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Jordan Deluxe
โดย KUWAIT AIRWAYS (KU) บินเครื่อง โบอิ้ง B777-300ER ใหม่เอี่ยม
น้ำหนักกระเป๋ำโหลดได้จุใจท่ำนละ 2 ใบ ใบละ 23 กิโลกรัม
พักโรงแรมระดับ 5 ดำว สไตล์ชำวเบดูอิน ที่ เพตรำ และที่ วำดิรมั พักโดมแคมป์
พิเศษ...เมนูอำหำรไทย 1 มื้อ อำหำรจีน 1 มื้อ บริกำรแจกน้ำดื่มวันละ 1 ขวด และ FREE WiFi
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อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน เป็ นสกุลเงินไทยบำท (สำหรับคณะเดินทำง 26 ท่ำน)
วันเดินทำง

รำคำผูใ้ หญ่ พักห้องคู่/ต่อท่ำน

พักห้องเดี่ยว จ่ำยเพิ่ม/ต่อท่ำน

2 – 8 เมษำยน 2563
9 – 15 เมษำยน 2563

55,900.-

13,000.-

ราคาเด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียง/ไม่มีเตียง ลด 2,000 บาท
ราคารวมค่าทิปคนขับรถ ไกด์ทอ้ งถิ่น และคนขับรถจี๊ปที่ทะเลทรายวาริ ดมั เรี ยบร้อยแล้ว
ค่าทิปสาหรับหัวหน้าทัวร์ไทยที่เดินทางดูแล คณะเพื่ อเป็ นสินน้าใจ ขึ้นอยูก่ บั ความพึงพอใจในการให้บริ การ

รำยละเอี ยดเที่ยวบิน
สำยกำรบิน

วันที่เดินทำง
วันแรก
วันแรก
วันที่หก
วันที่เจ็ด

วันที่

โปรแกรมกำรเดินทำง

วันแรก

เส้นทำง
สุวรรณภูมิ - คูเวต
คูเวต - อัมมำน
อัมมำน - คูเวต
คูเวต - สุวรรณภูมิ

กรุงเทพฯ - คูเวต- อัมมำน

วันที่สอง

อัมมำน – เมำท์เนโบ – มำนำบำ –
ปรำสำทเครัค – เพตรำ

วันที่สำม

เพตรำ – ทะเลทรำยวำดิรมั

เที่ยวบิน
KU 412
KU 563
KU 564
KU 411

เวลำออก เวลำถึง ชัว่ โมงบิน
7.45 ชม.
11:45 15:10
2.35 ชม.
17:10 18:45
2.00 ชม.
19:55 21:55
23:00 10:15+1 6.45 ชม.

โรงแรม
SULAF LUXURY HOTEL
ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ
THE OLD VILLAGE HOTEL
ระดับ 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ
SUN CITY CAMP
(MARTIAN TENT)
RAMADA RESORT
ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ
SULAF LUXURY HOTEL
ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ

มื้ออำหำร
เช้ำ กลำงวัน เย็น
-

-



























วันที่สี่

เพตรำ – ทะเลเดดซี

วันที่หำ้

ทะเลเดดซี – เจรำช

วันที่หก

ทะเลเดดซี – อัมมำน – คูเวต

-





-

วันที่เจ็ด

กรุงเทพฯ

-

-

-

-
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วันแรก

กรุงเทพฯ – คูเวต – อัมมำน

09.00 น.

นัดหมายคณะพร้อมกันที่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 เคำเตอร์ S สำยกำรบิ น
คูเวตแอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ค อยต้อนรั บ และบริ ก ารเรื่ องกระเป๋ าเดิ นทาง เช็ คอิ น และรั บเอกสาร
ประกอบการเดินทาง
ออกเดินทางสู ่ สนามบินคูเวต, โดยสำยกำรบินคูเวตแอร์เวย์ เที่ ยวบิ นที่ KU412 (บริ การอาหาร
และเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง พร้อมจอทีวีสว่ นตัวทุกที่น่งั , กระเป๋ าจะทาการเช็ คทรู จากสนามบินสุ วรรณภูมิ
จนถึงสนามบินอัมมานควีนอเลีย (AMM) ประเทศจอร์แดน น้าหนักกระเป๋ าโหลดใต้ทอ้ งเครื่ องสู งสุ ด
ท่านละ 2 ใบ น้ าหนัก ต่อ ใบไม่เกิ น 23 กิ โลกรัม และถื อขึ้ นเครื่ องได้อีก ท่านละ 1 ใบ ไม่เ กิ น 7
กิโลกรัม )
เดินทางถึง สนำมบินคูเวต (KWI) เปลี่ยนเครื่ องบินเพื่ อเดินทางสูก่ รุ งอัมมาน
นาท่านออกเดินทางสู ่ กรุงอัมมำน โดยสำยกำรบินคูเวตแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KU563
ถึ ง ท่าอากาศยานอัมมำนควี นอเลี ย (AMM) ประเทศจอร์แดน ผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมื อง
โดยจะมีเจ้าหน้ามาคอยช่วยอานวยความสะดวกด้านวีซา่ ให้แก่คณะ ทาการรับกระเป๋ าสัมภาระ และ
การตรวจศุลกากร (เวลาท้องถิ่ นที่ประเทศจอร์แดนช้ากว่าประเทศไทย 4 ชัว่ โมง) จากนั้นมีเวลาให้
ท่านได้ทาการแลกเงินสกุลท้องถิ่น และเลื อกซื้ อซิมโทรศัพท์ ได้เวลาอันสมควรนาคณะเดิ นทางเข้าสู ่ท่ ี
พัก
บริกำรอำหำรคำ่ แบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
SULAF LUXURY HOTEL, AMMAN ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ
Website : https://www.sulafhotel.com/Home/Gallery

11.45 น.

