
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1 

           รหสัโปรแกรมทวัร ์  JORDAN 8D5N JUL-OCT17-QR-W02 

 
 

มนตเ์สน่ห ์จอรแ์ดน 

จุดเด่น 

 
 ชม เมอืงมาดาบา ชมโบสถก์รกี-ออโธดอกซแ์หง่เซนตจ์อรจ์, ภาพแผน่ดนิศกัดิส์ทิธ ิแ์หง่เยรูซาเลม 

 ชม เมาทเ์นโบ ชม พพิธิภณัฑข์นาดยอ่ม ทีเ่ก็บภาพถ่ายส าคญั ๆ มากมาย   

 ชม อนุสรณไ์มเ้ทา้ศกัดิส์ทิธ ิแ์หง่โมเสส 

 ชม ประสาทเครคัแหง่ครูเสด  

 ลอ่งเรอืกระจก ในทะเลแดง พรอ้ม บฟุเฟตบ์าบคีวิบนเรอื 

 ชม ทะเลทรายวาดริมั  
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 ชม เมอืงเพตรา้ กจิกรรมขีม่า้ ชม มหาวหิารศกัดิส์ทิธ ิ ์เอล-คาซเนท ์ชม โรงละครโรมนั 

 ชม ปราสาทแหง่เมอืงอจัลนุ ชม นครเจอราช หรอืเมอืงพันเสา ชม วหิารเทพอีารเ์ทมสิ 

 ชม ทะเลสาบเดดซ ีอสิระลงเลน่น ้า 

 ชม ป้อมปราการกรุงอมัมาน, ชม พระราชวงัของพระมหากษตัรยิอ์บัดุลลาหท์ี ่2, ชม โรงอาบน า้อมัรา 

 ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงคณุภาพ 
 

ชื่อโปรแกรม มนตเ์สน่ห ์จอรแ์ดน   
จ านวน 8 วนั 5 คนื 

 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ  

 

22:30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ 8 เคาน์เตอร ์P สาย
การบิน  QATAR AIRWAYS โดยมีเจ า้หนา้ที่ของบริษัทฯ  คอยใหก้ารตอ้น รับ ภายใตช้ื่อ  JORDAN 

VACATION 

 

วนัที ่2 โดฮา - มาดาบา  

 
02:05 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร ์โดยเทีย่วบนิที ่QR837 

 
04:45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร ์(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

 
08:25 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน กรุงฮมัมาน ประเทศจอรแ์ดน โดยเทีย่วบนิที ่QR402 

 

11:15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน นานาชาต ิQueen Alia กรุงอมัมาน หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมาดาบา Madaba เป็นเมอืงในดนิแดนศักดิส์ทิธิเ์ยรูซาเล็ม The Holy Land และเป็น

เมอืงทีม่ชี ือ่เรยีกอกีชือ่นงึวา่ เมอืงแห่งโมเสก ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกเฉยีงใตข้องกรุงอมัมาน ไปราว 33 กโิลเมตร 

ถอืเป็นเมอืงส าคัญในสมัยอดตีโรมัน ทัง้เป็นเมอืงส าคัญทีอ่ยู่บนเสน้ทางโบราณทีม่ชี ือ่เสยีง และเป็นศนูยก์ลาง
การท าโมเสก ชม โบสถก์รกี-ออโธดอกซแ์หง่เซนตจ์อรจ์ ถูกสรา้งในราวปี ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน ์ชม 

ภาพแผนทีด่นิแดนศกัดิส์ทิธ ิแ์หง่เยรูซาเลม ทีต่กแตง่ดว้ยโมเสกส ี
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ต่างๆ ประมาณ 2.3 ลา้นชิน้ แสดงถงึพื้นทีด่นิแดนนศักดิส์ทิธิ์ต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดเิตอร์เรเนียน, เยรู

