
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 วนั 4 คืน Luxury Jordan 

 
 

 

 
อมัมาน – มาดาบา – เขาเนโบ – อควาบา – ล่องเรือทอ้งกระจก  
ทะเลทรายวาดิรัม (พกัคา้ง 1 คืน แบบMartian Dome) – เพตรา  
ปราสาทเครัค – ทะเลเดดซี (พกัคา้ง 1 คืน) – เมืองโบราณเจอราช 

 

 กนัยายน – พฤศจิกายน  2561 

ราคาเร่ิมต้น... 68,900 บาท 
ราคา 68,900 บาท: 21-26 ก.ย., 24–29 ก.ย. 11–16 ต.ค., 17–22 ต.ค., 19-24 พ.ย., 21-26 พ.ย.   
 
 

อพัเดทล่าสุด 25 ม.ีค. 61 

 
TOUR CODE: AZRJ05 



 
 

วนัแรก กรุงเทพ – อมัมาน   

21.30 น.  พบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้ เคาน์เตอร์สายการบินรอยลั จอร์แดน (RJ)  แถว S (Row S 4-9)  ประตู              
ทางเขา้ท่ี 9  อาคารผูโ้ดยสารชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  

 

วนัทีส่อง อมัมาน – มาดาบา – เขาเนโบ – อควาบา 

12.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงอมัมาน ประเทศจอร์แดน ดว้ยเท่ียวบิน RJ181 ดว้ยเครืองบิน 787 ดรีมไลน์เนอร์ (ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 8.45 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบัความบนัเทิง อาทิ ภาพยนตร์ และเพลง ผา่นจอทีวีส่วนตวัทุกท่ี
นัง่ และสายการบินฯ มีบริการอาหารอาหารค ่าและอาหารเชา้ ระหวา่งเท่ียวบินสู่กรุงอมัมาน 

 

05.15 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติควนี อาเลีย ประเทศจอร์แดน น าท่านผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 

 น าท่านเดินทางสู่มาดาบา (Madaba) (ระยะทางประมาณ 35 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที)  เป็นเมือง
ในดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิเยรูซาเล็ม อีกทั้งยงัเป็นเมืองส าคญัท่ีอยู่ในเส้นทางโบราณ และมีช่ือเสียงด้านการท า
กระเบ้ืองโมเสก จึงไดรั้บการขนานนามว่า “เมืองแห่งโมเสก”  น าท่านชมโบสถ์กรีกออโธด็อกซ์แห่งเซ็นต์
จอร์จ (Greek Orthodox Church of St. George) โบสถ์แห่งน้ีสร้างข้ึนมาตั้งแต่สมยัอาณาจกัรไบเซนไทน์            
ในสมยัศตวรรษท่ี 6  น าท่านชมแผนท่ีดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิในอดีตบนพื้นโบสถ์ ซ่ึงถูกปูดว้ยโมเสกสีสวยงาม
มากกวา่ 2 ลา้นช้ิน โดยแผนท่ีน้ีแสดงอาณาเขตของดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิในยุคอาณาจกัรไบเซนไทน์ไม่วา่จะเป็น 
เนินเขา หุบเขา หมู่บา้น ตวัเมือง อีกทั้งยงัครอบคลุมไปจนถึงปากแม่น ้ าไนล์ รอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน             
เยรูซาเลม จอร์แดน ทะเลเดดซี และอียิปต์ ซ่ึงถือวา่แผนท่ีน้ีมีความส าคญัอยา่งมากดา้นประวติัศาสตร์โลกเลย
ทีเดียว น าท่านเดินทางสู่ เขาเนโบ (Mount Nebo) ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของเมือง
มาดาบา ซ่ึงเช่ือว่าเป็นทีฝังศพของโมเสส น าท่านชมพิพิธภณัฑ์ขนาดยอ่ม ภายในเก็บส่ิงของต่าง ๆ ท่ีขุดพบ
ภายในบริเวณน้ี พร้อมทั้งมีภาพถ่ายต่าง ๆ ภาพถ่ายท่ีส าคญัคือภาพท่ีโป๊บ จอห์น ปอลท่ี 2 เสด็จมาแสวงบุญท่ีน่ี
และไดป้ระกาศใหเ้ป็นดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ ในปี ค.ศ. 2000  น าท่านชมไมเ้ทา้ศกัด์ิสิทธ์ิแห่งโมเสส ออกแบบเป็น
ลกัษณะเป็นไมเ้ทา้ในรูปแบบไมก้างเขน โดยอุทิศเป็นสัญลกัษณ์ของโมเสส และพระเยซู จากนั้นอิสระให้ท่าน
ไดถ่้ายรูปเก็บภาพความประทบัใจ ณ จุดชมววิ ท่านสามารถมองเห็น แม่น ้ าจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก 
และประเทศอิสราเอล ไดจ้ากจุดน้ีอยา่งชดัเจนในวนัท่ีทอ้งฟ้าแจ่มใส 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองอควาบา (Aqaba) (ระยะทางประมาณ 245 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมือง
ท่าและเมืองท่องเท่ียวตากอากาศท่ีส าคญัของประเทศจอร์แดนท่ีมีทางออกสู่ทะเลแดงเพียงแห่งเดียวใน
ประเทศจอร์แดน อีกทั้งยงัเป็นเมืองแห่งเดียวของประเทศจอร์แดนท่ีถูกประกาศใหเ้ป็นเมืองปลอดภาษี  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Grand Swiss Bel Resort ***** หรือเทยีบเท่า   



