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***** จุดเด่นน่าสนใจทวัรข์องเรา ***** 

 เราคือผูบุ้กเบิกเสน้ทางตะวันออกกลาง และ ประเทศจอรแ์ดน อย่างจริงจงั เป็นบริษัทฯแรกของไทยท่ีมียอดเป็น
อนัดบั 1 มาตลอด 10 ปีซอ้นของสายการบินรอยลัจอรแ์ดนเนียน  จึงมีช่วงเวลา และวนัเดินทางใหค้นเลือกได้

มากกว่า  

 รายการท่องเท่ียวท่ีจัดอย่างลงตัวเพื่อใหเ้หมาะกับนักท่องเท่ียวคนไทยมากท่ีสุด ไม่ตอ้งเดินทางยอ้นไป ยอ้นมา 
เท่ียวสบาย  

เราคือ บริษัทฯของคนไทย ท่ีมีรากฐานและด าเนินธุรกิจมานาน ท่านจึงมัง่ใจไดว่้า เราจะสามารถ รบัผิดชอบ และดูแล

ท่านในกรณีท่ีเกิดปัญหาระหว่างการเดินทาง  

  เราเลือกโรงแรมท่ีมีความสะดวกสบาย ไม่ตอ้งยา้ยโรงแรมท่ีพกัทุกคืน นอนเพตรา้ 1 คืน / นอนอควาบา 1 คืน / 
นอนท่ีกรุงอมัมาน 

     เมืองหลวง 2 คืน (ไม่นอนเดดซี เนื่องจากท่ีเดดซีไม่มีกิจกรรมอะไรน่าสนใจ มีแค่ทะเลเดดซีเท่านั้น ท าใหเ้รา

เสียเวลา 

    เปล่ียนโรงแรม และยังพลาดโอกาสชอ๊ปป้ิง ท่ีมีทางเลือกมากมายท่ีกรุงอัมมาน) 

    อีกทั้ง เรายงัเป็นเจา้ของโรงแรม ระดบั 4 และ 5 ดาว ทั้งท่ีอมัมาน – อควาบา – และเพตรา้ และ รถโคช้ปรบัอากาศ 

มากกว่า 300 คนั  

    เป็นการการนัตีถึงคุณภาพ และราคา ท่ีจะไม่มีบริษัทฯใด ใหคุ้ณไดม้ากกว่าแน่นอน  
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  อมัมาน–มาดาบา–เมาท์เนโบ–เครคั-เมืองอควาบา–ทะเลทรายวาดิรมั-นครเพตรา–กรุงอัมมาน  

    ป้อมปราการอจัลุน–เมืองกรีก–โรมนัเจอราช–ทะเลเดดซีป้อมปราการกรุงอัมมาน-กลุ่มประสาทในทะเลทราย 
 

 

 

 

21.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ หน้าเคาน์เตอร ์สายการบินรอยัลจอรแ์ดนเนียล ช้ัน4 แถวQ1

พรอ้มเจา้หน้าท่ีและมคัคุเทศกข์องบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรับภายใต้ป้ายช่ือ “JORDAN VACATION” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00.30 น. เหินฟ้าสู่   กรุงอัมมาน ประเทศจอรแ์ดน โดยสายการบินแห่งชาติ รอยลั จอรแ์ดนเน่ียล เท่ียวบินท่ี  

RJ 181   เชิญท่านพกัผ่อนอิสระบนเคร่ือง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 8.30 ชัว่โมง) 

05.15 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอรแ์ดนหลังผ่านพิธีตรวจคน

เขา้เมืองและรบัสัมภาระเรียบรอ้ยแล้ว (เวลาท้องถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง) 

น าท่านเดินทางไปยังโรงแรม เพื่อรับประทานอาหารเชา้ 

น าท่านเดินทางสู่ เมือง มาดาบา หรือ เมืองแห่งโมเสก ชมโบสถก์รีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ ถูก