ซาเลม, แม่น ้าจอร์แดน, ทะเลเดดซ,ี เขาไซนาย, อยีปิต ์ฯลฯ น าท่านเดนิทาง ชม เมาทเ์นโบ Mount Beno 
ดนิแดนศักดิส์ทิธิท์ ี่ตัง้อยู่บนเขา ทีเ่ชือ่กันว่าน่าจะเป็นบริเวณทีเ่สยีชวีติและฝังศพของโมเสส ผูน้ าชาวยิวส์

เดนิทางจากอยิปิตม์ายัง เยรูซาเลม ชมพพิธิภัณฑข์นาดย่อม 
ภายในเก็บสิง่ของต่างๆ ทีขุ่ดพบภายในบริเวณนี้ พรอ้มทัง้มี

ภาพถ่ายตา่งๆ ทีส่ าคัญ เชน่ ภาพโป๊บ จอหน์ ปอลที ่2 เสด็จ

มาแสวงบญุทีน่ี่ และไดรั้บประกาศใหเ้ป็นดนิแดนศักดิส์ทิธิใ์น
ปี ค.ศ. 2000 ชม อนุสรณ์ไม้เทา้ศกัดิส์ทิธ ิแ์ห่งโมเสส 

ออกแบบเป็นลักษณะไมเ้ทา้ในรูปแบบไมก้างเขน โดยอุทศิ
เป็นสญัลักษณ์ของโมเสส และพระเยซ ูถ่ายภาพ ณ จุดชมววิ 

โดยในวันที่ทอ้งฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น ้ า

จอรแ์ดน, ทะเลเดดซ,ี เมอืงเจอรโิก และประเทศอิส้ระเอล ได ้
จากจดุนีอ้ยา่งชดัเจน  

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

  
ทีพ่กั  GRAND HOTEL MADABA 4* หรอืเทยีบเทา่  

 

           

วนัที ่3 มาดาบา - เครคั - อคาบา  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเครคั Kerak ซึง่ตัง้อยู่บนทีร่าบสูง
ขนาดใหญ่ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์อันงดงามขา้ง

ทางระหว่างทางขึน้สูเ่ขา โดยเฉพาะบรเิวณทีถู่กเรียกขานกัน
วา่ เป็น แกรนดแ์คนยอนแหง่จอรแ์ดน ชม ปราสาทเครคัแหง่

ครูเสด Kerak Castle สรา้งในปี ค.ศ.1142 โดย ผูป้กครอง 

Payen Le Boutieller ในอดตีเป็นเมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่
ของนักรบครูเสด และสรา้งเพื่อควบคุมเสน้ทางทัง้ทางเหนือ

และทางใต ้และใชใ้นการต่อสูใ้นสงครามครูเสดกับกองทัพ
มุสลมิ จนกระทั่งในปี ค.ศ.1187 ไดถู้กเขา้ท าลายโดยนักรบ

มสุลมิภายใตก้ารน าทพัของ ชาลาดนิ Saladin 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอคาบา Aqaba เมอืงท่าและเมอืงท่องเทีย่วตากอากาศทีส่ าคัญของประเทศจอร์แดน 

เป็นเมอืงแห่งเดยีวของประเทศจอรแ์ดนทีถู่กประกาศใหเ้ป็นเมอืงปลอดภาษี มปีระชากรอาศัยราว 70,000 คน 

แวะถา่ยภาพกบัสถานทีท่อ่งเทีย่วส าคญั  
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั (เมนูบุฟเฟต ์International) 
 

ทีพ่กั  AQABA GULF HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่             

                                       

วนัที ่4 อคาบา - ลอ่งเรอืทอ้งกระจก - ทะเลทรายวาดริมั 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านลง เรือทอ้งกระจก Glass Boat แล่นในทะเลแดง 
ทะเลทีม่น่ีานน ้าครอบคลุมถงึ 4 ประเทศ คอื ประเทศจอร์แดน, 

อสิราเอล, อยิปิต ์และ ซาอุดอิาระเบยี ชมความใสของน ้าทะเล 
ปะการัง ปลาทะเล หลากหลายชนิด (ทะเลแดงเป็นทะเลแห่ง

