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

เทือกเขาเนโบ เทยีวดนิแดนอารยะธรรมโลกอาหรบั ตามรอยโมเสส หรอื นบมูีซา 

เมืองมาดาบา ชมแผนทโีบราณ จากศลิปะแผ่นโมเสก 

ปราสาทเครคั ชม ป้อมปราการสุดแขง็แกร่งของเหล่าอศัวนิ ในยุคสงครามครูเสด  

เมืองเพตรา ตนืตากบัมหานครสชีมพ ู  ใน  สงิมหศัจรรยโ์ลกยุคใหม่   

วาริดมั ท่องทะเลทราย นอนแคมป์ ดดูาว  

ทะเลเดดซี ลอยตวั พอกโคลน นอนชมทะเล 

เจราช นครพนัเสา ดา่นหน้าแห่งอาณาจกัรโรมนั  

กรงุอมัมาน มหานครเก่าแก่อนัดบัตน้ๆของโลกยุคปัจจุบนั 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทาง ไฟลท์ ต้นทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถึง 

ขาไป RJ 183 สุวรรณภมิู อมัมาน 00:25 05:10 

ขากลบั RJ 182 อมัมาน สุวรรณภมิู 02:15 15:15 

นที โปรแกรมทวัร ์ โรงแรม เมือง 
อาหาร 

เช้า กลางวนั เยน็ 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

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

2 กรุงเทพฯ – อมัมาน - เขาเนโบ ชม โบสถอ์

นุสรณ์โมเสส – เมอืงมาดาบา ชมโบสถ์เซน

จอรจ์ - ปราสาทเครคั – เพตรา 

PETRA CASTLE 

หรอืระดบัเดยีวกนั 
PETRA 

   

3 ชมนครเพตรา – ทะเลทราย วาดริมั  AL SULTANA 

LUXURY CAMP หรอื

ระดบัเดยีวกนั 

WADI RUM 
   

4 ทะเลทราย วาดริมั – นงัรถปิคอพัแบบ

4x4WD ท่องทะเลทราย – เดดซ ี
GRAND EAST  

หรอืระดบัเดยีวกนั 
DEAD SEA 

   

5 เดดซ ี– เจราช เมอืงพนัเสา - กรุงอมัมาน – 

ป้อมปราการแห่งกรุงอมัมาน – โรงละคร

โรมนั – ชอ็ปปิง - สนามบนิอมัมาน Check-

in เวลา 22:00 น. 

--- --- 
  

--- 

  6 สนามบนิอมัมาน - สนามบนิสุวรรณภูม ิ
--- --- 

 
--- --- 
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โปรแกรมการเดินทาง 
 

วนัแรก : กรงุเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมิู)                    

 (-/- /-) 

20.00 น. คณะพรอ้มกนัท ีท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชนั 4 เคาเตอร ์สายการบิน รอยลั จอรแ์ดน (RJ) เจา้หน้าที

คอยต้อนรบั และบรกิารเรอืงกระเป๋าเดนิทาง เชค็อนิ และรบัเอกสารประกอบการเดนิทาง 
 

วนัทีสอง : กรงุเทพฯ – อมัมาน – เมืองมาดาบา ชมโบสถเ์ซนจอรจ์ - เขาเนโบ ชม โบสถอน์ุสรณ์โมเสส 

แห่ง - ปราสาทเครคั – เพตรา                      (-/L/D) 

00.15 น. ออกเดนิทางสู่ กรงุอมัมาน โดยสายการบิน รอยลั จอแดน เทียวบินที RJ183 (บรกิารอาหารและเครอืงดมื

บนเครอืง พร้อมจอทวีสี่วนตวัทุกทนีัง, นําหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครืองสูงสุด ท่านละ  ใบ นําหนักไม่เกนิ  

กโิลกรมั/ต่อใบ และถอืขนึเครอืงไดอ้กี 1 ใบ ไม่เกนิ 7 กโิลกรมั ) 

05.10 น. ถงึ ท่าอากาศยาน อมัมานควีนอเลีย (AMM) ประเทศจอรแ์ดน เจา้หน้าทช่ีวยอํานวยความสะดวกทางด้าน

วซ่ีาและพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง หลงัรบักระเป๋าสมัภาระและการตรวจศุลกากร (เวลาทปีระเทศจอร์แดนช้ากว่า

ประเทศไทย  ชวัโมง แนะนําใหทุ้กท่านตงัเวลาเป็นเวลาทอ้งถนิทนัททีไีปถงึ เพอืความเขา้ใจทตีรงกนั) จากนันมี

เวลาให้ท่านได้ทําการแลกเงนิสกุลท้องถิน และเลอืกซือ   ซิมโทรศพัท์ ได้เวลาอนัสมควรนําคณะเดนิทางสู่

เมอืงเนโบ ระหว่างทางนําท่านแวะทานอาหาร พรอ้มชา กาแฟ ยามเชา้ทภีตัตาคารอาหารทอ้งถนิ 
 

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคารอาหารท้องถิน 
 

จากนันนําท่านเดินทางสู่ เขาเนโบ (Mt’ Nebo) (ระยะทาง  กิโลเมตร เดินทางประมาณ  นาท)ี ดินแดน

ศกัดิสทิธเินินบนเขาทีเชอืกันว่าน่าจะเป็นบรเิวณทีเสียชีวติ และฝังศพ ของ โมเสส (ศพัท์ในศาสนายูดาห์ และศาสนา