15.10 น.
17.10 น.
18.45 น.

คำ่
ที่พกั
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วันที่สอง
เช้ำ

อัมมำน – มำนำบำ – เมำท์เนโบ – ปรำสำทเครัค – เพตรำ
บริกำรอำหำรเช้ำแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู ่ เขำเนโบ “Mount Nebo” (ระยะทาง 39 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ
1 ชั่วโมง หนึ่ งในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ท่ ตี งั้ อยูบ่ นเขา สถานที่ซ่ ึงเชื่ อกันว่าน่าจะเป็ นบริ เวณที่เสี ยชีวิต และ
ฝังศพ ของโมเสส (ศัพท์ในศาสนายูดาห์ และศาสนาคริ สต์) หรื อ นบีมูซา (ศัพ ท์ในศาสนาอิสลาม )
ผูน้ าชาวยิวเดินทางจากอียิปต์ ไปยังเมื องคานาอัน และเป็ นผูน้ าคาสอนบัญญัติสิบประการของ พระ
ยะโฮวาห์ล งมาเผยแผ่สู่ม นุ ษ ย์ ชม โบสถอ์นุส รณ์โ มเสส ที่ สร้า งขึ้ น เพื่ อเป็ นที่ ระลึ ก ถึ ง โมเสส
อนุ สรณ์แห่งนี้ สันนิ ษฐานว่าสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 300-400 ในยุคไบเซนไทน์ ตอนต้นคริ สต์ศกั ราช
ภายในเป็ นพิ พิธภัณฑ์ขนาดย่อมเก็ บสิ่ งของต่าง ๆ ที่ขุดพบในบริ เวณนี้ พร้อมทัง้ มีภาพถ่าย ให้ทา่ น
ชมวิว และเก็บภาพที่จะมองเห็ นทัศนี ยภาพทัง้ แม่น้าจอร์แดน ทะเลเดดซี นครเจริ โค เมื องเบธเลแฮม
และเมื องเยรู ซาเล็ม หรื อดินแดนศักดิ์สิทธิ์

นาท่านเดิ นทางสู ่ เมื องมำดำบำ (MADABA) (ระยะทางประมาณ 40 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิ นทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง) หรื อเมื องแห่งโมเสก ว่ากันว่าที่น่ ี มีงานศิ ลปะโมเสกที่สวยงามมาก เป็ นเมื อง
ท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมที่น่าสนใจแห่งหนึ่ งของประเทศจอร์แดน ผูค้ นตัง้ ถิ่ นฐานอยูท่ ่ ีน่ ี มานานกว่า
4,500 ปี ชมโบสถ์กรีกออโธ ดอกซ์ แห่งเซนต์จอร์จ บนพื้ นโบสถ์มีแผนที่ทาด้วยกระเบื้ องโมเสก
สี ส วยงามจานวนกว่า 2 ล้า นชิ้ น ซึ่ งมีค วามสาคัญ ทางประวัติ ศ าสตร์ข องโลก สร้างขึ้ น ในสมัย
ศตวรรษที่ 6 หรื อราว ๆ ปี ค.ศ.600 (พ.ศ.1143) ในยุคไบเซนไทน์ แผนที่น่ ี แสดงให้เห็ นพื้ นที่ดินแดน
ศักดิ์สิทธิ์ตา่ ง ๆ ในอดีต เนิ นเขา หุบเขา หมูบ่ า้ น ตัวเมื อง ครอบคลุม ไปจนถึ งปากแม่น้าไนล์ ในแถบ
รอบทะเลเมดิเตอร์เรเนี ยน เยรู ซาเลม จอร์แดน ทะเลเดดซี และอียิปต์
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เที่ยง

คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำรกลำงวันแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น
นาท่านเดิ นทางสู ่ เมื องอัล -คำรัค (AL-KARAK) (ระยะทาง 155 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิ นทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที ) เมื องคารัค ตัง้ อยูบ่ นที่ราบสู งขนาดใหญ่ เพลิดเพลินกับทัศนี ยภ์ าพอัน
งดงามระหว่างทางขึ้นเขา โดยเฉพาะบริ เวณ “แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน” ชม ปรำสำทเครัค
(KERAK CASTLE) ที่ถู กสร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1142 โดยในอดีตเคยเป็ นหนึ่ งในเมื องศูนย์กลางของ
นักรบครู เสด เพื่ อควบคุมเส้นทางสาหรับต่อสู ใ้ นสงครามครู เสด ทัง้ จากทางเหนื อและใต้ กับกองทัพ
มุสลิมจนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 1187 ได้ถูกนักรบมุสลิมเข้าทาลายโดยภายใต้การนาทัพของซาลาดิน

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู ่ เมืองเพตรำ (ระยะทาง 138 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
บริกำรอำหำรคำ่ แบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
THE OLD VILLAGE HOTEL RESORT & SPA, PETRA ระดับ 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ
Website : https://www.oldvillageresort.com/index.html
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วันที่สำม
เช้ำ

