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โดยสำยกำรบิน รอยัล จอร์แดนเนยีน แอร์ไลน ์
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21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ หน้าเคาน์เตอร์ สำยกำรบิน Royal Jordanian ช้ัน4 แถวQ1

พร้อมเจ้าหน้าท่ีและมัคคุเทศก์ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ 

 

 

 

 

 

 

 

00.30 น. เหินฟ้าสู่   กรุงอัมมำน ประเทศจอร์แดน โดยสายการบินแห่งชาติ Royal Jordanian เท่ียวบินท่ี  

RJ 181   เชิญท่านพักผ่อนอิสระบนเครื่อง (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 8.30 ช่ัวโมง) 

05.15 น. คณะเดินทางถึง สนำมบินนำนำชำติ QUEEN ALIA ณ กรุงอัมมำน ประเทศจอร์แดนหลังผ่านพิธีตรวจคน

เข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) 

น ำท่ำนเดินทำงไปยังโรงแรม เพื่อรับประทำนอำหำรเช้ำ 

น าท่านเดินทางสู่ เมือง มำดำบำ หรือ เมืองแห่งโมเสก ชมโบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จถูกสร้าง

ในราวปี ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์ ชมภำพแผนทีดิ่นแดนศักดิสทิธ์ิแห่งเยรซูำเลม  ตกแต่งโดยโมเสกสี

ต่างๆ ประมาณ 2.3 ล้านชิ้นแสดงถึงพ้ืนท่ีดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, เยรู

ซาเลม, แม่น้ าจอร์แดน, ทะเล 

เดดซี, เขาไซนาย, อียิปต์ ฯลฯ น าท่านเดินทาง ชม เมำท์เนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ท่ีตั้งอยู่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่า

น่าจะเป็นบริเวณท่ีเสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ผู้น าชาวยิวส์เดินทางจากอิยิปต์มายังเยรูซาเลม  ชม

พิพิธภัณฑ์ขนำดย่อม ภายในเก็บส่ิงของต่าง ๆ ท่ีขุดพบภายในบริเวณน้ี พร้อมท้ังมีภาพถ่ายต่าง ๆ 

ภาพถ่ายท่ีส าคัญคือภำพที่โป๊บ จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จมำแสวงบุญที่นี่และได้ประกำศให้เป็นดินแดน

ศักด์ิสิทธ์ิ ในปี ค.ศ. 2000ชมอนุสรณ์ไม้เท้ำศักด์ิสิทธ์แห่งโมเสส  ออกแบบเป็นลักษณะเป็นไม้เท้าใน

รูปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็นสัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู   เชิญถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวันท่ี

ท้องฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น้ าจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ได้จาก

จุดน้ีอย่างชัดเจน  

 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง สนำมบนิสวุรรณภมู ิ        

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง อมัมำน – มำดำบำ – เมำทเ์นโบ – เครคั – อควำบำ  
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เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน  ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถ่ิน 

บ่าย จากน้ันน าท่านสู่ เมืองเครคั ซึ่งตั้งอยู่บนท่ีราบสูงขนาดใหญ่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามข้าง

ทางระหว่างทางข้ึนสู่เขา โดยเฉพาะบริเวณท่ีถูกเรียกขานกันว่าเป็น “แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน” ชม 

ปรำสำทเครัคแห่งครูเสด (KERAK) สร้างในปี ค.ศ. 1142 โดย ผู้ปกครอง PAYEN LE BOUTIELLER 

ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสดและสร้างเพ่ือควบคุมเส้นทางท้ังทางเหนือและใต้และ

ใช้ในการต่อสู้ในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิมจนกระท่ังในปี ค.ศ. 1187 ได้ถูกเข้าท าลายโดยนักรบ

มุสลิมภายใต้การน าทัพของ ซาลาดิน (SALADIN)   น าท่านเดินทางสู่เมืองอควำบำ เมืองท่าและเมือง

