
 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordan Deluxe 
7 วนั 5 คืน 



 
 

 

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

น้ําหนกักระเป๋าโหลดไดจุ้ใจท่านละ 2 ใบ  ใบละ 23 กิโลกรมั  

พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว สไตลช์าวเบดูอิน ท่ีเพตรา และท่ีวาดิรมั พกัโดมแคมป์  

พิเศษ...เมนูอาหารไทย 1 ม้ือ อาหารจีน 1 ม้ือ บริการแจกน้ําด่ืมวนัละ 1 ขวด และ FREE WiFi  

 
 

วนัท่ี โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม 
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั เย็น 

 วนัแรก กรงุเทพฯ  - คูเวต- อมัมาน  
SULAF LUXURY HOTEL 

ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า  
- -   

วนัท่ีสอง  
อมัมาน – เมาทเ์นโบ – มานาบา – 

ปราสาทเครคั – เพตรา 

THE OLD VILLAGE HOTEL 

ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า 
      

วนัท่ีสาม เพตรา – ทะเลทรายวาดิรมั 
SUN CITY CAMP  

(MARTIAN TENT) 
      

วนัท่ีส่ี เพตรา – ทะเลเดดซี 
RAMADA RESORT  

ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
      

วนัท่ีหา้ ทะเลเดดซี – เจราช 
SULAF LUXURY HOTEL 

ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
      

วนัท่ีหก ทะเลเดดซี – อมัมาน – คูเวต  -     - 

อตัราค่าบริการ ต่อท่าน เป็นสกลุเงินไทยบาท (สําหรบัคณะเดินทาง 26 ท่าน) 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่/ต่อท่าน พกัหอ้งเด่ียว จ่ายเพ่ิม/ต่อท่าน 

2 – 8 เมษายน 2563 

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

ราคาเด็กอายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น มีเตียง/ไมมี่เตียง ลด 2,000 บาท  

ราคารวมคา่ทิปคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ่ิน และคนขบัรถจ๊ีปท่ีทะเลทรายวาริดมั เรียบรอ้ยแลว้   

คา่ทิปสาํหรับหวัหนา้ทวัร์ไทยท่ีเดินทางดูแล คณะเพ่ือเป็นสินน้ําใจ ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 

รายละเอียดเท่ียวบิน 

สายการบิน วนัท่ีเดินทาง เสน้ทาง เท่ียวบิน เวลาออก เวลาถึง ชัว่โมงบิน 

 

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

วนัแรก คูเวต - อมัมาน KU 563 17:10 18:45 2.35 ชม. 

วนัท่ีหก อมัมาน - คูเวต KU 564 19:55 21:55 2.00 ชม. 

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



 
 

 

วนัท่ีเจ็ด กรงุเทพฯ - - - - 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – คูเวต – อมัมาน  

09.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้  4 ประต ู9 เคาเตอร ์S  สายการบิน

คเูวตแอรเ์วย ์ เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับ และบริการเร่ืองกระเป๋าเดินทาง เช็คอิน และรับเอกสาร

ประกอบการเดินทาง 

11.45 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินคูเวต, โดยสายการบินคเูวตแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี KU412 (บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง พรอ้มจอทีวีสว่นตวัทุกท่ีน่ัง, กระเป๋าจะทาํการเช็คทรูจากสนามบินสุวรรณภูมิ 

จนถึงสนามบินอมัมานควีนอเลีย (AMM) ประเทศจอร์แดน น้ําหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองสูงสุด 

ทา่นละ 2 ใบ น้ําหนักตอ่ใบไมเ่กิน 23 กิโลกรัม และถือข้ึนเคร่ืองไดอ้ีกทา่นละ 1 ใบ ไมเ่กิน 7 

กิโลกรัม ) 

15.10 น. เดินทางถึง สนามบินคเูวต (KWI) เปล่ียนเคร่ืองบินเพ่ือเดินทางสูก่รุงอมัมาน 

17.10 น. นําทา่นออกเดินทางสู ่กรุงอมัมาน โดยสายการบินคเูวตแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี KU563 

18.45 น. ถึง ทา่อากาศยาน อมัมานควีนอเลีย (AMM) ประเทศจอรแ์ดน  ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

โดยจะมีเจา้หนา้มาคอยชว่ยอาํนวยความสะดวกดา้นวีซา่ใหแ้กค่ณะ  ทาํการรับกระเป๋าสมัภาระ และ

การตรวจศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินท่ีประเทศจอร์แดนชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง ) จากน้ันมีเวลาให ้

ทา่นไดท้าํการแลกเงินสกุลทอ้งถ่ิน และเลือกซ้ือซิมโทรศพัท ์ไดเ้วลาอนัสมควรนําคณะเดินทางเข ้ าสูท่ี่

พกั  

 คํา่ บริการอาหารคํา่แบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ท่ีพกั SULAF LUXURY HOTEL, AMMAN ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

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

 

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


 
 

 

 

วนัท่ีสอง อมัมาน – มานาบา – เมาทเ์นโบ – ปราสาทเครคั – เพตรา 

 เชา้ บริการอาหารเชา้แบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  นําทา่นเดินทางสู่  เขาเนโบ “Mount Nebo” (ระยะทาง  39 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ        