เพตรำ – วำดิรมั
บริกำรอำหำรเช้ำแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านชม เมืองเพตรำ มหานครศิลาทรายสี ชมพูท่ ีแกะสลักขึ้นจากภูเขาทัง้ ลูก สถานที่แห่งนี้ ตัง้ อยู ่
ระหว่างทะเลเดดซี กับอ่าวอะกาบะ ซึ่ งซ่อนตัวซ่อนตัวอยูภ่ ายใต้ออ้ มกอดของหุ บเขาวาดี มูซา ที่สูง
ชันประดุจเป็ นปราการอันยิ่งใหญ่ถูกลื มเลื อนไป จากความทรงจาของผูค้ นและสู ญหายไปจากแผนที่
นานนับพันปี จนกระทัง้ ในปี ค.ศ. 1812 (พ.ศ. 2355) เมื่ อมีนักสารวจชาวสวิ ตเซอร์แลนด์ โยฮันน์
ลุควิก บวร์กฮาร์ท เดินทางผ่านมาพบเห็ นและออกมาเขียนหนังสื อ เล่าขานถึงความสวยงามและความ
มหัศจรรย์ของนครแห่งนี้ เพตราแห่งนี้ จึงเริ่ มปรากฏแก่สายตาชาวโลกอีก ครั้งและในปี ค.ศ. 1985
(พ.ศ. 2528) องค์ก ารยู เนสโก้ไ ด้ประกาศให้เ พตรา เป็ นเมื อ งมรดกโลก โดยกล่าวอธิ บ ายไว้ว่า
"เป็ นหนึ่ งในสิ่ งที่ลา้ ค่ามากที่สุดของมรดกทางวัฒนธรรมแห่งมวลมนุ ษยชาติ" (one of the most
precious cultural properties of man's cultural heritage) และยังได้รับคัดเลื อกเป็ นหนึ่ งในเจ็ดสิ่ ง
มหัศจรรย์ของโลกอีก ด้วย ให้ทา่ นนั่งม้าลัดเลาะไปตามพื้ นหิ นและทรายกว่า 600 เมตร (ค่านั่งม้า
รวมอยูใ่ นค่าบริ การแล้ว ทัง้ นี้ โปรดเตรี ยมค่าทิ ปสาหรั บคนจูงม้าตามธรรมเนี ยม ท่านละ 5 JOD
(ดี นา่ จอร์แดน) ต่อเที่ ยว และแนะนาให้เตรี ยมผ้าปิ ดจมูกติ ดตัวไปด้วย ราคาทัวร์ไม่รวมรวมค่าขี่ อูฐ
ขี่ ลา รถม้าลาก สนใจกรุ ณาติ ดต่อหัวหน้าทัวร์)

มุง่ หน้าไปในเส้นทางมหัศจรรย์ท่ ที างเข้าออกของเมื องเพตรา พร้อมชมทัศนี ยภาพรอบข้างที่เป็ นภูเขา
ทัง้ สองฝั่ ง ที่ มี รู ปร่ า งหน้า ตาต่า งกัน ออกไป จากนั้น เดิ น เท้า เข้า สู ่เ มื อ งบริ เวณซอกเขาเรี ย กว่า
ซิค SIQ เป็ นหุบเขาสูงกว่า 250 ฟุต ที่เกิดจากการแยกตัวของเปลื อกโลกและการกัดเซาะของน้าเมื่ อ
หลายล้านปี กอ่ นจนเกิดเป็ นช่องทางเดินเล็ก ๆ ระหว่างหุ บเขา ชมสี สนั ความสวยงามของหิ นสี ตา่ ง ๆ
ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ และยังมีภาพศิลปะแกะสลักจากภูเขา อาทิ รู ปปั้นแกะสลักต่าง ๆ เช่น รู ปปั้น
เทพเจ้าต่าง ๆ รู ปกองคาราวานอูฐ, รู ปชาวนาบาเทียน, ท่อส่งลาเลียงน้าเข้าสู ่เมื อง ฯลฯ อีกมากมาย
เข้าเขตหน้าผาสู งชัน้ สองข้างทางสู ่มหานครแห่งศิ ลาทรายสี ชมพู ตื่ นตาตื่ นใจกับความสวยงามของ
มหำวิ หำรศักดิ์สิทธิ์ เอล-คำซเนท์ (EL-Khazneh / Treasury) สถานที่แห่งนี้ ถูกสันนิ ษฐานว่า
สร้างในราวศตวรรษที่ 1 - 2 โดยผูป้ กครองเมื องในเวลานัน้ มหาวิ หารถูกแกะสลักจากภูเขาสี ชมพู ทัง้
ลูก อย่างกลมกลื นได้สดั ส่วนและสวยงามน่าอัศจรรย์ เป็ นอาคารสองชัน้ อย่างน่าทึ่ง สันนิ ษฐานว่า
เดิมทีสร้างโดยชาวนาบาเธียน อิสระในการเดินชมและเก็บภาพบรรยากาศ
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เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวันแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม MOVENPICK RESORT (5*)
จากนั้นนาคณะเดิ นทางสู ่ เขตอุทยำนวำดิรมั (WADI RUM) (ระยะทาง 120 กิ โลเมตร ใช้เวลา
เดิ นทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ทะเลทรายแห่งนี้ ในอดีตเป็ นเส้นทางคาราวาน จากประเทศซาอุฯเดิ นทาง
ไปยังประเทศซีเรี ยและปาเสลไตน์ (เคยเป็ นที่อยูอ่ าศัยของชาวนาบาเทียน ก่อนที่จะย้ายถิ่ นฐานไป
สร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ท่ เี มื องเพตรา) นาคณะเข้าที่แคมป์ ที่พกั เพื่ อทาการเช็คอิน
จากนัน้ นาท่าน ขี่อูฐ ชมบรรยำกำศพระอำทิตย์ ตกดินที่ทะเลทรำยวำริดมั

คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำรคำ่ แบบบำบีคิวบุฟเฟต์ ณ ห้องอำหำรของแคมป์ที่พกั
SUN CITY CAMP – MARTIAN TENT, WADI RUM หรือเทียบเท่ำ
Website : https://www.suncitycamp.com/
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วันที่สี่
เช้ำ

เที่ยง

คำ่
ที่พกั

วำดิรมั - เดดซี
บริกำรอำหำรเช้ำแบบบุฟเฟต์ ณ ที่หอ้ งอำหำรของแคมป์ที่พกั
นาคณะนั่งรถกระบะเปิ ดหลังคา รับบรรยากาศท่องทะเลทรายที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลก
แห่งหนี่ ง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีสม้ อมแดง ปรับเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย์ในสงครามอาหรับ
ระหว่างปี ค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแห่งนี้ ได้ถู ก ใช้เป็ นฐานบัญ ชาการรบของนายทหารชาว
อังกฤษ ทีอี ลอว์เรนซ์ และเจ้าชายไฟซาล ผูน้ าแห่งชาวอาหรับร่วมรบขับไล่กองทัพออตโตมันที่เข้า
มารุ กรานเพื่ อครอบครองดินแดน และต่อมายังได้ถูกใช้เป็ นสถานที่ในการถ่ายทาภาพยนตร์ฮอลลีวูด
เรื่ อง “LAWRENCE OF ARABIA” (และในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวัลออสการ์ได้ถึ ง 7
รางวัล และรางวัลจากสถาบันอื่ นๆ อีกกว่า 30 รางวัล นาแสดงโดย PETER O'TOOLE, OMAR
SHARIF นาคณะท่องทะเลทรายต่อไปยัง ภูเขำคำซำรี ชมภาพเขียนแกะสลักก่อนประวัติศาสตร์ท่ ี
เป็ นภาพแกะสลักของชาวนาบาเทียนที่ แสดงถึงเรื่ องราวในชีวิตประจาวันต่างๆ และรู ปภาพต่างๆ ผ่าน
ชมเต็นท์ชาว เบดูอิน ที่อาศัยอยูใ่ นทะเลทราย

นาท่านเดิ นทางสู ่ ทะเลเดดซี (Dead Sea) (ระยะทางประมาณ 314 ก.ม. ใช้เ วลาเดิ น ทาง
ประมาณ 4 ชม.) ทะเล ที่ ถู ก บัน ทึ ก ลงในหนัง สื อกิ น เนสส์ว่า เป็ นจุ ดที่ ต่ า ที่สุ ด ในโลก ต่ า กว่า
ระดับน้าทะเลถึง 400 เมตร และมีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซ็ นต์ของน้าทะเลทัว่ ไป ทา
ให้ไม่มีส่ ิ งมีชีวิตอาศัยอยูไ่ ด้ในท้องทะเลแห่งนี้
บริกำรอำหำรกลำงวันแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น
จากนั้นนาท่านเดิ นทางต่อสู ่เขตทะเลเดดซี เพื่ อทาการ
เข้าเช็ คอิน ณ โรงแรมที่พกั ให้ทา่ นอิสระในการลงเล่น
น้าทะเล และพิ สูจน์ความจริ งว่าท่านสามารถลอยตัวใน
น้าทะเลแห่งนี้ ได้จริ งหรื อไม่ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
(การลงเล่นน้าในทะเลนัน้ มี วิธีขนั้ ตอนการลงเล่น และ
ข้อ ควรระวัง ต่า ง ๆ ควรฟัง ค าแนะน าจากมัค คุ เ ทศก์
ท้องถิ่ น และหัวหน้าทัวร์)
บริกำรอำหำรคำ่ แบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
RAMADA RESORT, DEAD SEA ระดับ 4 ดำว
Website : http://www.ramadaresortdeadsea.com/
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วันที่หำ้
เช้ำ