สรา้งในราวปี ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนท่ีดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม  ตกแต่ง

โดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3 ล้านช้ินแสดงถึงพื้ นท่ีดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์

เรเนียน, เยรูซาเลม, แม่น ้าจอรแ์ดน, ทะเล 

เดดซี, เขาไซนาย, อียิปต ์ฯลฯ น าท่านเดินทาง ชม เมาทเ์นโบ ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิท่ีตั้งอยู่บนเขาซ่ึงเ ช่ือก ัน

ว่าน่าจะเป็นบริเวณท่ีเสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ผูน้ าชาวยิวส์เดินทางจากอิยิปต์มายังเยรูซา เลม ชม

พิพิธภัณฑข์นาดย่อม ภายในเก็บส่ิงของต่าง ๆ ท่ีขุดพบภายในบริเวณน้ี พร้อมทั้ ง มีภาพถ่ายต่าง ๆ 

วนัแรกของการเดินทาง  สนามบินสุวรรณภูมิ 

วนัท่ีสอง  อมัมาน – มาดาบา – เมาท์เนโบ – เครคั - อควาบา 
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ภาพถ่ายท่ีส าคญัคือภาพท่ีโป๊บ จอหน์ ปอลท่ี 2 เสด็จมาแสวงบุญท่ีนี่และไดป้ระกาศให้เป็นดินแดน

ศักดิ์สิทธิ์ ในปี ค.ศ. 2000ชมอนุสรณ์ไมเ้ทา้ศักดิ์สิทธแ์ห่งโมเสส ออกแบบเป็นลักษณะเป็นไม้เท้าใน

รูปแบบไมก้างเขน โดยอุทิศเป็นสัญลักษณข์องโมเสส และพระเยซู   เชิญถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวันท่ี

ท้องฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น ้าจอรแ์ดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ได้

จากจุดน้ีอย่างชดัเจน  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

บ่าย จากนั้นน าท่านสู่ เมืองเครัค ซ่ึงตั้งอยู่บนท่ีราบสูงขนาดใหญ่ ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทัศน์อนังดงาม

ขา้งทางระหว่างทางขึ้ นสู่เขา โดยเฉพาะบริเวณท่ีถูกเรียกขานกนัว่าเป็น “แกรนดแ์คนยอนแห่งจอรแ์ดน” 

ชม ปราสาทเครัคแห่งครูเสด (KERAK) สรา้งในปี ค.ศ. 1142 โดย ผูป้กครอง PAYEN LE BOUTIELLER 

ในอดีตเป็นเมืองศูนยก์ลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสดและสรา้งเพื่อควบคุมเส้นทางทั้งทางเหนือและใต้

และใชใ้นการต่อสู้ในสงครามครูเสดกบักองทัพมุสลิมจนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1187 ไดถู้กเขา้ท าลายโดย

นักรบมุสลิมภายใตก้ารน าทัพของ ซาลาดิน (SALADIN)   น าท่านเดินทางสู่เมืองอควาบา เมืองท่าและ

เมืองท่องเท่ียวตากอากาศท่ีส าคญัของประเทศจอรแ์ดนเป็นเมืองแห่งเดียวของประเทศจอรแ์ดนท่ีถูก

ประกาศใหเ้ป็นเมืองปลอดภาษี มีประชากรอาศยัราว 70,000 คน 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพัก (บุฟเฟ่ต ์INTERNATIONAL) 

น าท่านเขา้พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว GOLDEN TULIP HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านลง เรือทอ้งกระจก  (GLASS BOAT) แล่นในทะเลแดง ทะเลท่ีมีน่านน ้าครอบคลุมถึง 4 ประเทศ 

คือ ประเทศจอรแ์ดน, อิสราเอล, อิยิปตแ์ละ ซาอุดิอาระเบีย ชมความใสของน ้าทะเล, ปะการงั, ปลาทะเล