1 ชั่วโมง หน่ึงในดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิท่ีตัง้อยูบ่นเขา สถานท่ีซ่ึงเช่ือกนัวา่น่าจะเป็นบริเวณท่ีเสียชีวิต และ

ฝงัศพ ของโมเสส (ศพัทใ์นศาสนายูดาห ์และศาสนาคริสต์ ) หรือ นบีมูซา (ศพัทใ์นศาสนาอิสลาม )

ผูนํ้าชาวยิวเดินทางจากอียิปต ์ไปยงัเมืองคานาอนั และเป็นผูนํ้าคาํสอนบญัญติัสิบประการของ พระ

ยะโฮวาหล์งมาเผยแผสู่ม่นุษย ์ชม  โบสถอนุ์สรณโ์มเสส  ท่ีสรา้งข้ึนเพ่ือเป็นท่ีระลึกถึงโมเสส 

อนุสรณ์แหง่น้ีสนันิษฐานวา่สรา้งข้ึนในปี ค .ศ. 300-400 ในยุคไบเซนไทน์   ตอนตน้คริสตศ์กัราช 

ภายในเป็นพิพิธภณัฑข์นาดยอ่มเก็บส่ิงของตา่ง ๆ ท่ีขุดพบในบริเวณน้ี พรอ้มทัง้มีภาพถา่ย ใหท้า่น     

ชมวิว และเก็บภาพท่ีจะมองเห็นทศันียภาพทัง้แมน้ํ่าจอร์แดน ทะเลเดดซี นครเจริโค เมืองเบธเลแฮม 

และเมืองเยรูซาเล็ม หรือดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นําทา่นเดินทางสู ่ เมืองมาดาบา (MADABA) (ระยะทางประมาณ  40 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชั่วโมง ) หรือเมืองแหง่โมเสก วา่กนัวา่ท่ีน่ีมีงานศิลปะโมเสกท่ีสวยงามมาก เป็นเมือง

ทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีน่าสนใจแหง่หน่ึงของประเทศจอร์แดน ผูค้นตัง้ถ่ินฐานอยูท่ี่น่ีมานานกวา่ 

4,500 ปี ชมโบสถก์รีกออโธ ดอกซ ์แห่งเซนตจ์อรจ์ บนพ้ืนโบสถมี์แผนท่ีทาํดว้ยกระเบ้ืองโมเสก

สีสวยงามจาํ นวนกวา่ 2 ลา้นช้ิน ซ่ึงมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ของโลก สรา้งข้ึนในสมยั                       

ศตวรรษท่ี 6 หรือราว ๆ ปี ค.ศ.600  (พ.ศ.1143) ในยุคไบเซนไทน์ แผนท่ีน่ีแสดงใหเ้ห็นพ้ืนท่ีดินแดน

ศกัด์ิสิทธ์ิตา่ง ๆ ในอดีต เนินเขา หุบเขา หมูบ่า้น ตวัเมือง ครอบคลุม ไปจนถึงปากแมน้ํ่าไนล ์ในแถบ

รอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เยรูซาเลม จอร์แดน ทะเลเดดซี และอียิปต ์ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต ์ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

  นําทา่นเดินทางสู่  เมืองอลั- คารคั  (AL-KARAK) (ระยะทาง  155 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ  2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองคารัค ตัง้อยูบ่นท่ีราบสูงขนาดใหญ ่เพลิดเพลินกบัทศันียภ์าพอนั

งดงามระหวา่งทางข้ึนเขา โดยเฉพาะบริเวณ “แกรนดแ์คนยอนแห่งจอรแ์ดน” ชม ปราสาทเครคั 

(KERAK CASTLE) ท่ีถูกสรา้งข้ึนในปี ค .ศ. 1142 โดยในอดีตเคยเป็นหน่ึงในเมืองศูนยก์ลางของ

นักรบครูเสด เพ่ือควบคุมเสน้ทางสาํหรับตอ่สูใ้นสงครามครูเสด ทัง้จากทางเหนือและใต ้กบักองทพั

มุสลิมจนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1187 ไดถู้กนักรบมุสลิมเขา้ทาํลายโดยภายใตก้ารนําทพัของซาลาดิน 

 

 

 

 

 

 

 
 

  จากน้ันนําทา่นเดินทางสู ่เมืองเพตรา (ระยะทาง 138 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  

คํา่  บริการอาหารคํา่แบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่ีพกั THE OLD VILLAGE HOTEL RESORT & SPA, PETRA ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 

 

 

 

 

วนัท่ีสาม เพตรา – วาดิรมั  

 เชา้ บริการอาหารเชา้แบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

   นําทา่นชม เมืองเพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพูท่ีแกะสลกัข้ึนจากภูเขาทัง้ลูก สถานท่ีแหง่น้ีตัง้อยู ่

ระหวา่งทะเลเดดซี กบัอา่วอะกาบะ ซ่ึงซอ่นตวัซอ่นตวัอยูภ่ายใตอ้อ้มกอดของหุบเขาวาดี มูซา ท่ีสูง

ชนัประดุจเป็นปราการอนัย่ิงใหญถู่กลืมเลือนไป  จากความทรงจาํของผูค้นและสูญหายไปจากแผนท่ี

