
 

 

 

โดย KUWAIT AIRWAYS (KU) บินเคร่ือง โบอ้ิง B777-300ER ใหม่เอ่ียม  

น ้ำหนกักระเป๋ำโหลดไดจุ้ใจท่ำนละ 2 ใบ  ใบละ 23 กิโลกรมั  

พกัโรงแรมระดบั 5 ดำว สไตลช์ำวเบดอิูน ท่ีเพตรำ และท่ีวำดิรมั พกัโดมแคมป์  

พิเศษ...เมนูอำหำรไทย 1 ม้ือ อำหำรจีน 1 ม้ือ บริกำรแจกน ้ำด่ืมวนัละ 1 ขวด และ FREE WiFi  

ทวัรจ์อรแ์ดน : รหสั JOR41 



 

 
 

วนัท่ี โปรแกรมกำรเดินทำง โรงแรม 
ม้ืออำหำร 

เชำ้ กลำงวนั เย็น 

 วนัแรก กรุงเทพฯ  - คเูวต- อมัมำน  
SULAF LUXURY HOTEL 

ระดบั 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ  
- -   

วนัท่ีสอง  
อมัมำน – เมำทเ์นโบ – มำนำบำ – 

ปรำสำทเครคั – เพตรำ 

THE OLD VILLAGE HOTEL 

ระดบั 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ 
      

วนัท่ีสำม เพตรำ – ทะเลทรำยวำดิรมั 
SUN CITY CAMP  

(MARTIAN TENT) 
      

วนัท่ีส่ี เพตรำ – ทะเลเดดซี 
RAMADA RESORT  

ระดบั 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ 
      

วนัท่ีหำ้ ทะเลเดดซี – เจรำช 
SULAF LUXURY HOTEL 

ระดบั 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ 
      

วนัท่ีหก ทะเลเดดซี – อมัมำน – คเูวต  -     - 

วนัท่ีเจ็ด กรุงเทพฯ - - - - 

 

 

 

อตัรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน เป็นสกลุเงินไทยบำท (ส ำหรบัคณะเดินทำง 26 ท่ำน) 

วนัเดินทำง รำคำผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่/ต่อท่ำน พกัหอ้งเด่ียว จ่ำยเพ่ิม/ต่อท่ำน 

2 – 8 เมษำยน 2563 

9 – 15 เมษำยน 2563 
55,900.- 13,000.- 

ราคาเดก็อายุต ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น มเีตยีง/ไมม่เีตยีง ลด 2,000 บาท  

ราคารวมคา่ทิปคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิ่น และคนขบัรถจีป๊ที่ทะเลทรายวาริดมั เรียบรอ้ยแลว้   

คา่ทิปส าหรับหวัหนา้ทวัร์ไทยที่ เดินทางดูแล คณะเพ่ือเป็นสินน ้าใจ ขึ้นอยูก่บัความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 

รำยละเอียดเท่ียวบิน 

สำยกำรบิน วนัท่ีเดินทำง เสน้ทำง เท่ียวบิน เวลำออก เวลำถึง ชัว่โมงบิน 

 

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

วนัแรก คเูวต - อมัมำน KU 563 17:10 18:45 2.35 ชม. 

วนัท่ีหก อมัมำน - คเูวต KU 564 19:55 21:55 2.00 ชม. 

วนัท่ีเจ็ด คเูวต - สุวรรณภูมิ KU 411 23:00 10:15+1 6.45 ชม. 



วนัแรก กรุงเทพฯ – คเูวต – อมัมำน  

09.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกนัที่  ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 เคำเตอร ์S  สำยกำรบิน

คูเวตแอรเ์วย ์ เจา้หน้าที่คอยตอ้นรับ และบริการเร่ืองกระเป๋าเดินทาง เช็คอิน และรับเอกสาร

ประกอบการเดินทาง 

11.45 น. ออกเดินทางสู ่สนามบนิคูเวต, โดยสำยกำรบินคเูวตแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี KU412 (บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง พรอ้มจอทวีสีว่นตวัทุกที่นั่ง, กระเป๋าจะท าการเชค็ทรูจากสนามบนิสุวรรณภูมิ 

จนถึงสนามบินอมัมานควนีอเลยี (AMM) ประเทศจอร์แดน น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองสูงสุด 

ทา่นละ 2 ใบ น ้าหนักตอ่ใบไมเ่กิน 23 กิโลกรัม และถือขึ้นเคร่ืองไดอ้ีกทา่นละ 1 ใบ ไมเ่กิน 7 

กโิลกรัม ) 

15.10 น. เดินทางถึง สนำมบินคเูวต (KWI) เปลี่ยนเคร่ืองบนิเพ่ือเดินทางสูก่รุงอมัมาน 

17.10 น. น าทา่นออกเดินทางสู ่กรุงอมัมำน โดยสำยกำรบินคเูวตแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี KU563 

18.45 น. ถึง ทา่อากาศยานอมัมำนควีนอเลีย (AMM) ประเทศจอรแ์ดน ผา่นพิธกีารตรวจคนเขา้เมือง โดย

จะมเีจา้หนา้มาคอยชว่ยอ านวยความสะดวกดา้นวซีา่ใหแ้กค่ณะ ท าการรับกระเป๋าสมัภาระ และการ