เที่ยง

ทะเลเดดซี – อัมมำน
บริกำรอำหำรเช้ำแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
อิสระตามอัทยาศัยที่โรงแรม หรื อแช่น้าทะแลเดดซี อีก ครั้งยามเช้า จนถึ งเวลาอันสมควร นาท่าน
เดินทางสูเ่ มื อง เจอรำช (JERASH) (ระยะทางประมาณ 85 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ
ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ) เมื องที่รู ้จกั กันในนาม “เมื องพันเสำ” หรื อ นครปอมเปอีแห่ง
ตะวันออก หนึ่ งในเมื องโบราณที่มีสถาปัตยกรรมโรมันที่ย่ ิงใหญ่ และได้รับการอนุ รักษ์อย่างดีท่ ีสุดใน
โลก (นอกเขตประเทศอิตาลี) ภายในกาแพงเมื องที่เหลื ออยู ่ นักโบราณคดีได้พบซากปรักหักพัง ของ
การตัง้ ถิ่ นฐานของอารยธรรมมนุ ษย์ยอ้ นหลังไปถึ งยุคหิ นสมัยใหม่ ซึ่ งเป็ นเวลานานกว่า 6,500 ปี
ระหว่างทางแวะให้ทา่ นได้ ช็ อปปิ้ งที่ รำ้ นจำหน่ ำยผลิ ตภัณฑ์ที่ทำจำกเดดซี เช่น โคลนพอกตัว
พอกหน้า สบู ่ และสิ นค้าอื่นที่ทาจากเดดซีอกี มากมาย จากนัน้ เดินทางต่อสูก่ รุ งอัมมาน
บริกำรอำหำรกลำงวันแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น
จากนัน้ นาท่านเข้าชม นครเจรำช สถานที่ทอ่ งเที่ยวสาคัญที่ไม่ควรพลาดหากมาเยื อนนครเจราช คื อ
การเดินเข้าสู ่ ถนนคำร์โด หรื อ ถนนโคลอนเนด (COLLONADED STREET) ถนนสายหลักอัน
เก่าแก่แห่งเมื องนี้ ซึ่งบนถนนยังคงถูกจารึ กไว้ดว้ ยร่องรอยของรถม้า นอกจากนี้ ยังมีน้าพุใจกลางเมื อ ง
(NYMPHAEUM) ซึ่ งสร้างในปี ค.ศ. 191 เพื่ ออุทิศแด่เทพธิ ดาแห่งขุนเขา ซึ่ งเป็ นที่นับถื อ ของ
ชาวเมื องแห่งนี้ โอวัลพลำซ่ำ (OVAL PLAZA) สถานที่พบปะสังสรรค์ของชาวเมื อง เจอราช ถูก
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คำ่
ที่พกั

วันที่หก
เช้ำ

รษที่ ล้อมรอบด้วยเสา คอริ นเทียม (CORINTHIUM) กว่า 160 ต้น
เสาเหล่านี้ ได้กลายเป็ นจุดถ่ายรู ปที่ได้รับความนิ ยมมาก ซุม้ ประตูกษัตริ ยเ์ ฮเดรี ยน ถูกสร้างขึ้ น
129 ปี หลังคริ สตกาล เปรี ยบเสมื อนเครื่ องหมายแห่งจักรพรรดิ เฮเดรี ยน โดยประตูอยูท่ างทิศใต้ของ
เขตเมื องใหม่ อีกหนึ่ งที่เที่ยวชื่ อดังแห่งเมื องโรมันโบราณ เจราช คื อ โรงละครทางทิศใต้ ซึ่ งจุผูช้ มได้
ถึ ง 3,000 คน อัศจรรย์ตรงเราสามารถทดสอบฟังเสี ยงสะท้อนของตัวเองจากจุดสะท้อนกลางโรง
ละคร ด้วยการพูดเบาๆ เท่านัน้ เสียงก็จะย้อนกลับมาเข้าหูเราอย่างเหลื อเชื่ อ จากนั้นนาคณะเดิ นทาง
กลับเข้าสูก่ รุ งอัมมาน
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย
SULAF LUXURY HOTEL, AMMAN ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า
Website : https://www.sulafhotel.com/Home/Gallery

อัมมำน - สนำมบิน
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเที่ยวชม กรุงอัมมำน เมื องหลวงของจอร์แดน ซึ่ งถื อเป็ นเมื องที่มีผูค้ นอาศัยอยูม่ า
ตัง้ แต่อดีตจนถึง ปัจจุบนั และมีความเก่าแก่ท่ สี ุดเมื องหนึ่ งของโลก นาท่านชมเมื องหลวง กรุ งอัมมาน
เมื องหลวงที่ตงั้ อยูบ่ นภูเขา 7 ลูก และมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 6,000 ปี ผ่านชมย่านเมื อง
เก่า,เมื องใหม่, ย่านธุรกิจ, ตลาดใจกลางเมื อง, ย่านคนรวย ฯลฯ ชม ป้ อมปรำกำรแห่งกรุงอัมมำน
(Amman Citadel) บนยอดเขาสูงสุดในกรุ งอัมมาน ถูกสร้างขึ้น เพื่ อเป็ นจุดสังเกตเหตุบา้ นการเมื อง
ต่าง ๆ รอบเมื อง แม้จะเหลื อเพียงซากปรักหักพังแต่ยงั สวยงาม และมีอายุยอ้ นกลับไปตัง้ แต่สมัยยุค
หิ น เผยให้เห็ นอิทธิพลด้านสถาปัตยกรรมที่มาจากยุคเหล็ก รวมถึ งยุคโรมัน ยุคไบแซนไทน์ และยุคอุ
มัยยะฮ์ ชม วิ หำรเฮอร์คิวลิ ส (Temple of Hercules) ที่สร้างขึ้ นระหว่างปี ค.ศ.162-166 (พ.ศ.
705-709) วิหารแห่งนี้ มีขนาดใหญ่กว่าวิหารที่อยูใ่ นโรมโบราณเสียอีก เดินผ่านทางเข้าที่เป็ นแนวเสา
ระเบียงไปยังสถานที่ศกั ดิ์ สิทธิ์ ขา้ งใน จากนั้นเคลื่ อนตัวไปที่หินขนาดใหญ่ท่ ีอยูบ่ ริ เวณปลายหน้าผา
ตรงนี้ จะเป็ นจุดชมวิว พาโนรามาอันสวยงามของเมื อง ใกล้กนั นัน้ มีมือรู ปกาปั้นขนาดใหญ่ท่ ีทาจากหิ น
อ่อนเผยให้เห็ นความขาวโพลนจนแทบไม่มีเลื อด

