จากศิลปะแผ่นโมเสก 

ปราสาทเครคั ชม ปอ้มปราการสุดแข็งแกร่งของเหล่าอัศวิน ในยุคสงครามครูเสด  
เมอืงเพตรา ตืน่ตากบัมหานครสีชมพู 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์โลกยุคใหม่   

วารดิมั ท่องทะเลทราย นอนแคมป์ ดดูาว  
ทะเลเดดซ ีลอยตัว พอกโคลน นอนชมทะเล 

เจราช นครพันเสา ดา่นหน้าแห่งอาณาจักรโรมัน  
กรงุอมัมาน มหานครเก่าแก่อันดบัต้นๆของโลกยุคปัจจุบัน 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เดนิทาง ไฟลท์ ตน้ทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถงึ 

ขาไป RJ 183 สุวรรณภมู ิ อมัมาน 00:25 05:10 

ขากลับ RJ 182 อมัมาน สุวรรณภมู ิ 02:15 15:15 

นที่ โปรแกรมทวัร ์ โรงแรม เมอืง อาหาร 
เชา้ กลางวนั เยน็ 

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

 
2 กรุงเทพฯ – อัมมาน - เขาเนโบ ชม 

โบสถอ์นุสรณ์โมเสส – เมืองมาดาบา 
ชมโบสถ์เซนจอร์จ - ปราสาทเครัค – เพ
ตรา 

PETRA CASTLE 
หรือระดับเดียวกัน 

PETRA 
   

3 ชมนครเพตรา – ทะเลทราย วาดิรัม  AL SULTANA 
LUXURY CAMP หรือ

ระดับเดียวกัน 
WADI RUM 

   

4 ทะเลทราย วาดิรัม – นั่งรถปิคอัพแบบ
4x4WD ท่องทะเลทราย – เดดซ ี

GRAND EAST  
หรือระดับเดียวกัน 

DEAD SEA 
   

5 เดดซี – เจราช เมืองพันเสา - กรุงอัม
มาน – ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน – 
โรงละครโรมัน – ช็อปป้ิง - สนามบินอัม
มาน Check-in เวลา 22:00 น. 

--- --- 
  

--- 

  6 สนามบินอัมมาน - สนามบินสุวรรณภูมิ 
--- --- 

 
--- --- 



 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 
 

วนัแรก : กรงุเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ                    
 (-/- /-) 

20.00 น. คณะพร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น  4 เคาเตอร์ สายการบิน รอยัล จอร์แดน (RJ) 
เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอิน และรับเอกสารประกอบการ
เดินทาง 

 

วนัทีส่อง : กรงุเทพฯ – อมัมาน – เมอืงมาดาบา ชมโบสถเ์ซนจอรจ์ - เขาเนโบ ชม โบสถอน์สุรณ์
โมเสส แหง่ - ปราสาทเครคั – เพตรา                      (-/L/D) 

00.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอัมมาน โดยสายการบิน รอยัล จอแดน เที่ยวบินที่ RJ183 (บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง พร้อมจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง , น ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องสูงสุด ท่านละ 1 ใบ 
น ้าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ต่อใบ และถือข้ึนเครื่องได้อีก 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม ) 

05.10 น. ถึง ท่าอากาศยาน อัมมานควีนอเลีย (AMM) ประเทศจอร์แดน เจ้าหน้าท่ีช่วยอ านวยความสะดวก
ทางด้านวีซ่าและพิธีการตรวจคนเข้าเมือง หลังรับกระเป๋าสัมภาระและการตรวจศุลกากร (เวลาที่
ประเทศจอร์แดนช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง แนะน าให้ทุกท่านตั้งเวลาเป็นเวลาท้องถิ่นทันทีที่ไปถึง เพ่ือ
ความเข้าใจที่ตรงกัน) จากน้ันมีเวลาให้ท่านได้ท าการแลกเงินสกุลท้องถิ่น และเลือกซื้อ   ซิมโทร
ศัพท์ ได้เวลาอันสมควรน าคณะเดินทางสู่เมืองเนโบ ระหว่างทางน าท่านแวะทานอาหาร พร้อมชา 
กาแฟ ยามเช้าท่ีภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

