โดยสำยกำรบิน รอยัล จอร์แดนเนียน แอร์ไลน์

กำหนดกำรเดินทำง
28 ม.ค. – 03 ก.พ. 2560
10-16 ก.พ., 24 ก.พ. - 02 มี.ค. 2560
17-23, 24-30 มี.ค. 2560

รำคำ
62,888.-
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วันแรกของกำรเดินทำง
21.30 น.

คณะพร้อ มกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ หน้าเคาน์เตอร์ สำยกำรบิน Royal Jordanian ชั้น 4 แถวQ1
พร้อมเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ

วันทีส่ องของกำรเดินทำง
00.30 น.

สนำมบินสุวรรณภูม ิ

อัมมำน – มำดำบำ – เมำท์เนโบ – เครัค – อควำบำ

เหินฟ้าสู่ กรุงอัมมำน ประเทศจอร์แดน โดยสายการบินแห่งชาติ Royal Jordanian เที่ยวบินที่
RJ 181 เชิญท่านพักผ่อนอิสระบนเครื่อง (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 8.30 ชั่วโมง)

05.15 น.

คณะเดินทางถึง สนำมบินนำนำชำติ QUEEN ALIA ณ กรุงอัมมำน ประเทศจอร์แดนหลังผ่านพิธีตรวจคน
เข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)
นำท่ำนเดินทำงไปยังโรงแรม เพื่อรับประทำนอำหำรเช้ำ
นาท่านเดินทางสู่ เมือง มำดำบำ หรือ เมืองแห่งโมเสก ชมโบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จถูกสร้าง
ในราวปี ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์ ชมภำพแผนทีด่ ินแดนศักดิสทิ ธิ์แห่งเยรูซำเลม ตกแต่งโดยโมเสกสี
ต่างๆ ประมาณ 2.3 ล้านชิ้นแสดงถึงพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, เยรู
ซาเลม, แม่น้าจอร์แดน, ทะเล
เดดซี, เขาไซนาย, อียิปต์ ฯลฯ นาท่านเดินทาง ชม เมำท์เนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่า
น่าจะเป็นบริเวณที่เสี ยชีวิตและฝังศพของโมเสส ผู้นาชาวยิวส์เดินทางจากอิยิปต์มายั งเยรูซาเลม ชม
พิพิธภัณ ฑ์ขนำดย่อม ภายในเก็บสิ่งของต่าง ๆ ที่ขุดพบภายในบริเวณนี้ พร้อ มทั้งมีภาพถ่ายต่าง ๆ
ภาพถ่ายที่สาคัญคือ ภำพที่โ ป๊บ จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จมำแสวงบุญที่นี่และได้ประกำศให้เป็นดิ นแดน
ศักดิ์ส ิท ธิ์ ในปี ค.ศ. 2000ชมอนุส รณ์ไ ม้เท้ำศักดิ์ส ิท ธ์แห่งโมเสส ออกแบบเป็นลักษณะเป็นไม้เท้าใน
รูปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็นสัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู เชิญถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวันที่
ท้องฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น้าจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ได้จาก
จุดนี้อย่างชัดเจน
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เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น

บ่าย

จากนั้นนาท่านสู่ เมืองเครัค ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามข้าง
ทางระหว่างทางขึ้นสู่เขา โดยเฉพาะบริเวณที่ถูกเรียกขานกันว่าเป็น “แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน” ชม
ปรำสำทเครัคแห่งครูเสด (KERAK) สร้างในปี ค.ศ. 1142 โดย ผู้ปกครอง PAYEN LE BOUTIELLER
ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสดและสร้างเพื่อควบคุมเส้นทางทั้งทางเหนือและใต้และ
ใช้ในการต่อ สู้ในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิมจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1187 ได้ถูกเข้าทาลายโดยนักรบ
มุสลิมภายใต้การนาทัพของ ซาลาดิน (SALADIN) นาท่านเดินทางสู่เ มืองอควำบำ เมือ งท่าและเมือง
ท่องเที่ยวตากอากาศที่สาคัญของประเทศจอร์แดนเป็นเมืองแห่งเดียวของประเทศจอร์แดนที่ถูกประกาศให้
เป็นเมืองปลอดภาษี มีประชากรอาศัยราว 70,000 คน