ตรวจศุลกากร (เวลาทอ้งถิ่นที่ประเทศจอร์แดนชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง) จากนั้นมเีวลาใหท้า่นได ้

ท าการแลกเงินสกุลทอ้งถิ่น และเลือกซ้ือซิมโทรศพัท ์ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดินทางเขา้สูท่ี่พกั  

 ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่แบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 ท่ีพกั SULAF LUXURY HOTEL, AMMAN ระดบั 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ  

  Website : https://www.sulafhotel.com/Home/Gallery 

 
 
 
 
 

 

https://www.sulafhotel.com/Home/Gallery


วนัท่ีสอง อมัมำน – มำนำบำ – เมำทเ์นโบ – ปรำสำทเครคั – เพตรำ 

 เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้แบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

  น าทา่นเดินทางสู่ เขำเนโบ “Mount Nebo” (ระยะทาง 39 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ       

1 ชั่วโมง หน่ึงในดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิที่ต ัง้อยูบ่นเขา สถานที่ ซ่ึงเช่ือกนัวา่น่าจะเป็นบริเวณที่ เสียชวีิต และ

ฝังศพ ของโมเสส (ศพัทใ์นศาสนายูดาห ์และศาสนาคริสต)์ หรือ นบมูีซา (ศพัทใ์นศาสนาอิสลาม )

ผูน้ าชาวยิวเดินทางจากอยีิปต ์ไปยงัเมืองคานาอนั และเป็นผูน้ าค าสอนบญัญตัิสิบประการของ พระ

ยะโฮวาห์ลงมาเผยแผ่สู่มนุษย ์ชม โบสถอนุ์สรณ์โมเสส ที่สร้างขึ้ นเพ่ือเป็นที่ ระลึกถึงโมเสส 

อนุสรณ์แห่งน้ีสนันิษฐานวา่สรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 300-400 ในยุคไบเซนไทน์  ตอนตน้คริสตศ์กัราช 

ภายในเป็นพิพิธภณัฑข์นาดยอ่มเกบ็ส่ิงของตา่ง ๆ ที่ ขุดพบในบริเวณน้ี พรอ้มทัง้มีภาพถา่ย ใหท้า่น    

ชมวิว และเกบ็ภาพที่จะมองเห็นทศันียภาพทัง้แมน่ ้าจอร์แดน ทะเลเดดซ ีนครเจริโค เมืองเบธเลแฮม 

และเมืองเยรูซาเลม็ หรือดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  น าทา่นเดินทางสู่ เมืองมำดำบำ (MADABA) (ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชั่วโมง) หรือเมืองแห่งโมเสก วา่กนัวา่ที่ น่ีมีงานศิลปะโมเสกที่สวยงามมาก เป็นเมือง

ทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรมที่ น่าสนใจแห่งหน่ึงของประเทศจอร์แดน ผูค้นตัง้ถิ่ นฐานอยูท่ี่ น่ีมานานกวา่ 

4,500 ปี ชมโบสถก์รีกออโธ ดอกซ ์แห่งเซนตจ์อรจ์ บนพ้ืนโบสถม์แีผนที่ท าดว้ยกระเบื้องโมเสก

สีสวยงามจ านวนกว่า 2 ลา้นชิ้น ซ่ึงมีความส าคญัทางประวตัิศาสตร์ของโลก สร้างขึ้ นในสมยั                      

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

ศกัด์ิสิทธ์ิตา่ง ๆ ในอดตี เนินเขา หุบเขา หมูบ่า้น ตวัเมือง ครอบคลุม ไปจนถึงปากแมน่ ้าไนล ์ในแถบ

รอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เยรูซาเลม จอร์แดน ทะเลเดดซ ีและอยีิปต ์ 



 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนัแบบบุฟเฟต ์ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถ่ิน 

  น าท่านเดินทางสู่ เมืองอัล-คำรัค (AL-KARAK) (ระยะทาง 155 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองคารัค ตัง้อยูบ่นที่ราบสูงขนาดใหญ ่เพลิดเพลินกบัทศันียภ์าพอนั

งดงามระหวา่งทางข้ึนเขา โดยเฉพาะบริเวณ “แกรนดแ์คนยอนแห่งจอรแ์ดน” ชม ปรำสำทเครคั 

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

นักรบครูเสด เพ่ือควบคุมเสน้ทางส าหรับตอ่สูใ้นสงครามครูเสด ทัง้จากทางเหนือและใต ้กบักองทพั

มุสลิมจนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1187 ไดถู้กนักรบมุสลิมเขา้ท าลายโดยภายใตก้ารน าทพัของซาลาดิน 

 

 

 

 

 

 

 
 

  จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองเพตรำ (ระยะทาง 138 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่แบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

ท่ีพกั THE OLD VILLAGE HOTEL RESORT & SPA, PETRA ระดบั 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

    Website : https://www.oldvillageresort.com/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oldvillageresort.com/index.html


วนัท่ีสำม เพตรำ – วำดิรมั  

 เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้แบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