ท่องเท่ียวตากอากาศท่ีส าคัญของประเทศจอร์แดนเป็นเมืองแห่งเดียวของประเทศจอร์แดนท่ีถูกประกาศให้

เป็นเมืองปลอดภาษี มีประชากรอาศัยราว 70,000 คน 

ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พัก (บุฟเฟ่ต์ INTERNATIONAL) 

น ำท่ำนเข้ำพักโรงแรม ระดับ 4 ดำว GOLDEN TULIP HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านลง เรือท้องกระจก  (GLASS BOAT) แล่นในทะเลแดง ทะเลท่ีมีน่านน้ าครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ 

ประเทศจอร์แดน, อิสราเอล, อิยิปต์และ ซาอุดิอาระเบีย ชมความใสของน้ าทะเล, ปะการัง, ปลาทะเลหลาก

ชนิด, เม่นทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ(ทะเลแดงเป็นทะเลแห่งประวัติสาสตร์ ท่ีได้มีการกล่าวขานในพระคัมภีร์

ของศาสนาคริสต์ว่าทะเลแห่งน้ีเป็นสถานท่ีโมเสสได้ท าอัศจรรย์โดยการชูไม้เท้าแหวกทะเลแดงเป็นทางเดิน

พาชาวอิสราเอลหนีให้รอดพ้นจากการตามล่าของทหารอิยิปต์เพ่ือจับไปเป็นทาสของอียิปต์ และจุดมุ่งหมาย

เพ่ือเดินทางไปสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาท่ีพระเป็นเจ้าทรงมอบให้กับชาวอิสราเอล น่ันคือก็คื อกรุงเยรู

ซาเลมในปัจจุบัน)  
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เทีย่ง (บริกำรอำหำรแบบบำร์บีคิว บฟุเฟต์บนเรอื พร้อมชมทัศนียภำพ และบรรยำกำศของทะเลแดง)  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรำยวำดิรัม (WADI RUM) ทะเลทรายแห่งน้ีในอดีตเป็นเส้นทางคาราวานจาก

ประเทศซาอุฯเดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน์(เคยเป็นท่ีอยู่อาศัยของชาวนาบาเทียนก่อนท่ีจะย้าย

ถ่ินฐานไปสร้างอาณาจักรอันย่ิงใหญ่ท่ีเมืองเพตร้า)ในศึกสงครามอาหรับรีโวลท์ระหว่างปีค.ศ. 1916–1918 

ทะเลทรายแห่งน้ีได้ถูกใช้เป็นฐานบัญชาการในการรบของนายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอว์เรนซ์และเจ้าชายไฟ

ซาลผู้น าแห่งชาวอาหรับร่วมรบกันขับไล่พวกออตโตมันท่ีเข้ามารุกรานเพ่ือครอบครองดินแดนและต่อมายัง

ได้ถูกใช้เป็นสถานท่ีจริงในการถ่ายท าภาพยนต์ฮอลลีวูดอันย่ิงใหญ่ในอดีตเรื่อง  “LAWRENCE OF 

ARABIA”  (และในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวัลออสการ์ได้ถึง 7 รางวัล และรางวัลจากสถาบันอื่นๆ 

มากกว่า 30 รางวัล น าแสดงโดย Peter O'Toole, Omar Sharif ฯลฯ)น าท่านน่ังรถกระบะเปิดหลังคารับ

บรรยาอากาศท่องทะเลทรายท่ีถูก กล่าวขานว่าสวยงามท่ีสุดของโลกแห่งหน่ีง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีส้ม

อมแดงอันเงียบสงบท่ีกว้างใหญ่ไพศาล (สีของเม็ดทราบน้ันปรับเปล่ียนไปตามแสงของดวงอาทิตย์)  ชม

น้ ำพุแห่งลอว์เรนซ์ สถานท่ีในอดีตนายทหาร ทีอี ลอว์เรนซ์ ทหารชาวอังกฤษใช้เป็นสถานท่ีพักและคิด