ประวัตศิาสตร์ ทีไ่ดม้ีการกล่าวขานไวใ้นพระคัมภีร์ของศาสนา

ครสิตว์่าทะเลแห่งนี้เป็นสถานทีโ่มเสสไดท้ าอัศจรรยโ์ดยการชู
ไมเ้ทา้แหวกทะเลแดง เป็นทางเดนิพาชาวอสิราเอลหนีใหร้อด

พน้จากการตามลา่ของทหารอยิปิตเ์พือ่จับไปเป็นทาสของอยิปิต ์
และจุดมุ่งหมายเพื่อเดนิทางไปสูแ่ผ่นดนิแห่งพันธสญัญาทีพ่ระ

เป็นเจา้ทรงมอบใหก้บัชาวอสิราเอล น่ันคอื กรุงเยรูซาเลมในปัจจบุนั) 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (เมนูบารบ์คีวิบุฟเฟตบ์นเรอื พรอ้มชมทศันยีภาพ และบรรยากาศของทะเลแดง) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลทรายวาดริมั Wadi Rum ทะเลทราย
แห่งนี้ในอดตีเป็นเสน้ทางคาราวานจากประเทศซาอุดอารเบยี 

เดนิทางไปยังประเทศซเีรยีและปาเลสไตน์ (เคยเป็นทีอ่ยู่อาศัย
ของชาวนาบาเทยีน กอ่นทีจ่ะยา้ยถิน่ฐานไปสรา้งอาณาจักรอัน

ยิง่ใหญ่ทีเ่มืองเพตรา้) ในศกึสงครามอาหรับรีโวลทร์ะหว่างปี 

ค.ศ.1916-1918 ทะเลทรายแห่งนี้ไดถู้กใชเ้ป็นฐานบัญชาการ
ในการรบของนายทหารชาวอังกฤษ ทอี ีลอวเ์รนซ ์และเจา้ชาย

ไฟซาลผูน้ าแห่งชาวอาหรับร่วมรบกัน ขับไชพ่วกออตโตมันที่
เขา้มารุกรานเพื่อครอบครองดนิแดนและต่อมายังไดถู้กใชเ้ป็น

สถานทีจ่รงิในการถ่ายท าภาพยนตฮ์อลลวีดูอันยิง่ใหญ่ใน อดตี

เรื่อง Lawrence of Arabia จากนั้น น าท่าน น ัง่รถกระบะเปิด
หลงัคา รับบรรยากาศท่องทะเลทราย ที่ถูกกล่าวขานว่า

สวยงามทีส่ดุของโลกแห่งหนึ่ง ดว้ยเม็ดทราบทีล่ะเอยีดสสีม้
อมแดงอันเงยีบสงบทีก่วา้งใหญ่ไพศาล (สขีองเม็ดทรายนั้น

ปรับเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย์) ชม น ้าพุแห่ง
ลอวเ์รนซ ์สถานทีใ่นอดตีนายทหาร ทอี ีลอวเ์รนซ ์ทหารชาว

อังกฤษไดใ้ชเ้ป็นสถานทีพั่กและคดิแผนในการสูร้บกับพวก

ออตโตมัน จากนัน้ น าท่านทอ่งทะเลทรายตอ่ไปยัง ภูเขาคา
ซารี ชมภาพเขียนแกะสลักก่อนประวัติศาสตร์ ที่เป็นภาพ

แกะสลักของชาวนาบาเทียน ที่แสดงถึง เ รื่ อง ราวใน
ชวีติประจ าวนัตา่งๆ และรูปภาพตา่งๆ ผา่นชมเต๊นทช์าวเบดอูนิ 

ทีอ่าศัยอยู่ในทะเบทราย (เป็นธรรมเนยีมปฏบิตัใินการให้

ทปิทา่นละ 1 USD แกค่นขบัรถ) 
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ค า่ บรกิารอาหารค า่ รอบกองไฟ กลางทะเลทรายในแคมป์ของชาวเบดอูนิ (เมนูบุฟเฟต ์พืน้เมอืง) 