ค่ำ

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พัก (บุฟเฟ่ต์ INTERNATIONAL)
นำท่ำนเข้ำพักโรงแรม ระดับ 4 ดำว GOLDEN TULIP HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
เช้ำ

อัมมำน – มำดำบำ – เมำท์เนโบ – เครัค – อควำบำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านลง เรือท้องกระจก (GLASS BOAT) แล่นในทะเลแดง ทะเลที่มีน่านน้าครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ
ประเทศจอร์แดน, อิสราเอล, อิยิปต์และ ซาอุดิอาระเบีย ชมความใสของน้าทะเล, ปะการัง, ปลาทะเลหลาก
ชนิด, เม่นทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ(ทะเลแดงเป็นทะเลแห่งประวัติสาสตร์ ที่ได้มีการกล่าวขานในพระคั ม ภีร์
ของศาสนาคริสต์ว่าทะเลแห่งนี้เป็นสถานที่โมเสสได้ทาอัศจรรย์โดยการชูไม้เท้าแหวกทะเลแดงเป็นทางเดิน
พาชาวอิสราเอลหนีให้รอดพ้นจากการตามล่าของทหารอิยิปต์เพื่อจับไปเป็นทาสของอียิปต์ และจุดมุ่งหมาย
เพื่อ เดินทางไปสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาที่พระเป็นเจ้าทรงมอบให้กับชาวอิสราเอล นั่นคือ ก็คื อกรุงเยรู
ซาเลมในปัจจุบัน)
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เทีย่ ง

(บริกำรอำหำรแบบบำร์บีควิ บุฟเฟต์บนเรือ พร้อมชมทัศนียภำพ และบรรยำกำศของทะเลแดง)

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ ทะเลทรำยวำดิรัม (WADI RUM) ทะเลทรายแห่งนี้ในอดีตเป็นเส้นทางคาราวานจาก
ประเทศซาอุฯเดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน์(เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวนาบาเทียนก่อนที่จะย้าย
ถิ่นฐานไปสร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ที่เมืองเพตร้า)ในศึกสงครามอาหรับรีโวลท์ระหว่างปีค.ศ. 1916–1918
ทะเลทรายแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นฐานบัญชาการในการรบของนายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอว์เรนซ์และเจ้าชายไฟ
ซาลผู้นาแห่งชาวอาหรับร่วมรบกันขับไล่พวกออตโตมันที่เข้ามารุกรานเพื่อครอบครองดินแดนและต่อมายัง
ได้ถูกใช้เป็นสถานที่ จริง ในการถ่ ายทาภาพยนต์ฮ อลลีวูดอัน ยิ่ งใหญ่ ในอดีตเรื่อ ง “LAWRENCE OF
ARABIA” (และในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวัลออสการ์ได้ถึง 7 รางวัล และรางวัลจากสถาบันอื่ นๆ
มากกว่า 30 รางวัล นาแสดงโดย Peter O'Toole, Omar Sharif ฯลฯ)นาท่านนั่งรถกระบะเปิดหลังคารับ
บรรยาอากาศท่องทะเลทรายที่ถูก กล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนี่ง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีส้ม
อมแดงอันเงียบสงบที่กว้างใหญ่ไพศาล (สีของเม็ดทราบนั้นปรับเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย์) ชม
น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ สถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอี ลอว์เรนซ์ ทหารชาวอังกฤษใช้เป็นสถานที่พักและคิด
แผนการสู้รบกันพวกออตโตมัน
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นาท่านท่องทะเลทรายต่อไปยัง ภูเขำคำซำรีชมภำพเขียนแกะสลักก่อนประวัติศำสตร์ ที่เป็นภาพแกะสลัก
ของชาวนาบาเทียนที่แสดงถึงเรื่องราวในชีวิตประจาวันต่างๆ และรูปภาพต่าง ๆ ผ่านชมเต็นท์ชาวเบดูอินที่
อาศัยอยู่ในทะเลทราย (เป็นธรรมเนียมปฏิบัตใิ นกำรให้ทปิ ท่ำนละ 1 USD แก่คนขับรถ)
ค่ำ