 

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เขาเนโบ (Mt’ Nebo) (ระยะทาง 32 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 40 นาที) 
ดินแดนศักดิ์สิทธ์ิเนินบนเขาท่ีเชื่อกันว่าน่าจะเป็นบริเวณท่ีเสียชีวิต และฝังศพ ของ โมเสส (ศัพท์ในศาสนายู
ดาห์ และศาสนาคริสต์) หรือ นบีมูซา (ศัพท์ในศาสนาอิสลาม) ผู้น าชาวยิวเดินทางจากอียิปต์ ไปยังเมืองคานา
อัน และเป็นผู้น าค าสอนบัญญัติสิบประการของ พระยะโฮวาห์ลงมาเผยแผ่สู่มนุษย์ ชม โบสถอ์นุสรณ์โมเสส 
ท่ี สร้างขึ้นเพ่ือเป็นท่ีระลึกถึงโมเสส อนุสรณ์แห่งน้ีสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 300-400 ในยุคไบเซน
ไทน์ ตอนต้นคริสต์ศักราช ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมเก็บสิ่งของต่าง ๆ ท่ีขุดพบในบริเวณน้ี พร้อมท้ัง
มีภาพถ่าย ให้ท่านชมวิว และเก็บภาพท่ีจะมองเห็นทัศนียภาพท้ังแม่น ้าจอร์แดน ทะเลเดดซี นครเจริโค เมือง
เบธเลแฮม และเมืองเยรูซาเล็ม หรือดินแดนศักดิ์สิทธ์ิ 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมาดาบา (Madaba) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 20 นาที) หรือ
เมืองแห่งโมเสก ว่ากันว่าท่ีน่ีมีงานศิลปะโมเสกท่ีสวยงามมาก เป็นเมืองท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีน่าสนใจ
แห่งหน่ึงของประเทศจอร์แดน ผู้คนตั้งถิ่นฐานอยู่ท่ีน่ีมานานกว่า 4,500 ปี  
ชม โบสถ์กรกีออโธ ดอกซ์ แห่งเซนตจ์อรจ์ บนพ้ืนโบสถ์มีแผนท่ีท าด้วยกระเบ้ืองโมเสกสีสวยงามจ านวนกว่า 
2 ล้านชิ้น ซึ่งมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ของโลก สร้างขึ้นในสมัย ศตวรรษท่ี 6 หรือราว ๆ ปี ค.ศ.600  
(พ.ศ.1143) ในยุคไบเซนไทน์ แผนท่ีน่ีแสดงให้เห็นพ้ืนท่ีดินแดนศักดิ์สิทธ์ิต่าง ๆ ในอดีต เนินเขา หุบเขา หมู่บ้าน 
ตัวเมือง ครอบคลุม ไปจนถึงปากแม่น ้าไนล์ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เยรูซาเลม จอร์แดน ทะเล
เดดซี และอียิปต์  

 

ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ เมืองอัล-คารัค (AL-KARAK) (ระยะทาง 155 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 2 
ชั่วโมง 30 นาที)  
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
 

เมืองอัล-คารัค ตั้งอยู่บนท่ีราบสูงขนาดใหญ่ เพลิดเพลินกับทัศนีย์ภาพอันงดงามระหว่างทาง
ขึ้นเขา โดยเฉพาะบริเวณ “แกรนด์แคนยอนแห่งจอรแ์ดน” ชม ปราสาทเครัค (Kerak Castle) ท่ีถูกสร้างขึ้น
ในปี ค.ศ. 1142 ในอดีตเคยเป็นหน่ึงในเมืองศูนย์กลางของนักรบครูเสด เพ่ือควบคุมเส้นทางส าหรับต่อสู้ใน
สงครามครูเสดท้ังจากทางเหนือและใต้ กับกองทัพมุสลิมจนกระท่ังในปี ค.ศ. 1187 ได้ถูกนักรบมุสลิมภายใต้
การน าทัพของซาลาดิน บุกเข้าท าลาย 
 

 



 

 

      จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองเพตรา (Petra) (ระยะทาง 138 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) น า
ท่านเช็คอินเข้าสู่ท่ีพัก เพ่ือผ่อนคลายจากความเหน่ือยล้าจากการเดินทาง  
 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก PETRA CASTLE HOTEL, PETRA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีส่าม : เพตรา – มหาวหิารศักดิสิ์ทธิ ์เอล-คาซเนท ์- ทะเลทราย วาดริมั 
(B/L/D) 

เช้า      บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านชม เมืองเพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพูท่ีแกะสลักขึ้นจากภูเขาท้ังลูก สถานท่ีแห่งน้ี

ซ่อนตัวอยู่ภายใต้หุบเขาวาดี มูซา ท่ีสูงชันประดุจเป็นปราการอันยิ่งใหญ่ จนถูกลืมเลือนไปจากความทรงจ า
ของผู้คนและสูญหายไปจากแผนท่ีนานนับพันปี กระท้ังในปี ค.ศ. 1812 (พ.ศ.  2355) มีนักส ารวจชาว
สวิตเซอร์แลนด์ โยฮันน์ ลุควิก บวร์กฮาร์ท เดินทางผ่านมาพบ และออกมาเขียนหนังสือเล่าขานถึงความ
สวยงามและความมหัศจรรย์ของนครเพตราแห่ง จึงท าให้เพตราเริ่มปรากฏแก่สายตาชาวโลกอีกครั้ง และใน
ปี ค.ศ.1985 (พ.ศ. 2528) องค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เพตรา เป็นเมืองมรดกโลก โดยกล่าวอธิบายไว้ว่า 
"เป็นหน่ึงในสิ่งท่ีล ้าค่ามากท่ีสุดของมรดกทางวัฒนธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ"(one of the most precious 
cultural properties of man's cultural heritage) และยังได้รับคัดเลือกเป็นหน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของ
โลกอีกด้วย (แนะน าให้เตรยีมผ้าปิดจมูกกันฝุ่นติดตัวไปด้วย ราคาทัวร์ไม่รวมรวมค่าขี่อูฐ ขี่ลา รถม้าลาก สนใจกรุณา
ติดต่อหัวหน้าทัวร์) 

 

น าท่านมุ่งหน้าไปบนเส้นทางมหัศจรรย์ท่ีทางเข้าออกของเมืองเพตรา พร้อมชมทัศนียภาพรอบ
ข้างท่ีเป็นภูเขาท้ังสองฝ่ังท่ีมีรูปร่างหน้าตาต่างกันออกไป จากน้ันเดินเท้าเข้าสู่เมืองบริเวณซอกเขาเรียกว่า
ซิค SIQ เป็นหุบเขาสูงกว่า 250 ฟุต ท่ีเกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการกัดเซาะของน ้าเม่ือหลาย
ล้านปีก่อนจนเกิดเป็นช่องทางเดินเล็กๆ ระหว่างหุบเขา ชมสีสันความสวยงามของหินสีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
ธรรมชาติ และยังมีภาพศิลปะแกะสลักจากภูเขา อาทิ รูปป้ันแกะสลักต่าง ๆ เช่น รูปป้ันเทพเจ้าต่าง ๆ รูปกอง
คาราวานอูฐ, รูปชาวนาบาเทียน, ท่อส่งล าเลียงน ้าเข้าสู่เมือง ฯลฯ อีกมากมาย เข้าเขตหน้าผาสูงชั้นสองข้าง
ทางสู่มหานครแห่งศิลาทรายสีชมพู ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ 
(EL-Khazneh / Treasury) สถานท่ีแห่งน้ีถูกสันนิษฐานว่าถูกสร้างโดยชาวนาบาเธียน ในราวศตวรรษท่ี 1 - 
2 โดยผู้ปกครองเมืองในเวลาน้ัน มหาวิหารถูกแกะสลักเป็นอาคารสองชั้น จากภูเขาสีชมพูท้ังลูก กลมกลืน
ได้สัดส่วน สวยงาม และน่าอัศจรรย์ อิสระในการเดินชมและเก็บภาพบรรยากาศ 



 

 

 
 