หลากชนิด, เม่นทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ(ทะเลแดงเป็นทะเลแห่งประวตัิสาสตร ์ ท่ีไดมี้การกล่าวขานใน

พระคมัภีรข์องศาสนาคริสตว่์าทะเลแห่งน้ีเป็นสถานท่ีโมเสสไดท้ าอศัจรรยโ์ดยการชูไมเ้ท้าแหวกทะเลแดง

เป็นทางเดินพาชาวอิสราเอลหนีใหร้อดพน้จากการตามล่าของทหารอิยิปตเ์พื่อจบัไปเป็นทาสของอียิปต ์

และจุดมุ่งหมายเพื่อเดินทางไปสู่แผ่นดินแห่งพนัธสัญญาท่ีพระเป็นเจา้ทรงมอบใหก้บัชาวอิสราเอล นัน่คือ

ก็คือกรุงเยรูซาเลมในปัจจุบนั)  

 

 

 

วนัท่ีสาม  เมืองอควาบา – ทะเลทรายวาดิรมั 
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เท่ียง   (บริการอาหารแบบบารบี์คิว บุฟเฟตบ์นเรือ พรอ้มชมทัศนียภาพ และบรรยากาศของทะเล

แดง)  

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ทะเลทรายแห่งน้ีในอดีตเป็นเส้นทางคาราวาน 
จากประเทศซาอุฯเดินทางไปยงัประเทศซีเรียและปาเสลไตน์(เคยเป็นท่ีอยู่อาศยัของชาวนาบาเทียนก่อนท่ี

จะยา้ยถ่ินฐานไปสรา้งอาณาจกัรอนัย่ิงใหญ่ท่ีเมืองเพตรา้)ในศึกสงครามอาหรบัรีโวลท์ระหว่างปีค.ศ. 

1916–1918 ทะเลทรายแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นฐานบญัชาการในการรบของนายทหารชาวองักฤษ ทีอี 

ลอวเ์รนซแ์ละเจา้ชายไฟซาลผูน้ าแห่งชาวอาหรบัร่วมรบกนัขบัไล่พวกออตโตมนัท่ีเขา้มารุกรานเพื่อ

ครอบครองดินแดนและต่อมายงัไดถู้กใชเ้ป็นสถานท่ีจริงในการถ่ายท าภาพยนต์ฮอลลีวูดอนัย่ิงใหญ่ใน

อดีตเร่ือง “LAWRENCE OF ARABIA”  (และในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวลัออสการไ์ดถึ้ง 7 รางวลั 

และรางวลัจากสถาบนัอ่ืนๆ มากกว่า 30 รางวลั น าแสดงโดย Peter O'Toole, Omar Sharif ฯลฯ) 

น าท่านนัง่รถกระบะเปิดหลังคารบับรรยาอากาศท่องทะเลทรายท่ีถูก กล่าวขานว่าสวยงามท่ีสุดของ

โลกแห่งหน่ีง ดว้ยเม็ดทรายละเอียดสีส้มอมแดงอนัเงียบสงบท่ีกวา้งใหญ่ไพศาล (สีของเม็ดทราบนั้น

ปรบัเปล่ียนไปตามแสงของดวงอาทิตย)์ ชมน ้าพุแห่งลอวเ์รนซ ์ สถานท่ีในอดีตนายทหาร ทีอี ลอวเ์รนซ ์

ทหารชาวองักฤษใชเ้ป็นสถานท่ีพกัและคิดแผนการสู้รบกนัพวกออตโตมนั          

 
 

น าท่านท่องทะเลทรายต่อไปยงั ภูเขาคาซารีชมภาพเขียนแกะสลักก่อนประวัติศาสตรท่ี์เป็นภาพ

แกะสลักของชาวนาบาเทียนท่ีแสดงถึงเร่ืองราวในชีวิตประจ  าวนัต่างๆ และรูปภาพต่าง ๆ  ผ่านชมเต็นท์