   น าทา่นชม เมืองเพตรำ มหานครศิลาทรายสีชมพูที่แกะสลกัขึ้นจากภูเขาทัง้ลูก สถานที่แหง่น้ีตัง้อยู่

ระหวา่งทะเลเดดซ ีกบัอา่วอะกาบะ ซ่ึงซอ่นตวัซอ่นตวัอยูภ่ายใตอ้อ้มกอดของหุบเขาวาด ีมูซา ที่สูงชนั

ประดุจเป็นปราการอนัยิ่ งใหญถู่กลืมเลือนไป จากความทรงจ าของผูค้นและสูญหายไปจากแผนที่นาน

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

บวร์กฮาร์ท เดินทางผา่นมาพบเห็นและออกมาเขยีนหนังสือ เลา่ขานถึงความสวยงามและความ

มหัศจรรยข์องนครแห่งน้ี เพตราแห่งน้ีจึงเร่ิมปรากฏแกส่ายตาชาวโลกอกีครั้งและในปี ค.ศ.1985 

(พ.ศ. 2528) องคก์ารยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหเ้พตรา เป็นเมืองมรดกโลก โดยกล่าวอธิบายไวว้่า             

"เป็นหน่ึงในส่ิงที่ล ้าคา่มากที่ สุดของมรดกทางวฒันธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ" (one of the most 

precious cultural properties of man's cultural heritage) และยงัไดร้ับคดัเลือกเป็นหน่ึงในเจด็ส่ิง

มหัศจรรยข์องโลกอกีดว้ย ใหท้า่นนั่งมา้ลดัเลาะไปตามพ้ืนหินและทรายกวา่  600 เมตร (คา่น่ังมา้

รวมอยูใ่นคา่บริการแลว้ ทัง้น้ีโปรดเตรียมคา่ทิปส าหรับคนจูงมา้ตามธรรมเนียม ทา่นละ  5 JOD         

(ดีน่า จอร์แดน) ตอ่เท่ียว และแนะน าใหเ้ตรียมผา้ปิดจมูกติดตวัไปดว้ย ราคาทวัร์ไมร่วมรวมคา่ข่ีอูฐ    

ข่ีลา รถมา้ลาก สนใจกรุณาติดตอ่หวัหนา้ทวัร์) 

 

 มุง่หนา้ไปในเสน้ทางมหศัจรรยท์ี่ทางเขา้ออกของเมืองเพตรา พรอ้มชมทศันียภาพรอบขา้งที่ เป็นภูเขา

ทัง้สองฝั่งที่ มีรูปร่างหน้าตาต่างกันออกไป จากนั้นเดินเทา้เขา้สู่เมืองบริเวณซอกเขาเรียกว่า

ซิค SIQ เป็นหุบเขาสูงกวา่ 250 ฟุต ที่ เกิดจากการแยกตวัของเปลือกโลกและการกดัเซาะของน ้าเม่ือ

หลายลา้นปีกอ่นจนเกิดเป็นชอ่งทางเดินเลก็ ๆ ระหวา่งหุบเขา ชมสีสนัความสวยงามของหินสีตา่ง ๆ 

ที่ เกิดขึ้นจากธรรมชาติ และยงัมภีาพศิลปะแกะสลกัจากภูเขา อาทิ รูปป้ันแกะสลกัตา่ง ๆ เชน่ รูปป้ัน

เทพเจา้ตา่ง ๆ รูปกองคาราวานอูฐ, รูปชาวนาบาเทยีน, ทอ่สง่ล าเลยีงน ้าเขา้สูเ่มือง ฯลฯ อกีมากมาย 

เขา้เขตหนา้ผาสูงชัน้สองขา้งทางสู่มหานครแห่งศิลาทรายสีชมพู ต่ืนตาต่ืนใจกบัความสวยงามของ 

มหำวิหำรศกัด์ิสิทธ์ิ เอล-คำซเนท ์(EL-Khazneh / Treasury) สถานที่แห่งน้ีถูกสนันิษฐานวา่  

สรา้งในราวศตวรรษที่ 1 - 2 โดยผูป้กครองเมืองในเวลานั้นมหาวิหารถูกแกะสลกัจากภูเขาสีชมพู ทัง้



ลูก อยา่งกลมกลืนไดส้ดัสว่นและสวยงามน่าอศัจรรย ์เป็นอาคารสองชัน้ อยา่งน่าท่ึง สนันิษฐานวา่

เดิมทสีรา้งโดยชาวนาบาเธยีน อสิระในการเดินชมและเกบ็ภาพบรรยากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนัแบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม MOVENPICK RESORT (5*) 

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

เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ทะเลทรายแหง่น้ีในอดตีเป็นเสน้ทางคาราวาน จากประเทศซาอุฯเดินทาง

ไปยงัประเทศซเีรียและปาเสลไตน์ (เคยเป็นที่อยูอ่าศยัของชาวนาบาเทยีน กอ่นที่จะยา้ยถิ่ นฐานไป

สรา้งอาณาจกัรอนัยิ่ งใหญท่ี่เมืองเพตรา) น าคณะเขา้ที่แคมป์ที่พกัเพ่ือท าการเชค็อนิ 

 จากนั้นน าทา่น ข่ีอูฐ ชมบรรยำกำศพระอำทิตย ์ตกดินท่ีทะเลทรำยวำริดมั  

 