 
 

 

วนัทีส่าม ล่องเรือท้องกระจก – ทะเลทรายวาดิรัม  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านล่องเรือทอ้งกระจก ในทะเลแดง ทะเลท่ีมีน่านน ้ าครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ ประเทศจอร์แดน 

อิสราเอล อิยิปต์ และ ซาอุดิอาระเบีย  ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับแนวปะการัง ปลาทะเลหลากชนิด 
แมงกะพรุน อีกทั้งยงัไดช้มทศันียภาพอนังดงามของทะเลแดง และอิสระให้ท่านไดว้า่ยน ้ า ด าน ้ า และเก็บภาพ
ความประทบัใจตามอธัยาศยั (หากท่านสนใจเล่นน ้ารบกวนท่านเตรียมผา้ขนหนูส่วนตวั และชุดวา่ยน ้ามาดว้ย) 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบบาบีคิวบุฟเฟตบ์นเรือ 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรัม (Wadirum) (ระยะทาง 62 ก.ม. ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง) ทะเลทรายซ่ึง
เคยถูกใชเ้ป็นเส้นทางกองคาราวาน เพื่อเดินทางจากประเทศอียิปตไ์ปยงัประเทศปาเลสไตน์ และประเทศซีเรีย 
อีกทั้งยงัเป็นสมรภูมิสงครามอาหรับรีโวลท์ระหว่างปีค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแห่งน้ีได้ถูกใช้เป็นฐาน
บญัชาการในการรบของนายทหารชาวองักฤษ ทีอี ลอวเ์รนซ์และเจา้ชายไฟซาลผูน้ าแห่งชาวอาหรับร่วมรบกนั
ขบัไล่พวกออตโตมนัท่ีเขา้มารุกรานเพื่อครอบครองดินแดน และยงัเคยถูกใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง 
Lawrence of Ariabia ซ่ึงออกฉายในปี ค.ศ.1963 และสามารถกวาดรางวลัออสการ์ไดถึ้ง 7 รางวลั และรางวลั
จากสถาบนัอ่ืนๆ มากกว่า 30 รางวลั น าแสดงโดย Peter O'Toole, Omar Sharif และดาราชั้นน าท่านอ่ืนๆ 
จากนั้นได้เวลาน าท่านนั่งรถกะบะแบบเปิดหลงัคา ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพอนังดงามของ
ทะเลทรายวาดิรัม หรือ ดินแดนท่ีถูกขนานนามวา่ หุบเขาแห่งพระจนัทร์ (The Valley of the Moon) ท่ีอุดมไป
ดว้ยเมด็ทรายละเอียดสีส้มอมแดงอนัเงียบสงบท่ีกวา้งใหญ่ไพศาล (ซ่ึงสีของเม็ดทรายนั้นสามารถปรับเปล่ียน
ไปตามแสงของพระอาทิตย)์ จึงถูกกล่าวขานวา่เป็นทะเลทรายท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งนึงของโลก น าท่านชมน ้ าพุ
แห่งลอวเ์รนซ์ สถานท่ีในอดีตนายทหาร ทีอี ลอวเ์รนซ์ ทหารชาวองักฤษใชเ้ป็นสถานท่ีพกัและคิดแผนการสู้
รบกนัพวกออตโตมนั น าท่านท่องทะเลทรายต่อไปยงั ภูเขาคาซารีชมภาพเขียนแกะสลกัก่อนประวติัศาสตร์ท่ี
เป็นภาพแกะสลกัของชาวนาบาเทียนท่ีแสดงถึงเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัต่างๆ และรูปภาพต่าง ๆ  ผา่นชม
เต็นทช์าวเบดูอินท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลทราย (รบกวนทุกท่านให้ทิปท่านละ 1 USD แก่คนขบัรถตามธรรมเนียม
ปฏิบติั) 