ชาวเบดูอินท่ีอาศยัอยู่ในทะเลทราย(เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการใหทิ้ปท่านละ 1 USD แก่คนขับรถ) 

ค า่  พิเศษ!!!   ทานอาหารม้ือค  า่รอบกองไฟกลางทะเลทรายในแคมป์ของชาวเบดูอิน (อาหารบุฟ

เฟ่ต ์พื้ นเมือง) 

น าท่านเขา้พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว PANORAMA HOTEL หรือเทียบเท่า 

http://www.imdb.com/name/nm0001725/
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เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม / หลังอาหารเชา้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองเพตรา้ 

ชมเมืองเพตรา้ (ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 ส่ิง

มหศัจรรยข์องแห่งโลกใหม่ จากการตดัสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านทัว่โลกในวนัมหศัจรรย ์ 07/ 

07/ 07) มหานครสีดอกกุหลาบท่ีซ่อนตวัอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส (WADI MUSA) มีประวตัิศาสตรอ์นั

ยาวนานหลายพนัปีเคยเป็นถ่ินท่ีอยู่อาศยัทั้งชาวอีโดไมท์ จวบจนกระทัง่ถึงยุครุ่งเรืองเฟ่ืองฟูในการเขา้มา

ครอบครองดินแดนของชาวอาหรบัเผ่าเร่ร่อนนาบาเทียน ในช่วงระหว่าง 100 ปี ก่อนคริสตกาล – ปี ค.ศ 

100 และไดเ้ขา้มาสรา้งอาณาจกัร, บา้นเมือง ฯลฯ จนกระทัง่ในปีค.ศ. 106 นครแห่งน้ีตกอยู่ภายใตก้าร

ปกครองของอาณาจกัรโรมนัท่ีน าโดย กษัตริยท์ราจนั และไดผ้นึกเมืองแห่งน้ีใหเ้ป็นหน่ึงในอาณาจ ักร

โรมนัแห่งแหลมอาระเบียตะวนัออก  

 
น าท่าน ขี่มา้ (รวมอยู่ในค่าบริการแลว้ และเป็นธรรมเนียมท่ีตอ้งมีค่าทิปใหแ้ก่เคนจูงมา้ท่านละ 3 

USD ต่อท่าน ต่อเท่ียว แต่ไม่รวมค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถมา้ลาก ฯลฯ สนในกรุณาติดต่อท่ีหัวหนา้ทัวร)์  

ประมาณ 800 เมตรบนถนนทรายเพื่อตรงเขา้สู่หน้าเมือง พรอ้มชมทัศนียภาพรอบขา้งท่ีเป็นภูเขาทั้ง

สองฝ่ังท่ีมีรูปร่างหน้าตาต่างกนัออกไปน าท่านเดินเท้าเขา้สู่ถนนเขา้เมือง SIQ เส้นทางมหศัจรรยก์ว่า 

1.5 กิโลเมตรท่ีเกิดจากการแยกตวัของเปลือกโลกและการซดัเซาะของน ้าเม่ือหลายล้านปีก่อน เดินชม

ความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชนัทั้ง 2 ขา้งคล้ายกบัแคนยอนน้อย ๆ และ ส่ิงก่อสรา้ง รูปป้ันแกะสลัก 

ต่างๆ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท ์ (EL-KHAZNEH / TREASURY) สันนิษฐานว่าจะสรา้งในราว

ศตวรรษท่ี 1-2 โดยผูป้กครองเมืองในเวลานั้นเป็นวิหารท่ีแกะสลักโดยเจาะเขา้ไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก มี

ความสูง 40 เมตร และมีความกวา้ง 28 เมตร วิหารแห่งน้ีไดถู้กออกแบบโดยไดร้บัอิทธิพลศิลปะของ