ครสิต์) หรอื นบีมูซา (ศพัท์ในศาสนาอสิลาม) ผู้นําชาวยิวเดนิทางจากอียปิต์ ไปยงัเมอืงคานาอัน และเป็นผู้นําคําสอน

บญัญตัสิบิประการของ พระยะโฮวาหล์งมาเผยแผ่สู่มนุษย ์ชม โบสถอ์นุสรณ์โมเสส ท ีสรา้งขนึเพอืเป็นทรีะลกึถงึโมเสส 

อนุสรณ์แห่งนีสนันิษฐานว่าสร้างขนึในปี ค.ศ. 300-400 ในยุคไบเซนไทน์ ตอนต้นครสิต์ศกัราช ภายในเป็นพพิธิภณัฑ์

ขนาดย่อมเกบ็สงิของต่าง ๆ ทขีุดพบในบรเิวณนี พรอ้มทงัมภีาพถ่าย ใหท้่านชมววิ และเก็บภาพทจีะมองเหน็ทศันียภาพ

ทงัแมนํ่าจอรแ์ดน ทะเลเดดซ ีนครเจรโิค เมอืงเบธเลแฮม และเมอืงเยรูซาเลม็ หรอืดนิแดนศกัดสิทิธ ิ
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นําท่านเดนิทางสู่ เมืองมาดาบา (Madaba) (ระยะทาง 10 กโิลเมตร เดนิทางประมาณ  นาท)ี หรอืเมอืงแห่ง

โมเสก ว่ากนัว่าทนีีมงีานศิลปะโมเสกทสีวยงามมาก เป็นเมอืงท่องเทยีวเชิงวฒันธรรมทน่ีาสนใจแห่งหนึงของประเทศ

จอรแ์ดน ผูค้นตงัถนิฐานอยู่ทนีีมานานกว่า 4,500 ปี  

ชม โบสถก์รีกออโธ ดอกซ์ แห่งเซนต์จอร์จ บนพนืโบสถ์มแีผนททีําดว้ยกระเบอืงโมเสกสสีวยงามจํานวนกว่า 2 ลา้นชนิ 

ซงึมคีวามสาํคญัทางประวตัศิาสตรข์องโลก สรา้งขนึในสมยั ศตวรรษท ี6 หรอืราว ๆ ปี ค.ศ.600  (พ.ศ.1143) ในยุคไบเซน

ไทน์ แผนทนีีแสดงใหเ้หน็พนืทดีนิแดนศกัดสิทิธติ่าง ๆ ในอดตี เนินเขา หุบเขา หมู่บา้น ตวัเมอืง ครอบคลุม ไปจนถงึปาก

แมนํ่าไนล ์ในแถบรอบทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน เยรซูาเลม จอรแ์ดน ทะเลเดดซ ีและอยีปิต์  

ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู่ เมืองอลั-คารคั (AL-KARAK) (ระยะทาง 155 กโิลเมตร เดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง 30 

นาท)ี  
 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถิน 
 

เมืองอัล-คารัค ตังอยู่บนทีราบสูงขนาดใหญ่ เพลิดเพลินกับทัศนีย์ภาพอันงดงามระหว่างทางขึนเขา 

โดยเฉพาะบรเิวณ “แกรนด์แคนยอนแห่งจอรแ์ดน” ชม ปราสาทเครคั (Kerak Castle) ทถีูกสร้างขนึในปี ค.ศ. 1142 

ในอดีตเคยเป็นหนึงในเมอืงศูนยก์ลางของนักรบครูเสด เพอืควบคุมเสน้ทางสําหรบัต่อสูใ้นสงครามครูเสดทงัจากทางเหนือ

และใต้ กบักองทพัมุสลมิจนกระทงัในปี ค.ศ. 1187 ไดถู้กนักรบมุสลมิภายใตก้ารนําทพัของซาลาดนิ บุกเขา้ทาํลาย 
 

 

      จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองเพตรา (Petra) (ระยะทาง 138 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 2 ชวัโมง) นําท่าน

เชค็อนิเขา้สู่ทพีกั เพอืผ่อนคลายจากความเหนือยลา้จากการเดนิทาง  
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คาํ บริการอาหารคาํ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ทีพกั PETRA CASTLE HOTEL, PETRA ระดบั  ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีสาม : เพตรา – มหาวิหารศกัดิสิทธิ เอล-คาซเนท ์- ทะเลทราย วาดิรมั 

(B/L/D) 

เช้า      บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านชม เมืองเพตรา มหานครศิลาทรายสชีมพูทแีกะสลกัขนึจากภูเขาทงัลูก สถานทแีห่งนีซ่อนตวัอยู่

ภายใต้หุบเขาวาด ีมูซา ทสีูงชนัประดุจเป็นปราการอนัยงิใหญ่ จนถูกลมืเลอืนไปจากความทรงจําของผูค้นและสูญหายไป

จากแผนทนีานนับพนัปี กระทงัในปี ค.ศ.1812 (พ.ศ. 2355) มนีักสํารวจชาวสวติเซอร์แลนด์ โยฮนัน์ ลุควกิ บวร์กฮาร์ท 

เดนิทางผ่านมาพบ และออกมาเขยีนหนังสอืเล่าขานถงึความสวยงามและความมหศัจรรย์ของนครเพตราแห่ง จงึทําใหเ้พ