เที่ยง      บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
 

จากน้ันน าคณะเดินทางสู่ เขตอุทยานวาดิรัม (Wadi Rum) (ระยะทาง 120 กิโลเมตร เดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง) ทะเลทรายแห่งน้ีในอดีตเป็นเส้นทางคาราวาน จากประเทศซาอุฯเดินทางไปยังประเทศ
ซีเรียและปาเสลไตน์ (เคยเป็นท่ีอยู่อาศัยของชาวนาบาเทียน ก่อนท่ีจะย้ายถิ่นฐานไปสร้างอาณาจักรอัน
ยิ่งใหญ่ท่ีเมืองเตรา น าคณะเข้าท่ีแคมป์ท่ีพัก เพ่ือท าการเช็คอิน และให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อม
ดื่มด ่ากับบรรยากาศแสงสีทองร าไรของพระอาทิตย์ยากอัสดง ท่ีทะเลทรายวาริดัม 

 
 

ค ่า  บริการอาหารค ่า แบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของแคมป์ที่พัก 
ที่พัก AL SULTANA LUXURY CAMP – DELUX TENT, WADI RUM หรือเทียบเท่า  

 



 

 

วนัทีส่ี่ : วาดริมั – เดดซ ี            
(B/L/D) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของแคมป์ที่พัก 
น าคณะน่ังรถกระบะ 4x4WD เปิดหลังคารับบรรยากาศท่องทะเลทรายท่ีถูกกล่าวขานว่าสวยงาม

ท่ีสุดของโลก แห่งหน่ีง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีส้มอมแดง ปรับเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย์ ใน
สงครามอาหรับ ระหว่างปี ค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแห่งน้ีได้ถูกใช้เป็นฐานบัญชาการรบของนายทหารชาว
อังกฤษ ทีอี ลอว์เรนซ์ และเจ้าชายไฟซาล ผู้น าแห่งชาวอาหรับ ร่วมรบขับไล่กองทัพออตโตมันท่ีเข้ามารุกราน
เพ่ือครอบครองดินแดน และต่อมายังได้ถูกใช้เป็นสถานท่ี ในการถ่ายท าภาพยนตร์ฮอลลีวูด เรื่อง 
“LAWRENCE OF ARABIA” (และในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวัลออสการ์ได้ถึง 7 รางวัล และรางวัล
จากสถาบันอื่นๆ อีกกว่า 30 รางวัล น าแสดงโดย PETER O'TOOLE, OMAR SHARIF น าคณะท่องทะเลทราย
ต่อไปยัง ภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนแกะสลักก่อนประวัติศาสตร์ท่ีเป็นภาพแกะสลักของชาวนาบาเทียนท่ี 
แสดงถึงเรื่องราวในชีวิตประจ าวันต่าง และรูปภาพต่างๆ ผ่านชมเต็นท์ชาวเบดูอิน ท่ีอาศัยอยู่ในทะเลทราย 
(โปรดเตรียมค่าทิปคนขับรถตามธรรมเนียม ท่านละ 2 JOD (ดีน่า จอร์แดน)  

 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (Dead Sea) (ระยะทาง 326 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 3 

ชั่วโมง 30 นาที) ทะเลท่ีถูกบันทึกลงในหนังสือกินเนสส์ว่า เป็นจุดท่ีต ่าท่ีสุดในโลก ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลถึง 400 
เมตร และมีความเค็มท่ีสุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของน ้าทะเลท่ัวไป ท าให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ใน
ท้องทะเลแห่งน้ี  
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

น าท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมท่ีพักเพ่ือท าการเช็คอิน ระหว่างทางแวะให้ท่านได้ ช็อปปิ้ งที่ร้าน
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ท าจากเดดซี เช่น โคลนพอกตัว พอกหน้า สบู่ และสินค้าอื่นท่ีท าจากเดดซีอีกมากมาย
จากน้ันให้ท่านอิสระในการลงเล่นน ้าทะเลและพิสูจน์ความจริงว่าท่านสามารถลอยตัวในน ้าทะเลแห่งน้ีได้จริง
หรือไม่ ให้ท่านเลือกบ ารุงผิวพรรณโดยการพอกโคลนจากทะเลเดดซี หรือเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย
ภายในบริเวณโรงแรมที่พัก (การลงเล่นน ้าในทะเลนั้น มีวิธีข้ันตอนการลงเล่น และข้อควรระวังต่าง ๆ ควรฟัง
ค าแนะน าจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์)  