หลายชาติเขา้ดว้ยกนั เช่น อิยิปต,์ กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบดว้ย 3 หอ้ง คือ หอ้งโถงใหญ่

วนัท่ีส่ี  นครเพตรา – กรุงอมัมาน  
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ตรงกลางและหอ้งเล็กทางดา้นซา้ยและขวาเดิมทีถูกเช่ือว่าเป็นท่ีเก็บขุมทรพัยส์มบตัิของฟาโรหอ์ิยิปต ์

ชมโรงละคโรมัน (ROMANTHEATRE) 

ท่ีแกะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบท่ีนัง่เท่ากนัและมีความสมดุลไดอ้ย่างน่าท่ึง สันนิษฐานเดิมทีสรา้งโดย

ชาวนาบาเทียนต่อมาในสมยัท่ีโรมนัเขา้ 

มาปกครองไดต้่อเติมและสรา้งเพิ่มเติม มีท่ีนัง่ 32 แถว จุผูช้มไดป้ระมาณ 3,000 คน / อิสระในการเดิน

ชมและถ่ายรูปภายในเมืองเพตรา้ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถ่ิน 

บ่าย  น าท่านเดินทางกลับสู่  กรุงอัมมาน  / ระหว่างแวะซ้ือสินคา้พื้ นเมืองท่ีระลึกต่าง ๆ 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคารจีนทอ้งถ่ิน  

น าท่านเขา้พักโรงแรม G.T. GRAND PALACE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

เชา้ 

 บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางไปยงั เมืองอัจลุน อยู่ทางดา้นเหนือของเมืองเจอราชไปเล็กน้อย เมืองท่ีตั้งอยู่บนภูเขาสูง

ท่ีหอ้มล้อมไปดว้ยป่าตน้สน และตน้มะกอก ชมปราสาทแห่งเมืองอัจลุน ถูกสรา้งโดยพวกนักรบมุสลิม 

ในปี ค.ศ. 1184-1185 ใชเ้ป็นป้อมทหารในการต่อสู้รบกบัพวกนักรบครูเสด และในปี ค.ศ. 1260 ถูก

เขา้ท าลายโดยกองทัพมองโกลส์  

น าท่านเดินทางขึ้ นสู่ทางเหนือของประเทศจอรแ์ดน เพื่อ ชมนครเจอราช (JERASH) หรือ“เมืองพันเสา”

เป็นอดีต 1 ใน 10 หวัเมืองเอกตะวนัออกอนัย่ิงใหญ่ของอาณาจกัรโรมนั สันนิษฐานว่าเมืองน้ีน่าจะถูก

สรา้งในราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งน้ีช่ือว่า ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งน้ีได้

ถูกแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ท าลาย และถูกฝังกลบโดยทรายหลังจากนั้นก็ไดสู้ญหายไปเป็นนับพนัปีชมซุม้

ประตูกษัตรยเ์ฮเดรียนและสนามแข่งมา้ฮิปโปโดรม  

วนัท่ีห้า  ป้อมปราการอจัลุน – เมืองกรีก – โรมันเจอราช – ทะเลเดดซี 
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น าท่านเดินเขา้ประตูทางทิศใต ้ ชมโอวาฟอรัม่ สถานท่ีชุมนุม พบปะ สังสรรคข์องชาวเมือง,วิหารเทพซี

อุส ฯลฯโรงละครทางทิศใต ้ (สรา้งในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผูช้มไดถึ้ง 3,000 คน มีจุดเสียงสะท้อนตรง

กลางโรงละคร เชิญทดสอบกบัความอศัจรรยเ์พียงพูดเบา ๆก็จะมีเสียงสะท้อนกอ้งเขา้มาในหูของเรา ชม

วิหารเทพีอารเ์ทมิส เป็นเทพีประจ  าเมืองเจอราช สรา้งในราวปี ค.ศ. 150 สรา้งขึ้ นพื่อใชเ้ป็นสถานท่ี