แผนการสู้รบกันพวกออตโตมัน   
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น าท่านท่องทะเลทรายต่อไปยัง ภเูขำคำซำรีชมภำพเขยีนแกะสลักก่อนประวติัศำสตร์ ท่ีเป็นภาพแกะสลัก

ของชาวนาบาเทียนท่ีแสดงถึงเรื่องราวในชีวิตประจ าวันต่างๆ และรูปภาพต่าง ๆ  ผ่านชมเต็นท์ชาวเบดูอินท่ี

อาศัยอยู่ในทะเลทราย (เปน็ธรรมเนยีมปฏบิัติในกำรใหท้ปิทำ่นละ 1 USD แก่คนขบัรถ) 

ค่ ำ พเิศษ!!!  ทำนอำหำรมื้อค่ ำรอบกองไฟกลำงทะเลทรำยในแคมป์ของชำวเบดูอนิ (อำหำรบฟุเฟต์่ พืน้เมือง) 

น ำทำ่นเขำ้พกัโรงแรม ระดับ 4 ดำว PETRA PANORAMA HOTEL หรือเทยีบเทำ่ 

 

 

เช้ำ  บริกำรอำหำร ณห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่าน ชมเมอืงเพตร้ำ (ได้รบักำรประกำศใหเ้ปน็มรดกโลกจำกองค์กำรยเูนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 

สิ่งมหัศจรรยข์องแห่งโลกใหม ่จำกกำรตัดสนิโดยกำรโหวตจำกบุคคลนบัลำ้นทัว่โลกในวนัมหัศจรรย ์07/ 

07/ 07)  

เมอืงเพตร้ำ มหานครสีดอกกุหลาบท่ีซ่อน

ตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส (WADI MUSA) 

มีประวัตศิาสตรอ์ันยาวนานหลายพันปีเคย

เป็นถ่ินท่ีอยู่อาศัยท้ังชาวอีโดไมท์จวบ

จนกระท่ังถึงยุครุ่งเรืองเฟ่ืองฟูในการเข้า

มาครอบครองดินแดนของชาวอาหรับเผ่า

เร่ร่อน นำบำเทียน ในช่วงระหว่าง 100 ปี 

ก่อนคริสตกาล – ปี ค.ศ 100 และได้เข้ามา

สร้างอาณาจักร, บ้านเมือง ฯลฯ จนกระท่ัง

ในปีค.ศ. 106 นครแห่งน้ีตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันท่ีน าโดย กษัตริยท์รำจัน และได้

ผนึกเมืองแห่งน้ีให้เป็นหน่ึงในอาณาจักรโรมันแห่งแหลมอาระเบียตะวันออก นครเพตรำ้ถึงคราวล่มสลาย

เม่ือหมดยุคของอาณาจักรโรมันท าให้ชาวเมืองน้ันละท้ิงบ้านเมืองจากกันไปหมดท้ิงให้เมืองแห่งน้ีรกร้างไป

พร้อมกับการพังทลายของเมืองหลังจากเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งจนสูญหายนับพันปีจวบจนในปี ค.ศ. 

1812 นักส ารวจเส้นทางชาวสวิส นาย โจฮันน์ ลุดวิก เบิร์กฮาดท์  ได้ค้นพบนครศิลาแห่งน้ี และน าไปเขียนใน

หนังสือชือ่TRAVEL IN SYRIA” จนท าให้เริ่มเป็นท่ีรู้จักกันอย่าแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน  
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น าท่าน ขี่มำ้ (รวมอยูใ่นค่ำบรกิำรแลว้ และเปน็ธรรมเนยีมที่ต้องมีค่ำทปิใหแ้ก่คนจูงม้ำทำ่นละ 3 USD ต่อ

ท่ำน ต่อเทีย่ว แต่ไมร่วมค่ำขีล่ำ, ขี่อฐู, รถมำ้ลำก ฯลฯ สนในกรุณำติดต่อที่หวัหน้ำทวัร)์ ประมาณ 800 

เมตรบนถนนทรายเพ่ือตรงเข้าสู่หน้าเมืองพร้อมชมทัศนียภาพรอบข้างท่ีเป็นภูเขาท้ังสองฝั่งน าท่านเดินเท้า

