
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 จอร์แดน 



 

 
 
 

 

 

 
สัมผัสดินแดนแห่งอารยะธรรมโลกอาหรับ ท่องตะลุยทะเลทราย และนอนแคมป์ดูดาวที่วาริดัม  

ตามรอยโมเสส ณ เทือกเขา เมาน์เนโบ และศิลปะแผนที่สมัยโบราณที่ท าจากแผ่นโมเสก 
ชมปราสาทเครัค ป้อมปราการ แห่งสุดท้ายของเหล่าอัศวิน ในยุคสงครามโมเสก  
ตื่นตาตื่นใจกับเมืองเพตรา มหานครสีชมพู หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์โลกยุคใหม่   

ทดลองลอยตัว และพอกโคลน ที่ทะเลเดดซี ได้ตามที่ใจต้องการ และพักโรงแรมที่เดดซี  
สัมผัส กรุงอัมมาน มหานครที่เก่าแก่อันดับต้นๆของโลกยุคปัจจุบัน 

 
 

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน เป็นสกุลเงินไทยบาท (คณะผู้เดินทาง 30 ท่าน) 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ต่อท่าน พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ 

18 – 23 มกราคม 2563 
7 – 12 มีนาคม 2563 
21 – 26 มีนาคม 2563 

39,990.- 5,500.- 

11 – 16 เมษายน 2563  
(วันหยุดสงกรานต์) 

45,990.- 5,500.- 

25 – 30 เมษายน 2563 
9 – 13 พฤษภาคม 2563 

40,990.- 5,500.- 

รายละเอียดเที่ยวบิน 

สายการบิน วันที่เดินทาง เส้นทาง เที่ยวบิน เวลาออก เวลาถึง ชั่วโมงบิน 

 

 วันแรก สุวรรณภูมิ - คูเวต KU 412 11:45 15:10 7.45 ชม. 

วันแรก คูเวต - อัมมาน KU 563 17:10 18:45 2.35 ชม. 

วันที่ห้า อัมมาน - คูเวต KU 564 19:55 21:55 2.00 ชม. 

วันที่หก คูเวต - สุวรรณภูมิ KU 411 23:00 10:15+1 6.45 ชม. 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม 
ม้ืออาหาร 

เช้า กลางวัน เย็น 

 วันแรก กรุงเทพฯ  - คูเวต- อัมมาน  SULAF LUXURY HOTEL  - -   

วันที่สอง  
อัมมาน – เมาท์เนโบ – มานาบา – 
ปราสาทเครัค – เพตรา 

SELLA HOTEL,       

วันที่สาม เพตรา – ทะเลทรายวาดิรัม RAHAYEP DESERT CAMP        

วันที่สี่ เพตรา – ทะเลเดดซี RAMADA RESORT       

วันที่ห้า ทะเลเดดซี – อัมมาน – คูเวต  -     - 

วันที่หก กรุงเทพฯ - - - - 

 

รายละเอียดการเดินทาง 

วันแรก กรุงเทพฯ – คูเวต – อัมมาน  
 09.00 น. นัดหมายคณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาเตอร์ S  สายการบินคูเวตแอร์เวย์ 

เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอิน และรับเอกสารประกอบการเดินทาง 
11.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคูเวต, โดยสายการบินคูเวตแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KU412 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม

บนเครื่อง พร้อมจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง, กระเป๋าจะท าการเช็คทรูจากสนามบินสุวรรณภูมิ จนถึงสนามบินอัมมา

นควีนอเลีย (AMM) ประเทศจอร์แดน น  าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องสูงสุด ท่านละ 2 ใบ น  าหนักต่อใบไม่

เกิน 23 กิโลกรัม และถือขึ นเครื่องได้อีกท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม ) 

 15.10 น. เดินทางถึง สนามบินคูเวต (KWI) เปลี่ยนเครื่องบินเพื่อเดินทางสู่กรุงอัมมาน 
 17.10น. น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงอัมมาน โดยสายการบินคูเวตแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KU563 
 



 

 
 
 