ตราเรมิปรากฏแก่สายตาชาวโลกอกีครงั และในปี ค.ศ.1985 (พ.ศ. 2528) องคก์ารยูเนสโก้ได้ประกาศให้เพตรา เป็นเมอืง

มรดกโลก โดยกล่าวอธบิายไวว้่า "เป็นหนึงในสงิทลีําค่ามากทสีุดของมรดกทางวฒันธรรมแห่งมวลมนุษยชาต"ิ(one of the 

most precious cultural properties of man's cultural heritage) และยงัได้รบัคดัเลอืกเป็นหนึงในเจด็สงิมหศัจรรยข์องโลก

อีกด้วย (แนะนําให้เตรยีมผ้าปิดจมูกกนัฝุ่ นติดตวัไปดว้ย ราคาทวัร์ไม่รวมรวมค่าขอูีฐ ขลีา รถม้าลาก สนใจกรุณาติดต่อหวัหน้า

ทวัร)์ 
 

นําท่านมุ่งหน้าไปบนเส้นทางมหศัจรรย์ททีางเข้าออกของเมอืงเพตรา พร้อมชมทศันียภาพรอบข้างทเีป็น

ภูเขาทงัสองฝังทมีรีูปร่างหน้าตาต่างกนัออกไป จากนันเดนิเท้าเขา้สู่เมอืงบรเิวณซอกเขาเรยีกว่าซิค SIQ เป็นหุบเขาสูง

กว่า 250 ฟุต ทเีกดิจากการแยกตวัของเปลอืกโลกและการกดัเซาะของนําเมอืหลายล้านปีก่อนจนเกดิเป็นช่องทางเดิน

เลก็ๆ ระหว่างหุบเขา ชมสสีนัความสวยงามของหนิสตี่าง ๆ ทเีกดิขนึจากธรรมชาต ิและยงัมภีาพศลิปะแกะสลกัจากภูเขา 

อาท ิรูปปันแกะสลกัต่าง ๆ เช่น รูปปันเทพเจา้ต่าง ๆ รูปกองคาราวานอูฐ, รูปชาวนาบาเทยีน, ท่อส่งลําเลยีงนําเขา้สู่เมอืง 

ฯลฯ อกีมากมาย เขา้เขตหน้าผาสูงชนัสองขา้งทางสู่มหานครแห่งศลิาทรายสชีมพู ตนืตาตนืใจกบัความสวยงามของ มหา

วิหารศกัดิสิทธิ เอล-คาซเนท์ (EL-Khazneh / Treasury) สถานทแีห่งนีถูกสนันิษฐานว่าถูกสรา้งโดยชาวนาบาเธยีน ใน

ราวศตวรรษที 1 - 2 โดยผู้ปกครองเมืองในเวลานัน มหาวิหารถูกแกะสลักเป็นอาคารสองชนั จากภูเขาสีชมพูทงัลูก 

กลมกลนืไดส้ดัส่วน สวยงาม และน่าอศัจรรย ์อสิระในการเดนิชมและเกบ็ภาพบรรยากาศ 
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เทียง      บริการอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต์ ณ ภตัตาคารอาหารท้องถิน 
 

จากนันนําคณะเดินทางสู่ เขตอุทยานวาดิรมั (Wadi Rum) (ระยะทาง 120 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 2 

ชวัโมง) ทะเลทรายแห่งนีในอดตีเป็นเสน้ทางคาราวาน จากประเทศซาอุฯเดนิทางไปยงัประเทศซีเรยีและปาเสลไตน์ (เคย

เป็นทอียู่อาศยัของชาวนาบาเทยีน ก่อนทจีะยา้ยถนิฐานไปสรา้งอาณาจกัรอนัยงิใหญ่ทเีมอืงเตรา นําคณะเขา้ทแีคมป์ทพีกั 

เพอืทําการเชค็อนิ และให้ท่านอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั พร้อมดมืดํากบับรรยากาศแสงสทีองรําไรของพระอาทติย์ยาก

อสัดง ททีะเลทรายวารดิมั 

 
 

คาํ  บริการอาหารคาํ แบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของแคมป์ทีพกั 

ทีพกั AL SULTANA LUXURY CAMP – DELUX TENT, WADI RUM หรือเทียบเท่า  
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วนัทีส ี: วาดิรมั – เดดซี            

(B/L/D) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของแคมป์ทีพกั 

นําคณะนงัรถกระบะ x4WD เปิดหลงัคารบับรรยากาศท่องทะเลทรายทถีูกกล่าวขานว่าสวยงามทสีุดของโลก 

แห่งหนีง ด้วยเมด็ทรายละเอียดสสี้มอมแดง ปรบัเปลยีนไปตามแสงของดวงอาทติย์ ในสงครามอาหรบั ระหว่างปี ค.ศ. 