 

 

 
 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก GRAND EAST HOTEL, DEAD SEA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
วนัทหีา้ : เดดซ ี– เจราช – อมัมาน – โรงละครโรมนั – ชอ็ปปิ้ ง - สนามบนิ                            

(B/L/D)  
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
         น าท่านเดินทางสู่ เมืองเจอราช (Jerash) (ระยะทาง 85 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) 
เมืองท่ีรู้จักกันในนาม “เมืองพันเสา” หรือ นครปอมเปอีแห่งตะวันออก หน่ึงในเมืองโบราณท่ีมีสถาปัตยกรรม
โรมันท่ียิ่งใหญ่ และได้รับการอนุรักษ์อย่างดีท่ีสุดในโลก (นอกเขตประเทศอิตาลี) ภายในก าแพงเมืองท่ี
เหลืออยู่ นักโบราณคดีได้พบซากปรักหักพัง ของการตั้งถิ่นฐานของอารยธรรมมนุษย์ย้อนหลังไปถึงยุคหิน
สมัยใหม่ ซึ่งเป็นเวลานานกว่า 6,500 ปี สถานท่ีท่องเท่ียวส าคัญท่ีไม่ควรพลาดหากมาเยือนนครเจราช คือ 
การเดินเข้าสู่ ถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักอันเก่าแก่แห่งเมืองน้ี ซึ่งบนถนนยังคงถูก
จารึกไว้ด้วยร่องรอยของรถม้า นอกจากน้ียังมีน ้าพุใจกลางเมือง ซึ่งสร้างในปี ค.ศ. 191 เพ่ืออุทิศแด่เทพธิดา
แห่งขุนเขา ซึ่งเป็นท่ีนับถือ  ของชาวเมืองแห่งน้ี  โอวัลพลาซ่า สถานท่ีพบปะสังสรรค์ของชาวเมือง เจอราช 
ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี ล้อมรอบด้วยเสา คอรินเทียม กว่า 160 ต้น เสาเหล่าน้ีได้กลายเป็นจุดถ่ายรูปท่ี
ได้รับความนิยมมาก ซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน ถูกสร้างขึ้น 129 ปี หลังคริสตกาล เปรียบเสมือนเครื่องหมาย
แห่งจักรพรรดิเฮเดรียน โดยประตูอยู่ทางทิศใต้ของเขตเมืองใหม่ อีกหน่ึงท่ีเท่ียวชื่อดังแห่งเมืองโรมัน
โบราณเจราช คือ โรงละครทางทิศใต้ ซึ่งจุผู้ชมได้ถึง 3,000 คน อัศจรรย์ตรงเราสามารถทดสอบฟงัเสียง
สะท้อนของตัวเองจากจุดสะท้อนกลางโรงละคร ด้วยการพูดเบาๆ เท่าน้ัน เสียงก็จะย้อนกลับมาเข้าหูเรา
อย่างเหลือเชื่อ  

  



 

 

เที่ยง      บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
 

จากน้ันน าคณะเดินทางกลับเข้าสู่ กรุงอมัมาน (Amman) นครหลวงของประเทศจอร์แดน นครท่ี
มีความเก่าแก่ท่ีสุดเมืองหน่ึงของโลก และมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 6,000 ปี ผ่านชมย่านเมืองเก่า,
เมืองใหม่, ย่านธุรกิจ, ตลาดใจกลางเมือง, ย่านคนรวย ฯลฯ  ชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (Amman 
Citadel) บนยอดเขาสูงสุดในกรุงอัมมาน ถูกสร้างขึ้น เพ่ือเป็นจุดสังเกตเหตุบ้านการเมืองต่าง ๆ รอบเมือง 
แม้จะเหลือเพียงซากปรักหักพังแต่ยังสวยงาม และมีอายุย้อนกลับไป ตั้งแต่สมัยยุคหิน เผยให้เห็นอิทธิพล
ด้านสถาปัตยกรรมท่ีมาจากยุคเหล็ก รวมถึงยุคโรมัน ยุคไบแซนไทน์ และยุคอุมัยยะฮ์ ชม วิหารเฮอร์คิวลิส 
(Temple of Hercules) ท่ีสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.162-166 (พ.ศ. 705-709) วิหารแห่งน้ี มีขนาดใหญ่กว่า
วิหารท่ีอยู่ในโรมโบราณเสียอีก เดินผ่านทางเข้าท่ีเป็นแนวเสาระเบียงไปยังสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิข้างใน จากน้ัน
เคลื่อนตัวไปท่ีหินขนาดใหญ่ท่ีอยู่บริเวณปลายหน้าผา ตรงน้ีจะเป็นจุดชมวิว พาโนรามาอันสวยงามของ
เมือง ใกล้กันน้ันมีมือรูปก าปั้ นขนาดใหญ่ท่ีท าจากหินอ่อนเผยให้เห็นความขาวโพลนจนแทบไม่มีเลือด  

