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***** จุดเด่นน่าสนใจของรายการท่องเที่ยว***** 
JORDAN จอร์แดน 
- กรุงอัมมาน (AMMAN) เมืองหลวงที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาม และความเป็นมากว่า 6,000 ปี ผสมผสานความลงตัวของ
อารยะธรรมยุคเก่า และ ความทันสมัยของโลกปัจจุบันอย่างลงตัว 
- เพตร้า (PETRA) มหานครศิลาทรายสีชมพู หรือ นครสีดอกกุหลาบ ที่ถูกลืมหายไปจากความทรงจ าของผู้คน จนกระทั่งถูก
ค้นพบโดยนักล่าสมบัติชาวสวิส นาย จอห์น ลุควิดซ์ เบอร์คฮาร์ดท์ ค้นพบ และได้ถูกน าออกมาเล่าเรื่องราวกล่าวขานถึงความ
สวยงาม และความมหัศจรรย์ของมหานครแห่งนี้ จนถูกโหวตให้เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์แห่งโลกใหม่จากคล่ืนมหาชนร้อย
ล้านคนทั่วโลก  
- ทะเล เดดซี  ทะเลในฝันของใครหลายคนที่ครั้งหนึ่งต้องการมาทดลองว่า “ลอยตัว ได้จริง หรือ ไม่” 
-นครกรีก โรมันเจอราช ฉายา“เมืองพันเสา”อดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน ชมความสมบูรณ์
แบบของศิลปกรรม และ สถาปัตยกรรมที่ยังคงหลงเหลืออย่างสมบูรณ์แบบที่สุดในโลก นอกเหนือจาก กรุงโรม ประเทศอิตาลี 
- มาดาบา เมืองแห่งโมเสก ชมโบสถ์เซนต์จอร์จที่บนพ้ืนโบสถ์มีภาพโมเสกสีชิ้นใหญ่แสดงถึงดินแดนศักด์ิสิทธ์ิต่างๆ ในอดีต 
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 - เมาท์ เนเบิ้ล ดินแดนศักด์ิสิทธ์ิที่ถูกเชื่อว่า โมเสส ผู้น าชาวยิวส์ ผู้ที่รับ “บัญญัติ 10 ประการ” จากพระเจ้า ได้เสียชีวิตลง ณ 
ที่แห่งนี้ 
-หมู่ปราสาทในทะเลทราย 1 ใน 3 มรดกโลกของประเทศจอร์แดน สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นพักของกองคาราวาน, สถานบันเทิง
ฯลฯ 
- ปราสาทเครัก ปราสาทแห่งนักรับครูเสด ย้อนรอยศึกครูเสด สงครามแห่งศาสนาอันระบือโลกที่รบกันยืดเยื้อกว่า 200 ปี  
 
ISRAEL อิสราเอล  
ดินแดนศักด์ิสิทธ์ิ ที่เป็น แหล่งก าเนิดของ 3 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาคริสต์ ศาสนายูดาย และศาสนาอิสลาม ความแตกต่าง
ด้านศาสนา และวัฒนธรรม ท าให้ดินแดนแห่งนี้ถูกเรียกว่า ดินแดนแห่งความศักด์ิสิทธ์ิ The Holy Land และโบราณสถานที่
ส าคัญทางด้านศาสนา  
-Jerusalem เยรูซาเล็ม ดินแดนศักด์ิสิทธ์ิ มีมรดกทางด้านประวัติศาสตร์และความศักด์ิสิทธ์ิ ส่งผลให้เมืองเยรูซาเล็ม จึงเป็น
เมืองที่ดึงดูดชาวโลกให้มาเยือนอย่างล้นลาม ไม่มีที่ไหนในอิสราเอลมีความแตกต่างที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน  เท่ากับ
ในเมืองเยรูซาเล็ม ก าแพงในเมืองเก่า และห้างสรรพสินค้าในเมืองใหม่ โครงสร้างเว้าโค้งในยุคโรมัน คูน ้ารอบล้อมปราสาทใน
สมัยอาณาจักรไบแซนไทน์ ก าแพงเก่าในยุคสงครามศาสนา และ เขื่อนดินที่ป้องกันปราสาทเมืองในยุคออตโตมัน  เยรูซาเล็ม 
 