เข้าสู่ถนนเข้าเมืองSIQ เส้นทางมหัศจรรย์กว่า 1.5 กิโลเมตรท่ีเกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัด

เซาะของน้ าเม่ือหลายล้านปีก่อน เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชันท้ัง 2 ข้างคล้ายกับแคนยอน

น้อย ๆ และ ส่ิงก่อสร้าง รูปป้ันแกะสลัก ต่างๆ เช่น รูปป้ันเทพเจ้าต่างๆ, รูปกองคาราวานอูฐ, รูปชาวนาบา

เทียน, ท่อส่งล าเลียงน้ าเข้าสู่เมือง ฯลฯ สุดปลายทางของชอ่งเขาพบกับความสวยงามของ มหำวิหำร

ศักด์ิสทิธ์ิ เอล-คำซเนท์ (EL-KHAZNEH / TREASURY) สันนิษฐานว่าจะสร้างในราวศตวรรษท่ี1-2 โดย

ผู้ปกครองเมืองในเวลาน้ัน เป็นวิหารท่ีแกะสลักโดยเจาะเข้าไปในภูเขาสีชมพูท้ังลูก มีความสูง 40 เมตร และมี

ความกว้าง 28 เมตร วิหารแห่งน้ีได้ถูกออกแบบโดยได้รับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้าดว้ยกัน เช่น 

อิยิปต์, กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบด้วย 3 ห้อง คือ ห้องโถงใหญ่ตรงกลาง และ ห้องเล็กทาง

ด้านซ้ายและขวาเดิมทีถูกเชื่อว่าเป็นท่ีเก็บขุมทรัพย์สมบัติของฟาโรห์อิยิปต์  แต่ภายหลังได้มีการขุดพบ

ทางเข้าหลุมฝังศพท่ีหน้าวิหารแห่งน้ี ท าให้นักประวัตศิาสตร์และนักโบราณคดีได้ลงความเห็นตรงกันว่า 

น่าจะสร้างข้ึนเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองให้กับผู้ปกครองเมือง, ใช้เป็นสถานท่ีท าพิธีกรรมทางศาสนา และเป็น

สุสานฝังศพของผู้ปกครองเมืองและเครือญาติ  เดิมชมสุสานต่างๆ ของชาวนาบาเทียน, สุสานกษัตริย์ ฯลฯ 

ชมโรงละครโรมนั (ROMAN THEATRE) ท่ีแกะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบท่ีน่ังเท่ากันและมีความสมดุลย์

ได้อย่างน่าท่ึง สันนิษฐานเดิมทีสร้างโดยชาวนาบาเทียน ตอ่มาในสมัยท่ีโรมันเข้ามาปกครอง ไดต้่อเติมและ

สร้างเพ่ิมเติม มีท่ีน่ัง 32 แถว จุผู้ชมได้ประมาณ 3,000 คน / อิสระในการเดินชมและถ่ายรูปภายในเมืองเพต

ร้า 
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เทีย่ง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรท้องถ่ิน 

บ่าย  น าท่านเดินทางกลับ สู่กรงุอมัมำน / ระหว่างทางแวะซื้อของท่ีระลึกพ้ืนเมืองต่างๆ ในร้านค้าท้องถ่ิน  

ค่ ำ  บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำรจีนทอ้งถ่ิน 

น ำทำ่นเขำ้พกัโรงแรมระดับ 4 ดำว GOLDEN TULIP GRAND PALACE หรือเทยีบเท่ำ 

 

 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินทางไปยังเมืองอัจลุน อยู่ทางด้านเหนือของเมืองเจอราชไปเล็กน้อย เมืองท่ีตั้งอยู่บนภูเขาสูงท่ี

ห้อมล้อมไปด้วยป่าต้นสน และต้นมะกอกชมปรำสำทแห่งเมืองอัจลุน ถูกสร้างโดยพวกนักรบมุสลิม ในปี 