–  ทะเลทรายแห่งนีไดถู้กใช้เป็นฐานบญัชาการรบของนายทหารชาวองักฤษ ทอีี ลอวเ์รนซ์ และเจา้ชายไฟซาล 

ผู้นําแห่งชาวอาหรบั ร่วมรบขบัไล่กองทพัออตโตมนัทีเข้ามารุกรานเพอืครอบครองดินแดน และต่อมายงัได้ถูกใช้เป็น

สถานทใีนการถ่ายทําภาพยนตร์ฮอลลวีูด เรอืง “LAWRENCE OF ARABIA” (และในปี ค.ศ.  สามารถกวาดรางวลัออ

สการไ์ดถ้งึ  รางวลั และรางวลัจากสถาบนัอนืๆ อกีกว่า  รางวลั นําแสดงโดย PETER O'TOOLE, OMAR SHARIF นํา

คณะท่องทะเลทรายต่อไปยงั ภเูขาคาซารี ชมภาพเขียนแกะสลกัก่อนประวตัิศาสตร์ทเีป็นภาพแกะสลกัของชาวนาบา

เทยีนท ีแสดงถงึเรอืงราวในชวีติประจําวนัต่าง และรูปภาพต่างๆ ผ่านชมเตน็ท์ชาวเบดูอนิ ทอีาศยัอยู่ในทะเลทราย (โปรด

เตรยีมค่าทปิคนขบัรถตามธรรมเนียม ท่านละ  JOD (ดน่ีา จอรแ์ดน)  

 

จากนันนําท่านเดนิทางสู ่ทะเลเดดซี (Dead Sea) (ระยะทาง 326 กโิลเมตร เดนิทางประมาณ  ชวัโมง  นาท)ี 

ทะเลทถูีกบนัทกึลงในหนังสอืกนิเนสสว์่า เป็นจุดทตํีาทสุีดในโลก ตํากว่าระดบันําทะเลถงึ 400 เมตร และมคีวามเคม็ทสีุด

ในโลกมากกว่า 20 เปอรเ์ซน็ต์ของนําทะเลทวัไป ทาํใหไ้ม่มสีงิมชีวีติอาศยัอยู่ไดใ้นทอ้งทะเลแห่งนี  
 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

นําท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมทพีกัเพอืทําการเช็คอิน ระหว่างทางแวะให้ท่านได้ ช็อปปิงทีร้านจาํหน่าย

ผลิตภณัฑ์ทีทําจากเดดซี เช่น โคลนพอกตวั พอกหน้า สบู่ และสนิคา้อนืททีําจากเดดซอีกีมากมายจากนันให้ท่านอสิระ

ในการลงเล่นนําทะเลและพสิจูน์ความจรงิว่าท่านสามารถลอยตวัในนําทะเลแห่งนีไดจ้รงิหรอืไม่ ใหท้่านเลอืกบาํรุงผวิพรรณ

โดยการพอกโคลนจากทะเลเดดซี หรอืเลอืกพกัผ่อนตามอธัยาศยัภายในบรเิวณโรงแรมทพีกั (การลงเล่นนําในทะเลนัน มี

วธิขีนัตอนการลงเล่น และขอ้ควรระวงัต่าง ๆ ควรฟังคาํแนะนําจากมคัคุเทศกท์อ้งถิน และหวัหน้าทวัร)์  
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คาํ บริการอาหารคาํ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ทีพกั GRAND EAST HOTEL, DEAD SEA ระดบั  ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีห้า : เดดซี – เจราช – อมัมาน – โรงละครโรมนั – ชอ็ปปิง - สนามบิน                            

(B/L/D)  

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

         นําท่านเดนิทางสู่ เมืองเจอราช (Jerash) (ระยะทาง  กโิลเมตร เดนิทางประมาณ  ชวัโมง  นาท)ี เมอืงทรีู้จกั

กนัในนาม “เมอืงพนัเสา” หรอื นครปอมเปอแีห่งตะวนัออก หนึงในเมอืงโบราณทมีสีถาปัตยกรรมโรมนัทยีงิใหญ่ และไดร้บั

การอนุรกัษ์อย่างดทีสีุดในโลก (นอกเขตประเทศอติาล)ี ภายในกําแพงเมอืงทเีหลืออยู่ นักโบราณคดไีด้พบซากปรกัหกัพงั 

ของการตงัถนิฐานของอารยธรรมมนุษย์ย้อนหลงัไปถึงยุคหนิสมยัใหม่ ซึงเป็นเวลานานกว่า ,  ปี สถานทที่องเทยีว

สําคญัทไีม่ควรพลาดหากมาเยอืนนครเจราช คอื การเดนิเขา้สู่ ถนนคารโ์ด หรอื ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลกัอนัเก่าแก่

แห่งเมอืงนี ซงึบนถนนยงัคงถูกจารกึไวด้ว้ยร่องรอยของรถมา้ นอกจากนียงัมนํีาพุใจกลางเมอืง ซงึสรา้งในปี ค.ศ.  เพอื

อุทศิแด่เทพธดิาแห่งขุนเขา ซงึเป็นทนีับถือ  ของชาวเมอืงแห่งนี  โอวลัพลาซ่า สถานทพีบปะสงัสรรค์ของชาวเมอืง เจอ

ราช ถูกสรา้งขนึในศตวรรษท ีล้อมรอบดว้ยเสา คอรนิเทยีม กว่า  ต้น เสาเหล่านีไดก้ลายเป็นจุดถ่ายรูปทไีดร้บัความ

นิยมมาก ซุ้มประตูกษตัรยิเ์ฮเดรยีน ถูกสรา้งขนึ  ปี หลงัครสิตกาล เปรยีบเสมอืนเครอืงหมายแห่งจกัรพรรดเิฮเดรยีน 

โดยประตูอยู่ทางทศิใต้ของเขตเมอืงใหม่ อกีหนึงทเีทยีวชอืดงัแห่งเมอืงโรมนัโบราณเจราช คอื โรงละครทางทศิใต ้ซงึจผุูช้ม