จากนั้นผ่านชม พระรำชวังของพระมหำกษัตริ ยอ์ บั ดลุลำห์ที่สอง (Raghadan Palace) ที่ตงั้ อยู ่
บนภูเขามีทาเลที่สวยงามที่สุดในกรุ งอัมมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูและตรวจตราอย่างเข้มงวด
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ชม โรงละครโรมัน อายุกว่า 2,000 ปี ที่ครั้งหนึ่ งเคยเป็ นศูนย์กลางของนครอัมมาน แต่ปัจจุบนั ก็ยงั
ทาให้ผูท้ ่ ีพบเห็ นได้ท่ ึ งกับการวางแผนทางด้านงานวิ ศวกรรมของโรมัน อันชาญฉลาดและมีดีไซน์ท่ ี
น่าจดจา โรงละครโรมัน แห่งนี้ เป็ นหนึ่ งในแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากที่ สุ ดในอัมมาน โรงละคร
มีความลาดเอียงลึกลงไป เอื้อให้เสียงที่ได้ยินรอบตัวนั้นมีคุณภาพเยี่ยม การออกแบบสุ ดสร้างสรรค์น้ ี
สามารถบรรจุคนได้ประมาณ 6,000 คน สันนิ ษฐานว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 161-180
(พ.ศ. 704-723) สมัยการปกครองของ แอนโทนิ อสุ ปิ ซุส (Antoninus Pius)

ชม ย่ ำนตลำดเก่ำ ของเมื องอัมมาน ประเทศจอร์แดน ซึ่ งตัง้ อยูใ่ นเขตเมื องเก่า ไม่ไกลจากโรมัน
เธี ยเตอร์ ตลาดจะเริ่ มคึ ก คัก เริ่ มเปิ ดก็ หลังเที่ยงวันไปแล้ว ตลาดที่น่ ี มีทงั้ ของสด ของแห้งอาหาร
เครื่ องใช้ไม้สอย เสื้ อผ้าเครื่ องนุ งห่ม ผัก ผลไม้ ถัว่ งา ถัว่ ต่างๆ เครื่ องเทศ ขนมปังหลากหลายชนิ ด
มาก ขนมหวานที่ทาจากธัญพื ช ร้านน้าผลไม้จะมีประปรายบางร้านขายชา กาแฟด้วย บางร้านขาย
เฉพาะน้าผลไม้ อาหารฟาสฟู๊ ดของที่น่ ี คื อร้านขายเคบับหรื ออาหารประเภทแป้ งห่อเนื้ อ อีก ร้านที่มี
เยอะไม่แพ้กนั คื อ ร้านขายน้าหอม ที่มีทงั้ แบบปรุ งมาสาเร็ จ บรรจุขวดแล้ว และแบบที่ให้ลูกค้าเลื อก
ปรุ งกลิ่น
เอาเอง และที่น่ ี จะเห็ นแต่ผูช้ ายเท่านั้นที่ทางานนอกบ้าน เพราะไม่อนุ ญาติให้
ผูห้ ญิงทางานนอกบ้าน และที่สาคัญเวลาเราจะถ่ายภาพบุคคลจะต้องขอเจ้าตัวเขาก่อนทุกครั้ง เพราะ
ที่น่ ี ไม่ชอบให้ใครถ่ายภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูห้ ญิง
กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู ่หา้ ง CITY MALL อิสระให้ทา่ นได้ช็อปปิ้ งสิ นค้าตามอัธยาศัย ได้เวลาอัน
สมควรนาท่านเดินทางสู ่ ท่ำอำกำศยำนควีนอเลีย เพื่ อทาการเช็คอินไฟล์ท เดินทางกลับสูก่ รุ งเทพฯ
18.45 น. ออกเดิ นทางสู ่ เมื องคูเวต, โดยสำยกำรบิ นคูเวตแอร์เวย์ เที่ ยวบิ นที่ KU564 (บริ การอาหาร
ว่างและเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง น้าหนักกระเป๋ าสูงสุดท่านละ 2 ใบ ใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม)
22.00 น. เดินทางถึงสนามบินคูเวต เปลี่ยนเครื่ องบิน เพื่ อเดินทางกลับสูก่ รุ งเทพฯ
23.25 น. นาท่านออกเดิ นทางสู ่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิ นคูเวตแอร์เวย์ เที่ ยวบิ นที่ KU411 (บริ ก าร
อาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง)
วันที่เจ็ด คูเวต – กรงุเทพฯ
10.05 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสวุ รรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
**************** End of Program ******************
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****โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยคานึ งถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ****
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่สายการบินประกาศปรับ
และที่มีเอกสารยื นยันเท่านั้น โดยราคาที่เสนอคิด ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2562 **

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทรำบ
o สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มี บริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดิ นทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ทา่ น เปิ ด
ห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
o ที่พกั ตามที่ระบุในรายการ เป็ นมาตราฐานท้องถิ่นของประเทศจอร์แดนระดับ 4-5 ดาว ซึ่งอาจมีความแตกต่างจาก
ระดับสากล (ขอสงวนสิทธิ์ ในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณี ท่ ีไม่สามารถเข้าพักที่เมื องนั้น ๆ ได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ
งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ
o กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้