ค.ศ. 1184-1185 ใช้เป็นป้อมทหารในการต่อสู้รบกับพวกนักรบครูเสด และในปี ค.ศ. 1260 ถูกเข้าท าลาย

โดยกองทัพมองโกลส์ เดินทำงสู่นครเจอรำช 

 

 

 

 

 

 

ชม นครเจอรำช (JERASH) หรือเมืองพนัเสำ เป็นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันย่ิงใหญ่ของ

อาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่าเมืองน้ีน่าจะถูกสร้างในราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมือง

แห่งน้ีชื่อว่า ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งน้ีได้ถูกแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ท าลาย และถูกฝังกลบโดยทรายหลังจาก

น้ันก็ได้สูญหายไปเป็นนับพันปี  ชมซุ้มประตูกษตัรยเ์ฮเดรยีน และ สนำมแขง่มำ้ฮิปโปโดรม น าท่านเดินเข้า

ประตูทำงทศิใต้ชม โอวัลพลำซ่ำ สถานท่ีชุมนุม พบปะ สังสรรค์ของชาวเมือง, วิหำรเทพซีอุส ฯลฯโรงละคร

ทำงทิศใต้ (สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92)จุผู้ชมได้ถึง 3,000 คน มีจุดเสียงสะท้อนตรงกลางโรงละคร  

วนัทีห่ำ้ ของกำรเดนิทำง เพตรำ – กรงุอมัมำน        
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เชิญทดสอบกับความอัศจรรย์ เพียงพูดเบา ๆ  ก็จะมีเสียงสะท้อนก้องเข้ามาในหูของเรา  ชม.. วิหำรเทพี

อำร์เทมิส เป็นเทพีประจ าเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างข้ึนพ่ือใช้เป็นสถานท่ีส าหรับท าพิธี

บวงสรวง และบูชายัญต่อเทพีองค์น้ี แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นในน าท่านเดินเข้ำ สู่ ถนนคำร์

โด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักท่ีใช้เข้า-ออกเมืองแห่งน้ี บนถนนน้ันยังมีริ้วรอยทางของล้อรถม้า, 

ฝาท่อระบายน้ า, ซุ้มโคมไฟ, บ่อน้ าดื่มของม้า ชม.. น้ ำพุใจกลำงเมือง (NYMPHAEUM) สร้างในราวปี 

ค.ศ. 191 เพ่ืออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็นท่ีนับถือของชาวเมืองแห่งน้ี มีท่ีพ่นน้ าเป็นรูปหัวสิงโตท้ัง

เจ็ด และตกแต่งด้วยเทพต่างๆ ประจ าซุ้มด้านบนของน้ าพุ ฯลฯน าท่านเดินทางกลับกรุงอัมมาน ให้ท่านได้

อิสระกับการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าท่ีระลึกในห้างสรรพสินค้าท้องถ่ิน 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน  ณ ภัตตำคำร ภำยในเมืองเจอรำช 

น าท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (DEAD SEA) 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย ทะเลเดดซี ทะเลท่ีถูกบันทึกลงในหนังสือ กินเนสส์ ว่า เป็นจุดท่ีต่ าท่ีสุดในโลก ต่ ากว่าระดับน้ าทะเลถึง 400 

เมตร และ มีความเค็มท่ีสุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซนต์ของน้ าทะเลท่ัวไป ท าให้ไม่มีส่ิงมีชีวิตใดเลยอาศัย

อยู่ได้ในท้องทะเลแห่งน้ี  เชิญท่านอิสระในการลงเล่นน้ าทะเลและพิสูจน์ ความจริงว่าท่านลอยตัวได้จริง

หรือไม่  

(กำรลงเล่นน้ ำในทะเลนัน้มวีิธีขั้นตอนกำรลงเลน่ และข้อควรระวงัต่ำง  ๆควรฟงัค ำแนะน ำจำกมัคคุเทศก์