 
 18.45 น. ถึง ท่าอากาศยานอัมมานควีนอเลีย (AMM) ประเทศจอร์แดน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง โดยจะมีเจ้าหน้า

มาคอยช่วยอ านวยความสะดวกด้านวีซ่าให้แก่คณะ ท าการรับกระเป๋าสัมภาระ และการตรวจศุลกากร (เวลา
ท้องถิ่นที่ประเทศจอร์แดนช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) จากนั นมีเวลาให้ท่านได้ท าการแลกเงินสกุลท้องถิ่น 
และเลือกซื อซิมโทรศัพท์ ได้เวลาอันสมควรน าคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก  

 ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ที่พัก SULAF LUXURY HOTEL, AMMAN ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  
 
วันที่สอง อัมมาน – มานาบา – เมาท์เนโบ – ปราสาทเครัค – เพตรา 
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองมาดาบา (MADABA) (ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 

ชั่วโมง) หรือเมืองแห่งโมเสก ว่ากันว่าที่นี่มีงานศิลปะโมเสกที่สวยงามมาก เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่
น่าสนใจแห่งหนึ่งของประเทศจอร์แดน ผู้คนตั งถิ่นฐานอยู่ที่นี่มานานกว่า 4,500 ปี ชมโบสถ์กรีกออโธ ดอกซ์ 
แห่งเซนต์จอร์จ บนพื นโบสถ์มีแผนที่ท าด้วยกระเบื องโมเสกสีสวยงามจ านวนกว่า 2 ล้านชิ น ซึ่งมีความส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์ของโลก สร้างขึ นในสมัยศตวรรษที่ 6 หรือราว ๆ ปี ค.ศ.600  (พ.ศ.1143) ในยุคไบเซนไทน์ 
แผนที่นี่แสดงให้เห็นพื นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ในอดีต เนินเขา หุบเขา หมู่บ้าน ตัวเมือง ครอบคลุม ไปจนถึง
ปากแม่น  าไนล์ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เยรูซาเลม จอร์แดน ทะเลเดดซี และอียิปต์  

 
 
 
 
 
 
  
  จากนั นน าท่านเดินทางสู่ เขาเนโบ (Mt’ Nebo) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที)  

ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั งอยู่บนเขา สถานที่ซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิต และฝังศพ ของโมเสส (ศัพท์ใน
ศาสนายูดาห์ และศาสนาคริสต์) หรือ นบีมูซา (ศัพท์ในศาสนาอิสลาม )ผู้น าชาวยิวเดินทางจากอียิปต์ ไปยัง
เมืองคานาอัน และเป็นผู้น าค าสอนบัญญัติสิบประการของ พระยะโฮวาห์ลงมาเผยแผ่สู่มนุษย์ ชม โบสถอ์
นุสรณ์โมเสส ที่สร้างขึ นเพ่ือเป็นที่ระลึกถึงโมเสส อนุสรณ์แห่งนี สันนิษฐานว่าสร้างขึ นในปี  ค.ศ. 300-400 ใน
ยุคไบเซนไทน์  ตอนต้นคริสต์ศักราช ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมเก็บสิ่งของต่าง ๆ ที่ขุดพบในบริเวณนี   
 



 

 
 
 

 
  พร้อมทั งมีภาพถ่าย ให้ท่านชมวิว และเก็บภาพที่จะมองเห็นทัศนียภาพทั งแม่น  าจอร์แดน ทะเลเดดซี นครเจริโค 

เมืองเบธเลแฮม และเมืองเยรูซาเล็ม หรือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ 
 
  
 
 
 
 
 
  
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองอัล-คารัค (AL-KARAK) (ระยะทาง 155 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 

30 นาที) เมืองคารัค ตั งอยู่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่ เพลิดเพลินกับทัศนีย์ภาพอันงดงามระหว่างทางขึ นเขา 
โดยเฉพาะบริเวณ “แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน” ชม ปราสาทเครัค (KERAK CASTLE) ที่ถูกสร้างขึ นในปี 
ค.ศ. 1142 โดยในอดีตเคยเป็นหนึ่งในเมืองศูนย์กลางของนักรบครูเสด เพ่ือควบคุมเส้นทางส าหรับต่อสู้ใน
สงครามครูเสด ทั งจากทางเหนือและใต้ กับกองทัพมุสลิมจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1187 ได้ถูกนักรบมุสลิมเข้า
ท าลายโดยภายใต้การน าทัพของซาลาดิน 