  
ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ินแบบชาวเบดูอิน (อาหารบุฟเฟ่ต ์พื้นเมือง) 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Sun City Camp (Martian Dome) หรือเทยีบเท่า   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วนัทีส่ี่ เพตรา  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชมนครเพตรา (Petra) หรือมหานครสีกุหลาบ (The Rose Red City) เมืองหลวงของพวกนาบาเธียน 

ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 ก่อนคริสตกาล ท าเลท่ีตั้งของเมืองอยูก่ึ่งกลางของเส้นทางการคา้คาบสมุทรอาระเบีย-ลุ่มแม่ 
น ้าไนล ์และปาเลสไตน์-ลุ่ม แม่น ้าไทกริสและยเูฟรติส เลยไปจนถึงอินเดีย จึงท าใหเ้ป็นเมืองศูนยก์ลางเส้นทาง
การคา้ทางบกอีกดว้ย จึงท าให้มหานครแห่งน้ีถูกอาณาจกัรโรมนัยึดครองในสมยัจกัรพรรดิโทรจนั ปัจจุบนั
นครแห่งน้ีถูกข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 1985 อีกทั้งยงัถูกใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง 

Indiana Jones and the Last Crusade ท่ีน าแสดงโดยแฮริสัน ฟอร์ด  จากนั้นน าท่านข่ีมา้ (รายการน้ีรวมอยูใ่น
ค่าบริการ รบกวนทุกท่านให้ทิปท่านละ 3 USD แก่คนจูงมา้ตามธรรมเนียมปฏิบติั) เพื่อเขา้ชมนครเพตรา
ระยะทางประมาณ 800 เมตร (หมายเหตุ: ข่ีลา, ข่ีอูฐ, รถมา้ลาก ฯลฯ ไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าบริการ หากท่านมีความ
ประสงคท่ี์จะใชพ้าหนะดงักล่าว รบกวนติดต่อหวัหนา้ทวัร์) น าท่านเดินเทา้เขา้สู่ถนนเขา้เมือง SIQ เส้นทาง
มหศัจรรยก์วา่ 1.5 กิโลเมตรท่ีเกิดจากการแยกตวัของเปลือกโลกและการซดัเซาะของน ้ าเม่ือหลายลา้นปีก่อน 
เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชันทั้ง 2 ขา้งคล้ายกบัแคนยอนน้อย ๆ และ ส่ิงก่อสร้าง รูปป้ัน
แกะสลกั ต่างๆ น าท่านถ่ายรูปคู่กบัมหาวิหารศกัด์ิสิทธ์ิ เอล-คาซเนท์ (EL-KHAZNEH / TREASURY) 
สันนิษฐานวา่จะสร้างในราวศตวรรษท่ี 1-2 โดยผูป้กครองเมืองในเวลานั้นเป็นวิหารท่ีแกะสลกัโดยเจาะเขา้ไป
ในภูเขาสีชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 เมตร และมีความกวา้ง 28 เมตร วิหารแห่งน้ีไดถู้กออกแบบโดยไดรั้บ
อิทธิพลศิลปะของหลายชาติเขา้ดว้ยกนั เช่น อิยปิต,์ กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบดว้ย 3 ห้อง คือ ห้อง
โถงใหญ่ตรงกลางและหอ้งเล็กทางดา้นซา้ยและขวาเดิมทีถูกเช่ือวา่เป็นท่ีเก็บขมุทรัพยส์มบติัของฟาโรห์อิยปิต ์