พิเศษ!!! ทำนอำหำรมื้อค่ำรอบกองไฟกลำงทะเลทรำยในแคมป์ของชำวเบดูอนิ (อำหำรบุฟเฟ่ต์ พืน้ เมือง)
นำท่ำนเข้ำพักโรงแรม ระดับ 4 ดำว PETRA PANORAMA HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันทีส่ ขี่ องกำรเดินทำง
เช้ำ

เพตรำ – กรุงอัมมำน

บริกำรอำหำร ณห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่าน ชมเมืองเพตร้ำ (ได้รบั กำรประกำศให้เป็นมรดกโลกจำกองค์กำรยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7
สิ่งมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ จำกกำรตัดสินโดยกำรโหวตจำกบุคคลนับล้ำนทัว่ โลกในวันมหัศจรรย์ 07/
07/ 07)
เมืองเพตร้ำ มหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อน
ตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส (WADI MUSA)
มีประวัตศิ าสตร์อันยาวนานหลายพันปีเคย
เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยทั้งชาวอีโดไมท์จวบ
จนกระทั่งถึงยุครุ่งเรืองเฟื่องฟูในการเข้า
มาครอบครองดินแดนของชาวอาหรับเผ่า
เร่ร่อน นำบำเทียน ในช่วงระหว่าง 100 ปี
ก่อนคริสตกาล – ปี ค.ศ 100 และได้เข้ามา
สร้างอาณาจักร, บ้านเมือง ฯลฯ จนกระทั่ง
ในปีค.ศ. 106 นครแห่งนี้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันที่นาโดย กษัตริยท์ รำจัน และได้
ผนึกเมืองแห่งนี้ให้เป็นหนึ่งในอาณาจักรโรมันแห่งแหลมอาระเบียตะวันออก นครเพตร้ำถึงคราวล่มสลาย
เมื่อหมดยุคของอาณาจักรโรมันทาให้ชาวเมืองนั้นละทิ้งบ้านเมืองจากกันไปหมดทิ้งให้เมืองแห่งนี้รกร้างไป
พร้อมกับการพังทลายของเมืองหลังจากเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งจนสูญหายนับพันปีจวบจนในปี ค.ศ.
1812 นักสารวจเส้นทางชาวสวิส นาย โจฮันน์ ลุดวิก เบิร์กฮาดท์ ได้ค้นพบนครศิลาแห่งนี้ และนาไปเขียนใน
หนังสือชือ่ TRAVEL IN SYRIA” จนทาให้เริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่าแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน
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นาท่าน ขี่มำ้ (รวมอยูใ่ นค่ำบริกำรแล้ว และเป็นธรรมเนียมที่ตอ้ งมีคำ่ ทิปให้แก่คนจูงม้ำท่ำนละ 3 USD ต่อ
ท่ำน ต่อเทีย่ ว แต่ไม่รวมค่ำขีล่ ำ, ขี่อฐู , รถม้ำลำก ฯลฯ สนในกรุณำติดต่อที่หวั หน้ำทัวร์) ประมาณ 800
เมตรบนถนนทรายเพื่อตรงเข้าสู่หน้าเมืองพร้อมชมทัศนียภาพรอบข้างที่เป็นภูเขาทั้งสองฝั่งนาท่านเดินเท้า
เข้าสู่ถนนเข้าเมืองSIQ เส้นทางมหัศจรรย์กว่า 1.5 กิโลเมตรที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัด
เซาะของน้าเมื่อหลายล้านปีก่อน เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชันทั้ง 2 ข้างคล้ายกับแคนยอน
น้อย ๆ และ สิ่งก่อสร้าง รูปปั้นแกะสลัก ต่างๆ เช่น รูปปั้นเทพเจ้าต่างๆ, รูปกองคาราวานอูฐ, รูปชาวนาบา
เทียน, ท่อส่งลาเลียงน้าเข้าสู่เมือง ฯลฯ สุดปลายทางของช่องเขาพบกับความสวยงามของ มหำวิหำร
ศักดิ์สทิ ธิ์ เอล-คำซเนท์ (EL-KHAZNEH / TREASURY) สันนิษฐานว่าจะสร้างในราวศตวรรษที่1-2 โดย
ผู้ปกครองเมืองในเวลานั้น เป็นวิหารที่แกะสลักโดยเจาะเข้าไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 เมตร และมี
ความกว้าง 28 เมตร วิหารแห่งนี้ได้ถูกออกแบบโดยได้รับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้าด้วยกัน เช่น
อิยิปต์, กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบด้วย 3 ห้อง คือ ห้องโถงใหญ่ตรงกลาง และ ห้องเล็กทาง
ด้านซ้ายและขวาเดิมทีถูกเชื่อว่าเป็นที่เก็บขุมทรัพย์สมบัติของฟาโรห์อิยิปต์
แต่ภายหลังได้มีการขุดพบ
ทางเข้าหลุมฝังศพที่หน้าวิหารแห่งนี้
ทาให้นักประวัตศิ าสตร์และนักโบราณคดีได้ลงความเห็นตรงกันว่า
น่าจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับผู้ปกครองเมือง, ใช้เป็นสถานที่ทาพิธีกรรมทางศาสนา และเป็น
สุสานฝังศพของผู้ปกครองเมืองและเครือญาติ เดิมชมสุสานต่างๆ ของชาวนาบาเทียน, สุสานกษัตริย์ ฯลฯ
ชมโรงละครโรมัน (ROMAN THEATRE) ที่แกะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบที่นั่งเท่ากันและมีความสมดุลย์
ได้อย่างน่าทึ่ง สันนิษฐานเดิมทีสร้างโดยชาวนาบาเทียน ต่อมาในสมัยที่โรมันเข้ามาปกครอง ได้ต่อเติมและ
สร้างเพิ่มเติม มีที่นั่ง 32 แถว จุผู้ชมได้ประมาณ 3,000 คน / อิสระในการเดินชมและถ่ายรูปภายในเมืองเพต
ร้า
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เทีย่ ง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรท้องถิน่