 

 

 

 

 

 ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ แบบบำบีคิวบุฟเฟต ์ณ หอ้งอำหำรของแคมป์ท่ีพกั 

 ท่ีพกั SUN CITY CAMP – MARTIAN TENT, WADI RUM หรือเทียบเท่ำ  

  Website : https://www.suncitycamp.com/  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.suncitycamp.com/


วนัท่ีส่ี วำดิรมั - เดดซี 
 

 เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้แบบบุฟเฟต ์ณ ท่ีหอ้งอำหำรของแคมป์ท่ีพกั 

  น าคณะนั่งรถกระบะเปิดหลงัคา รับบรรยากาศทอ่งทะเลทรายที่ ถูกกลา่วขานวา่สวยงามที่ สุดของโลก

แหง่หน่ีง ดว้ยเมด็ทรายละเอยีดสีสม้อมแดง ปรับเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทิตยใ์นสงครามอาหรับ 

ระหวา่งปี ค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นฐานบญัชาการรบของนายทหารชาว

องักฤษ ทอี ีลอวเ์รนซ ์และเจา้ชายไฟซาล ผูน้ าแหง่ชาวอาหรับร่วมรบขบัไลก่องทพัออตโตมนัที่เขา้มา

รุกรานเพ่ือครอบครองดินแดน และตอ่มายงัไดถู้กใชเ้ป็นสถานที่ ในการถา่ยท าภาพยนตร์ฮอลลวูีด 

เร่ือง “LAWRENCE OF ARABIA” (และในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวลัออสการ์ไดถึ้ง 7 รางวลั 

และรางวลัจากสถาบนัอื่ นๆ อกีกวา่ 30 รางวลั น าแสดงโดย PETER O'TOOLE, OMAR SHARIF  

น าคณะทอ่งทะเลทรายตอ่ไปยงั ภูเขำคำซำรี ชมภาพเขยีนแกะสลกักอ่นประวตัิศาสตร์ที่  เป็นภาพ

แกะสลกัของชาวนาบาเทยีนที่  แสดงถึงเร่ืองราวในชวีิตประจ าวนัตา่งๆ และรูปภาพตา่งๆ ผา่นชม

เตน็ทช์าว เบดูอนิ ที่อาศยัอยูใ่นทะเลทราย  

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (Dead Sea) (ระยะทางประมาณ 314 ก.ม. ใช ้เวลาเดินทาง

ประมาณ 4 ชม.) ทะเล ที่ ถูกบันทึกลงในหนังสือกินเนสส์ว่า เป็นจุดที่ ต ่ าที่ สุดในโลก ต ่ ากว่า

ระดบัน ้าทะเลถึง 400 เมตร และมคีวามเคม็ที่ สุดในโลกมากกวา่ 20 เปอร์เซน็ตข์องน ้าทะเลทัว่ไป ท า

ใหไ้มม่ส่ิีงมชีวีิตอาศยัอยูไ่ดใ้นทอ้งทะเลแหง่น้ี 

 เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนัแบบบุฟเฟต ์ณ ภตัตำคำรทอ้งถ่ิน 

  จากนั้นน าทา่นเดินทางตอ่สู่เขตทะเลเดดซี เพ่ือท าการ

เขา้เชค็อิน ณ โรงแรมที่พกั ใหท้า่นอิสระในการลงเลน่

น ้าทะเล และพิสูจน์ความจริงวา่ทา่นสามารถลอยตวัใน

น ้าทะเลแห่งน้ีไดจ้ริงหรือไม่ และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

(การลงเลน่น ้าในทะเลนั้นมีวิธีขัน้ตอนการลงเลน่ และ

ขอ้ควรระวังตา่ง ๆ ควรฟังค าแนะน าจากมัคคุ เทศก์

ทอ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์)  

 

 ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่แบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 



 ท่ีพกั RAMADA RESORT, DEAD SEA ระดบั 4 ดำว  

  Website : http://www.ramadaresortdeadsea.com/ 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีหำ้ ทะเลเดดซี – อมัมำน 

 เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้แบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

   อิสระตามอทัยาศยัที่ โรงแรม หรือแชน่ ้าทะแลเดดซี อกีครั้งยามเชา้ จนถึงเวลาอนัสมควร น าทา่น

เดินทางสู่เมือง เจอรำช (JERASH) (ระยะทางประมาณ 85 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองที่ รูจ้กักนัในนาม “เมืองพนัเสำ” หรือ นครปอมเปอแีหง่ตะวนัออก 

หน่ึงในเมืองโบราณที่มสีถาปัตยกรรมโรมนัที่ยิ่ งใหญ ่และไดร้ับการอนุรักษ์อยา่งดทีี่ สุดในโลก (นอก

เขตประเทศอิตาล)ี ภายในก าแพงเมืองที่ เหลืออยู ่นักโบราณคดไีดพ้บซากปรักหกัพงั  ของการตัง้ถิ่น

ฐานของอารยธรรมมนุษยย์อ้นหลงัไปถึงยุคหินสมยัใหม ่ซ่ึงเป็นเวลานานกวา่ 6 ,500 ปี ระหวา่งทาง