ไดถ้งึ ,  คน อศัจรรยต์รงเราสามารถทดสอบฟังเสยีงสะทอ้นของตวัเองจากจุดสะทอ้นกลางโรงละคร ดว้ยการพดูเบาๆ 

เท่านนั เสยีงกจ็ะยอ้นกลบัมาเขา้หเูราอย่างเหลอืเชอื  

  
เทียง      บริการอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต์ ณ ภตัตาคารท้องถิน 
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จากนันนําคณะเดินทางกลบัเข้าสู่ กรุงอัมมาน (Amman) นครหลวงของประเทศจอร์แดน นครทีมคีวาม

เก่าแก่ทสุีดเมอืงหนึงของโลก และมปีระวตัศิาสตร์ยาวนานมากกว่า 6,000 ปี ผ่านชมย่านเมอืงเก่า,เมอืงใหม่, ย่านธุรกิจ

, ตลาดใจกลางเมอืง, ย่านคนรวย ฯลฯ  ชม ป้อมปราการแห่งกรงุอมัมาน (Amman Citadel) บนยอดเขาสูงสุดในกรุง

อมัมาน ถูกสรา้งขนึ เพอืเป็นจุดสงัเกตเหตุบ้านการเมอืงต่าง ๆ รอบเมอืง แมจ้ะเหลอืเพยีงซากปรกัหกัพงัแต่ยงัสวยงาม 

และมอีายุย้อนกลบัไป ตงัแต่สมยัยุคหนิ เผยให้เหน็อทิธิพลด้านสถาปัตยกรรมทมีาจากยุคเหล็ก รวมถึงยุคโรมนั ยุคไบ

แซนไทน์ และยุคอุมยัยะฮ์ ชม วิหารเฮอรคิ์วลิส (Temple of Hercules) ทสีร้างขนึระหว่างปี ค.ศ.162-166 (พ.ศ. 705-

709) วหิารแห่งนี มขีนาดใหญ่กว่าวหิารทอียู่ในโรมโบราณเสียอีก เดินผ่านทางเข้าทเีป็นแนวเสาระเบียงไปยงัสถานที

ศกัดสิทิธขิา้งใน จากนนัเคลอืนตวัไปทหีนิขนาดใหญ่ทอียู่บรเิวณปลายหน้าผา ตรงนีจะเป็นจุดชมววิ พาโนรามาอนัสวยงาม

ของเมอืง ใกลก้นันนัมมีอืรปูกําปันขนาดใหญ่ททีําจากหนิอ่อนเผยใหเ้หน็ความขาวโพลนจนแทบไม่มเีลอืด  
 

ชม โรงละครโรมนั อายุกว่า 2,000 ปี ทคีรงัหนึงเคยเป็นศูนย์กลางของนครอมัมาน แต่ปัจจุบนักย็งัทําให้ผูท้พีบเห็นไดท้งึ

กบัการวางแผนทางด้านงานวศิวกรรมของโรมนั อนัชาญฉลาดและมีดไีซน์ท ีน่าจดจํา โรงละครโรมนั แห่งนีเป็นหนึงใน

แหล่งท่องเทยีวทสีวยงามมากทสีุดในอมัมาน โรงละคร มคีวามลาดเอยีงลกึลงไป เออืให้เสยีงทไีด้ยนิรอบตวันนัมคีุณภาพ

เยยีม การออกแบบสุดสรา้งสรรค์นีสามารถบรรจุคนได้ประมาณ 6,000 คน สนันิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างขนึระหว่างปี ค.ศ. 

161-180 (พ.ศ. 704-723) สมยัการปกครองของ แอนโทนิอุส ปิซุส (Antoninus Pius)  

จากนนั อิสระช็อปปิงทีห้าง CITY Mall และแวะรา้นของฝาก Al Shaab Nut Stories ทมีชีอืเสยีงของ แคนด ี

ผลไมอ้บแหง้ ถวัประเภท และอนิทผาลมัอบแหง้ อสิระใหท้่านไดช้อ็ปปิงเลอืกซอืสนิค้าของฝากตามอธัยาศยั 
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คาํ     บริการอาหารคาํ ณ ภตัราคารอาหารจีน  

ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานควีนอเลีย  
 

22.00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานควีนอเลีย ทาํการเชค็อนิไฟลท ์RJ182 เดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

 

วนัทีหก : อมัมาน – กรงุเทพฯ                               

             (-/-/-) 

02:15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบิน รอยลั จอรแ์ดน เทียวบินที RJ182 (บรกิารอาหารและเครอืงดมื

บนเครอืง)  

15.15 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ 

 

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

****โปรแกรมอาจมกีารเปลยีนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั**** 

ราคาอาจมกีารปรบัขนึ – ลง ตามราคานํามนัทปีรบัขนึลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิทสีายการบนิประกาศปรบั 

โดยราคาทเีสนอคดิ ณ วนัท ี  มกราคม  

 
 

 

 

อตัราค่าบริการนีรวม 

 ตวัเครอืงบนิ ไป-กลบั ชนัประหยดัแบบหมู่คณะ (เดนิทางไป-กลบัพร้อมคณะ) โดยสายการ Royal Jordan (RJ) นําหนัก

กระเป๋าเดนิทางสูงสุดไม่เกนิ 23 ก.ก. และกระเป๋าถอืขนึเครอืงท่านละ  ใบ นําหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. 