 

ทีพ่กั  PANORAMA HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่         

  

วนัที ่5 นครเพตรา้ - กรุงอมัมาน 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเพตรา้ Petra (ไดรั้บการประกาศให ้

เป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกปี ค.ศ. 198555 และ 1 ใน 7 

สิง่มหัศจรรยข์องโลกใหม่ จากการตัดสนิใจโดยการโหวตจาก
บุคคลนับลา้นทั่วโลกในวันมหัศจรรย์ 07/07/07) มหานครสี

ดอกกุหลาบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส Wadi Musa มี
ประวัตศิาสตร์อันยาวนานหลายพันปี เคยเป็นถิน่ทีอ่ยู่อาศัยทัง้

ชาวอีโดไมท์ จวบจนกระทั่งยุครุ่งเรืองเฟ่ืองฟูในการเขา้มา
ครอบครองดนิแดนของชาวอาหรับเผา่เร่ร่อนนาบาเทยีน ในชว่ง

ระหว่าง 100 ปี ก่อนคริสตกาล - ปี ค.ศ. 100 และไดเ้ขา้มา

สรา้งอาณาจักร, บา้นเมอืง จนกระทั่งในปี ค.ศ 106 นครแห่งนี้
ตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของอาณาจักรโรมันที่น าโดย 

กษัตรยิท์ราจัน และไดผ้นกึเมอืงแห่งนี้ใหเ้ป็นหนึง่ในอาณาจักร
โรมันแห่งแหลมอาระเบยีตะวันออก น าท่าน ขีม่า้ (รวมอยูใ่น

คา่บรกิารแลว้ และเป็นธรรมเนยีมทีต่อ้งมคีา่ทปิใหแ้กค่น

จูงมา้ทา่นละ 3 USD ตอ่ทา่น ตอ่เทีย่ว แตไ่ม่รวมคา่ขีล่า, 
ขีอู่ฐ, รถมา้ลาก กรุณาตดิต่อหวัหนา้ทวัร)์ ประมาณ 800 

เมตร บนถนนทรายเพื่อตครงเขา้สู่หนา้เมือง พรอ้มชม
ทัศนียภาพรอบขา้งที่เป็นภูเขาทัง้สองฝ่ังที่มีรูปร่างหนา้ตา

ตา่งกนัออกไป น าทา่นเขา้สูถ่นนเพือ่เขา้สู ่เมอืง SIQ เสน้ทาง
มหัศจรรยก์วา่  1.5 กโิลเมตร ทีเ่กดิจากการแยกตัวของเปลอืง

โลกและการซัดเซาะของน ้าเมือ่หลายลา้นปีกอ่น เดนิชมความ

สวยงามของผาหนิสชีมพู สูงชันทัง้ 2 ขา้งคลา้ยกับแคนยอน
นอ้ยๆ และสิง่กอ่สรา้งรูปปัน้แกะสลกัตา่งๆ มหาวหิารศกัดิส์ทิธ ิ ์

เอล-คาซเนท ์(El-Khazneh / Treasury) สนันิษฐานว่าจะ
สรา้งในราว ศตวรรษที ่1-2 โดยผูป้กครองเมอืงในเวลานัน้เป็น

วหิารทีแ่กะสลัก โดยเจาะเขา้ไปในภูเขาสชีมพูทัง้ลกู มคีวามสงู 

40 เมตร และมคีวามกวา้ง 28 เมตร วหิารแห่งนี้ไดถู้กออกแบบ
โดยไดรั้บอทิธพิลศลิปะของหลายชาตเิขา้ดว้ยกัน เชน่ อยิปิต,์ 

กรกี, นาบาเทยีน ฯลฯ ภายในประกอบดว้ย 3 หอ้ง คอื หอ้งโถง
ใหญ่ ตรงกลาง และหอ้งเล็กทางดา้นซา้ยและขวา เดมิทถีกูเชือ่