นานนับพนัปี จนกระทัง้ในปี ค .ศ. 1812 (พ.ศ. 2355) เม่ือมีนักสาํรวจชาวสวิตเซอร์แลนด ์โยฮนัน์ 

ลุควิก บวร์กฮาร์ท เดินทางผา่นมาพบเห็นและออกมาเขียนหนังสือ เลา่ขานถึงความสวยงามและความ

มหศัจรรยข์องนครแหง่น้ี เพตราแหง่น้ีจึงเร่ิมปรากฏแกส่ายตาชาวโลกอีกครั้งและในปี ค .ศ.1985 

(พ.ศ. 2528) องคก์ารยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหเ้พตรา เป็นเมืองมรดกโลก โดยกลา่วอธิบายไวว้า่             

"เป็นหน่ึงในส่ิงท่ีลํา้คา่มากท่ีสุดของมรดกทางวฒันธรรมแหง่มวลมนุษยชาติ " (one of the most 

precious cultural properties of man's cultural heritage) และยงัไดร้ับคดัเลือกเป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิง

มหศัจรรยข์องโลกอีกดว้ย ใหท้า่นน่ังมา้ลดัเลาะไปตามพ้ืนหินและทรายกวา่  600 เมตร  (คา่น่ังมา้

รวมอยูใ่นคา่บริการแลว้ ทัง้น้ีโปรดเตรียมคา่ทิปส าหรับคนจูงมา้ตามธรรมเนียม ทา่นละ  5 JOD         

(ดีนา่ จอรแ์ดน ) ตอ่เท่ียว และแนะน าใหเ้ตรียมผา้ปิดจมกูติดตวัไปดว้ย ราคาทวัรไ์มร่วมรวมคา่ข่ีอูฐ     

ข่ีลา รถมา้ลาก สนใจกรุณาติดตอ่หวัหนา้ทวัร์) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  มุง่หนา้ไปในเสน้ทางมหศัจรรยท่ี์ทางเขา้ออกของเมืองเพตรา พรอ้มชมทศันียภาพรอบขา้งท่ีเป็นภูเขา

ทัง้สองฝั่งท่ีมีรูปร่างหนา้ตาตา่งกนัออกไป จากน้ันเดินเทา้เขา้สูเ่มืองบริเวณซอกเขาเรียกวา่

ซิค SIQ เป็นหุบเขาสูงกวา่ 250 ฟตุ ท่ีเกิดจากการแยกตวัของเปลือกโลกและการกดัเซาะของน้ําเม่ือ

หลายลา้นปีกอ่นจนเกิดเป็นชอ่งทางเดินเล็ก ๆ ระหวา่งหุบเขา ชมสีสนัความสวยงามของหินสีตา่ง ๆ 

ท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาติ และยงัมีภาพศิลปะแกะสลกัจากภูเขา อาทิ รูปปั้นแกะสลกัตา่ง ๆ เชน่ รูปปั้น

เทพเจา้ตา่ง ๆ รูปกองคาราวานอูฐ, รูปชาวนาบาเทียน , ทอ่สง่ลาํเลียงน้ําเขา้สูเ่มือง ฯลฯ อีกมากมาย 

เขา้เขตหนา้ผาสูงชัน้สองขา้งทางสูม่หานครแหง่ศิลาทรายสีชมพู ต่ืนตาต่ืนใจกบัความสวยงามของ 

มหาวิหารศกัด์ิสิทธ์ิ เอล- คาซเนท ์(EL-Khazneh / Treasury) สถานท่ีแหง่น้ีถูกสนันิษฐานวา่   

สรา้งในราวศตวรรษท่ี 1 - 2 โดยผูป้กครองเมืองในเวลาน้ันมหาวิหารถูกแกะสลกัจากภูเขาสีชมพู  ทัง้

ลูก อยา่งกลมกลืนไดส้ดัสว่นและสวยงามน่าอศัจรรย ์เป็นอาคารสองชัน้ อยา่งน่าท่ึง สนันิษฐานวา่

เดิมทีสรา้งโดยชาวนาบาเธียน อิสระในการเดินชมและเก็บภาพบรรยากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เท่ียง บริการอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม MOVENPICK RESORT (5*) 

 จากน้ันนําคณะเดินทางสู ่ เขตอุทยานวาดิรมั (WADI RUM) (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ทะเลทรายแหง่น้ีในอดีตเป็นเสน้ทางคาราวาน จากประเทศซาอุฯเดินทาง

ไปยงัประเทศซีเรียและปาเสลไตน์ (เคยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของชาวนาบาเทียน กอ่นท่ีจะยา้ยถ่ินฐานไป

สรา้งอาณาจกัรอนัย่ิงใหญท่ี่เมืองเพตรา) นําคณะเขา้ท่ีแคมป์ท่ีพกัเพ่ือทาํการเช็คอิน 

 จากน้ันนําทา่น ข่ีอฐู ชมบรรยากาศพระอาทิตย ์ตกดินท่ีทะเลทรายวาริดมั  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 คํา่ บริการอาหารคํา่ แบบบาบีคิวบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของแคมป์ท่ีพกั 