 ค่าภาษีสนามบนิ, ภาษนํีามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ (ณ วนัท ี  มกราคม 6) 

อตัราค่าบริการ ต่อท่าน เป็นสกลุเงินไทยบาท  
(คณะผู้เดินทาง  ท่าน ออกเดินทางขนัตาํ  ท่าน) 

วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ พกัห้องคู่  

ต่อท่าน 

พกัห้องเดียว  

จ่ายเพิมท่านละ 

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 

ราคาเดก็ -  ปี พกักบัผูใ้หญ่  ท่าน ไม่มเีตยีงเสรมิ ลด ,000 บาท  

ราคาเดก็ -  ปี พกักบัผูใ้หญ่  ท่าน เสรมิเตยีง ราคาเท่าผูใ้หญ่ปรกต ิ 
ราคาไม่รวมทิป หวัหน้าทวัรค์นไทย ไกดท้์องถิน และคนขบัรถ ตามธรรมเนียม  USD ตลอดการดินทาง   

กรณีทีผู้เดินไม่ถึง  ท่าน แต่ไม่น้อยกว่า 10 ท่าน และลูกคา้ยงัยนืยนัความประสงคท์จีะเดนิทาง ทางบรษิทัขอ

ปรบัราคาทวัรเ์พมิ 3,000 บาทต่อท่าน และใช้เป็นรถ  ทนีงั ทงันีการเรยีกเกบ็และต้องไดร้บัความยนิยอมจากทุก

ท่านในคณะ 
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 ค่ารถปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทชีาํนาญเสน้ทาง  

 ค่าทพีกัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู่) ในโรงแรมตามทรีะบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนั 

 ค่าอาหารทุกมอืตามระบุ, ค่าพาหนะ หรอืรถรบั-ส่ง ระหว่างนําเทยีว, ค่าเขา้ชมสถานทตีามทรีะบุในรายการ 

 ค่าวซี่าประเทศจอรแ์ดนแบบท่องเทยีวหมู่คณะ  

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบตัิเหตุแบบหมู่คณะวงเงนิค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศสูงสุด  แสนบาท /และเสยีชีวติ

เนืองจากอุบตัเิหตุสงูสุด  ลา้นบาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์  

 ไกดท์อ้งถนิ ผูม้ปีระสบการณ์ คอยดแูลและใหค้วามรู ้ตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมค่าทปิ) 

 หวัหน้าทวัร ์(ไกด์ไทย) ผูม้ปีระสบการณ์นําเทยีว คอยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมค่าทปิ) 
 

อตัราค่าบริการนีไม่รวม 

 ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษ ี7% ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% ฯลฯ (สาํหรบักรุ๊ปสว่นตวัเท่านัน) 

 ค่าทําเอกสารผูถ้อืต่างดา้ว และ ค่าวซี่าทมีคี่าธรรมเนียม 

 ค่าพนักงานยกกระเป๋าทโีรงแรม ท่านผูเ้ดนิทางทุกท่านจะต้องดแูลทรพัยส์นิของท่านดว้ยตนเอง ตามธรรมเนียมการเขา้พกั

ในโรงแรมทุกแห่ง หากท่านใหพ้นักงานยกกระเป๋าไปส่งทหีอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋าจะไดร้บัทปิตอบแทนเมอืใหบ้รกิารขนั

ตํา  JOD หรือ  USD เทียบเท่า ต่อกระเป๋า  ใบ (แนะนําให้ทุกท่านรบัผิดชอบกระเป๋าของตนเองเพอืความสะดวก, 

รวดเรว็ และปลอดภยั) 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตวัอนื ๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีชี่องพเิศษ ฯลฯ ทไีม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าอาหารและเครอืงดมืสงัพเิศษ นอกเหนือรายการ ค่าขลีา, ขอูีฐ และรถมา้ลาก ทเีพตรา ฯลฯ  

 ค่าทปิมา้ทเีมอืงเพตรา ท่านละ 5 JOD กรณีใชบ้รกิาร   

 ค่าทปิคนขบัรถจปีททีะเลทรายวารดิมั ท่านละ 2 JOD   

 ค่าทปิคนขบัรถ ไกด์ทอ้งถนิ และหวัหน้าทวัร์ไทย เพอืเป็นสนินําใจตามธรรมเนียม ขนัตาํ  USD  ต่อท่าน ตลอดทริป 
 

การชาํระเงิน  

งวดที 1 : ชาํระเงินมดัจาํท่านละ ,000 บาท (ภายใน  วนั หลงัจากการจอง เพือยืนยนัสาํรองทีนัง)  

งวดที 2 : ชาํระเงินมดัจาํเพิม ,000 บาท  (ภายใน 3 วนั หลงัจากได้รบัการยืนยนัว่ากรุป๊ออกเดินทาง) 

 พร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง (สําคญัมาก กรุณาอย่า ขดีเขยีน, แปะสติกเกอร์, ปัมสญัลักษณ์อะไรก็ตามลงในเล่ม

พาสปอร์ต, หรอืทาํพาสปอรต์ฉีกขาด เพราะอาจมผีลทาํใหท้่านถูกปฏเิสธ เขา้-ออก ประเทศ) 

งวดที  : ชาํระส่วนทีเหลือทงัหมด 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