   
  จากนั นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเพตรา (ระยะทาง 138 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  
ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก SELLA HOTEL, PETRA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
วันที่สาม เพตรา – วาดิรัม  



 

 
 
 

  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
   น าท่านชม เมืองเพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพูที่แกะสลักขึ นจากภูเขาทั งลูก สถานที่แห่งนี ตั งอยู่ระหว่าง

ทะเลเดดซี กับอ่าวอะกาบะ ซึ่งซ่อนตัวซ่อนตัวอยู่ภายใต้อ้อมกอดของหุบเขาวาดี มูซา ที่สูงชันประดุจเป็น
ปราการอันยิ่งใหญ่ถูกลืมเลือนไป จากความทรงจ าของผู้คนและสูญหายไปจากแผนที่นานนับพันปี จนกระทั งใน
ปี ค.ศ. 1812 (พ.ศ. 2355) เมื่อมีนักส ารวจชาวสวิตเซอร์แลนด์ โยฮันน์ ลุควิก บวร์กฮาร์ท เดินทางผ่านมาพบ
เห็นและออกมาเขียนหนังสือ เล่าขานถึงความสวยงามและความมหัศจรรย์ของนครแห่งนี  เพตราแห่งนี จึงเริ่ม
ปรากฏแก่สายตาชาวโลกอีกครั งและในปี ค.ศ.1985 (พ.ศ. 2528) องค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เพตรา เป็น
เมืองมรดกโลก โดยกล่าวอธิบายไว้ว่า "เป็นหนึ่งในสิ่งที่ล  าค่ามากที่สุดของมรดกทางวัฒนธรรมแห่งมวล
มนุษยชาติ" (one of the most precious cultural properties of man's cultural heritage) และยังได้รับ
คัดเลือกเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกด้วย ให้ท่านนั่งม้าลัดเลาะไปตามพื นหินและทราย
กว่า 600 เมตร (ค่านั่งม้ารวมอยู่ในค่าบริการแล้ว ทั้งนี้โปรดเตรียมค่าทิปส าหรับคนจูงม้าตามธรรมเนียม ท่าน
ละ 5 JOD(ดีน่า จอร์แดน) ต่อเที่ยว และแนะน าให้เตรียมผ้าปิดจมูกติดตัวไปด้วย ราคาทัวร์ไม่รวมรวมค่าขี่อูฐ ขี่
ลา รถม้าลาก สนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) 

               
 
 
 
 
 
 
 
  มุ่งหน้าไปในเส้นทางมหัศจรรย์ที่ทางเข้าออกของเมืองเพตรา พร้อมชมทัศนียภาพรอบข้างที่เป็นภูเขาทั งสองฝั่ง

ที่มีรูปร่างหน้าตาต่างกันออกไป จากนั นเดินเท้าเข้าสู่เมืองบริเวณซอกเขาเรียกว่าซิค  SIQ เป็นหุบเขาสูง
กว่า 250 ฟุต ที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการกัดเซาะของน  าเมื่อหลายล้านปีก่อนจนเกิดเป็นช่อง
ทางเดินเล็ก ๆ ระหว่างหุบเขา ชมสีสันความสวยงามของหินสีต่าง ๆ ที่เกิดขึ นจากธรรมชาติ และยังมีภาพศิลปะ
แกะสลักจากภูเขา อาทิ รูปปั้นแกะสลักต่าง ๆ เช่น รูปปั้นเทพเจ้าต่าง ๆ  รูปกองคาราวานอูฐ, รูปชาวนาบา
เทียน, ท่อส่งล าเลียงน  าเข้าสู่เมือง ฯลฯ อีกมากมาย เข้าเขตหน้าผาสูงชั นสองข้างทางสู่มหานครแห่งศิลาทรายสี
ชมพู ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ (EL-Khazneh / Treasury) 
สถานที่แห่งนี ถูกสันนิษฐานว่า  สร้างในราวศตวรรษท่ี 1 - 2 โดยผู้ปกครองเมืองในเวลานั นมหาวิหารถูก 