ประกอบด้วยสถานที่บูชาส่ิงศักด์ิสิทธิของชาวยิว คริสต์ และมุสลิม เช่นก าแพงเมือง , ถนนเวียโดโรโดสา และจุดที่พระเยซูถูก
ตรึงกางเขนและ ฝังพระศพนั้น อยู่ทางเหนือของเนินเขาไซออน ปัจจุบันเป็นที่ต้ัง ของโบสถ์แหง่สุสานศักด์ิสิทธ์ิ Church of the 
Holy Sepulcher สุเหร่าที่ศักด์ิสิทธ์ิของอิสลามคือ สุเหร่าอัลอักซา และ Dome of the Rock ที่มีหลังคาโดมเคลือบด้วยทอง
อร่ามเห็นเด่นเป็นสง่า ส่ิงที่ไม่ควรพลาดคือ เยรูซาเล็ม ยังมีงานทางด้านศิลปะ เพลง และการแสดงละครต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงอีก
ด้วย  
-Bethlehem เบธเลเฮม ทุ่งของชุมพาบาล สถานที่พระเยซูเจ้าบังเกิด  
 

โปรแกรมการเดินทาง   
วันที่แรกของการเดินทาง        สนามบินสุวรรณภูมิ  
21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Q โดยสายการบิน โรยัล จอร์แดนเนียล ชั้น 4   พร้อม

เจ้าหน้าที่ และ มัคคุเทศก์ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับภายใต้ป้ายชื่อ  
00.30 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองสนามบินกรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน  
 โดยสายการบิน โรยัล จอร์แดนเนียล แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ RJ183  
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 วันที่สองของการเดินทาง        อิสราเอล 

05.15 น  ถึงสนามบิน Queen Alia กรุงอัมมาน รอเปลี่ยนเคร่ือง (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม.) 
06.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน เบนกูเรียล เมืองเทลอาวีฟ  

โดยสายการบินรอยัลจอร์แดนเนี่ยนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ RJ342  
07.35 น. ถึงสนามบิน เบนกูเรียล ( Ben Gurion Airport )เมืองหลวง เทลอา
วีฟ (Tel Aviv ) ประเทศอิสราเอล 

หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 
เมืองเทลอาวีฟ เมืองที่ใหญ่ที่สุดในอิสราเอล  เมืองศูนย์กลางการ 
พาณิชย์ การท่องเที่ยว ริมฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนีย 
 

 จากนั้นน าท่านเดินทางข้ามเขตกรุงเยรูซาเล็ม สู่เมือง เบธเลเฮ็ม (Bethlahem) ดินแดนที่ครอบ-ครองโดย
ปาเลสไตน์  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
เดินทางไปยัง ทุ่งหญ้าคนเลี้ยงแกะ (Sheperd’s Field) ที่ทูตสวรรค์มาบอกข่าวการประสูติของพระเยซูแก่
คนเล้ียงแกะ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ The Church of Nativity ซึ่งสร้างครอบสถานที่ประสูติของพระเยซู 
เป็นสถานที่ที่ถูกเก็บรักษาให้รอดพ้นจากการถูกท าลายโดยผู้ครอบครองชาติแล้วชาติเล่าได้อย่างน่า
อัศจรรย์ ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่เยรูซาเล็ม 

ค่ า  อาหารค่ าที่ภัตตาคารในโรงแรม  
น าท่านเข้าพัก  Ramada Jerusalem (Royal Wing) Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สามของการเดินทาง            อิสราเอล  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Ein Karem น าชมอนุสรณ์สถาน Yad Vachem ที่สร้างเพ่ือระลึกถึงชาวยิวที่
เสียชีวิตในระหว่างสงครามโลก รูปภาพที่ถ่ายจากค่ายกักกันต่างๆ
ในยุโรป แสดงให้เห็นความโหดร้ายของทหารนาซีในการพยายาม
ท าลายล้างเผ่าพันธ์ุของชนชาติอิสราเอลซึ่งเป็นชนชาติของพระเจา้ 
ท าให้เราตระหนักถึงพระสัญญาที่ไม่เปล่ียนแปลงของพระเจ้าต่อ
อับราฮัม ประเทศอิสราเอลได้รับการสถาปนาเป็นประเทศอีกครั้ง
หนึ่งในปี ค.ศ 1948 ชาวยิวทั่วโลกได้ทยอยกลับประเทศ ร่วมกัน
สร้างชาติขึ้นใหม่ จนเป็นประเทศที่เจริญก้าวหนา้ทั้งด้านเทคโนโลยี การเกษตร และอื่น ๆ  อย่างรวดเร็ว 
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 หลังจากนั้นน าท่านเดินเท้าผ่าน Armanian Quarter ย่านเก่าแก่ของชาวอาร์มาเนียน ชมวัดนักบญุเปโตร 