 

ชม โรงละครโรมนั อายุกว่า 2,000 ปี ท่ีครั้งหน่ึงเคยเป็นศูนย์กลางของนครอัมมาน แต่ปัจจุบันก็ยังท าให้ผู้ท่ี
พบเห็นได้ท่ึงกับการวางแผนทางด้านงานวิศวกรรมของโรมัน อันชาญฉลาดและมีดีไซน์ท่ี น่าจดจ า โรงละคร
โรมัน แห่งน้ีเป็นหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงามมากท่ีสุดในอัมมาน โรงละคร มีความลาดเอียงลึกลงไป เอื้อ
ให้เสียงท่ีได้ยินรอบตัวน้ันมีคุณภาพเยี่ยม การออกแบบสุดสร้างสรรค์น้ีสามารถบรรจุคนได้ประมาณ 
6,000 คน สันนิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 161-180 (พ.ศ. 704-723) สมัยการปกครองของ 
แอนโทนิอุส ปิซุส (Antoninus Pius)  

จากน้ัน อิสระช็อปปิ้ งทีห่า้ง CITY Mall และแวะร้านของฝาก Al Shaab Nut Stories ท่ีมีชื่อเสียง
ของ แคนดี้ ผลไม้อบแห้ง ถั่วประเภท และอินทผาลัมอบแห้ง อิสระให้ท่านได้ช็อปป้ิงเลือกซื้อสินค้าของฝาก
ตามอัธยาศัย 

 

ค ่า     บริการอาหารค ่า ณ ภัตราคารอาหารจีน  
ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานควีนอเลีย  



 

 

 

22.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานควีนอเลีย ท าการเช็คอินไฟลท์ RJ182 เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  
 

วนัทีห่ก : อมัมาน – กรงเุทพฯ                               
             (-/-/-) 

02:15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน รอยัล จอร์แดน เที่ยวบินที่ RJ182 (บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง)  

15.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

***************************************************************************************** 
****โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั**** 

ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ 
โดยราคาที่เสนอคดิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 

 
 

 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
✓ ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัดแบบหมู่คณะ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ) โดยสายการ Royal Jordan 

(RJ) น ้าหนักกระเป๋าเดินทางสูงสุดไม่เกิน 23 ก.ก. และกระเป๋าถือข้ึนเครื่องท่านละ1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. 
✓ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ (ณ วันที่ 1 มกราคม 2566) 
✓ ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง  
✓ ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่) ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 

อตัราคา่บรกิาร ตอ่ทา่น เป็นสกลุเงนิไทยบาท  
(คณะผูเ้ดนิทาง 26 ทา่น ออกเดนิทางขัน้ต ่า 15 ทา่น) 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่พักห้องคู ่ 

ตอ่ทา่น 
พักหอ้งเดีย่ว  
จา่ยเพ่ิมทา่นละ 

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

62,900 5,000 

ราคาเด็ก 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มเีตียงเสรมิ ลด 2,000 บาท  
ราคาเด็ก 5-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง ราคาเท่าผู้ใหญ่ปรกติ  
ราคาไมร่วมทปิ หัวหนา้ทวัรค์นไทย ไกดท์อ้งถิน่ และคนขับรถ ตามธรรมเนยีม 70 USD ตลอดการดนิทาง   
กรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 15 ท่าน แต่ไม่น้อยกว่า 10 ท่าน และลูกค้ายังยืนยันความประสงค์ท่ีจะเดินทาง ทาง
บริษัทขอปรับราคาทัวร์เพ่ิม 3,000 บาทต่อท่าน และใช้เป็นรถ 18 ที่น่ัง ทั้งน้ีการเรียกเก็บและต้องได้รับ
ความยินยอมจากทุกท่านในคณะ 