อัตรำค่ำบริกำรรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชัน้ ประหยัด แบบหมูค่ ณะ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ) โดยสายการบินคูเวตแอร์เวย์
น้าหนักกระเป๋ าเดินทางสูงสุดท่านละ 2 ใบ ใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม และกระเป๋ าถื อขึ้นเครื่ อง (Hand carry) ท่านละ
1 ใบ น้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
 ค่าภาษี สนามบิน, ภาษี น้ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู)่ ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อระดับเดียวกัน
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าวีซา่ ประเทศจอร์แดนแบบท่องเที่ยวหมูค่ ณะ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุแบบหมูค่ ณะวงเงินค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศสูงสุด 5 แสนบาท /และเสี ยชีวิต
เนื่ องจากอุบตั ิเหตุสูงสุด 2 ล้านบาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์) (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ่ ีอายุเกิน 80 ปี )
 บริ การน้าดื่ มระหว่างทัวร์ วันละ 1 ขวด ต่อวัน
 ค่าทิปคนขับรถจี๊ปที่ทะเลทรายวาริ ดมั และ ค่าทิปคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิ่น
 ค่าไกด์ทอ้ งถิ่น ผูม้ ีประสบการณ์ คอยดูแลและให้ความรู ้ ตลอดการเดินทาง
 หัวหน้าทัวร์ (ไกด์ไทย) ผูม้ ีประสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
ภาษี ตา่ ง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3% ฯลฯ (สาหรับกรุ๊ปส่วนตัวเท่านั้น)
ค่าทาเอกสารผูถ้ ื อต่างด้าว และ ค่าวีซา่ ที่มีคา่ ธรรมเนี ยม
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอื่ น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่ามินิบาร์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่ มสั่งพิเศษ, ทีวีชอ่ งพิเศษ ฯลฯ ที่
ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และ ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ และรถม้าลาก ที่เพตรา ฯลฯ
ค่าทิปม้าที่เมื องเพตรา ท่านละ 5 JOD ต่อเที่ยว (เฉพาะกรณี ท่ ีลูกค้าใช้บริ การเท่านั้น)
ค่าทิปสาหรับหัวหน้าทัวร์ไทย เพื่ อเป็ นสินน้าใจ ขึ้นอยูก่ บั ความพึงพอใจในการให้บริ การ
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เอกสำรประกอบขอวีซ่ำเข้ำประเทศจอร์แดน


สาเนาหนังสื อเดินทาง (SCAN) แบบชัดเจน มีอายุเหลื อไม่นอ้ ยกว่า 6 เดื อน พร้อมมีหน้าว่างสาหรับประทับตราเข้า
ออกเมื องอย่างน้อย 2 หน้า (***สาคัญมาก กรุ ณาอย่า ขีดเขียน, แปะสติกเกอร์, ปั๊มสัญลักษณ์อะไรก็ตามลงใน
เล่มพาสปอร์ต, หรื อทาพาสปอร์ตฉี กขาด เพราะอาจมีผลทาให้ทา่ นถูกปฏิเสธ เข้า-ออก ประเทศ***)

กำรชำระเงิน
งวดที่ 1 : สำหรับกำรจอง กรุณำชำระเงินมัดจำท่ำนละ 20,000 บำท (ภำยใน 3 วัน หลังกำรจอง)
พร้อมสำเนำหนังสือเดินทำง (***สาคัญมาก กรุ ณาอย่า ขีดเขียน, แปะสติกเกอร์, ปัม๊ สัญลักษณ์อะไรก็
ตามลงในเล่มพาสปอร์ต, หรื อทาพาสปอร์ตฉี กขาด เพราะอาจมีผลทาให้ทา่ นถูกปฏิเสธ เข้า-ออก ประเทศ***)

งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิก
o
o
o
o
o
o
o
o

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จา่ ย (กรณี ยงั ไม่ได้มีคา่ ใช้จา่ ยใด ๆ เกิดขึ้น)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-59 วัน หักค่ามัดจา 5,000 บาท + ค่าวีซา่ (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจาทัง้ หมด + ค่าใช้จา่ ยอื่ น (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมื องได้ เนื่ องจากการยื่ นเอกสารปลอม หักค่าใช้จา่ ย 100%
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ ทัง้ นี้ ทาง
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
กรณี มีกำรยื่นวีซ่ำแล้วถูกปฏิเสธจำกสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) ทางบริ ษัทจะทาการเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้น
จริ ง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริ การยื่ นวี ซา่ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่ายกเลิกล่าช้าจากทางโรงแรม เป็ น
ต้น

หมำยเหตุ
1.
2.

3.
4.