วา่เป็นทีเ่ก็บขมุทรัพยส์มบตัขิองฟาโรห ์อยิปิต ์

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรุงอมัมาน ระหวา่งทางแวะซือ้สนิคา้พืน้เมอืง และของทีร่ะลกึตา่งๆ 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 

ทีพ่กั  G.T. GRAND PALACE HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่6 อจัลนุ - เมอืงกรกี - โรมนัเจอราช - ทะเลเดตซ ี

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางไปยัง เมอืงอจัลนุ Ajloun อยูท่างตอนเหนอืของเมอืงเจอราชไปเล็กนอ้ย เมอืงทีต่ัง้อยูบ่นภูเขา

สงู ทีห่อ้มลอ้มไปดว้ยป่าตน้สน และตน้มะกอก ชม ปราสาทแหง่เมอืงอจัลุน ถกูสรา้งโดยพวกนักรบมสุลมิ ในปี 
ค.ศ. 1184-1185 ใชเ้ป็นป้อมทหารในการสูร้บกับพวกนักรบครู

เสด และในปี ค.ศ. 1260 ถูกเขา้ท าลายโดยกองทัพมองโกลส ์
น าท่านเดนิทางขึน้สู่ทางเหนือของประเทศจอร์แดน เพื่อชม 

นครเจอราช Jerash หรอื เมอืงพนัเสา เป็นอดตี 1 ใน 10 หัว

เมอืงเอกตะวันออกอนัยิง่ใหญข่องอาณาจักรโรมัน สนันษิฐานวา่
เมอืงนี้น่าจะถูกใช ้สรา้งในราว 200-100 ปีกอ่นครสิตกาล เดมิที

ในอดีตเมืองแห่งนี้ช ื่อว่า ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งนี้ไดถู้ก
แผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่ท าลาย และถูกฝังกลบโดยทรายหลังจาก

นัน้ก็ไดส้ญูหายไปเป็นนับพันปี ชม ซุม้ประตูกษตัรยิเ์ฮเดรยีน 

และ สนามแขง่มา้ฮปิโปโดรม น าท่านเดนิทางเขา้ประตูทาง
ทิศใต ้ชม โอวาฟอร ัม่ สถานที่ชุมนุม พบปะ สังสรรค์ของ

ชาวเมือง, วหิารเทพซอีุส, โรงละครทางทศิใต ้(สรา้งในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผูช้มไดถ้งึ 3,000 คน มจีุดเสยีง
สะทอ้นตรงกลางโรงละคร เชญิทดสอบกับความอัศจรรยเ์พยีงพูดเบา ๆ ก็จะมเีสยีงสะทอ้นกอ้งมาเขา้หูของเรา) 

ชม วหิารเทพอีารเ์ทมสิ เป็นเทพปีระจ าเมอืงเจอราช สรา้งใน

ราวปี ค.ศ. 150 สรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรับพธิบีวงสรวง 
และบชูายัญตอ่เทพอีงคน์ี้ แบง่เป็น 3 ชัน้ คอื ชัน้นอก ชัน้กลาง 

ชัน้ใน น าท่านเดนิเขา้สู่ ถนนคารโ์ด หรือ ถนนโคลอนเนต 
ถนนสายหลักทีใ่ชเ้ขา้-ออก เมอืงแห่งนี้บนถนนนัน้ยังมรีิว้รอย

ทางของลอ้รถมา้, ฝาท่อระบายน ้า, ซุม้โคมไฟ, บ่อน ้าดืม่ของ
มา้ ชม น า้พุใจกลางเมอืง Nymphaeum สรา้งในราวปี ค.ศ. 