 ท่ีพกั SUN CITY CAMP – MARTIAN TENT, WADI RUM หรือเทียบเท่า  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีส่ี วาดิรมั - เดดซี 
 

 เชา้ บริการอาหารเชา้แบบบุฟเฟต ์ณ ท่ีหอ้งอาหารของแคมป์ท่ีพกั 

  นําคณะน่ังรถกระบะเปิดหลงัคา รับบรรยากาศทอ่งทะเลทรายท่ีถูกกลา่วขานวา่สวยงามท่ีสุดของโลก

แหง่หน่ีง ดว้ยเม็ดทรายละเอียดสีสม้อมแดง ปรับเปล่ียนไปตามแสงของดวงอาทิตยใ์นสงครามอาหรับ 

ระหวา่งปี ค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแหง่น้ีไดถู้กใชเ้ป็นฐานบญัชาการรบของนายทหารชาว

องักฤษ ทีอี ลอวเ์รนซ ์และเจา้ชายไฟซาล ผูนํ้าแหง่ชาวอาหรับร่วมรบขบัไลก่องทพัออตโตมนัท่ีเขา้

มารุกรานเพ่ือครอบครองดินแดน และตอ่มายงัไดถู้กใชเ้ป็นสถานท่ีในการถา่ยทาํภาพยนตร์ฮอลลีวูด 

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

รางวลั และรางวลัจากสถาบนัอ่ืนๆ อีกกวา่ 30 รางวลั นําแสดงโดย PETER O'TOOLE, OMAR 

SHARIF  นําคณะทอ่งทะเลทรายตอ่ไปยงั ภูเขาคาซารี  ชมภาพเขียนแกะสลกักอ่นประวติัศาสตร์ท่ี 

เป็นภาพแกะสลกัของชาวนาบาเทียนท่ี แสดงถึงเร่ืองราวในชีวิตประจาํวนัตา่งๆ และรูปภาพตา่งๆ ผา่น

ชมเต็นทช์าว เบดูอิน ท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลทราย  

 

 

 

 

https://www.suncitycamp.com/


 
 

 

 

 

นําทา่นเดินทางสู่  ทะเลเดดซี  (Dead Sea) (ระยะทางประมาณ 314 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ  4 ชม .) ทะเล  ท่ีถูกบนัทึกลงในหนังสือกินเนสสว์า่ เป็นจุดท่ีตํ่าท่ีสุดในโลก ตํ่ากวา่

ระดบัน้ําทะเลถึง 400 เมตร และมีความเค็มท่ีสุดในโลกมากกวา่ 20 เปอร์เซ็นตข์องน้ําทะเลทัว่ไป ทาํ

ใหไ้มมี่ส่ิงมีชีวิตอาศยัอยูไ่ดใ้นทอ้งทะเลแหง่น้ี 

 เท่ียง บริการอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต ์ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

  จากน้ัน นําทา่นเดินทางตอ่สูเ่ขตทะเลเดดซี เพ่ือทาํการ

เขา้เช็คอิน ณ โรงแรมท่ีพกั  ใหท้า่นอิสระในการลงเลน่

น้ําทะเล และพิสูจน์ความจริงวา่ทา่นสามารถลอยตวัใน

น้ําทะเลแหง่น้ีไดจ้ริงหรือไม่  และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

(การลงเลน่น ้าในทะเลนัน้มีวิธีขัน้ตอนการลงเลน่ และ

ขอ้ควรระวงัตา่ง ๆ ควรฟงัค าแนะน าจากมคัคุเทศก ์

ทอ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร)์  

 คํา่ บริการอาหารคํา่แบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ท่ีพกั RAMADA RESORT, DEAD SEA ระดบั 4 ดาว  

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

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีหา้ ทะเลเดดซี – อมัมาน 

 เชา้ บริการอาหารเชา้แบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

   อิสระตามอทัยาศยัท่ีโรงแรม หรือแชน้ํ่าทะแลเดดซี อีกครั้งยามเชา้ จนถึงเวลาอนัสมควร นําทา่น

เดินทางสูเ่มือง เจอราช (JERASH) (ระยะทางประมาณ 85 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  

 

    

  ประมาณ 1 ชั่วโมง  30 นาที ) เมืองท่ีรูจ้กักนัในนาม “เมืองพนัเสา ” หรือ นครปอมเปอีแหง่

ตะวนัออก หน่ึงในเมืองโบราณท่ีมีสถาปัตยกรรมโรมนัท่ีย่ิงใหญ ่และไดร้ับการอนุรักษ์อยา่งดีท่ีสุดใน

http://www.ramadaresortdeadsea.com/


 
 

 

โลก (นอกเขตประเทศอิตาลี ) ภายในกาํแพงเมืองท่ีเหลืออยู ่นักโบราณคดีไดพ้บซากปรักหกัพงั  ของ

การตัง้ถ่ินฐานของอารยธรรมมนุษยย์อ้นหลงัไปถึงยุคหินสมยัให ม ่ซ่ึงเป็นเวลานานกวา่ 6,500 ปี 

ระหวา่งทางแวะ ใหท้า่นได ้ ช็อปป้ิง ท่ีรา้นจําหน่าย ผลิตภณัฑท่ี์ทําจากเดดซี  เชน่ โคลนพอกตวั 