หากไม่ชาํระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ 

เอกสารประกอบขอวีซ่าเขา้ประเทศจอรแ์ดน 

 สําเนาหนังสอืเดนิทาง (SCAN) แบบชดัเจน มอีายุเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน พร้อมมหีน้าว่างสําหรบัประทบัตรา

เขา้ออกเมอืงอย่างน้อย  หน้า (***สําคญัมาก กรุณาอย่า ขดีเขยีน, แปะสติกเกอร์, ปัมสญัลกัษณ์อะไรก็ตามลงในเล่ม

พาสปอรต์, หรอืทาํพาสปอรต์ฉีกขาด เพราะอาจมผีลทาํใหท้่านถูกปฏเิสธ เขา้-ออก ประเทศ***) 

 สาํเนาเอกสาร ยนืยนัการฉีดวคัซนี COVID-19 อย่างน้อย  เขม็ 
 

กรณียกเลิก  

o ยกเลกิก่อนการเดนิทางไมน่้อยกว่า  วนั ไม่เก็บค่าใชจ้่าย (กรณียงัไม่ไดม้คี่าใชจ้่ายใด ๆ เกดิขนึ)   

o ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจํา 5,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอนื (ถ้าม)ี 

o ยกเลกิก่อนการเดนิทาง -  วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย % ของราคาค่าทวัรท์งัหมด 
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o ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า  วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้า่ย % ของราคาค่าทวัร์ทงัหมด 

o ผูเ้ดนิทางทไีม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนืองจากการยนืเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

o กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะต้องมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองเป็นภาษาองักฤษ ทงันีทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธเิรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ 

o กรณีมีการยืนวีซ่าแล้วถกูปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบรษิทัจะทําการเกบ็ค่าใช้จ่ายตามทเีกิดขนึจริง เช่น 

ค่าวซี่าและค่าบรกิารยนืวซี่า ค่ามดัจาํตวัเครอืงบนิหรอืค่าตวัเครอืงบนิ ค่ายกเลกิล่าชา้จากทางโรงแรม เป็นต้น   
 

รายละเอียดเงือนไขเพิมเติม 

1. เมอืท่านไดช้ําระเงนิมดัจําหรอืทงัหมดไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทั จะถอืว่า

ท่านรบัทราบและยอบรบัเงอืนไขต่างๆ ของบรษิทัฯทไีดร้ะบุไว้โดยทงัหมด 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิเปลียนแปลงราคาในกรณี ทผีู้เดินไม่ถึง  ท่าน แต่ไม่น้อยกว่า 10 ท่าน และลูกค้ายงัยนืยนัความ

ประสงค์ทจีะเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการปรบัราคาทวัร์เพมิ 3,000 บาทต่อท่าน โดยเป็นการเรยีกเกบ็และต้องไดร้บั

ความยนิยอมจากทุกทา่นในคณะ หรอืทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดยหกัเฉพาะค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึตามจรงิซงึในกรณีนีทางบรษิทัฯ 

ยนิดคีนืเงนิ ภายใน  วนัทาํการ หรอืจดัเสนอทวัรอ์นืใหถ้า้ต้องการ 

3. กรณีทีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง และมกีารคนืมดัจาํ จะดําเนินการคนืเงนิภายใน  วนั ตามเงอืนไขทางบรษิทั 

4. กรณีท่านสละสิทธิการใช้บริการใด ๆ เนืองจากรายการทวัร์นีเป็นแบบเหมาจ่ายและชําระเงนิล่วงหน้าเบด็เสรจ็กบับรษิัท

ตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิในทุกกรณี ยกเวน้ท่านได้ทําการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบก่อนการ

เดนิทาง 

5. กรณีสถานทีท่องเทียวใด ๆ ทีระบุในโปรแกรมปิดทาํการ เนืองจากโปรแกรมทวัร์เป็นการเสนอขายล่วงหน้า บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงการพาเขา้ชม โดยจะจดัหาสถานทท่ีองเทยีวอนื ๆ เพอืทดแทนเป็นลําดบัแรก หรอืคนืค่าเขา้

ชมแก่คณะผูเ้ดนิทางแทน 

6. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการรายละเอยีดท่องเทยีวประการ กรณีทเีกดิเหตุจําเป็นสุดวิสยั อาท ิการ

ล่าชา้ของสายการบนิ การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภยัธรรมชาต ิ การก่อจราจล  อุบตัเิหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทงันี

จะคาํนึงและรกัษาผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทสีุด 

7. กรณีท่านถกูปฎิเสธเข้า / ออก เมือง จากด่านตรวจคนเขา้/ออกเมอืง บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายทีเกดิขนึ และจะ

ไม่คนืเงนิค่าทวัร์ทที่านชําระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมอืง อนัเนืองจากการกระทําทสี่อไปในทางผดิกฎหมาย 

หรอืการหลบหนีเขา้เมอืง  

8. ในกรณีทีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสนํีาเงนิ) เดินทางกบัคณะ บรษิทัฯ สงวนสทิธทิจีะไม่รบัผดิชอบ หาก

ท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะโดยปกตนิักท่องเทยีวใช้หนังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา 

เล่มสเีลอืดหม ู

9. การขอทีนัง LONG LEG หรอืทนัีงบรเิวณทางออกฉุกเฉนิ จะต้องเป็นผูโ้ดยสารทมีคุีณสมบตัติามทสีายการบนิกําหนด เช่น 