 



 

 
 
 

 
  แกะสลักจากภูเขาสีชมพูทั งลูก อย่างกลมกลืนได้สัดส่วนและสวยงามน่าอัศจรรย์ เป็นอาคารสองชั น อย่างน่าทึ่ง 

สันนิษฐานว่าเดิมทีสร้างโดยชาวนาบาเธียน อิสระในการเดินชมและเก็บภาพบรรยากาศ 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 จากนั นน าคณะเดินทางสู่ เขตอุทยานวาดิรัม (WADI RUM) (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง) ทะเลทรายแห่งนี ในอดีตเป็นเส้นทางคาราวาน จากประเทศซาอุฯเดินทางไปยังประเทศ
ซีเรียและปาเสลไตน์ (เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวนาบาเทียน ก่อนที่จะย้ายถิ่นฐานไปสร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญ่
ที่เมืองเพตรา) น าคณะเข้าท่ีแคมป์ที่พักเพ่ือท าการเช็คอิน 

 ค่ า บริการอาหารค่ า แบบ บาบีคิว บุฟเฟต์ ที่ห้องอาหารของแคมป์ท่ีพัก 
 ที่พัก RAHAYEP DESERT CAMP, WADI RUM หรื อ เที ยบ เท่ า  (ห้ อง พักที่ แคมป์ เป็ นแบบ Deluxe Tent 

สะดวกสบาย มีห้องน  าทันสมัยในตัว ทั งนี ไฟฟ้าส่วนกลางจะปิดเวลาประมาณ 4 ทุ่มตรง เพ่ือให้ลูกค้าออกมาชม
บรรยากาศดาวบนท้องฟ้าได้อย่างชัดเจน แต่ภายในห้องยังสามารถเปิดไฟได้จนถึงประมาณเที่ยงคืน) 

 
วันที่ส่ี วาดิรัม – เดดซี 
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของแคมป์ท่ีพัก 
  น าคณะนั่งรถกระบะเปิดหลังคารับบรรยากาศท่องทะเลทรายที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลก  แห่งหนี่ง 

ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีส้มอมแดง ปรับเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย์  ในสงครามอาหรับ ระหว่างปี ค.ศ. 
1916–1918 ทะเลทรายแห่งนี ได้ถูกใช้เป็นฐานบัญชาการรบของนายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอว์เรนซ์ และ
เจ้าชายไฟซาล ผู้น าแห่งชาวอาหรับ ร่วมรบขับไล่กองทัพออตโตมัน  ที่เข้ามารุกรานเพ่ือครอบครองดินแดน 
และต่อมายังได้ถูกใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายท าภาพยนตร์ฮอลลีวูด เรื่อง “LAWRENCE OF ARABIA” (และในปี 
ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวัลออสการ์ได้ถึง 7 รางวัล และรางวัลจากสถาบันอ่ืนๆ อีกกว่า 30 รางวัล น าแสดง
โดย PETER O'TOOLE, OMAR SHARIF น าคณะท่องทะเลทรายต่อไปยัง ภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนแกะสลัก
ก่อนประวัติศาสตร์ที่ เป็นภาพแกะสลักของชาวนาบาเทียนที่ แสดงถึงเรื่องราวในชีวิตประจ าวันต่างๆ            
และรูปภาพต่างๆ ผ่านชมเต็นท์ชาวเบดูอิน ที่อาศัยอยู่ในทะเลทราย  (โปรดเตรียมค่าทิปคนขับรถตามธรรม
เนียม ท่านละ 2 JOD (ดีน่า จอร์แดน)  

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
  น าท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (Dead Sea) (ระยะทางประมาณ 326 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 