191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็นที่นับถือของ

ชาวเมืองแห่งนี้ มีทีพ่่นน ้าเป็นรูปหัวสงิโตทัง้เจ็ด และตกแต่ง
ดว้ยเทพตา่งๆ ประจ าซุม้ดา้นบนของน ้าพุ ฯลฯ   

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลเดดซ ีทะเลทีถู่กบันทกึลงใน กนิเนสส์

บุค ว่าเป็นจุดทีต่ ่าทีสุ่ดในโลกมีความต ่ากว่าระดับน ้าทะเลถึง 
400 เมตร และมคีวามเค็มทีส่ดุในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์

ของน ้าทะเลทั่วไป ท าใหไ้ม่มีส ิง่มีชวีติใดอาศัยอยู่ไดใ้นทอ้ง
ทะเลแห่งนี้ อสิระใหท้า่นในการลงเลน่น ้าทะเล และพสิจูน์ความ

จริงว่าท่านลอยตัวไดจ้ริงหรือไม่ (การลงเล่นน ้าทะเลนั้นมีวธิี
ขัน้ตอนในการลงเล่น และขอ้ควรระวังต่างๆ ควรฟังค าแนะน า

จากมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวร์) น าท่านเดนิทางกลับสู ่

กรุงอมัมาน 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 

ทีพ่กั  G.T. GRAND PALACE HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่7 กรุงอมัมาน - โดฮา 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นชมเมอืงหลวง กรุงอัมมาน เมอืงหลวงทีต่ัง้อยู่บนภเูขา 7 

ลกู และมปีระวัตศิาสตรย์าวนานมากกว่า 6,000 ปี ผ่านชมย่าน

เมืองเก่า, เมอืงใหม่, ย่านธุรกจิ, ตลาดใจกลางเมือง, ย่านคน
รวย ฯลฯ ขึน้ชม ป้อมปราการแหง่กรุงอมัมาน Citadel ถูก

สรา้งขึน้เพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบา้นการเมืองต่างๆ รอบเมือง 
อสิระใหท้า่นถ่ายรูปตรงจุดชมววิทีส่วยทีส่ดุของเมอืง โดยมฉีาก

หลงัเป็นโรงละครโรมันทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศจอรแ์ดน จุ
ผูช้มไดถ้งึ 6,000 คน และตกึรามบา้นช่องทีต่ัง้อยู่บนภูเขาสูง 

อันแปลกตายิ่งนัก ที่สันนิษฐานว่าน่าจะถูกสรา้งขึน้ระหว่างปี 

ค.ศ. 161-180 ในสมัยโรมัน ชม พระราชวงัเก่าอุมเมยาด 
สรา้งขึ้นในประมาณ ปี ค.ศ. 720 โดยผูน้ าชาวมุสลิม ของ

ราชวงศใ์นสมัยมุสลมิไดเ้ขา้มาปกครองประเทศจอรแ์ดน ซึง่ภายในประกอบดว้ยหอ้งท างาน, หอ้งรับแขก ฯลฯ 
ผ่านชม พระราชวงัของพระมหากษตัรยิอ์บัดุลลาหท์ีส่อง Raghadan Palace ทีต่ัง้อยู่บนภูเขามที าเลที่

สวยงามทีส่ดุในกรุงอมัมาน และมทีหารคอยเฝ้าดแูลตรวจตราอยา่งเขม้งวด 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

เดนิทางสู่ทศิตะวันออกของกรุงอัมมาน มุ่งหนา้ไปทางชายแดนประเทศอรัิก และซาอุดอิาระเบยี เพื่อชม โรง
อาบน า้อมัรา อคัรสถานบันเทงิส าหรับกองคาราวานทีจ่ะเดนิทางจากซาอดุอิาระเบยี ไปยัง ดามัสกสั หรอือยีปิต ์

และแวะพักคา้งคนืในบริเวณนี้ พรอ้มชมภาพวาดศลิปะแบบ เฟรสโก Fresco 1 ใน 3 มรดกโลกของประเทศ

จอร์แดนทางศลิปะทีห่าดูไดย้ากมากในปัจจุบัน เป็นภาพทีเ่ขยีนวาดเรื่องราวเกีย่วกับขัน้ตอนการสรา้งสถานที่
แหง่นี ้เชน่ การลา่สตัว,์ นางร า เป็นตน้ ภายในประกอบไปดว้ย หอ้งเปลีย่นเสือ้ผา้, หอ้งอาบน ้าอุน่, หอ้งอบไอน ้า 