พอกหนา้ สบู ่และสินคา้อ่ืนท่ีทาํจากเดดซีอีกมากมาย จากน้ันเดินทางตอ่สูก่รุงอมัมาน  

 เท่ียง บริการอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต ์ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

จากน้ันนําทา่นเขา้ชม นครเจราช สถานท่ีทอ่งเท่ียวสาํคญัท่ีไมค่วรพลาดหากมาเยือนนครเจราช คือ 

การเดินเขา้สู ่ถนนคารโ์ด หรือ ถนนโคลอนเนด (COLLONADED STREET) ถนนสายหลกัอนั

เกา่แกแ่หง่เมืองน้ี ซ่ึงบนถนนยงัคงถูกจารึกไวด้ว้ยร่องรอยของรถมา้ นอกจากน้ียงัมีน้ําพุใจกลางเมือ ง

(NYMPHAEUM) ซ่ึงสรา้งในปี ค .ศ. 191 เพ่ืออุทิศแดเ่ทพธิดาแหง่ขุนเขา ซ่ึงเป็นท่ีนับถือ   ของ

ชาวเมืองแหง่น้ี   โอวลัพลาซ่า (OVAL PLAZA) สถานท่ีพบปะสงัสรรคข์องชาวเมือง เจอราช ถูก

สรา้งข้ึนในศตวรรษท่ี ลอ้มรอบดว้ยเสา คอรินเทียม (CORINTHIUM) กวา่ 160 ตน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  เสาเหลา่น้ีไดก้ลายเป็นจุดถา่ยรูปท่ีไดร้ับความนิยมมาก ซุม้ประตกูษตัริยเ์ฮเดรียน ถูกสรา้งข้ึน 129 ปี หลงัคริสตกาล เปรียบเสมือนเคร่ืองหมายแหง่จกัรพรรดิเฮเดรียน โดยประตูอยูท่างทิศใตข้องเขตเมืองใหม ่อีกหน่ึงท่ีเท่ียวช่ือดงัแห่งเมืองโรมนัโบราณ เจราช คือ โรงละครทางทิศใต ้ซ่ึงจุผูช้มไดถึ้ง  

 

   

  3,000 คน อศัจรรยต์รงเราสามารถทดสอบฟงัเสียงสะทอ้นของตวัเองจากจุดสะทอ้นกลางโรงละคร ดว้ยการพูดเบาๆ เทา่น้ัน เสียงก็จะยอ้นกลบัมาเขา้หูเราอยา่งเหลือเช่ือ จากน้ันนําคณะเดินทางกลบัเขา้สูก่รุงอมัมาน  

 คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารไทย  

ท่ีพกั SULAF LUXURY HOTEL, AMMAN ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่  

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

 

วนัท่ีหก อมัมาน - สนามบิน  

 เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  จากน้ัน นําทา่นเท่ียวชม  กรุงอมัมาน  เมืองหลวงของจอร์แดน  ซ่ึงถือเป็นเมืองท่ีมีผูค้นอาศยัอยูม่า

ตัง้แตอ่ดีตจนถึง ปัจจุบนั และมีความเกา่แกท่ี่สุดเมืองหน่ึงของโลก นําทา่นชมเมืองหลวง กรุงอมัมาน 

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


 
 

 

เมืองหลวงท่ีตัง้อยูบ่นภูเขา 7 ลูก และมีประวติัศาสตร์ยาวนานมากกวา่ 6,000 ปี ผา่นชมยา่นเมือง

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

(Amman Citadel) บนยอดเขาสูงสุดในกรุงอมัมาน ถูกสรา้งข้ึน เพ่ือเป็นจุดสงัเกตเหตุบา้นการเมือง

ตา่ง ๆ รอบเมือง แมจ้ะเหลือเพียงซากปรักหกัพงัแตย่งัสวยงาม และมีอายุยอ้นกลบัไปตัง้แตส่มยัยุค

หิน เผยใหเ้ห็นอิทธิพลดา้นสถาปัตยกรรมท่ีมาจากยุคเหล็ก รวมถึงยุคโรมนั ยุคไบแซนไทน์ และยุคอุ

มยัยะฮ์ ชม วิหารเฮอรคิ์วลิส  (Temple of Hercules) ท่ีสรา้งข้ึนระหวา่งปี ค .ศ.162-166 (พ.ศ. 

705-709) วิหารแหง่น้ี มีขนาดใหญก่วา่วิหารท่ีอยูใ่นโรมโบราณเสียอีก เดินผา่นทางเขา้ท่ีเป็นแนวเสา

ระเบียงไปยงัสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิขา้งใน จากน้ันเคล่ือนตวัไปท่ีหินขนาดใหญท่ี่อยูบ่ริเวณปลายหนา้ผา 

ตรงน้ีจะเป็นจุดชมวิว พาโนรามาอนัสวยงามของเมือง ใกลก้นัน้ันมีมือรูปกาํปั้นขนาดใหญท่ี่ทาํจากหิน

ออ่นเผยใหเ้ห็นความขาวโพลนจนแทบไมมี่เลือด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันผา่นชม พระราชวงัของพระมหากษตัริยอ์บัดลุลาหท่ี์สอง  (Raghadan Palace) ท่ีต ัง้อยู ่