แวะใหท้า่นได ้ช็อปป้ิงท่ีรำ้นจ ำหน่ำยผลิตภณัฑท่ี์ท ำจำกเดดซี เชน่ โคลนพอกตวั พอกหนา้ สบู ่

และสินคา้อื่นที่ท าจากเดดซอีกีมากมาย จากนั้นเดินทางตอ่สูก่รุงอมัมาน  

 เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนัแบบบุฟเฟต ์ณ ภตัตำคำรทอ้งถ่ิน 

จากนั้นน าทา่นเขา้ชม นครเจรำช สถานที่ทอ่งเที่ยวส าคญัที่ไมค่วรพลาดหากมาเยือนนครเจราช คือ 

การเดินเขา้สู ่ถนนคำรโ์ด หรือ ถนนโคลอนเนด (COLLONADED STREET) ถนนสายหลกัอนั

เกา่แกแ่หง่เมืองน้ี ซ่ึงบนถนนยงัคงถูกจารึกไวด้ว้ยร่องรอยของรถมา้ นอกจากน้ียงัมนี ้าพุใจกลางเมือง

(NYMPHAEUM) ซ่ึงสร้างในปี ค.ศ. 191 เพ่ืออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซ่ึงเป็นที่นับถือ   ของ

ชาวเมืองแหง่น้ี  โอวลัพลำซ่ำ (OVAL PLAZA) สถานที่พบปะสงัสรรคข์องชาวเมือง เจอราช ถูก

สรา้งข้ึนในศตวรรษที่ ลอ้มรอบดว้ยเสา คอรินเทยีม (CORINTHIUM) กวา่ 160 ตน้  

 

http://www.ramadaresortdeadsea.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

   เสาเหลา่น้ีไดก้ลายเป็นจุดถา่ยรูปที่ไดร้ับความนิยมมาก ซุม้ประตูกษตัริยเ์ฮเดรียน ถูกสรา้งขึ้น 

129 ปี หลงัคริสตกาล เปรียบเสมือนเคร่ืองหมายแหง่จกัรพรรดิเฮเดรียน โดยประตูอยูท่างทิศใตข้อง

เขตเมืองใหม ่อกีหน่ึงที่เที่ยวช่ือดงัแหง่เมืองโรมนัโบราณ เจราช คือ โรงละครทางทิศใต ้ซ่ึงจุผูช้มไดถึ้ง 

3,000 คน อศัจรรยต์รงเราสามารถทดสอบฟงัเสียงสะทอ้นของตวัเองจากจุดสะทอ้นกลางโรงละคร 

ดว้ยการพูดเบาๆ เทา่นั้น เสียงกจ็ะยอ้นกลบัมาเขา้หูเราอยา่งเหลือเช่ือ จากนั้นน าคณะเดินทางกลบั

เขา้สูก่รุงอมัมาน  

 ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรไทย  

ท่ีพกั SULAF LUXURY HOTEL, AMMAN ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่  

   Website : https://www.sulafhotel.com/Home/Gallery 

 

วนัท่ีหก อมัมำน - สนำมบิน  

 เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

  จากนั้นน าทา่นเที่ยวชม กรุงอมัมำน เมืองหลวงของจอร์แดน ซ่ึงถือเป็นเมืองที่มีผูค้นอาศยัอยูม่า

ตัง้แตอ่ดตีจนถึง ปัจจุบนั และมคีวามเกา่แกท่ี่ สุดเมืองหน่ึงของโลก น าทา่นชมเมืองหลวง กรุงอมัมาน 

เมืองหลวงที่ต ัง้อยูบ่นภูเขา 7 ลูก และมปีระวตัิศาสตร์ยาวนานมากกวา่ 6,000 ปี ผา่นชมยา่นเมือง

เกา่,เมืองใหม,่ ยา่นธุรกิจ, ตลาดใจกลางเมือง, ยา่นคนรวย ฯลฯ ชม ป้อมปรำกำรแห่งกรุงอมัมำน 

(Amman Citadel) บนยอดเขาสูงสุดในกรุงอมัมาน ถูกสรา้งข้ึน เพ่ือเป็นจุดสงัเกตเหตุบา้นการเมือง

ตา่ง ๆ รอบเมือง แมจ้ะเหลือเพยีงซากปรักหกัพงัแตย่งัสวยงาม และมอีายุยอ้นกลบัไปตัง้แตส่มยัยุค

หิน เผยใหเ้ห็นอิทธิพลดา้นสถาปัตยกรรมที่มาจากยุคเหลก็ รวมถึงยุคโรมนั ยุคไบแซนไทน์ และยุคอุ

มยัยะฮ ์ชม วิหำรเฮอรคิ์วลิส (Temple of Hercules) ที่สรา้งขึ้นระหวา่งปี ค.ศ.162-166 (พ.ศ. 