     

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านถ่ายรูปคู่กบัมหาวหิารศกัด์ิสิทธ์ิ เอล-คาซเนท ์ (EL-KHAZNEH / TREASURY) สันนิษฐานวา่จะสร้าง
ในราวศตวรรษท่ี 1-2 โดยผูป้กครองเมืองในเวลานั้นเป็นวิหารท่ีแกะสลกัโดยเจาะเขา้ไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก มี
ความสูง 40 เมตร และมีความกวา้ง 28 เมตร วหิารแห่งน้ีไดถู้กออกแบบโดยไดรั้บอิทธิพลศิลปะของหลายชาติ
เขา้ดว้ยกนั เช่น อิยปิต,์ กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบดว้ย 3 หอ้ง คือ ห้องโถงใหญ่ตรงกลางและหอ้ง
เล็กทางดา้นซา้ยและขวาเดิมทีถูกเช่ือวา่เป็นท่ีเก็บขมุทรัพยส์มบติัของฟาโรห์อิยปิต ์ 
        

ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Movenpick Resort Petra ***** หรือเทยีบเท่า   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วนัทีห้่า เพตรา -  ปราสาทเครัค - เดดซี 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองเครัค (Kerak) (ระยะทางประมาณ 125 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมือง

ท่ีตั้งอยูบ่นท่ีราบสูงขนาดใหญ่ซ่ึงท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามขา้งทางระหวา่งทางข้ึนสู่เขา
โดยเฉพาะบริเวณท่ีถูกเรียกขานกนัวา่เป็น “แกรนดแ์คนยอน แห่งจอร์แดน”  น าท่านชมปราสาทเครัค (Kerak 
Castle) ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1142 โดย ผูป้กครองมีผูป้กครองท่ีมีช่ือวา่ PAYEN LE BOUTIELLER ในอดีตเคย
เป็นเมืองศูนยก์ลางขนาดใหญ่ของนกัรบครูเสด โดยสถานท่ีแห่งน้ีสร้างเพื่อควบคุมเส้นทางไม่วา่ทั้งทางทิศ
เหนือและทิศใต ้ และใชใ้นการต่อสู้ในสงครามครูเสดกบักองทพัมุสลิมอีกดว้ย จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1187 ได้
ถูกท าลายโดยนกัรบ มุสลิมภายใตก้ารน าทพัของ ซาลาดิน (SALADIN) 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ทะเลเดดซี (Dead Sea) (ระยะทาง 193 ก.ม. ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง)  ทะเลแห่งน้ีตั้งอยู่
พรมแดนระหวา่งอิสราเอลและจอร์แดน เป็นทะเลสาบท่ีมีความเคม็ท่ีสุดในโลก เคม็กวา่ทะเลอ่ืนถึง 4 เท่า                
มีความยาว 76 กิโลเมตร กวา้งถึง 18 กิโลเมตร มีจุดท่ีลึกท่ีสุดคือ 400 เมตร และอยูต่  ่ากวา่ระดบัน ้าทะเล                 
417.5 เมตร ซ่ึงนบัวา่เป็นพื้นท่ีท่ีอยูต่  ่ากวา่ระดบัน ้าทะเลมากท่ีสุดในโลกดว้ย จากนั้นใหอิ้สระแก่ท่านไดเ้ล่น          
น ้าทะเลและเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Movenpick Dead Sea ***** หรือเทยีบเท่า   
 