ส าหรบัท าพิธีบวงสรวง และบูชายญัต่อเทพีองคน้ี์ แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นในน าท่านเดิน

เขา้สู่ ถนนคารโ์ด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักท่ีใชเ้ขา้-ออกเมืองแห่งน้ีบนถนนนั้นยงัมีร้ิวรอย

ทางของล้อรถมา้,ฝาท่อระบายน ้า,ซุม้โคมไฟ,บ่อน ้าดื่มของมา้ชมน ้าพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) 

สรา้งในราวปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซ่ึงเป็นท่ีนับถือของชาวเมืองแห่งน้ี มี ท่ีพ่นน ้าเป็น

รูปหวัสิงโตทั้งเจ็ด และตกแต่งดว้ยเทพต่างๆ ประจ  าซุม้ดา้นบนของน ้าพุ ฯลฯ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร JERASH REST HOUSE ภายในเมืองเจอราช 

บ่าย น าท่านเดินทาง สู่ทะเลเดดซี ทะเลท่ีถูกบนัทึกลงในหนังสือกินเนสส์ว่า เป็นจุดท่ีต า่ทีสุดในโลก มีความ

ต า่กว่าระดบัน ้าทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มท่ีสุดในโลกมากกว่า 20 เปอรเ์ซนตข์องน ้าทะเล

ทัว่ไป ท าใหไ้ม่มีส่ิงมีชีวิตใดเลยอาศยัอยู่ไดใ้นท้องทะเลแห่งน้ี  เชิญท่านอิสระในการลงเล่นน ้าทะเล และ 

พิสูจน์ ความจริงว่าท่านลอยตวัไดจ้ริงหรือไม่ (การลงเล่นน ้าในทะเลนั้ นมีวิธีข ั้นตอนการลงเล่น และขอ้

ควรระวงัต่างๆ ควรฟังค าแนะน าจากมคัคุเทศกท์้องถ่ินและหวัหน้าทัวร)์  เดินทางกลับสู่กรุงอมัมาน 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน  

น าท่านเขา้พักโรงแรม G.T. GRAND PALACE ระดับ 4 หรือเทียบเท่า 
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เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมรอบเมืองหลวงกรุงอมัมานเมืองหลวงท่ีตั้งอยู่บนภูเขา7ลูกและมีประวตัิศาสตรย์าวนาน

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

ขึ้ น ชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (CITDAEL) ถูกสรา้งขึ้ นเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบา้น การเมืองต่าง ๆ

รอบเมือง เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของเมืองแห่งน้ี โดยมีฉากหลังเป็นโรงละครโรมันท่ีมี

ขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศจอรแ์ดนจุผูช้มไดถึ้ง 6,000 คน และตึกรามบา้นช่องท่ีตั้งอยู่บนภูเขาสูง อนั

แปลกตาย่ิงนักท่ีสันนิษฐานว่าน่าจะถูกสรา้งขึ้ นระหว่างปี ค.ศ. 161–180 ในสมยัโรมนั พระราชวังเก่า

อุมเมยาด สรา้งขึ้ นในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผูน้ าชาวมุสลิม ของราชวงศ ์ในสมยัมุสลิมไดเ้ขา้มา

ปกครองประเทศจอรแ์ดนซ่ึงภายในประกอบหอ้งท างาน,หอ้งรับแขกฯลฯผ่าน ชมพระราชวังของ

พระมหากษัตริยอ์ับดุลลาหท่ี์สอง (RAGHADAN PALACE), ท่ีตั้งอยู่บนภูเขามีท าเลท่ีสวยงามมากท่ีสุดใน

กรุงอมัมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอย่างเขม้งวด 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถ่ิน 

บ่าย น าท่านเดินทางไปทางทิศตะวนัออกของกรุงอมัมานมุ่งหน้าไปทางชายแดนประเทศอิรกัและ