บนภูเขามีทาํเลท่ีสวยงามท่ีสุดในกรุงอมัมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูและตรวจตราอยา่งเขม้งวด  

 

 

  

  ชม โรงละครโรมนั อายุกวา่ 2,000 ปี ท่ีครั้งหน่ึงเคยเป็นศูนยก์ลางของนครอมัมาน แตป่ัจจุบนัก็ยงั

ทาํใหผู้ท่ี้พบเห็นไดท่ึ้งกบัการวางแผนทางดา้นงานวิศวกรรมของโรมนั อนัชาญฉลาดและมีดีไซน์ท่ี           

น่าจดจาํ โรงละครโรมนั แหง่น้ีเป็นหน่ึงในแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีสวยงามมากท่ี สุดในอมัมาน โรงละคร             

มีความลาดเอียงลึกลงไป เอ้ือใหเ้สียงท่ีไดยิ้นรอบตวัน้ันมีคุณภาพเยี่ ยม การออกแบบสุดสรา้งสรรคน้ี์

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

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

   
 

  

 

   

 



 
 

 

 

 

  ชม ย่านตลาดเก่า  ของเมืองอมัมาน ประเทศจอร์แดน ซ่ึงตัง้อยูใ่นเขตเมืองเกา่ ไมไ่กลจากโรมนั       

เธียเตอร์ ตลาดจะเร่ิมคึกคกั เร่ิมเปิดก็หลงัเท่ียงวนัไปแลว้ ตลาดท่ีน่ีมีท ัง้ของสด ของแหง้อาหาร 

เคร่ืองใชไ้มส้อย เส้ือผา้เคร่ืองนุงหม่ ผกั ผลไม ้ถ ัว่งา ถ ัว่ตา่งๆ เคร่ืองเทศ ขนมปังหล ากหลายชนิด

มาก ขนมหวานท่ีทาํจากธญัพืช รา้นน้ําผลไมจ้ะมีประปรายบางรา้นขายชา กาแฟดว้ย บางรา้นขาย

เฉพาะน้ําผลไม ้อาหารฟาสฟู๊ ดของท่ีน่ีคือรา้นขายเคบบัหรืออาหารประเภทแป้งหอ่เน้ือ อีกรา้นท่ีมี

เยอะไมแ่พก้นัคือ รา้นขายน้ําหอม ท่ีมีท ัง้แบบปรุงมาสาํเร็จ บรรจุขวดแลว้ และแบบ ท่ีใหลู้กคา้เลือก

ปรุงกล่ิน                เอาเอง และท่ีน่ีจะเห็นแตผู่ช้ายเทา่น้ันท่ีทาํงานนอกบา้น เพราะไมอ่นุญาติให ้

ผูห้ญิงทาํงานนอกบา้น และท่ีสาํคญัเวลาเราจะถา่ยภาพบุคคลจะตอ้งขอเจา้ตวัเขากอ่นทุกครั้ง เพราะ

ท่ีน่ีไมช่อบใหใ้ครถา่ยภาพโดยเฉพาะอยา่งย่ิงผูห้ญิง  

กลางวนั    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  

จากน้ันนําทา่นเดินทางสูห่า้ง CITY MALL อิสระใหท้า่นไดช็้อปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั  ไดเ้วลาอนั

สมควรนําทา่นเดินทางสู ่ท่าอากาศยานควีนอเลีย เพ่ือทาํการเช็คอินไฟลท์ เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  

 18.45 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองคเูวต , โดยสายการบินคเูวตแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี  KU564 (บริการอาหาร

วา่งและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง น้ําหนักกระเป๋าสูงสุดทา่นละ 2 ใบ ใบละไมเ่กิน 23 กิโลกรัม) 

 22.00 น. เดินทางถึงสนามบินคูเวต เปล่ียนเคร่ืองบิน เพ่ือเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  

 23.25 น. นําทา่นออกเดินทางสู ่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินคเูวตแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี  KU411 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

 
 
 
 

วนัท่ีเจ็ด คเูวต – กรงุเทพฯ 

 10.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

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

****โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั**** 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน้ํามนัท่ีปรับข้ึนลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ  

และท่ีมีเอกสารยืนยนัเทา่น้ัน โดยราคาท่ีเสนอคิด ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ** 

 

ขอ้แนะนําและแจง้เพ่ือทราบ 

o สาํหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทา่นั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ ่ 3 ทา่น แนะนําใหท้า่น เปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 



 
 

 

o ท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ เป็นมาตราฐานทอ้งถ่ินของประเทศจอร์แดนระดบั 4-5 ดาว ซ่ึงอาจมีความแตกตา่งจาก

ระดบัสากล (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไมส่ามารถเขา้พกัท่ีเมืองนั้น ๆ ได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ 

งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ  

o กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคืนเงินได ้และไมส่ามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

 

อตัราค่าบริการรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัช ัน้ประหยดั แบบหมูค่ณะ (เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ) โดยสายการบินคูเวตแอร์เวย ์

น้ําหนักกระเป๋าเดินทางสูงสุดทา่นละ 2 ใบ ใบละไมเ่กิน 23 กิโลกรัม และกระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) ทา่นละ

1 ใบ น้ําหนักไมเ่กิน 7 ก.ก.  