หรือวัดไก่ขัน (St Pietro in Gallicantu) ที่เคยเป็นบ้านของมหาปุโรหิตคายาฟาส แล้วน าท่านเดินทางสู่
ภูเขาศิโยน  (Mount of Zion) ชมสุสานกษัตริย์ดาวิด (King David’s Tomb) ซึ่งเป็นสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิ
ของชาวยิว มีมงกุฎเงินแห่งโทราซึ่งแสดงว่านี่คือ หลุมฝังศพของกษัตริย์ดาวิด แล้วเข้าชมห้องอาหารม้ือ
สุดท้าย (The Last Supper) ที่พระเยซูทรงร่วมรับประทานอาหารกับเหล่าสาวกเป็นครั้งสุดท้าย  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  
หลังจากนั้น น าท่านเดินทางสู่ตัวเมืองเก่าเยรูซาเล็ม (Old 

City of Jerusalem) เดินเท้าต่อถึง โบสถ์ St. Anne Church 
และชมสระเบธไซดา (Pool of Bethsaida) ในอดีตเชื่อว่า
มีน ้าศักด์ิสิทธ์ิที่สามารถรักษาโรคได้ เดินเท้าไปตามถนนเวีย
โดโลโรซา (Via Dolorosa) เส้นทางต้ังแต่ศาลปรีโทเรียมที่พระ
เยซูถูกไต่สวน ถูกบังคับให้แบกไม้กางเขนไปยังที่ซึ่งเรียกว่ากล
โกธา (Golgotha) จนกระทั่งทรงถูกตรึงบนกางเขนนั้น ปัจจุบันเป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์ชื่อ Church of The 

Holy Sepulcher รวมเส้นทางทั้งหมด 14 แห่ง แล้วน าชมกาแพงร้องไห้ (Wailing Wall) ซึ่งเป็นก าแพง
ด้านตะวันตกของพระวิหารศักด์ิสิทธ์ิหลังที่สองที่ยังเหลืออยู่ ข้างก าแพงมีวัดบนภูเขาโมรีอา (Mount 
Moriah) ซึ่งเป็นสักการะสถานศักด์ิสิทธ์ิของ 3 ศาสนาที่นับถือพระเจ้า ส าหรับชาวยิวเป็นสถานที่ซึ่งพระ
วิหารอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาต้ังอยู่ ส าหรับชาวคริสต์เป็นสถานที่มีความผูกพันกับเหตุการณ์หลายอย่างใน
พระชนม์ชีพของพระเยซู และส าหรับชาวมุสลิมเป็นสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิอันดับ 3 รองจากเมกกะและเมดีนา 
จากนั้นชม Dome of The Rock ที่โดดเด่นที่สุดในเยรูซาเล็ม เพราะความใหญ่โตและสวยงามที่มองเห็นได้
จากทุกทิศในเยรูซาเล็ม เปรียบเสมือนมงกุฎแหง่ศาสนสถานอันศักด์ิสิทธ์ิของชาวมสุลิม  

ค่ า  อาหารค่ าที่ภัตตาคารในโรงแรม  
น าท่านเข้าพัก  Ramada Jerusalem (Royal Wing) Hotel หรือเทียบเท่า 
 
 