ซาอุดิอาระเบียเพื่อชมโรงอาบน ้าอัมราอคัรสถานบนัเทิงส าหรบักองคาราวานท่ีจะเดินทางจาก

ซาอุดิอาระเบีย ไปยงั ดามสักสั หรือ อียิปต ์ และแวะพกัคา้งคืนในบริเวณน้ีพรอ้มชมภาพวาดศิลปะ

แบบเฟรสโก(FRESCO)1ใน3มรดกโลกของประเทศจอรแ์ดนทางศิลปะ ท่ีหาดูไดย้ากมากในปัจจุบัน เป็น

ภาพท่ีเขียนวาดเร่ืองราวเกี่ยวกบัข ั้นตอนการสรา้งสถานท่ีแห่งน้ี, การล่าสัตว,์ นางร า ฯลฯ ภายใน

ประกอบไปดว้ย หอ้งเปล่ียนเส้ือผา้, หอ้งอาบน ้าอุ่น, หอ้งอบไอน ้า และ หอ้งนอนพกัผ่อน ชมป้อมอาซรัก 

สรา้งขึ้ นโดยหินภูเขาไฟสีด าทั้งหมดในสมยัโรมนัป้อมแห่งน้ีไดเ้ป็นท่ีรูจ้กัของคนทัว่ไปคือเป็นศูนย์

บญัชาการกองทัพของชาวอาหรบัในสมยันั้น น าโดย นายทหารชาวองักฤษ ทีอีลอเรนท์ หรือท่ี

ชาวโลกรูจ้กักนัในนามของ ลอเรนท์ ออฟ อาระเบียในการท า ศึกสงครามโลกอาหรับ (THE ARAB 

REVOLT ในระหว่างปี ค.ศ. 1916–1918) เป็นการต่อสู้ของชาวอาหรบัท่ีต่อตา้นการเขา้มารุกราน

แผ่นดินของชาวออตโตมนั ชมปราสาทคารานา สรา้งขี้ นเพื่อใชเ้ป็นท่ีพกัของกองคาราวานท่ีหยุดพกั

ระหว่างการเดินทางภายในประกอบดว้ยหอ้งพกัจ  านวน 61 หอ้ง แบ่งเป็น 2 ชั้น และยงัมีคอกท่ีอยู่อาศยั

ของมา้และอูฐไดเ้วลาอนัสมควนน าท่านเดินทางกลับสู่กรุงอมัมาน  

วนัท่ีหก ป้อมปราการกรุงอมัมาน - กลุ่มประสาทในทะเลทราย 
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ค า่  บริการอาหาร ณ ภัตตาคารทอ้งถ่ิน / เดินทางกลับสู่สนามบิน 

 

 

 

01.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย ดว้ยสายการบิน โรยัลจอรแ์ดนเนี่ยล เท่ียวบินท่ี RJ180 

14.25 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทับใจ มิรูลื้มเลือน 

 

หมายเหตุ  

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ท้ังนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย

เป็นหลัก 

 กรณีเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ไม่มีหัวหนา้ทัวรจ์ากเมืองไทย  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีเจด็  สนามบินสุวรรณภูมิ 
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**กรณีมีไฟลท์เดินทางต่อหลังจากกรุป๊กลับมาทันทีกรุณาแจ้งเจ้าหนา้ท่ีเพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน **  

 

การช าระเงิน  
งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 15, 000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุป๊เดินทางแน่นอน  
              พรอ้มส่งรายช่ือและหนา้พาสปอรต์ผูท่ี้จะเดินทางทันที 
งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วัน ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 
 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึนจริง ณ วันน้ัน ที่ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจ าหอ้งพัก เป็นตน้)  

ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 

เอกสารประกอบขอวีซ่าเขา้ประเทศจอรแ์ดน 

- หนังสือเดินทางไทยท่ีมีอายุในวันเดินทางมากกว่า 6 เดือน และมีหนา้ว่างมากกว่า 2 หนา้  