ชั่วโมง) ทะเลที่ถูกบันทึกลงในหนังสือกินเนสบุคว่าเป็นจุดที่ต่ าที่สุดในโลก ต่ ากว่าระดับน  าทะเลถึง 400 เมตร 
และมีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของน  าทะเลทั่วไปท าให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ในท้องทะเล
แห่งนี  

กลางวัน      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักเพ่ือท าการเช็คอิน จากนั นให้ท่านอิสระในการลงเล่นน  าทะเลและพิสูจน์ความ

จริงว่าท่านสามารถลอยตัวในน  าทะเลแห่งนี ได้จริงหรือไม่ ให้ท่านเลือกบ ารุงผิวพรรณโดยการพอกโคลนจาก
ทะเลเดดซี หรือเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในบริเวณโรงแรมที่พัก (การลงเล่นน้ าในทะเลนั้น มีวิธีขั้นตอน
การลงเล่น และข้อควรระวังต่าง ๆ ควรฟังค าแนะน าจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์)  

 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก RAMADA RESORT, DEAD SEA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
วันที่ห้า ทะเลเดดซี – อัมมาน 
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  จากนั นท่านเดินทางสู่ กรุงอัมมาน เมืองหลวงของจอร์แดน (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

1 ชั่วโมง) ถือเป็นเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่มาตั งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน และมีความเก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งของโลก 
น าท่านชมเมืองหลวง กรุงอัมมาน เมืองหลวงที่ตั งอยู่บนภูเขา 7 ลูก 
 และมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 6,000 ปี ผ่านชมย่านเมืองเก่า,เมืองใหม่, ย่านธุรกิจ, ตลาดใจกลางเมือง
, ย่านคนรวย ฯลฯ ชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (Amman Citadel) บนยอดเขาสูงสุดในกรุงอัมมาน ถูก
สร้างขึ น เพ่ือเป็นจุดสังเกตเหตุบ้านการเมืองต่าง ๆ รอบเมือง แม้จะเหลือเพียงซากปรักหักพังแต่ยังสวยงาม  
และมีอายุย้อนกลับไปตั งแต่สมัยยุคหิน เผยให้เห็นอิทธิพลด้านสถาปัตยกรรมที่มาจากยุคเหล็ก รวมถึงยุคโรมัน 
ยุคไบแซนไทน ์และยุคอุมัยยะฮ์ ชม วิหารเฮอร์คิวลิส (Temple of Hercules) ที่สร้างขึ นระหว่างปี ค.ศ. 



 

 
 
 

 
162-166 (พ.ศ. 705-709) วิหารแห่งนี มีขนาดใหญ่กว่าวิหารที่อยู่ในโรมโบราณเสียอีก เดินผ่านทางเข้าที่เป็น
แนวเสาระเบียงไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ข้างใน จากนั นเคลื่อนตัวไปที่หินขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณปลายหน้าผา ตรง
นี จะเป็นจุดชมวิว พาโนรามาอันสวยงามของเมือง ใกล้กันนั นมีมือรูปก าปั้นขนาดใหญ่ที่ท าจากหินอ่อนเผยให้
เห็นความขาวโพลนจนแทบไม่มีเลือด  

 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั นผ่านชม พระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดลุลาห์ที่สอง (Raghadan Palace) ที่ตั งอยู่บนภูเขามี
ท าเลที่สวยงามที่สุดในกรุงอัมมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูและตรวจตราอย่างเข้มงวด   

  ชม โรงละครโรมัน อายุกว่า 2,000 ปี ที่ครั งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของนครอัมมาน แต่ปัจจุบันก็ยังท าให้ผู้ที่พบ
เห็นได้ทึ่งกับการวางแผนทางด้านงานวิศวกรรมของโรมัน อันชาญฉลาดและมีดีไซน์ที่ น่าจดจ า โรงละครโรมัน 
แห่งนี เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากที่สุดในอัมมาน โรงละครมีความลาดเอียงลึกลงไป เอื อให้เสียงที่
ได้ยินรอบตัวนั นมีคุณภาพเยี่ยม การออกแบบสุดสร้างสรรค์นี สามารถบรรจุคนได้ประมาณ 6,000 คน 
สันนิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างขึ นระหว่างปี ค.ศ. 161-180 (พ.ศ. 704-723) สมัยการปกครองของ แอนโทนิอุส 
ปิซุส (Antoninus Pius)   