ท้องถ่ินและหวัหน้ำทวัร)์ ได้เวลำอันสมควรเดินทำงกลับสูก่รุงอมัมำน 

ค่ ำ  บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำรทอ้งถ่ิน 

น ำทำ่นเขำ้พกัโรงแรม G.T. GRAND PALACE ระดับ 4 หรือเทยีบเท่ำ 
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เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมานเมืองหลวงท่ีตั้งอยู่บนภูเขา7ลูกและมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 

6,000 ปี ผ่านชมย่านเมืองเก่า,เมืองใหม่,ย่านธุรกิจ,ตลาดใจกลางเมือง,ย่านคนรวย ฯลฯ  

ข้ึน ชมป้อมปรำกำรแห่งกรุงอัมมำน (CITDAEL) ถูกสร้างข้ึนเพ่ือเป็นจุดสังเกตเหตุบ้าน การเมืองต่าง ๆ

รอบเมือง เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของเมืองแห่งน้ี โดยมีฉากหลังเป็นโรงละครโรมนัท่ีมี

ขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศจอร์แดนจุผู้ชมได้ถึง 6,000 คน และตึกรามบ้านช่องท่ีตั้งอยู่บนภูเขาสูง อันแปลก

ตาย่ิงนักท่ีสันนิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างข้ึนระหว่างปี ค.ศ. 161–180 ในสมัยโรมัน พระรำชวงัเก่ำอุมเมยำด 

สร้างข้ึนในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผู้น าชาวมุสลิม ของราชวงศ์ ในสมัยมุสลิมได้เข้ามาปกครองประเทศ

จอร์แดนซึ่งภายในประกอบห้องท างาน,ห้องรับแขกฯลฯผ่าน ชมพระรำชวงัของพระมหำกษตัรยิ์อับดุลลำห์

ที่สอง (RAGHADAN PALACE), ท่ีตั้งอยู่บนภูเขามีท าเลท่ีสวยงามมากท่ีสุดในกรุงอัมมาน และมีทหารคอย

เฝ้าดูแลตรวจตราอย่างเข้มงวด 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรท้องถ่ิน 

บ่าย น าท่านเดินทางไปทางทิศตะวันออกของ

กรุงอัมมานมุ่งหน้าไปทางชายแดน

ประเทศอิรักและซาอุดิอาระเบียเพ่ือชม

โรงอำบน้ ำอัมรำอัครสถานบันเทิง

ส าหรับกองคาราวานท่ีจะเดินทางจาก

ซาอุดิอาระเบีย ไปยัง ดามัสกัส หรือ 

อียิปต์ และแวะพักค้างคืนในบริเวณน้ี

พร้อมชมภาพวาดศิลปะแบบเฟรสโก

(FRESCO)1ใน3มรดกโลกของประเทศ 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง ปอ้มปรำกำรกรงุอมัมำน – กลุม่ปรำสำทในทะเลทรำย    
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จอร์แดนทางศิลปะ ท่ีหาดูได้ยากมากในปัจจุบัน เป็นภาพท่ีเขียนวาดเรื่องราวเก่ียวกับข้ันตอนการสร้าง

สถานท่ีแห่งน้ี, การล่าสัตว์, นางร า ฯลฯ ภายในประกอบไปด้วย ห้องเปล่ียนเส้ือผ้า, ห้องอาบน้ าอุ่น, ห้องอบ

ไอน้ า และ ห้องนอนพักผ่อน ชมป้อมอำซรัก สร้างข้ึนโดยหินภูเขาไฟสีด าท้ังหมดในสมัยโรมันป้อมแห่งน้ีได้

เป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไปคือเป็นศูนย์บัญชาการกองทัพของชาวอาหรับในสมัยน้ัน น าโดย น ายทห า ร

ชาวอังกฤษ ทีอีลอเรนท์ หรือท่ีชาวโลกรู้จักกันในนามของ ลอเรนท์ ออฟ อาระเบียในการท า ศึก