705-709) วิหารแหง่น้ี มขีนาดใหญก่วา่วิหารที่อยูใ่นโรมโบราณเสียอกี เดินผา่นทางเขา้ที่เป็นแนวเสา

ระเบยีงไปยงัสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิขา้งใน จากนั้นเคล่ือนตวัไปที่ หินขนาดใหญท่ี่อยูบ่ริเวณปลายหนา้ผา 

ตรงน้ีจะเป็นจุดชมวิว พาโนรามาอนัสวยงามของเมือง ใกลก้นันั้นมมืีอรูปก าป้ันขนาดใหญท่ี่ท าจากหิน

ออ่นเผยใหเ้หน็ความขาวโพลนจนแทบไมม่เีลือด  

https://www.sulafhotel.com/Home/Gallery


 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นผา่นชม พระรำชวงัของพระมหำกษตัริยอ์บัดลุลำหท่ี์สอง (Raghadan Palace) ที่ต ัง้อยู่

บนภูเขามที าเลที่สวยงามที่สุดในกรุงอมัมาน และมทีหารคอยเฝ้าดูและตรวจตราอยา่งเขม้งวด   

  ชม โรงละครโรมนั อายุกวา่ 2,000 ปี ที่ครั้งหน่ึงเคยเป็นศูนยก์ลางของนครอมัมาน แตปั่จจุบนักย็งั

ท าใหผู้ท้ี่พบเห็นไดท่ึ้งกบัการวางแผนทางดา้นงานวิศวกรรมของโรมนั อนัชาญฉลาดและมีดีไซน์ที่            

น่าจดจ า โรงละครโรมนั แห่งน้ีเป็นหน่ึงในแหลง่ทอ่งเที่ยวที่สวยงามมากที่ สุดในอมัมาน โรงละคร             

มคีวามลาดเอยีงลึกลงไป เอื้อใหเ้สียงที่ไดย้ินรอบตวันั้นมคุีณภาพเยี่ยม การออกแบบสุดสรา้งสรรคน้ี์

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

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

   
 

  

 

   

 

 

 

  ชม ย่ำนตลำดเก่ำ ของเมืองอมัมาน ประเทศจอร์แดน ซ่ึงตัง้อยูใ่นเขตเมืองเกา่ ไมไ่กลจากโรมนั       

เธียเตอร์ ตลาดจะเร่ิมคึกคกั เร่ิมเปิดกห็ลงัเที่ ยงวนัไปแลว้ ตลาดที่ น่ีมีท ัง้ของสด ของแหง้อาหาร 

เคร่ืองใชไ้มส้อย เส้ือผา้เคร่ืองนุงหม่ ผกั ผลไม ้ถัว่งา ถัว่ตา่งๆ เคร่ืองเทศ ขนมปังหลากหลายชนิดมาก 

ขนมหวานที่ท าจากธญัพืช รา้นน ้าผลไมจ้ะมปีระปรายบางรา้นขายชา กาแฟดว้ย บางรา้นขายเฉพาะ

น ้าผลไม ้อาหารฟาสฟู๊ ดของที่ น่ีคือรา้นขายเคบบัหรืออาหารประเภทแป้งหอ่เน้ือ อกีรา้นที่มเียอะไมแ่พ ้

กนัคือ รา้นขายน ้าหอม ที่มีท ัง้แบบปรุงมาส าเร็จ บรรจุขวดแลว้ และแบบที่ ใหลู้กคา้เลือกปรุงกลิ่ น                

เอาเอง และที่ น่ีจะเห็นแตผู่ช้ายเทา่นั้นที่ท างานนอกบา้น เพราะไมอ่นุญาติใหผู้ห้ญิงท างานนอกบา้น 

และที่ส าคญัเวลาเราจะถา่ยภาพบุคคลจะตอ้งขอเจา้ตวัเขากอ่นทุกครั้ง เพราะที่ น่ีไมช่อบใหใ้คร

ถา่ยภาพโดยเฉพาะอยา่งยิ่ งผูห้ญิง  

 

 



 

กลำงวนั    บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน  

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่หา้ง CITY MALL อิสระใหท้า่นไดช้อ็ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั ไดเ้วลาอนั

สมควรน าทา่นเดินทางสู ่ท่ำอำกำศยำนควีนอเลีย เพ่ือท าการเชค็อนิไฟลท์ เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  

 18.45 น. ออกเดินทางสู ่เมืองคเูวต, โดยสำยกำรบินคเูวตแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี KU564 (บริการอาหารวา่ง

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง น ้าหนักกระเป๋าสูงสุดทา่นละ 2 ใบ ใบละไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม) 

 22.00 น. เดินทางถึงสนามบนิคูเวต เปลี่ยนเคร่ืองบนิ เพ่ือเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  

 23.25 น. น าทา่นออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินคูเวตแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี KU411 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

 

วนัท่ีเจ็ด คเูวต – กรงุเทพฯ 

 10.05 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

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

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

**ราคาอาจมกีารปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัที่ปรับขึ้นลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบนิประกาศปรับ  

และที่มเีอกสารยืนยนัเทา่นั้น โดยราคาที่เสนอคิด ณ วนัที่ 1 ธนัวาคม 2562 ** 

 

ขอ้แนะน ำและแจง้เพ่ือทรำบ 

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

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

o ที่พกัตามที่ระบุในรายการ เป็นมาตราฐานทอ้งถิ่นของประเทศจอร์แดนระดบั 4-5 ดาว ซ่ึงอาจมคีวามแตกตา่งจาก