   
 
  
 
   
 
 
 
 ชม ย่านตลาดเก่า ของเมืองอัมมาน ประเทศจอร์แดน ซ่ึงตั งอยู่ในเขตเมืองเก่า ไม่ไกลจากโรมันเธียเตอร์ ตลาด

จะเริ่มคึกคัก เริ่มเปิดก็หลังเที่ยงวันไปแล้ว ตลาดที่นี่มีทั งของสด ของแห้งอาหาร เครื่องใช้ไม้สอย เสื อผ้าเครื่อง 



 

 
 
 

 
นุงห่ม ผัก ผลไม้ ถั่วงา ถั่วต่างๆ เครื่องเทศ ขนมปังหลากหลายชนิดมาก ขนมหวานที่ท าจากธัญพืช ร้านน  า
ผลไม้จะมีประปรายบางร้านขายชา กาแฟด้วย บางร้านขายเฉพาะน  าผลไม้ อาหารฟาสฟู๊ดของที่นี่คือร้านขาย
เคบับหรืออาหารประเภทแป้งห่อเนื อ อีกร้านที่มีเยอะไม่แพ้กันคือ ร้านขายน  าหอม ที่มีทั งแบบปรุงมาส าเร็จ 
บรรจุขวดแล้ว และแบบที่ให้ลูกค้าเลือกปรุงกลิ่นเอาเอง และที่นี่จะเห็นแต่ผู้ชายเท่านั นที่ท างานนอกบ้าน 
เพราะไม่อนุญาติให้ผู้หญิงท างานนอกบ้าน และที่ส าคัญเวลาเราจะถ่ายภาพบุคคลจะต้องขอเจ้าตัวเขาก่อนทุก
ครั ง เพราะที่นี่ไม่ชอบให้ใครถ่ายภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิง  

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานควีนอเลีย เพ่ือท าการเช็คอินไฟล์ท เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  

 18.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคูเวต, โดยสายการบินคูเวตแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KU564 (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
บนเครื่อง น  าหนักกระเป๋าสูงสุดท่านละ 2 ใบ ใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม) 

 22.00 น. เดินทางถึงสนามบินคูเวต เปลี่ยนเครื่องบิน เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  
 23.25 น. น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินคูเวตแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KU411 (บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) 
 
วันที่หก คูเวต – กรงุเทพฯ 
 10.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

 

****โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ**** 
**ราคาอาจมีการปรับขึ น – ลง ตามราคาน  ามันที่ปรับขึ นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ  

และท่ีมีเอกสารยืนยันเท่านั น โดยราคาท่ีเสนอคิด ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพื่อทราบ 

1. ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพัก 
เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า 

2. ที่พักตามท่ีระบุในรายการ เป็นมาตราฐานท้องถิ่นของประเทศจอร์แดนระดับ 4 ดาว ซึ่งอาจมีความแตกต่างจากระดับสากล 
(ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีท่ีไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั น ๆ ได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า 
งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ  

3. กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 



 

 
 
 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั นประหยัด แบบหมู่คณะ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ) โดยสายการบินคูเวตแอร์เวย์ 
2. น  าหนักกระเป๋าเดินทางสูงสุดท่านละ 2 ใบ ใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม และกระเป๋าถือขึ นเครื่อง (Hand carry) ท่านละ1 

ใบ น  าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  
3. ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน  ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ 
4. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง  
5. ค่าท่ีพักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่) ในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
6. ค่าอาหารทุกมื อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ตามท่ีระบุในรายการ 
7. ค่าวีซ่าประเทศจอร์แดนแบบท่องเที่ยวหมู่คณะ  
8. ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุแบบหมู่คณะวงเงินค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศสูงสุด 5 แสนบาท /และเสียชีวิต

เนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 2 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 80 ปี)  
9. ไกด์ท้องถิ่น ผู้มีประสบการณ์ คอยดูแลและให้ความรู้ ตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 
10. หัวหน้าทัวร์ (ไกด์ไทย) ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ (ส าหรับกรุ๊ปส่วนตัวเท่านั น) 
2. ค่าท าเอกสารผู้ถือต่างด้าว และ ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียม 
3. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม ท่านผู้เดินทางทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยตนเอง ตามธรรมเนียมการเข้า

พักในโรงแรมทุกแห่ง หากท่านให้พนักงานยกกระเป๋าไปส่งที่ห้องพัก พนักงานยกกระเป๋าจะได้รับทิปตอบแทนเมื่อ
ให้บริการขั นต่ า 1 JOD หรือเทียบเท่า ต่อกระเป๋า 1 ใบ (แนะน าให้ทุกท่านรับผิดชอบกระเป๋าของตนเองเพ่ือความ
สะดวก, รวดเร็ว และปลอดภัย) 

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืน ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ และทางบริษัทขอเรียนให้ท่านทราบว่ารายการทัวร์ไม่มีบริการแจกน  า

ด่ืมระหว่างวันออกทัวร์    
6. ค่าข่ีลา, ขี่อูฐ และรถม้าลาก ที่เพตรา ฯลฯ  
7. ค่าทิปม้าที่เมืองเพตรา ท่านละ 5 JOD  
8. ค่าทิปคนขับรถจี๊ปที่ทะเลทรายวาริดัม ท่านละ 2 JOD  
9. ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น เพ่ือเป็นสินน  าใจตามธรรมเนียม ขั้นต่ า 30 USD ต่อท่าน ตลอดทริป 
10. ค่าทิปส าหรับหัวหน้าทัวร์ไทย เพ่ือเป็นสินน  าใจตามธรรมเนียม ขั้นต่ า 600 บาท ต่อท่าน ตลอดทริป 

 
 



 

 
 
 

 
เอกสารประกอบขอวีซ่าเข้าประเทศจอร์แดน 

• ส าเนาหนังสือเดินทาง (SCAN) แบบชัดเจน มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมมีหน้าว่างส าหรับประทับตราเข้าออก
เมืองอย่างน้อย 2 หน้า (***ส าคัญมาก กรุณาอย่า ขีดเขียน, แปะสติกเกอร์, ปั๊มสัญลักษณ์อะไรก็ตามลงในเล่มพาสปอร์ต
, หรือท าพาสปอร์ตฉีกขาด เพราะอาจมีผลท าให้ท่านถูกปฏิเสธ เข้า-ออก ประเทศ***) 

 
การช าระเงิน  
งวดที่ 1 : ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท (ภายใน 3 วัน หลังการจอง) พร้อมส าเนาหนังสือ

เดินทาง  (***ส าคัญมาก กรุณาอย่า ขีดเขียน, แปะสติกเกอร์, ปั๊มสัญลักษณ์อะไรก็ตามลงในเล่มพาสปอร์ต, หรือ

ท าพาสปอร์ตฉีกขาด เพราะอาจมีผลท าให้ท่านถูกปฏิเสธ เข้า-ออก ประเทศ***) 

งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

หากไม่ช าระค่าใช้จ่ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  
 
กรณียกเลิก  
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (กรณียังไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เกิดขึ น)   
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-59 วัน หักค่ามัดจ า 5,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจ าทั งหมด + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั งหมด 
6. ผู้เดินทางท่ีไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%  
7. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองเป็นภาษาอังกฤษ ทั งนี ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ นจริง 
8. กรณีมีการยื่นวีซ่าแล้วถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ นจริง เช่น ค่าวี

ซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ายกเลิกล่าช้าจากทางโรงแรม เป็นต้น   
 
หมายเหตุ 
1. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท จะถือ

ว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯท่ีได้ระบุไว้โดยทั งหมด 
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาในกรณี ที่ผู้เดินไม่ถึง 20 ท่าน แต่ไม่น้อยกว่า 16 ท่าน และลูกค้ายังยืนยันความ