สงครำมโลกอำหรับ (THE ARAB REVOLT ในระหว่างปี ค.ศ. 1916–1918) เป็นการต่อสู้ของชาวอาหรับ

ท่ีต่อต้านการเข้ามารุกรานแผ่นดินของชาวออตโตมัน ชมปรำสำทคำรำนำ สร้างข้ีนเพ่ือใช้เป็นท่ีพักของกอง

คาราวานท่ีหยุดพักระหว่างการเดินทางภายในประกอบด้วยห้องพักจ านวน 61 ห้อง แบ่งเป็น 2 ชั้น และยังมี

คอกท่ีอยู่อาศัยของม้าและอูฐได้เวลาอันสมควนน าท่านเดินทางกลับสู่กรุงอัมมาน  

ค่ ำ บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำรท้องถ่ิน / เดินทำงกลับสู่สนำมบิน 

 

 

01.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย ด้วยสายการบิน โรยัลจอร์แดนเนี่ยล เที่ยวบินที่ RJ180 

14.25 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...สวัสดี 

 

 

 

หมำยเหตุ  

 ก ำหนดกำรเดินทำงอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงได้เพือ่ควำมเหมำะสม ทัง้นีท้ำงบรษิทัฯ จะยึดถือควำมปลอดภัยเปน็

หลัก 

 กรณเีดินทำงไมถึ่ง 15 ทำ่น ไม่มหีวัหนำ้ทวัร์จำกเมอืงไทย  

 กรณเีดินทำง 10 ท่ำน และต้องกำรหวัหน้ำทวัร์จำกเมืองไทย จ่ำยเพิม่ ทำ่นละ 3,500 บำท 

 

 

** กรณมีไีฟลท์เดินทำงต่อหลงัจำกกรุป๊กลับมำทนัทีกรณุำแจ้งเจ้ำหน้ำทีเ่พือ่ควำมสะดวกในกำรเดินทำงของท่ำน**  

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่จด็ของกำรเดนิทำง ปอ้มปรำกำรกรงุอมัมำน – กลุม่ปรำสำทในทะเลทรำย    
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วันเดินทำง รำคำผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น) 

รำคำเดก็เสริมเตยีง 

(พกักับผูใ้หญ ่2 ทำ่น) 

รำคำเดก็ไมเ่สรมิเตยีง 

(พกักับผูใ้หญ ่2 ทำ่น) 

พกัเดยีว

เพิม่ 

28 ม.ค.-3 ก.พ. / 10-16 

ก.พ. / 24 ก.พ.-2 ม.ีค. / 

17-23 ม.ีค. / 24-30 ม.ีค. / 

5-11 เม.ย. 

62,888 60,888 58,888 6,500 

10-16 เม.ย. / 11-17 เม.ย. / 

12-18 เม.ย. / 13-19 เม.ย. 
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 

 

กำรช ำระเงนิ  

งวดที ่1 : ส ำรองทีน่ั่งจ่ำย 15, 000 บำท/ทำ่น ภำยใน 3 วนัหลังมีกำรยนืยนักรุป๊เดินทำงแนน่อนพร้อมสง่รำยช่ือและหนำ้

พำสปอร์ตผู้ที่จะเดินทำงทันท ี

งวดที ่2 : ช ำระสว่นทีเ่หลอื 15 วนั ลว่งหน้ำก่อนออกเดินทำง 

กำรยกเลกิ 

ยกเลิกหลังจำกวำงเงินมัดจ ำ บริษัทฯจะคิดค่ำใช้จ่ำยทีเ่กิดขึ้นจรงิ ณ วันนั้น ที่ไม่สำมำรถคืนเงินได้ (ตัวอย่ำงเช่น ค่ำต๋ัว

เครื่องบิน, ค่ำวีซ่ำ, ค่ำมัดจ ำห้องพัก เป็นต้น)  

ยกเลิกหลังจำกจ่ำยเงินเต็มจ ำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 