บ่าย

นาท่านเดินทางกลับ สู่กรุงอัมมำน / ระหว่างทางแวะซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ ในร้านค้าท้องถิ่น

ค่ำ

บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำรจีนท้องถิน่

นำท่ำนเข้ำพักโรงแรมระดับ 4 ดำว GOLDEN TULIP GRAND PALACE หรือเทียบเท่ำ

วันทีห่ ำ้ ของกำรเดินทำง
เช้ำ

เพตรำ – กรุงอัมมำน

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางไปยังเมืองอัจลุน อยู่ทางด้านเหนือของเมืองเจอราชไปเล็กน้อย เมือ งที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงที่
ห้อมล้อมไปด้วยป่าต้นสน และต้นมะกอกชมปรำสำทแห่งเมืองอัจลุน ถูกสร้างโดยพวกนักรบมุสลิม ในปี
ค.ศ. 1184-1185 ใช้เป็นป้อมทหารในการต่อสู้รบกับพวกนักรบครูเสด และในปี ค.ศ. 1260 ถูกเข้าทาลาย
โดยกองทัพมองโกลส์ เดินทำงสู่นครเจอรำช

ชม นครเจอรำช (JERASH) หรือเมืองพันเสำ เป็นอดีต 1 ใน 10 หัวเมือ งเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของ
อาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่าเมืองนี้น่าจะถูกสร้างในราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมือ ง
แห่งนี้ชื่อว่า ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งนี้ได้ถูกแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทาลาย และถูกฝังกลบโดยทรายหลัง จาก
นั้นก็ได้สูญหายไปเป็นนับพันปี ชมซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน และ สนำมแข่งม้ำฮิปโปโดรม นาท่านเดินเข้า
ประตูทำงทิศใต้ชม โอวัลพลำซ่ำ สถานที่ชุมนุม พบปะ สังสรรค์ของชาวเมือง, วิหำรเทพซีอุส ฯลฯโรงละคร
ทำงทิศใต้ (สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92)จุผู้ชมได้ถึง 3,000 คน มีจุดเสียงสะท้อนตรงกลางโรงละคร
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เชิญทดสอบกับความอัศจรรย์ เพียงพูดเบา ๆ ก็จะมีเสียงสะท้อนก้องเข้ามาในหูของเรา ชม.. วิหำรเทพี
อำร์เทมิส เป็นเทพีประจาเมือ งเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างขึ้นพื่อ ใช้เป็นสถานที่สาหรับทาพิธี
บวงสรวง และบูชายัญต่อเทพีองค์นี้ แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นในนาท่านเดินเข้ำ สู่ ถนนคำร์
โด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักที่ใช้เข้า-ออกเมืองแห่งนี้ บนถนนนั้นยังมีริ้วรอยทางของล้อรถม้า,
ฝาท่อ ระบายน้า, ซุ้มโคมไฟ, บ่อ น้าดื่มของม้า ชม.. น้ำพุใ จกลำงเมือง (NYMPHAEUM) สร้างในราวปี
ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวเมืองแห่งนี้ มีที่พ่นน้าเป็นรูปหัวสิงโตทั้ง
เจ็ด และตกแต่งด้วยเทพต่างๆ ประจาซุ้มด้านบนของน้าพุ ฯลฯนาท่านเดินทางกลับกรุงอัมมาน ให้ท่านได้
อิสระกับการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่ระลึกในห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น
เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ภำยในเมืองเจอรำช
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (DEAD SEA)