 

วนัทีห่ก เมืองโรมันเจอราช – อมัมาน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองเจอราช (Jerash)  เมืองเก่าแก่ท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์อีกแห่งหน่ึงของประเทศ

จอร์แดน โดยเฉพาะประวติัศาสตร์ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัอาณาจกัรโรมนัท่ียิ่งใหญ่ ดว้ยท่ีน่ีเคยมีสถานะเป็น
อดีต 1 ใน 10 หวัเมืองเอกตะวนัออกท่ีอยูภ่ายใตอ้  านาจการปกครองของชนชาติโรมนัมาก่อนราว 200 – 100 ปี
ก่อนคริสตกาล ดงันั้นสถาปัตยกรรมส่ิงก่อสร้างในเมืองแห่งน้ีจึงลว้นแต่ไดรั้บอิทธิพลมาจากศิลปะแบบโรมนั
ทั้งส้ิน จนท าให้เมืองแห่งน้ีไดรั้บการขนานนามว่าเป็นเมืองโรมนัโบราณเจราช หรือเมืองพนัเสา รวมทั้ง
ปอมเปอีแห่งตะวนัออก น าท่านเขา้ชมเมืองโรมนัเจอรราช  หรือเมืองพนัเสา น าท่านเดินชมซุ้มประตูเฮเดรียน 
และสนามฮิปโปโดรม จากนั้นน าท่านชมโอวลัพลาซ่า (Oval Plaza) ในอดีตท่ีน่ีคือสถานท่ีนดัพบปะ ชุมนุม
สังสรรคก์นัของชาวเมืองเจราช ดว้ยความกวา้งถึง 90 เมตร และความยาว 80 เมตร โดยลอ้มรอบดว้ยทางเทา้
ขนาดกวา้งและตน้เสาอนัเป็นสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลในช่วงศตวรรษท่ี 1 จากนั้นในช่วงศตวรรษท่ี 7 จึง
ไดมี้การบูรณะต่อเติมให้มีเสาตรงกลางอีก 2 ตน้ พร้อมกบัน ้ าพุขนาดใหญ่ น าท่านชมมหาวิหารเทพีอาร์เทมิส 
สร้างข้ึนเม่ือประมาณปี ค.ศ. 150 โดยมีจุดประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับประกอบพิธีบรวงสรวง และพิธี
บูชายญัแด่เทพีอาร์เทมิส น าท่านชมถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลกัท่ีใชเ้ขา้-ออกเมืองแห่งน้ี



 
 

บนถนนนั้นยงัมีร้ิวรอยทางของลอ้รถมา้,ฝาท่อระบายน ้า,ซุม้โคมไฟ,บ่อน ้าด่ืมของมา้ จากนั้นน าท่านชมน ้ าพุใจ
กลางเมือง (NYMPHAEUM) สร้างในราวปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซ่ึงเป็นท่ีนบัถือของ
ชาวเมืองแห่งน้ี มีท่ีพน่น ้าเป็นรูปหวัสิงโตทั้งเจด็ และตกแต่งดว้ยเทพต่างๆ ประจ าซุม้ดา้นบนของน ้าพุ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่กรุงอมัมาน (Amman) เมืองหลวงของประเทศจอร์แดน น าท่านเขา้ชมป้อมปราการแห่งกรุง
อมัมาน (CITDAEL) สร้างข้ึนเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบา้น การเมืองต่าง ๆรอบเมือง เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจุดชม
ววิท่ีสวยท่ีสุดของเมืองแห่งน้ี โดยมีฉากหลงัเป็นโรงละครโรมันท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศจอร์แดนจุผูช้ม
ไดถึ้ง 6,000 คน และตึกรามบา้นช่องท่ีตั้งอยู่บนภูเขาสูง อนัแปลกตายิ่งนกัท่ีสันนิษฐานวา่น่าจะถูกสร้างข้ึน
ระหวา่งปี ค.ศ. 161–180 ในสมยัโรมนั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
21.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติควีน อาเลีย ประเทศจอร์แดน มีเวลาให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้าต่างๆ          