 

 

✓ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ 
✓ ค่าวีซ่าประเทศจอร์แดนแบบท่องเที่ยวหมู่คณะ  
✓ ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุแบบหมู่คณะวงเงินค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศสูงสุด 5 แสนบาท /และ

เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
✓ ไกด์ท้องถิ่น ผู้มีประสบการณ์ คอยดูแลและให้ความรู้ ตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 
✓ หัวหน้าทัวร์ (ไกด์ไทย) ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ (ส าหรับกรุ๊ปส่วนตัวเท่านั้น) 
 ค่าท าเอกสารผู้ถือต่างด้าว และ ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียม 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม ท่านผู้เดินทางทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยตนเอง ตามธรรม

เนียมการเข้าพักในโรงแรมทุกแห่ง หากท่านให้พนักงานยกกระเป๋าไปส่งที่ห้องพัก พนักงานยกกระเป๋าจะได้รับ
ทิปตอบแทนเมื่อให้บริการข้ันต ่า 1 JOD หรือ 2 USD เทียบเท่า ต่อกระเป๋า 1 ใบ (แนะน าให้ทุกท่านรับผิดชอบ
กระเป๋าของตนเองเพ่ือความสะดวก, รวดเร็ว และปลอดภัย) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืน ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ และรถม้าลาก ที่เพตรา ฯลฯ  
 ค่าทิปม้าที่เมืองเพตรา ท่านละ 5 JOD กรณใีช้บริการ   
 ค่าทิปคนขับรถจี๊ปทีท่ะเลทรายวาริดัม ท่านละ 2 JOD   
 ค่าทิปคนขับรถ ไกดท์้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ไทย เพ่ือเป็นสินน ้าใจตามธรรมเนียม ขัน้ต ่า 70 USD  ต่อทา่น 

ตลอดทรปิ 
 

การช าระเงนิ  
งวดที่ 1 : ช าระเงินมัดจ าท่านละ 10,000 บาท (ภายใน 3 วัน หลังจากการจอง เพ่ือยืนยันส ารองที่นั่ง)  
งวดที่ 2 : ช าระเงินมัดจ าเพ่ิม 20,000 บาท  (ภายใน 3 วัน หลังจากได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทาง) 
 พร้อมส าเนาหนงัสือเดนิทาง (ส าคัญมาก กรุณาอย่า ขีดเขียน, แปะสติกเกอร์, ป๊ัมสัญลักษณ์อะไรก็ตามลงใน

เล่มพาสปอร์ต, หรือท าพาสปอร์ตฉีกขาด เพราะอาจมีผลท าให้ท่านถูกปฏิเสธ เข้า-ออก ประเทศ) 
งวดที ่3 : ช าระส่วนทีเ่หลือทัง้หมด 30 วนั ล่วงหน้ากอ่นออกเดนิทาง 

หากไม่ช าระค่าใช้จ่ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  
เอกสารประกอบขอวซีา่เข้าประเทศจอรแ์ดน 

• ส าเนาหนังสือเดินทาง (SCAN) แบบชัดเจน มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมมีหน้าว่างส าหรับ
ประทับตราเข้าออกเมืองอย่างน้อย 2 หน้า (***ส าคัญมาก กรุณาอย่า ขีดเขียน , แปะสติกเกอร์, ป๊ัม
สัญลักษณ์อะไรก็ตามลงในเล่มพาสปอร์ต, หรือท าพาสปอร์ตฉีกขาด เพราะอาจมีผลท าให้ท่านถูกปฏิเสธ 
เข้า-ออก ประเทศ***) 

• ส าเนาเอกสาร ยืนยันการฉีดวัคซีน COVID-19 อย่างน้อย 2 เข็ม 
 
กรณียกเลิก  
o ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (กรณียังไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เกิดขึ้น)   
o ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจ า 5,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอ่ืน (ถ้ามี) 
o ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
o ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
o ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%  