บ่าย

ทะเลเดดซี ทะเลที่ถูกบันทึกลงในหนังสือ กินเนสส์ ว่า เป็นจุดที่ต่าที่สุดในโลก ต่ากว่าระดับน้าทะเลถึง 400
เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซนต์ของน้าทะเลทั่วไป ทาให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเลยอาศัย
อยู่ได้ในท้องทะเลแห่งนี้ เชิญท่านอิสระในการลงเล่นน้าทะเลและพิสูจน์ ความจริงว่าท่านลอยตัวได้จริง
หรือไม่
(กำรลงเล่นน้ำในทะเลนัน้ มีวิธขี ั้นตอนกำรลงเล่น และข้อควรระวังต่ำงๆ ควรฟังคำแนะนำจำกมัคคุเทศก์
ท้องถิน่ และหัวหน้ำทัวร์) ได้เวลำอันสมควรเดินทำงกลับสูก่ รุงอัมมำน

ค่ำ

บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น
นำท่ำนเข้ำพักโรงแรม G.T. GRAND PALACE ระดับ 4 หรือเทียบเท่ำ
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วันทีห่ กของกำรเดินทำง
เช้ำ

ป้อมปรำกำรกรุงอัมมำน – กลุม่ ปรำสำทในทะเลทรำย

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมานเมือ งหลวงที่ตั้งอยู่บนภูเขา7ลูกและมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า
6,000 ปี ผ่านชมย่านเมืองเก่า,เมืองใหม่,ย่านธุรกิจ,ตลาดใจกลางเมือง,ย่านคนรวย ฯลฯ
ขึ้น ชมป้อมปรำกำรแห่งกรุงอัมมำน (CITDAEL) ถูกสร้างขึ้นเพื่อ เป็นจุดสังเกตเหตุบ้าน การเมืองต่าง ๆ
รอบเมือง เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองแห่งนี้ โดยมีฉากหลังเป็น โรงละครโรมันที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์แดนจุผู้ชมได้ถึง 6,000 คน และตึกรามบ้านช่องที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง อันแปลก
ตายิ่งนักที่สันนิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 161–180 ในสมัยโรมัน พระรำชวังเก่ำอุมเมยำด
สร้างขึ้นในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผู้นาชาวมุสลิม ของราชวงศ์ ในสมัยมุสลิมได้เข้ามาปกครองประเทศ
จอร์แดนซึ่งภายในประกอบห้องทางาน,ห้องรับแขกฯลฯผ่าน ชมพระรำชวังของพระมหำกษัตริย์อับดุลลำห์
ที่ส อง (RAGHADAN PALACE), ที่ตั้งอยู่บนภูเขามีทาเลที่สวยงามมากที่สุดในกรุงอัมมาน และมีทหารคอย
เฝ้าดูแลตรวจตราอย่างเข้มงวด