ระดบัสากล (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีที่ไมส่ามารถเขา้พกัที่ เมืองนั้น ๆ ได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ 

งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ  

o กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคืนเงินได ้และไมส่ามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้

 

อตัรำค่ำบริกำรรวม 

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบัชัน้ประหยดั แบบหมูค่ณะ (เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ) โดยสายการบนิคูเวตแอร์เวย ์

น ้าหนักกระเป๋าเดินทางสูงสุดทา่นละ 2 ใบ ใบละไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม และกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) ทา่นละ

1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

✓ คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

✓ คา่รถปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถที่ช านาญเสน้ทาง  

✓ คา่ที่พกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู)่ ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดบัเดยีวกนั 

✓ คา่อาหารทุกม้ือตามระบุ, คา่พาหนะ หรือรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเที่ยว, คา่เขา้ชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ 



✓ คา่วซีา่ประเทศจอร์แดนแบบทอ่งเที่ยวหมูค่ณะ  

✓ คา่ประกนัภยัการเดินทางอุบตัิเหตุแบบหมูค่ณะวงเงินคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศสูงสุด 5 แสนบาท /และเสยีชวิีต

เน่ืองจากอุบตัิเหตุสูงสุด 2 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ (ประกนัภยัไมค่รอบคลุมผูท้ี่อายุเกนิ 80 ปี)  

✓ บริการน ้าด่ืมระหวา่งทวัร์ วนัละ 1 ขวด ตอ่วนั  

✓ คา่ทิปคนขบัรถจี๊ปที่ทะเลทรายวาริดมั และ คา่ทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถิ่น 

✓ คา่ไกดท์อ้งถิ่น ผูม้ปีระสบการณ ์คอยดูแลและใหค้วามรู ้ตลอดการเดินทาง 

✓ หวัหนา้ทวัร์ (ไกดไ์ทย) ผูม้ปีระสบการณน์ าเที่ยว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

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

 คา่ท าเอกสารผูถื้อตา่งดา้ว และ คา่วซีา่ที่มคีา่ธรรมเนียม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอื่ น ๆ เชน่ คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรีด, คา่มินิบาร์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ, ทวีชีอ่งพิเศษ ฯลฯ ที่

ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ และ คา่ขี่ลา, ขี่อูฐ และรถมา้ลาก ที่ เพตรา ฯลฯ  

 คา่ทิปมา้ที่ เมืองเพตรา ทา่นละ 5 JOD ตอ่เที่ยว (เฉพาะกรณีที่ลูกคา้ใชบ้ริการเทา่นัน้) 

 คา่ทิปส าหรับหวัหนา้ทวัร์ไทย เพ่ือเป็นสินน ้าใจ ขึ้นอยูก่บัความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 

 

เอกสำรประกอบขอวีซ่ำเขำ้ประเทศจอรแ์ดน 

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

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

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

 

กำรช ำระเงิน  

งวดท่ี 1 : ส ำหรบักำรจอง กรุณำช ำระเงินมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท (ภำยใน 3 วนั หลงักำรจอง) 

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

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

งวดท่ี 2 : ช ำระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนำ้ก่อนออกเดินทำง 

หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ  

เมื่อท่านได้ท ารายการจองทวัร์ กบั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลบั 
เพ่ือแจ้งนดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดงัต่อไปนี ้ 

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จ ากัด ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


กรณียกเลิก  

o ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 60 วนั ไมเ่กบ็คา่ใชจ้า่ย (กรณียงัไมไ่ดม้คีา่ใชจ้า่ยใด ๆ เกดิข้ึน)   

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

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

o ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

o ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 วนั ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

o ผูเ้ดินทางที่ไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการย่ืนเอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้า่ย 100%  

o กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ีทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที่ เกดิข้ึนจริง 

o กรณีมีกำรย่ืนวีซ่ำแลว้ถูกปฏิเสธจำกสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) ทางบริษัทจะท าการเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที่ เกิดขึ้น

จริง เชน่ คา่วซีา่และคา่บริการย่ืนวซีา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่ยกเลิกลา่ชา้จากทางโรงแรม เป็น

ตน้   

หมำยเหตุ 

1. เม่ือทา่นไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท จะ

ถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรำคำในกรณี ที่ ผูเ้ดินไมถึ่ง 16 ทา่น แตไ่มน่อ้ยกวา่ 10 ทา่น และลูกคา้ยงัยืนยนั

ความประสงคท์ี่จะเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาทวัร์เพ่ิม 4,000 บาทตอ่ทา่น โดยเป็นการเรียกเกบ็และ

ตอ้งไดร้ับความยินยอมจากทุกทา่นในคณะ หรือทางบริษัทยินดคืีนเงินโดยหกัเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดขึ้นตามจริงซ่ึงใน

กรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดคืีนเงิน ภายใน 3 วนัท าการ หรือจดัเสนอทวัร์อื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

3. กรณีท่ีลูกคำ้ยกเลิกกำรเดินทำง และมกีารคืนมดัจ า จะด าเนินการคืนเงินภายใน 14 วนั ตามเง่ือนไขทางบริษัท 