และหอ้งนอนพักผ่อน ชม ป้อมอาซรกั Azraq สรา้งขึน้โดยหนิภูเขาไฟสดี าทัง้หมดในสมัยโรมัน ป้อมแห่งนีได ้
เป็นที่รูจ้ักของคนทั่วไปคือศูนย์บัญชาการกองทัพของชาว

อาหรับในสมัยนัน้ น าโดย นายทหารชาวอังกฤษ ทลีอีอเรนท ์
หรือทีช่าวโลกรูจ้ักกันในนามของ ลอเรนท ์ออฟ อาระเบยี ใน

การท าสงครามโลกอาหรับ (The Arab Revolt ในระหว่างปี 

ค.ศ. 1916-1918) เป็นการต่อสูข้องชาวอาหรับทีต่่อตา้นการ
เขา้มารุกรานแผ่นดนิของชาวออตโตมัน ชม ปราสาทคารานา 

สรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นทีพั่กของกองคาราวานทีห่ยุดพักระหว่าง
เดนิทางภายใน ประกอบดว้ยหอ้งพักจ านวน 61 หอ้ง แบ่งเป็น 

2 ชัน้ และยังมคีอกทีอ่ยู่อาศยัของมา้ และอฐู ไดเ้วลาอนัสมควร

น าทา่นเดนิทางกลบัสูก่รุงอมัมาน 
 

1 8 :0 0 น.     น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน กรุงฮมัมาน 
ประเทศจอรแ์ดน  

 
21:15 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร ์โดยเทีย่วบนิที ่QR401 

 

23:55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร ์(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 

วนัที ่8 โดฮา - กรุงเทพมหานคร 

 

02:20 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR834 
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12:40 น.    เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 
 

 

อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่

 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกั

เดีย่ว 

วซีา่ 

- 

เดอืน  กรกฎาคม 

07 ก.ค. 60 - 14 ก.ค. 60  59,999 57,999 55,999 8,900 - 

21 ก.ค. 60 - 28 ก.ค. 60  59,999 57,999 55,999 8,900 - 

เดอืน  สงิหาคม 

11 ส.ค. 60 - 18 ส.ค. 60  59,999 57,999 55,999 8,900 - 

25 ส.ค. 60 - 01 ก.ย. 60  59,999 57,999 55,999 8,900 - 

เดอืน  กนัยายน 

08 ก.ย. 60 - 15 ก.ย. 60  55,999 53,999 51,999 8,900 - 

22 ก.ย. 60 - 29 ก.ย. 60  55,999 53,999 51,999 8,900 - 

เดอืน  ตุลาคม 

06 ต.ค. 60 - 13 ต.ค. 60  59,999 57,999 55,999 8,900 - 

20 ต.ค. 60 - 27 ต.ค. 60  59,999 57,999 55,999 8,900 - 

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตัว๋ทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร ์หรอืค่าทัวรส์ว่นที่

เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 
 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้

 หลงัจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้
 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ QATAR AIRWAYS 
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 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแขง่ขัน

กฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่นโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์

 คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 60 USD /ทา่น 

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่ที่

อยู่ 4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถา่ยส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ

ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 

 
หมายเหตุ 

 
1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ 

ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์ 

และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 
3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ

ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ
ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้

เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้
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ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง
บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 

 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  

 
การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 20,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  

 

การยกเลกิ 
 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  

 แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 10,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้คือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ

การควบคมุของบรษัิทฯ 
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ใบจองทวัร ์ จอรแ์ดน 
 
ชือ่ – นามสกลุผูจ้อง *:     

จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 
โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    

                                       เบอรม์อืถอื:    

E-mail *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
2. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
3. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกลุ:     
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกลุ:     
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 

 

เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง
  

อาหาร:  ☐  ไมท่านเนือ้ววั ☐  ไมท่านเนือ้หมู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

   