เมื่ อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท จะ
ถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
บริษทั ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ ยนแปลงรำคำในกรณี ที่ผูเ้ ดิ นไม่ถึง 16 ท่าน แต่ไม่นอ้ ยกว่า 10 ท่าน และลูกค้ายังยื นยัน
ความประสงค์ท่ ีจะเดิ นทาง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับราคาทัวร์เพิ่ม 4,000 บาทต่อท่าน โดยเป็ นการเรี ยกเก็ บ
และต้องได้รับความยินยอมจากทุกท่านในคณะ หรื อทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ งซึ่งใน
กรณี น้ ี ทางบริ ษัทฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 3 วันทาการ หรื อจัดเสนอทัวร์อ่ ื นให้ถา้ ต้องการ
กรณี ที่ลูกค้ำยกเลิกกำรเดินทำง และมีการคื นมัดจา จะดาเนิ นการคื นเงินภายใน 14 วัน ตามเงื่ อนไขทางบริ ษัท
กรณี ท่ำนสละสิทธิ์กำรใช้บริกำรใด ๆ เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายและชาระเงินล่วงหน้าเบ็ดเสร็ จกับ
บริ ษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้
ทราบก่อนการเดินทาง
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กรณี สถำนที่ท่องเที่ยวใด ๆ ที่ระบุในโปรแกรมปิ ดทำกำร เนื่ องจากโปรแกรมทัวร์เป็ นการเสนอขายล่วงหน้า
บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม โดยจะจัดหาสถานที่ทอ่ งเที่ยวอื่ น ๆ เพื่ อทดแทนเป็ นลาดับแรก
หรื อคื นค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
6. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการรายละเอียดท่องเที่ยวประการ กรณี ท่ ีเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิ สยั อาทิ
การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปัญหาการจราจร
ฯลฯ ทัง้ นี้ จะคานึ งและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
7. กรณี ท่ำนถูกปฎิเสธเข้ำ / ออก เมือง จากด่านตรวจคนเข้า/ออกเมื อง บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ ีทา่ นชาระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมื อง อันเนื่ องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิด
กฎหมาย หรื อการหลบหนี เข้าเมื อง
8. ในกรณี ที่ท่ำนจะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน้าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษัทฯ สงวนสิ ทธิ์ ท่ ีจะไม่รับผิดชอบ
หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดิ นทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลื อดหมู
9. กำรขอที่นัง่ LONG LEG หรื อที่น่ังบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบิ น
กาหนด เช่น ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลื อผูอ้ ่ ื นได้อย่างรวดเร็ วใน
กรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ นและอานาจในการให้ท่ ีน่ัง LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอิน
เท่านั้น
10. โรงแรมที่พกั ในจอร์แดนส่วนใหญ่มีเครื่ องปรับอากาศ แต่ท่ ีพกั ในเขตอุทยานแห่งชาติ ทะเลทรายวาดิ รับส่วนใหญ่จะ
มีเพียงฮีทเตอร์ให้ความอบอุน่ เนื่ องจากเป็ นพื้ นที่ทะเลทรายที่มีอากาศหนาวเย็นในช่วงกลางคื น และห้องพัก 3 ท่าน
(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมี การจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งมักมี ความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทาให้ทา่ น
ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื ออาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้ ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่
ละโรงแรม
11. กรณี เดินทำงโดยลูกค้ำจัดกำรตัว๋ เครื่องบินเอง (Land Only) ในกรณี ลูกค้าดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและ
มาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนิ นการมาพบคณะทัวร์ดว้ ยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการ
มาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุ
ใดๆก็ตาม
12. ตัว๋ เครื่องบิน
a. ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดิ นทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่ อนวันเดิ นทางกลับ ท่านจะต้อง
ชาระ ค่าใช้จา่ ยส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้ และในกรณี ท่ ียกเลิกการเดิ นทาง ถ้าทางบริ ษัทได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้วผูเ้ ดิ นทางต้องรอ Refund
ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณี ท่ ีตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
b. ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่ อขอคายื นยันว่าทัวร์นั้นๆ ยื นยันการเดิ นทาง
แน่ น อน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยื นยันจากพนั กงาน แล้ว ทัว ร์นั้นยกเลิ ก บริ ษัทฯไม่
สามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
5.
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กระเป๋ำเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
o กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิ ด ใส่ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถื อขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่ ห้ามนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
o วัตถุท่ ีเป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชั่น น้าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจ
อย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวม
เป็ น ที่เดี ยวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบิน พลเรื อน
ระหว่างประเทศ ( ICAO )
o หากท่านซื้ อสินค้าปลอดภาษี จากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึ กถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภำระและค่ำพนักงำนยกสัมภำระ
o สาหรับน้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คื อ 23 กิโลกรัม ต่อ 1 ใบ (สาหรับ
ผูโ้ ดยสารชัน้ ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน ) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้าหนักเพิ่ม
เป็ นสิทธิ์ ของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฎิเสธได้ หากน้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
o สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมี น้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมี สดั ส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร”
(Centimeter)
o ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐาน
ได้ ทัง้ นี้ ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่สายการบิน บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในน้าหนัก
ส่วนเกิน
o กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่ อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถื อขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
o ของมีคา่ ทุกชนิ ด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้ำไปในกระเป๋ำใบใหญ่ที่เช็ คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย
สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้าหนัก
กระเป๋ าจริ ง ทัง้ นี้ จะชดเชยสูงสุดไม่เกิน USD 400 กรณี เดิ นทางชัน้ ธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี
เดินทางชัน้ ธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีคา่ ทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
o กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน ) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษัททัวร์ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย ทุกท่านต้องดูแลและ
ระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
o กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริ ษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ทา่ นได้ ดังนั้น
ท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
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