เอกสำรประกอบขอวีซ่ำเข้ำประเทศจอร์แดน 

- Scan file หนังสือเดินทำงไทยที่มีอำยุในวันเดินทำงมำกกว่ำ 6 เดือน และมีหน้ำว่ำงมำกกว่ำ 2 หน้ำ  

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการแห่งชาติ โรยัลจอร์แดนเน่ียล ชั้นประหยัด  

ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขับรถท่ีช านาญเส้นทาง  

ค่าท่ีพักห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรม ตามท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 3 คืน  

ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
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ค่าบัตรเข้าชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 

ค่าวีซ่าประเทศจอร์แดน (ไม่เสียค่ำวีซ่ำในกรณีเดินทำงเป็นหมู่คณะ > มำกกว่ำ 7 ท่ำนขึ้นไป) 

ค่าบริการน าทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์ 

ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม) 

ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (หมำยเหตุ: ค่ำประกัน

อุบิติเหตุส ำหรบัเด็กที่มอีำยุนอ้ยกวำ่ 2 ปี และ ผู้ใหญอ่ำยมุำกกวำ่ 70 ปี ทำงบรษิทัประกันฯจะชดใช้ค่ำสนิไหมทดแทน

เพียงครึ่งหนึ่งของสัญญำฯ) 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 

ค่าจัดท าหนังสือเดินทาง 

ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% ฯลฯ 

ค่ำเช่ำผ้ำเช็ดตัวและค่ำเช่ำตู้ล็อคเกอร์ ที่โรงแรม เดดซี รีสอร์ท แอนด์ สปำ 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

ค่าอาหารและเครื่องดื่มส่ังพิเศษ นอกเหนือรายการ 

ค่าข่ีลา, ข่ีอูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ  

 ค่าทิปมัคุเทศก์ พนักงานขับรถ ในประเทศอิหร่าน และ หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย  

3 USD / ทำ่น ส ำหรบัมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน x 4 วนั = 12 USD 

2 USD / ท่ำน ส ำหรบัคนขบัรถต่อวัน x 4 วนั = 8 USD 

3 USD /ท่ำน ส ำหรบัหวัหน้ำทวัรไ์ทย x 6 วนั = 18 USD 

รวมค่ำทปิ 42 USD/ท่ำน หรือประมำณ 1,512 บำทไทย 

 

ค่ำทปิอืน่  ๆ 

ค่ำทปิม้ำทีเ่มอืงเพตร้ำ ท่ำนละ 3 USD / เทีย่ว / ท่ำน  

ค่ำทปิคนขับรถทีท่ะเลทรำยวำดิรัม ท่ำนละ 2  USD / เที่ยว / ท่ำน  
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***หมำยเหตุ** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน  ซึ่งใน

กรณีน้ีทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะ

ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัย

บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอืน่ ๆ ท่ีนอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย 

ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน ตามอัตราค่าน้ ามัน หรือ 

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกล่าว 

เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

หากลูกค้าท่านใด ย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องช าระค่ามัดจ าท่ี 10,000 บาท และค่าวีซ่าตามท่ีสถานฑูตฯ เรียก

เก็บ 

 

 

หนงัสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยไุมต่่ ำกวำ่ 6 เดอืน นบัจำกวนัเดนิทำงและมหีนำ้เหลอืไวป้ระทบัตรำไมต่่ ำกวำ่ 2 หนำ้ 

** กรณ ีถอืหนงัสอืเดนิทำงตำ่งชำต ิโปรดสอบถำมขอ้มลูเพิม่เตมิ ** 

 

 

 

**ในกรณทีีผู่โ้ดยสำร มไีฟลท์เดนิทำงภำยในประเทศหรอืระหวำ่งประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทำงทีท่ำ่นได้

ท ำกำรจองไวก้บัทำงบรษิทัฯ กรณุำแจง้ใหก้บัทำงเจำ้หนำ้ทีท่รำบ กอ่นกำรช ำระเงนิคำ่ตัว๋ดงักลำ่ว ถำ้เกดิ

ขอ้ผดิพลำด ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรรบัผดิชอบทกุกรณ*ี* 
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