ต้องสามารถสอืสารภาษาองักฤษได ้ไม่มปัีญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลอืผู้อนืไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน

และอํานาจในการใหท้นีัง LONG LEG ขนึอยู่กบัทางเจา้หน้าทสีายการบนิตอนเวลาทเีชค็อนิเท่านัน 

10. โรงแรมทีพกั ในจอรแ์ดนสว่นใหญ่มเีครอืงปรบัอากาศ แต่ทพีกัในเขตอุทยานแห่งชาต ิทะเลทรายวาดริบัส่วนใหญ่จะมเีพยีง

ฮทีเตอรใ์หค้วามอบอุ่นเนืองจากเป็นพนืททีะเลทรายทมีอีากาศเยน็ในช่วงกลางคนื และหอ้งพกั  ท่าน  (TRIPPLE ROOM 

) อาจจะมกีารจดัเป็น  เตียง และ SOFA BED ซงึมกัมคีวามแตกต่างกนั ซงึอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องพกัติดกนัตามที

ต้องการ หรอือาจไม่สามารถจดัหอ้งทพีกัแบบ 3 เตยีงได ้ซงึขนึอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรม 

11. กรณีเดินทางโดยลูกค้าจดัการตวัเครืองบินเอง (Land Only) ในกรณีลูกคา้ดําเนินการเรอืงตวัเครอืงบนิเองและมาเทยีว

ร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ยตวัเอง และต้องรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะ

ใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทยีวบนิของคณะใหญ่เกดิความล่าชา้หรอืยกเลกิเทยีวบนิอนัดว้ยสาเหตุใดๆกต็าม 
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12. ตวัเครอืงบิน 

a. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบั หากท่านต้องการเลอืนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะต้องชําระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างทสีายการบนิเรยีกเกบ็โดยสายการบนิ เป็นผูก้ําหนด ซงึทางบรษิทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ 

และในกรณีทยีกเลกิการเดนิทาง ถ้าทางบรษิทัไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ผูเ้ดนิทางต้องรอ Refund ตามระบบของสาย

การบนิเท่านัน (ในกรณีทตีวัเครอืงบนิสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านัน) 

b. ท่านทีจะออกตัวเครอืงบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพอืขอคํายืนยนัว่าทัวร์นันๆ ยืนยนัการเดินทาง 

แน่นอน หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไม่ได้รบัการยนืยนัจากพนักงาน แล้วทวัร์นันยกเลกิ บรษิทัฯไม่สามารถ

รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆทเีกยีวขอ้งกบัตวัเครอืงบนิภายในประเทศได ้

กระเป๋าเลก็ถือติดตวัขนึเครืองบิน 

o สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ต้องมนํีาหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมัและมสีดัสว่นไม่เกนิ 7.5 

x 13.5 x 21.5 สาํหรบัหน่วยวดั “นิว” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 สําหรบัหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 

o กรุณางดนําของมคีม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ทจีะถอืขนึเครอืงบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็น

ต้น กรณุาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มนําตดิตวัขนึบนเครอืงบนิโดยเดด็ขาด 

o วตัถุทีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชนั นําหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทําการตรวจอย่าง

ละเอยีดอกีครงั โดยจะอนุญาตใหถ้ือขนึเครอืงไดไ้ม่เกนิ 10 ชนิ ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นทเีดยีวกนั

ในถุงใสพรอ้มทจีะสาํแดงต่อเจา้หน้าทรีกัษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

o หากท่านซอืสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดนิทาง เทยีวบนิ จงึสามารถนําขนึเครอืงได ้และ

หา้มมรี่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ 

o สําหรบันําหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้งเครอืงบนิ คอื 2  กโิลกรมั ต่อ  ใบ (สําหรบัผู้โดยสาร

ชนัประหยดั/ Economy Class Passenger ซงึขนึกบัแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเกบ็ค่าระวางนําหนักเพมิเป็นสทิธขิองสาย

การบนิทท่ีานไม่อาจปฎเิสธได ้หากนําหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าทสีายการบนิกําหนด 

o ในบางรายการทวัร์ ทตี้องบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ตํากว่ามาตรฐานได้ 

ทงันีขนึอยู่กบัขอ้กําหนดของแต่สายการบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธไิม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในนําหนักส่วนเกนิ 

o กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญ่เกนิไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขนึเครอืงบนิ (Hand carry) 

o ของมคี่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเชค็ไปกบัเครือง เพราะหากเกดิการสูญหาย สายการ

บนิจะรบัผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาต้าเท่านัน ซงึจะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรมัละ 20 USD คณูดว้ยนําหนักกระเป๋าจรงิ ทงันี

จะชดเชยสูงสุดไม่เกนิ USD 400 กรณีเดนิทางชนัธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชนัธุรกจิ (Business) 

ดงันันจงึไม่แนะนําใหโ้หลดของมค่ีาทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

o กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสญูหายระหว่างการท่องเทยีว (ระหว่างทวัร ์ไม่ใช่ระหว่างบนิ) โดยปกตปิระกนัภยัการเดนิทางที

บรษิทัทวัร์ได้จดัทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย ทุกท่านต้องดูแลและระวงัทรพัยส์นิ

สว่นตวัของท่าน 

o กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษิัทฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้ดงันันท่าน

ต้องระวงัทรพัยส์นิส่วนตวัของท่าน 

 

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

 