เทีย่ ง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรท้องถิน่

บ่าย

นาท่านเดินทางไปทางทิศตะวันออกของ
กรุ ง อั ม มานมุ่ ง หน้ า ไปทางชายแดน
ประเทศอิรักและซาอุดิอาระเบียเพื่อ ชม
โรงอำบน้ ำอั ม รำอั ค รสถานบั น เทิ ง
สาหรับกองคาราวานที่จะเดินทางจาก
ซาอุ ดิ อ าระเบีย ไปยั ง ดามั สกั ส หรือ
อียิปต์ และแวะพักค้างคืนในบริเวณนี้
พร้อ มชมภาพวาดศิลปะแบบเฟรสโก
(FRESCO)1ใน3มรดกโลกของประเทศ
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จอร์แดนทางศิลปะ ที่หาดูได้ยากมากในปัจจุบัน เป็นภาพที่เขียนวาดเรื่องราวเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้าง
สถานที่แห่งนี้, การล่าสัตว์, นางรา ฯลฯ ภายในประกอบไปด้วย ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า, ห้องอาบน้าอุ่น, ห้องอบ
ไอน้า และ ห้องนอนพักผ่อน ชมป้อมอำซรัก สร้างขึ้นโดยหินภูเขาไฟสีดาทั้งหมดในสมัยโรมันป้อมแห่ง นี้ได้
เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปคือเป็นศูนย์บัญชาการกองทัพของชาวอาหรับในสมัยนั้น นาโดย
นายทหาร
ชาวอั ง กฤษ ที อี ล อเรนท์ หรื อ ที่ ช าวโลกรู้จัก กั น ในนามของ ลอเรนท์ ออฟ อาระเบี ย ในการท า ศึ ก
สงครำมโลกอำหรับ (THE ARAB REVOLT ในระหว่างปี ค.ศ. 1916–1918) เป็นการต่อสู้ของชาวอาหรับ
ที่ต่อต้านการเข้ามารุกรานแผ่นดินของชาวออตโตมัน ชมปรำสำทคำรำนำ สร้างขี้นเพื่อใช้เป็นที่พักของกอง
คาราวานที่หยุดพักระหว่างการเดินทางภายในประกอบด้วยห้องพักจานวน 61 ห้อง แบ่งเป็น 2 ชั้น และยังมี
คอกที่อยู่อาศัยของม้าและอูฐได้เวลาอันสมควนนาท่านเดินทางกลับสู่กรุงอัมมาน
ค่ำ

บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น / เดินทำงกลับสู่ส นำมบิน

วันทีเ่ จ็ดของกำรเดินทำง

ป้อมปรำกำรกรุงอัมมำน – กลุม่ ปรำสำทในทะเลทรำย

01.00 น.

ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย ด้วยสายการบิน โรยัลจอร์แดนเนี่ยล เที่ยวบินที่ RJ180

14.25 น.

เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...สวัสดี

หมำยเหตุ
 กำหนดกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้เพือ่ ควำมเหมำะสม ทัง้ นีท้ ำงบริษทั ฯ จะยึดถือควำมปลอดภัยเป็น
หลัก
 กรณีเดินทำงไม่ถึง 15 ท่ำน ไม่มหี วั หน้ำทัวร์จำกเมืองไทย
 กรณีเดินทำง 10 ท่ำน และต้องกำรหัวหน้ำทัวร์จำกเมืองไทย จ่ำยเพิม่ ท่ำนละ 3,500 บำท
** กรณีมไี ฟล์ทเดินทำงต่อหลังจำกกรุป๊ กลับมำทันทีกรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำทีเ่ พือ่ ควำมสะดวกในกำรเดินทำงของท่ำน**
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วันเดินทำง

รำคำผูใ้ หญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่ำน)

รำคำเด็กเสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน)

รำคำเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน)

28 ม.ค.-3 ก.พ. / 10-16
ก.พ. / 24 ก.พ.-2 มี.ค. /
17-23 มี.ค. / 24-30 มี.ค. /
5-11 เม.ย.
10-16 เม.ย. / 11-17 เม.ย. /
12-18 เม.ย. / 13-19 เม.ย.

62,888

60,888

58,888

63,888

61,888

59,888

28 เม.ย.-4 พ.ค. / 4-10
พ.ค. / 9-15 พ.ค.