ณ ร้านคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

      

วนัทีเ่จ็ด กรุงเทพฯ 

02.20 น. เดินทางออกสู่กรุงเทพฯ ดว้ยเท่ียวบิน RJ 180 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 9.05 ชัว่โมง) 

15.15 น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ  
 

7 วนั 4 คืน Luxury Jordan 

วนัเดินทาง: 21-26 ก.ย., 24–29 ก.ย. 11–16 ต.ค., 17–22 ต.ค., 19-24 พ.ย., 21-26 พ.ย.   
การบริการ อตัราค่าบริการ  (บาท)/ ท่าน 

ราคาผู้ใหญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 68,900 

ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 7 - 11 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริม
เตียง) 

66,900 

ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 2 - 6 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริม
เตียง) 

64,900 

ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 2 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริม
เตียง) 

โปรดสอบถาม 

พกัเดี่ยวท่านละ 9,500 

ราคาทีน่ั่งช้ันธุรกจิ (Business Class) ช าระเพิม่จากราคาทวัร์  
เร่ิมต้นที่ท่านละ 
(BKK-AMM//AMM-BKK) 

70,000 



 
 

ราคาทวัร์ไม่รวมตั๋ว (Land Only) 
(BKK-AMM//AMM-BKK) 

48,900 

หมายเหตุ: (คิด ณ วนัที ่25 มี.ค. 2560) 

 ราคาอาจมีการปรับขึน้ – ลง ตามราคาน า้มันทีป่รับขึน้ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงทีส่ายการบิน ประกาศปรับ 
และทีม่ีเอกสารยืนยนัเท่าน้ัน  

 

โปรแกรมท่องเทีย่วประเทศจอร์แดน (ตามทีร่ะบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินรอยลั จอร์แดน (RJ) (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 30 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 
กรมธรรมน์ั้นคลอบคลุมถึงสุขภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั (เง่ือนไขตามกรรม)์ (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุ
เกิน 85 ปี) หมายเหตุ: หากท่านตอ้งการซ้ือประกนัเพื่อเพิ่มความคุม้ครองสัมภาระในการเดินทาง ในกรณีสูญหายหรือ
เกิดความล่าช้าของสัมภาระและเท่ียวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารท่ี
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายไดจ้ดัส่งให ้ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2ท่าน หรือ 3 ท่าน 
  ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว (หมายเหตุ *รถใชไ้ด ้12 ชัว่โมง/วนั), ค่าเขา้ชม
สถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 เจา้หนา้ท่ี (ผูน้ าเท่ียวไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 เจา้หนา้ท่ีน าเท่ียวทอ้งถ่ิน 
 น ้าด่ืนบนรถ วนัละ 2 ขวด 
 ค่าวซ่ีา On Arrival 

 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 5 วนั เท่ากบั 10 USD) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ทอ้งถ่ิน ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 5 วนั เท่ากบั 15 USD) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 7 วนั เท่ากบั 21 USD) 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าเดินทางและสัมภาระประจ าโรงแรม (เพื่อป้องกนัการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
 
 
 
 



 
 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ า งวดท่ี 1: ส ารองท่ีนัง่จ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัมีการ

ยนืยนักรุ๊ปเดินทาง 
2. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระค่าบริการส่วนท่ีเหลือ งวดท่ี 2: ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 

กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฎิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00น. – 17.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 
 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี ผูมี้ช่ือใน

เอกสารการจอง จะตอ้งส่งแฟกซ์ อีเมล ์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้การ
ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง 
จะตอ้งส่งแฟกซ์ อีเมล ์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน  ท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ืนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการท่ีช าระมาแลว้ (หากไม่ไดมี้การยืน่วซ่ีา
ล่วงหนา้) (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)  (สงกรานต-์ปีใหม่ 44-59 วนั) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี) (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-43 วนั) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 50-75% ของค่าทวัร์ (สงกรานต-์ปีใหม่ 4-19วนั) 