ประสงค์ท่ีจะเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร์เพ่ิม 3,000 บาทต่อท่าน โดยเป็นการเรียกเก็บและต้อง 



 

 
 
 

 
ได้รับความยินยอมจากทุกท่านในคณะ หรือทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นตามจริงซึ่งในกรณีนี ทาง
บริษัทฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 3 วันท าการ หรือจัดเสนอทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

3. กรณีที่ลูกค้ายกเลิกการเดินทาง และมีการคืนมัดจ า จะด าเนินการคืนเงินภายใน 14 วัน ตามเงื่อนไขทางบริษัท 
4. กรณีท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี เป็นแบบเหมาจ่ายและช าระเงินล่วงหน้าเบ็ดเสร็จกับบริษัท

ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี ยกเว้นท่านได้ท าการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบก่อนการ
เดินทาง 

5. กรณีสถานที่ท่องเที่ยวใด ๆ ทีร่ะบุในโปรแกรมปิดท าการ เนื่องจากโปรแกรมทัวร์เป็นการเสนอขายล่วงหน้า บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ เพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเข้า
ชมแก่คณะผู้เดินทางแทน 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการรายละเอียดท่องเที่ยวประการ กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การ
ล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ 
ทั งนี จะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากท่ีสุด 

7. กรณีท่านถูกปฎิเสธเข้า / ออก เมือง จากด่านตรวจคนเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ น และจะ
ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย 
หรือการหลบหนีเข้าเมือง  

8. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน  าเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา 
เล่มสีเลือดหมู 

9. การขอที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินก าหนด 
เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินและอ านาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั น 

10. โรงแรมที่พัก ในจอร์แดนส่วนใหญ่มีเครื่องปรับอากาศ แต่ที่พักในเขตอุทยานแห่งชาติ ทะเลทรายวาดิรับส่วนใหญ่จะมี
เพียงฮีทเตอร์ให้ความอบอุ่นเนื่องจากเป็นพื นที่ทะเลทรายที่มีอากาศเย็นในช่วงกลางคืน และห้องพัก 3 ท่าน  (TRIPPLE 
ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน
ตามท่ีต้องการ หรืออาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได ้ซึ่งขึ นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม 

11. กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only) ในกรณีลูกค้าด าเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยว
ร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องด าเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะ
ใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม 

12. ตั๋วเครื่องบิน 
 



 

 
 
 

 
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง

ช าระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้ก าหนด  ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วผู้เดินทางต้องรอ Refund 
ตามระบบของสายการบินเท่านั น (ในกรณีท่ีตั๋วเครื่องบินสามารถท าการ Refund ได้เท่านั น) 

- ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยันว่าทัวร์นั นๆ ยืนยันการเดินทาง 
แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน  แล้วทัวร์นั นยกเลิก บริษัทฯไม่
สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เก่ียวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
- กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามน าติดตัวขึ นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
- วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น  าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกท าการตรวจ

อย่างละเอียดอีกครั ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวม
เป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

- หากท่านซื อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าขึ น
เครื่องได ้และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
- ส าหรับน  าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 23 กิโลกรัม ต่อ 1 ใบ (ส าหรับ

ผู้โดยสารชั นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน  าหนัก
เพ่ิมเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หากน  าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

- ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ นเครื่องได้ ต้องมีน  าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วน
ไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวัด “นิ ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” 
(Centimeter) 

- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น  าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต่ ากว่า
มาตรฐานได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับข้อก าหนดของแต่สายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในน  าหนักส่วนเกิน 

- กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป  ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ นเครื่องบิน (Hand 
carry) 

- ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย
การบนิจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน  าหนัก 



 

 
 
 

 
กระเป๋าจริง ทั งนี จะชดเชยสูงสุดไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณี
เดินทางชั นธุรกิจ (Business) ดังนั นจึงไม่แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

- กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดท าให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย ทุกท่านต้องดูแล
และระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน 

- กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ 
ดังนั นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน 

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

 
 