 คา่ภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่รถปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีชาํนาญเสน้ทาง  

 คา่ท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู)่ ในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั 

 คา่อาหารทุกม้ือตามระบุ, คา่พาหนะ หรือรถรับ-สง่ ระหวา่งนําเท่ียว, คา่เขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่วีซา่ประเทศจอร์แดนแบบทอ่งเท่ียวหมูค่ณะ  

 คา่ประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุแบบหมูค่ณะวงเงินคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศสูงสุด 5 แสนบาท /และเสียชีวิต

เน่ืองจากอุบติัเหตุสูงสุด 2 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ (ประกนัภยัไมค่รอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 80 ปี)  

 บริการน้ําด่ืมระหวา่งทวัร์ วนัละ 1 ขวด ตอ่วนั  

 คา่ทิปคนขบัรถจ๊ีปท่ีทะเลทรายวาริดมั และ คา่ทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน 

 คา่ไกดท์อ้งถ่ิน ผูมี้ประสบการณ ์คอยดูแลและใหค้วามรู ้ตลอดการเดินทาง 

 หวัหนา้ทวัร์ (ไกดไ์ทย) ผูมี้ประสบการณนํ์าเท่ียว คอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% ฯลฯ (สาํหรับกรุ๊ปสว่นตวัเทา่นั้น) 

 คา่ทาํเอกสารผูถื้อตา่งดา้ว และ คา่วีซา่ท่ีมีคา่ธรรมเนียม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอ่ืน ๆ เชน่ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่มินิบาร์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ , ทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ ท่ี

ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ และ คา่ขี่ ลา, ขี่ อูฐ และรถมา้ลาก ท่ีเพตรา ฯลฯ  

 คา่ทิปมา้ท่ีเมืองเพตรา ทา่นละ 5 JOD ตอ่เท่ียว (เฉพาะกรณีท่ีลูกคา้ใชบ้ริการเทา่นั้น) 

 คา่ทิปสาํหรับหวัหนา้ทวัร์ไทย เพ่ือเป็นสินน้ําใจ ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 

 

เอกสารประกอบขอวีซ่าเขา้ประเทศจอรแ์ดน 



 
 

 

 สาํเนาหนังสือเดินทาง (SCAN) แบบชดัเจน มีอายุเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน พรอ้มมีหนา้วา่งสาํหรับประทบัตราเขา้

ออกเมืองอยา่งนอ้ย 2 หนา้ (***สาํคญัมาก กรุณาอยา่ ขีดเขียน , แปะสติกเกอร์ , ปัม๊สญัลกัษณอ์ะไรก็ตามลงใน

เลม่พาสปอร์ต, หรือทาํพาสปอร์ตฉีกขาด เพราะอาจมีผลทาํใหท้า่นถูกปฏิเสธ เขา้-ออก ประเทศ***) 

 

การชําระเงิน  

งวดท่ี 1 : สําหรบัการจอง กรุณาชําระเงินมดัจําท่านละ 20,000 บาท (ภายใน 3 วนั หลงัการจอง) 

พรอ้มสําเนาหนงัสือเดินทาง  (***สาํคญัมาก กรุณาอยา่ ขีดเขียน, แปะสติกเกอร์, ปัม๊สญัลกัษณอ์ะไรก็

ตามลงในเลม่พาสปอร์ต, หรือทาํพาสปอร์ตฉีกขาด เพราะอาจมีผลทาํใหท้า่นถูกปฏิเสธ เขา้-ออก ประเทศ***) 

งวดท่ี 2 : ชําระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 

หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั  

 

กรณียกเลิก  

o ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 60 วนั ไมเ่ก็บคา่ใชจ้า่ย (กรณียงัไมไ่ดมี้คา่ใชจ้า่ยใด ๆ เกิดข้ึน)   

o ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45-59 วนั หกัคา่มดัจาํ 5,000 บาท + คา่วีซา่ (ถา้มี) 

o ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั หกัคา่มดัจาํทัง้หมด + คา่ใชจ้า่ยอ่ืน (ถา้มี) 

o ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

o ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

o ผูเ้ดินทางท่ีไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการย่ืนเอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้า่ย 100%  

o กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองเป็นภาษาองักฤษ  ทัง้น้ีทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

o กรณีมีการย่ืนวีซ่าแลว้ถกูปฏิเสธจากสถานทตู  (วีซ่าไม่ผ่าน ) ทางบริษัทจะทาํการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึน

จริง เชน่ คา่วีซา่และคา่บริการย่ืนวีซา่ คา่มดัจาํตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่ยกเลิกลา่ชา้จากทางโรงแรม เป็น

ตน้   

 

 

หมายเหตุ 

1. เม่ือทา่นไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัท จะ

ถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณี ท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 16 ทา่น แตไ่มน่อ้ยกวา่ 10 ทา่น และลูกคา้ยงัยืนยนั

ความประสงคท่ี์จะเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาทวัร์เพ่ิม 4,000 บาทตอ่ทา่น โดยเป็นการเรียกเก็บ