62,888

60,888

58,888

พักเดียว
เพิม่

6,500

กำรชำระเงิน
งวดที่ 1 : ส ำรองทีน่ ั่งจ่ำย 15, 000 บำท/ท่ำน ภำยใน 3 วันหลังมีกำรยืนยันกรุป๊ เดินทำงแน่นอนพร้อมส่งรำยชือ่ และหน้ำ
พำสปอร์ตผูท้ ี่จะเดินทำงทันที
งวดที่ 2 : ชำระส่วนทีเ่ หลือ 15 วัน ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง
กำรยกเลิก
ยกเลิกหลังจำกวำงเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่ส ำมำรถคืนเงินได้ (ตัวอย่ำงเช่น ค่ำตั๋ว
เครื่องบิน, ค่ำวีซ่ำ, ค่ำมัดจำห้องพัก เป็นต้น)
ยกเลิกหลังจำกจ่ำยเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใ นกำรคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
เอกสำรประกอบขอวีซำ่ เข้ำประเทศจอร์แดน
- Scan file หนังสือเดินทำงไทยที่มีอำยุใ นวันเดินทำงมำกกว่ำ 6 เดือน และมีหน้ำว่ำงมำกกว่ำ 2 หน้ำ
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการแห่งชาติ โรยัลจอร์แดนเนี่ยล ชั้นประหยัด
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 3 คืน
ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
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ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
ค่าวีซ่าประเทศจอร์แดน (ไม่เสียค่ำวีซ่ำในกรณีเดินทำงเป็นหมู่คณะ > มำกกว่ำ 7 ท่ำนขึ้นไป)
ค่าบริการนาทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (หมำยเหตุ: ค่ำประกัน
อุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มอี ำยุนอ้ ยกว่ำ 2 ปี และ ผู้ใ หญ่อำยุมำกกว่ำ 70 ปี ทำงบริษทั ประกันฯจะชดใช้ค่ำ สินไหมทดแทน
เพียงครึ่งหนึ่งของสัญญำฯ)
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม
ค่าจัดทาหนังสือเดินทาง
ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
ค่ำเช่ำผ้ำเช็ดตัวและค่ำเช่ำตู้ล็อคเกอร์ ที่โรงแรม เดดซี รีส อร์ท แอนด์ สปำ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ
 ค่าทิปมัคุเทศก์ พนักงานขับรถ ในประเทศอิหร่าน และ หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
3 USD / ท่ำน สำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิน่ x 4 วัน = 12 USD
2 USD / ท่ำน สำหรับคนขับรถต่อวัน x 4 วัน = 8 USD
3 USD /ท่ำน ส ำหรับหัวหน้ำทัวร์ไทย x 6 วัน = 18 USD
รวมค่ำทิป 42 USD/ท่ำน หรือประมำณ 1,512 บำทไทย
ค่ำทิปอืน่ ๆ
ค่ำทิปม้ำทีเ่ มืองเพตร้ำ ท่ำนละ 3 USD / เทีย่ ว / ท่ำน
ค่ำทิปคนขับรถทีท่ ะเลทรำยวำดิรัม ท่ำนละ 2 USD / เที่ยว / ท่ำน
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***หมำยเหตุ**
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งใน
กรณีนี้ทาง บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัย
บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอืน่ ๆ ที่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาร้าย การสูญหาย
ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ
ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ามัน หรือ
ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกล่าว
เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
หากลูกค้าท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องชาระค่ามัดจาที่ 10,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานฑูตฯ เรียก
เก็บ

หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุไม่ตำกว่
่ ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำงและมีหน้ำเหลือไว้ประทับตรำไม่ตำกว่
่ ำ 2 หน้ำ
** กรณี ถือหนังสือเดินทำงต่ำงชำติ โปรดสอบถำมข้อมูลเพิม
่ เติม **

**ในกรณีทผี่ โู้ ดยสำร มีไฟล์ทเดินทำงภำยในประเทศหรือระหว่ำงประเทศ ทีเ่ กีย่ วข้องกับวันเดินทำงทีท่ ำ่ นได้
ทำกำรจองไว้กบั ทำงบริษทั ฯ กรุณำแจ้งให้กบั ทำงเจ้ำหน้ำทีท่ รำบ ก่อนกำรชำระเงินค่ำตัว๋ ดังกล่ำว ถ้ำเกิด
ข้อผิดพลำด ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรรับผิดชอบทุกกรณี**
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