 

อัตราค่าบริการ 

08-14 ก.พ./19-25 ก.พ.59 

12-18 มี.ค./18-24 มี.ค./25-31 มี.ค./ 31 มี.ค.-06 เม.ย.59 

05-11 เม.ย. / 29 เม.ย.-05 พ.ค.59 

16-22 พ.ค. / 19-25 พ.ค.59 

ราคาผูใ้หญ่ (พักหอ้งละ 2-3 ท่าน) 64,888 บาท 

ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 62,888 บาท 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 60,888 บาท 

พักเดียว เพิ่ม 6,500   บาท 

อัตราค่าบริการ 

11-17 เม.ย. / 12-18 / 13-19 เม.ย.59 

ราคาผูใ้หญ่ (พักหอ้งละ 2-3 ท่าน) 65,888 บาท 

ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 63,888 บาท 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 61,888 บาท 

พักเดียว เพิ่ม 6,500   บาท 
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อัตราค่าบริการนี้ รวม 

ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ โดยสายการแห่งชาติ โรยลัจอรแ์ดนเน่ียล ชั้นประหยดั  

ค่ารถปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง  

ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ในโรงแรม ตามท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกนั รวมท้ังส้ิน 4 คืน  

ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 

 

ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 

ค่าขี่มา้ท่ีเมืองเพตรา้ และค่านัง่รถเท่ียวทะเลทรายวาดิรมั 

ค่าวีซ่าประเทศจอรแ์ดน (ไม่เสียค่าวีซ่าในกรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ >มากกว่า 7 ท่านขึ้ นไป) 

ค่าบรการน าทัวรโ์ดยมคัคุเทศกท์้องถ่ินและหวัหน้าทัวรผู์้มีประสบการณ์ 

ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรมั) 

ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท  

(หมายเหตุ : ค่าประกันอุบิติเหตุส าหรับเด็กท่ีมีอายุนอ้ยกว่า 2 ปี และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกัน

ฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) 

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

ค่าจดัท าหนังสือเดินทาง 

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

ค่าเช่าผา้เช็ดตัวและค่าเช่าตูล็้อคเกอร ์ ท่ีโรงแรม เดดซี รีสอรท์ แอนด ์สปา 

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ 

ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถมา้ลาก ฯลฯ  

ค่าทิปมา้ท่ีเมืองเพตรา้ ท่านละ 3 USD / เท่ียว / ท่าน  

ค่าทิปคนขบัรถท่ีทะเลทรายวาดิรมั ท่านละ 1.5  USD / เท่ียว / ท่าน  

ค่าทิปมัคุเทศก ์ และ พนักงานขบัรถในประเทศจอรแ์ดน  

ค่าทิปมัคคุเทศกไ์ทย  ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น  7 วัน เท่ากับ 21 USD) 

ค่าทิปมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 5 วัน เท่ากับ 15 USD)       

พนักงานขับรถในประเทศจอรแ์ดน ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 5 วัน เท่ากับ 10 USD) 

        รวม 46  USD/ท่าน 1,600 บาทไทย  
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****หมายเหตุ **** 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 15 ท่าน  ซ่ึง
ในกรณีน้ีทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทัวรอ่ื์นใหถ้้าตอ้งการ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ  าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได้

และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทัวร์และเหตุ

สุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 
บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย 

ความล่าชา้ หรือ อุบตัิเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ้ น ตามอตัราค่าน ้ามนั หรือ 

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าว 

เนื่องจากรายการทัวรน์ี้ เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  
หากลูกค้าท่านใด ย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องช าระค่ามัดจ าท่ี 10,000 บาท และค่าวีซ่าตามท่ีสถานฑูตฯ เรียก
เก็บ 
 
 

 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม ** 
 

 

 

**ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางท่ี

ท่านไดท้ าการจองไวก้บัทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ให้กบัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋

ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

 