4. กรณีท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใด ๆ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยและช าระเงินลว่งหนา้เบด็เสร็จกบั

บริษัทตวัแทนในตา่งประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ

กอ่นการเดินทาง 

5. กรณีสถำนท่ีท่องเท่ียวใด ๆ ท่ีระบุในโปรแกรมปิดท ำกำร เน่ืองจากโปรแกรมทวัร์เป็นการเสนอขายลว่งหนา้ 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชม โดยจะจดัหาสถานที่ทอ่งเที่ยวอื่ น ๆ เพ่ือทดแทนเป็นล าดบัแรก 

หรือคืนคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดินทางแทน 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการรายละเอยีดทอ่งเที่ยวประการ กรณีที่ เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั อาทิ 

การลา่ชา้ของสายการบนิ การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การกอ่จราจล  อุบตัิเหตุ  ปัญหาการจราจร 

ฯลฯ ทัง้น้ีจะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากที่สุด 

7. กรณีท่ำนถูกปฎิเสธเขำ้ / ออก เมือง จากดา่นตรวจคนเขา้/ออกเมือง บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที่ เกดิข้ึน 

และจะไมคื่นเงินคา่ทวัร์ที่ทา่นช าระมาแลว้  หากทา่นถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิด

กฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  



8. ในกรณีท่ีท่ำนจะใชห้นังสือเดินทำงรำชกำร (เลม่สีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไมร่ับผิดชอบ 

หากทา่นถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักทอ่งเที่ยวใชห้นังสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เลม่สเีลือดหมู 

9. กำรขอท่ีนัง่ LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที่ มีคุณสมบตัิตามที่สายการบิน

ก าหนด เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ้ื่ นไดอ้ยา่งรวดเร็วใน

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการใหท้ี่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่สายการบินตอนเวลาที่ เชค็อิน

เทา่นั้น 

10. โรงแรมท่ีพกั ในจอร์แดนสว่นใหญม่เีคร่ืองปรับอากาศ แตท่ี่พกัในเขตอุทยานแหง่ชาติ ทะเลทรายวาดิรับสว่นใหญจ่ะ

มเีพยีงฮีทเตอร์ใหค้วามอบอุน่เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ทะเลทรายที่มอีากาศหนาวเยน็ในชว่งกลางคืน และหอ้งพกั 3 ทา่น  

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

ไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ หรืออาจไมส่ามารถจดัหอ้งที่พกัแบบ 3 เตยีงได ้ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่

ละโรงแรม 

11. กรณีเดินทำงโดยลูกคำ้จดักำรตัว๋เคร่ืองบินเอง (Land Only) ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบนิเองและ

มาเที่ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการ

มาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญเ่กิดความลา่ชา้หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตุ

ใดๆกต็าม 

12. ตัว๋เคร่ืองบิน 

a. ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากทา่นตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้า่ยส่วนตา่งที่สายการบินเรียกเกบ็โดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นั้น (ในกรณีที่ต ัว๋เคร่ืองบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นั้น) 

b. ทา่นที่จะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง 

แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัร์ นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่

สามารถรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆที่ เกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศได ้

กระเป๋ำเล็กถือติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 

o กรุณางดน าของมคีม ทุกชนิด ใสใ่นกระเป๋าใบเลก็ที่จะถือขึ้นเคร่ืองบนิ เชน่ มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่ หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบนิโดยเดด็ขาด 

o วตัถุที่ เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟีนั เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้นเคร่ืองไดไ้มเ่กิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กิน 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถุงใสพรอ้มที่จะส าแดงตอ่เจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

o หากทา่นซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที่ยวบนิ จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้

และหา้มมรี่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

สมัภำระและค่ำพนกังำนยกสมัภำระ 



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

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแตล่ะสายการบิน) การเรียกเกบ็คา่ระวางน ้าหนักเพิ่ม

เป็นสิทธ์ิของสายการบนิที่ทา่นไมอ่าจปฎิเสธได ้หากน ้าหนักกระเป๋าเดินทางเกนิกวา่ที่สายการบนิก าหนด 

o ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กิน  7 กิโลกรัมและมสีดัสว่นไม่

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

(Centimeter) 

o ในบางรายการทวัร์ ที่ตอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแตส่ายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับภาระความรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนัก

สว่นเกนิ 

o กระเป๋าและสมัภาระที่มลีอ้เล่ือนและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบนิ (Hand carry) 

o ของมคีา่ทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย 

สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

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

เดินทางชัน้ธุรกจิ (Business) ดงันั้นจึงไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

o กรณีกระเป๋าใบใหญเ่กิดการสูญหายระหวา่งการทอ่งเที่ยว (ระหวา่งทวัร์ ไมใ่ชร่ะหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการ

เดินทางที่บริษัททวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไมค่รอบคลุมคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญสู่ญหาย ทุกทา่นตอ้งดูแลและ

ระวงัทรัพยสิ์นสว่นตวัของทา่น 

o กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บริษัทฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดงันั้น

ทา่นตอ้งระวงัทรัพยสิ์นสว่นตวัของทา่น 

 

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

 