 
 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์ 
 ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ืนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย
การบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด 

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน 
 
 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกการปฏิเสธการเขา้ – ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่
ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้
ใหก้บันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั ก่อนการเดินทาง แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ี
จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางไดท้างเรายนิดีท่ีจะ
ใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า น าหนา้ ช่ือ เลขท่ี
หนงัสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี มิไดส่้งหนา้หนงัสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า หรือกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีเป็นฝ่ายส่งขอ้มูลมาผดิพลาดเอง
ใหก้บัทางบริษทัเรา 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้ง กบั สถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษทัจะค านึงถึง ความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียว ท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผดิของบริษทั เช่นภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหาย หรือ
ความเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการเปล่ียนแปลงของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์ พนกังาน หรือตวัแทนของบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั เวน้ แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 



 
 

 
 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิด
หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ
ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนการเดินทาง 

 กรณีท่ีท่านมีขอ้จ ากดัในการทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย              
การบิน  การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึง
และรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด  

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณี ท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิท ธ์ิ  ในการใช้บ ริการ ท่ีทางทัว ร์จัดให้  ยก เว้นท่ านได้ท าการตกลง                                
หรือแจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทางล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัท าการ ยกเวน้กรณีฉุกเฉิน 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนี           
เขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ             
หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 หากคณะเดินทางของท่านมีบุคคลดงัต่อไปน้ีร่วมเดินทาง ทางคณะญาติจะตอ้งดูแลและช่วยเหลือดว้ยตนเอง 
1. บุคคลท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
2.  ผูสู้งอายท่ีุมีความจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร์ ไมเ้ทา้ หรือ เคร่ืองมือต่างๆในการพยงุตวั 
3. เด็กท่ีม่ีอายไุม่ระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
(เน่ืองจากหวัหนา้ทวัร์ อาจจะดูแลบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ไดไ้ม่ทัว่ถึง) 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน  

การเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านต้องการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 
ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 



 
 

หมายเหตุ: หากท่านเดินทางจากต่างจงัหวดัและมีการออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายก่อนเพื่อ
ไดรั้บเอกสารยนืยนัวา่กรุ๊ปทวัร์นั้น สามารถออกเดินทางได ้ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ  
 

การสะสมไมล์ 

หากท่านเป็นสมาชิกสะสมไมลข์องกลุ่มพนัธมิตรสตาร์ อลัไลแอนซ์(Star Alliance) ท่านสามารถสะสมไมลก์บัสายการบิน
สวสิแอร์ได ้อาทิ รอยลั ออคิดพลสั ส่วนไมล ์แอนด ์สไมล ์(Mile and More) สามารถสะสมไมลไ์ด ้100% 
 
 

โรงแรมและห้อง  

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3ท่าน/ 3เตียง ( TRIPLE 
ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั  ซ่ึง
อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน  

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 
เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง
ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 
 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถึงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ  

 ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสาย
การบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 8 กิโลกรัมและมีความกวา้ง  
( 9.75น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 



 
 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากวา่มาตราฐาน
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้ าหนกั
ส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
 

สถานทีเ่ข้าชม 

 โปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนั้นปิดท าการ 
หรือปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ทางบริษทัฯจะคืนเงินค่าเข้าชมตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น หรือสลับ
โปรแกรมเพื่อให้ท่านไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าว แต่เหตุมีการล่าชา้ หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผล
ท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯจะไม่มีการคืนเงินให้แก่ท่านเน่ืองจากไดช้ าระค่าเขา้ชมไป
แลว้ 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย (Lost) 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน
จะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง 
ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดงันั้นจึงไม่แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 
 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ
จะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนกักระเป๋า 
คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะ
หากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 
 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมัดจ า ทางบริษัทถือว่าท่านได้
ยอมรับในข้อตกลงและเง่ือนไขที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว 