และตอ้งไดร้บัความยินยอมจากทุกทา่นในคณะ หรือทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนตามจริงซ่ึงใน

กรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 3 วนัทาํการ หรือจดัเสนอทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 

3. กรณีท่ีลูกคา้ยกเลิกการเดินทาง และมีการคืนมดัจาํ จะดาํเนินการคืนเงินภายใน 14 วนั ตามเง่ือนไขทางบริษัท 



 
 

 

4. กรณีท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใด ๆ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยและชาํระเงินลว่งหนา้เบ็ดเสร็จกบั

บริษัทตวัแทนในตา่งประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี ยกเวน้ทา่นไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้

ทราบกอ่นการเดินทาง 

5. กรณีสถานท่ีท่องเท่ียวใด ๆ ท่ีระบุในโปรแกรมปิดทําการ เน่ืองจากโปรแกรมทวัร์เป็นการเสนอขายลว่งหนา้ 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม โดยจะจดัหาสถานท่ีทอ่งเท่ียวอ่ืน ๆ เพ่ือทดแทนเป็นลาํดบัแรก 

หรือคืนคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดินทางแทน 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใ นการเปล่ียนแปลงรายการ รายละเอียด ทอ่งเท่ียวประการ กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยั อาทิ 

การลา่ชา้ของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การกอ่จราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร 

ฯลฯ ทัง้น้ีจะคาํนึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

7. กรณีท่านถกูปฎิเสธเขา้ / ออก เมือง จากดา่นตรวจคนเขา้/ออกเมือง บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน 

และจะไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีทา่นชาํระมาแลว้  หากทา่นถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีสอ่ไปในทางผิด

กฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

8. ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เลม่สีน้ําเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่ับผิดชอบ 

หากทา่นถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักทอ่งเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เลม่สีเลือดหมู 

9. การขอท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุ กเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบิน

กาํหนด เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วใน

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอาํนาจในการใหท่ี้นั่ง  LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอิน

เทา่นั้น 

10. โรงแรมท่ีพกั ในจอร์แดนสว่นใหญมี่เคร่ืองปรับอากาศ แตท่ี่พกัในเขตอุทยานแหง่ชาติ ทะเลทรายวาดิรับสว่นใหญจ่ะ

มีเพียงฮีทเตอร์ใหค้วามอบอุน่เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีทะเลทรายท่ีมีอากาศ หนาวเย็นในชว่งกลางคืน และห้ องพกั 3 ทา่น  

(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงมกัมีความแตกตา่งกนั ซ่ึงอาจจะทาํใหท้า่น

ไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรืออาจไมส่ามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่

ละโรงแรม 

 

 

11. กรณีเดินทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง (Land Only) ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและ

มาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการ

มาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญเ่กิดความลา่ชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม 

12. ตัว๋เคร่ืองบิน 

a. ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป -กลบั หากทา่นตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะตอ้ง

ชาํระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน  เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป



 
 

 

แทรกแซงได ้และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบินเทา่นั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ทา่นั้น) 

b. ทา่นท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพ่ือขอคาํยืนยนัวา่ทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง 

แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไมไ่ดร้ับการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่

สามารถรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท่ีเกี่ ยวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 

o กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มนําติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

o วตัถุท่ีเป็นลกัษณะขอ งเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ําหอม ยาสีฟนั เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจ

อยา่งละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้มเ่กิน  10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กิน 100 ml. แลว้ใสร่วม

เป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะสาํแดงตอ่เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือน

ระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

o หากทา่นซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนําข้ึนเคร่ืองได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

o สาํหรับน้ําหนักของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ  23 กิโลกรัม ตอ่ 1 ใบ (สาํหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแตล่ะสายการบิน ) การเรียกเก็บ คา่ระวางน้ําหนักเพ่ิม

เป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจปฎิเสธได ้หากน้ําหนักกระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินกาํหนด 

o สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหนํ้าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน้ําหนักไมเ่กิน  7 กิโลกรัมและมีสดัสว่นไม่

เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วย วดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั  “เซนติเมตร ” 

(Centimeter) 

o ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ท ัง้น้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตส่ายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับภาระความรับ ผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในน้ําหนัก

สว่นเกิน 

 

 

o กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญเ่กินไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 

o ของมีคา่ทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย 

สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน้ําหนัก

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

เดินทางชัน้ธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไมแ่นะนําใหโ้หลดของมีคา่ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่



 
 

 

o กรณีกระเป๋าใบใหญเ่กิดการสูญหายระหวา่งการทอ่งเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไมใ่ชร่ะหวา่งบิน ) โดยปกติประกนัภยัการ

เดินทางท่ีบริษัททวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไมค่รอบคลุมคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญสู่ญหาย ทุกทา่นตอ้งดูแลและ

ระวงัทรัพยสิ์นสว่นตวัของทา่น 

o กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบชดเชยคา่เสียหายใหท้า่นได ้ดงันั้น

ทา่นตอ้งระวงัทรัพยสิ์นสว่นตวัของทา่น 

 

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

 