 

 

o กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองเป็นภาษาอังกฤษ 
ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง 

o กรณีมกีารยืน่วซี่าแลว้ถกูปฏเิสธจากสถานทตู (วีซ่าไมผ่่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจรงิ 
เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ายกเลิกล่าช้าจากทางโรงแรม 
เป็นต้น   
 

รายละเอียดเงื่อนไขเพ่ิมเติม 
1. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกับทาง

บริษัท จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาในกรณี ที่ผู้เดินไม่ถึง 15 ท่าน แต่ไม่น้อยกว่า 10 ท่าน และลูกค้ายังยืนยัน

ความประสงค์ที่จะเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาทัวร์เพ่ิม 3,000 บาทต่อท่าน โดยเป็นการเรียก
เก็บและต้องได้รับความยินยอมจากทุกท่านในคณะ หรือทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ตามจริงซ่ึงในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 3 วันท าการ หรือจัดเสนอทัวร์อ่ืนให้ถ้าต้องการ 

3. กรณีที่ลูกค้ายกเลิกการเดินทาง และมีการคืนมัดจ า จะด าเนินการคืนเงินภายใน 14 วัน ตามเงื่อนไขทางบริษัท 
4. กรณีทา่นสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายและช าระเงินล่วงหน้าเบ็ดเสร็จ

กับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี ยกเว้นท่านได้ท าการตกลง หรือ 
แจ้งให้ทราบก่อนการเดินทาง 

5. กรณีสถานที่ท่องเที่ยวใด ๆ ที่ระบุในโปรแกรมปิดท าการ เนื่องจากโปรแกรมทัวร์เป็นการเสนอขายล่วงหน้า 
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืน ๆ เพ่ือทดแทนเป็น
ล าดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการรายละเอียดท่องเที่ยวประการ กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย 
อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหา
การจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด 

7. กรณีท่านถูกปฎิเสธเข้า / ออก เมือง จากด่านตรวจคนเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท าที่ส่อ
ไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง  

8. ในกรณทีีท่า่นจะใชห้นงัสือเดนิทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ 
หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทาง
บุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

9. การขอทีน่ัง่ LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่าง
รวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอน
เวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

10. โรงแรมที่พัก ในจอร์แดนส่วนใหญ่มีเครื่องปรับอากาศ แต่ที่พักในเขตอุทยานแห่งชาติ ทะเลทรายวาดิรับส่วน
ใหญ่จะมีเพียงฮีทเตอร์ให้ความอบอุ่นเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ทะเลทรายที่มีอากาศเย็นในช่วงกลางคืน และห้องพัก 3 
ท่าน  (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะท า
ให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรืออาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรม 

11. กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จัดการตัว๋เครือ่งบินเอง (Land Only) ในกรณีลูกค้าด าเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเอง
และมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องด าเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิก
เที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม 



 

 

12. ตั๋วเครื่องบิน 
a. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องช าระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วผู้
เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท าการ Refund 
ได้เท่านั้น) 

b. ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการ
เดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก 
บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
o ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเครือ่งได้ ต้องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดสว่น

ไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” 
(Centimeter) 

o กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด 
ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามน าติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

o วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลช่ัน น ้าหอม ยาสีฟนั เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกท าการตรวจ
อย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน  10 ช้ิน ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่
รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

o หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าขึ้น
เครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
o ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้้องเครือ่งบิน คือ 23 กิโลกรัม ต่อ 1 ใบ (ส าหรับ

ผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวาง
น ้าหนักเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หากน ้าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบิน
ก าหนด 

o ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่า
มาตรฐานได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับข้อก าหนดของแต่สายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในน ้าหนักส่วนเกิน 

o กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand 
carry) 

o ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ี่เช็คไปกับเครือ่ง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย
การบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน ้าหนัก
กระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยสูงสุดไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 
กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

o กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัย
การเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดท าให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย ทุกท่านต้อง
ดูแลและระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน 

o กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ 
ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน 
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