วันที่สี่ของการเดินทาง            อิสราเอล 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ยอดเขามะกอก (Mt. Of Olive) ท่านจะได้เห็นตัวเมืองเยรูซาเล็มทั้งหมด จากนั้นน าท่าน
เดินตามเส้นทางที่พระเยซูเสด็จสู่ กรุงเยรูซาเล็มในวันปาล์มซันเดย์ ไปยังโบสถ์ข้าแต่
บิดา (Peter Nostor Church) เป็นที่พระเยซูทรงสอนให้สาวกรู้จักค าอธิษฐาน ข้าแต่พระบิดาแห่งข้า
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 พระองค์ทั้งหลาย ชมวัดแห่งการเสด็จสู่สวรรค์ (Church of the Assumption) ที่ซึ่งพระเยซูเสด็จขึ้นสู่
สวรรค์ จากเนินเขานี้ท่านสามารถมองเห็นวิวโดยรอบกรุงเยรูซาเล็ม  
เดินทางต่อไปยังสวนเกทเสมนี(Gatsemane)ที่พระเยซูอธิษฐานกับ
สาวกและถูกทหารโรมันจับตัว  ในสวนนี้ยังมีต้นมะกอกเก่าแก่ 8 ต้น ที่
เชื่อกันว่าราก 
 เดิมเป็นต้นมะกอกในสมัยพระเยซูเจ้า ในตัวโบสถ์นานาชาติ (Church 

Of All Nations) มีก้อนหินขนาดใหญ่ทีเ่ชื่อว่าเป็นจุดที่พระเยซูทรง

คุกเข่าอธิษฐาน ก่อนถูกทหารโรมันจับตัว 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  

ออกเดินทางสู่เมืองเยริโก Jerico ให้ท่านได้นั่งกระเช้าไฟฟ้า ที่มี
ทิวทัศน์เป็นภูเขา Mt. of Temptation ท่านจะได้พบเห็นวิถีชีวิตของ
ชาวเบดูดินที่เรร่อนสร้างเพิงอาศัยตามหุบเขา เป็นกลุ่ม ๆ  ตลอด
เส้นทาง เมืองเยรีโค (Jericho) ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่บันทึกไว้ใน
ประวัติศาสตร์โลกว่าเก่าแก่ที่สุดในโลก 
จากนั้นเดินทางสุ่ ทะเลสาบเดดซี (ฝั่งอิสราเอล) ทะเลที่ถูกบันทึกลงในหนังสือ กินเนสส์ ว่า เป็นจุดที่ต่ าที
สุดในโลก มีความต่ ากว่าระดับน้ าทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ 
 
ของน้ าทะเลทั่วไป ท าให้ไม่มีส่ิงมีชีวิตใดเลยอาศัยอยู่ได้ในท้องทะเลแหง่นี้  เชิญท่านอิสระในการลงเล่นน้ า
ทะเล และ พิสูจน์ ความจริงว่าท่านลอยตัวได้จริงหรือไม่ (การลงเล่นน้ าในทะเลนั้นมีวิธีขั้นตอนการลงเล่น 
และข้อควรระวังต่างๆ ควรฟังค าแนะน าจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์) ได้เวลาอันสมควร เดินทาง
กลับสู่โรงแรมที่พัก 

ค่ า  อาหารค่ าที่ภัตตาคารในโรงแรม  
น าท่านเข้าพัก  Ramada Jerusalem (Royal Wing) Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้าของการเดินทาง          อิสราเอล – จอร์แดน – เพตรา 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมฯ เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมฯ  
น าคณะเดินทางไปด่านระหว่างอิสราเอล – จอร์แดน เพ่ือข้ามไป
ยังประเทศจอร์แดน (กรุณาเตรียมพาสปอร์ตและเอกสาร ต.ม.
ให้พร้อม) ใช้เวลาประมาณ 1ชม.ครึ่ง เนื่องจากว่าการข้ามด่าน
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 อาจจะมีการตรวจกระเป๋าและเอกสารที่เข้มงวดและต้องใช้รถประจ าทางของด่านเทา่นั้น  
น าท่านสู่เมืองเครัคซึ่งต้ังอยู่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามข้างทาง
ระหว่างทางขึ้นสู่เขา โดยเฉพาะบริเวณที่ถูกเรียกขานกันว่าเป็น “แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน” ชม 
ปราสาทเครัคแห่งครูเสด (KERAK) สรา้งในปี ค.ศ. 1142 โดย ผู้ปกครอง PAYEN LE BOUTIELLER ใน
อดีตเป็นเมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสด และสร้างเพ่ือควบคุมเส้นทางทั้งทางเหนือและใต้และ
ใช้ในการต่อสู้ในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิมจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1187 ได้ถูกเข้าท าลายโดยนักรบ
มุสลิมภายใต้การน าทัพของ ซาลาดิน (SALADIN)   

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  
น าท่านเดินทางสู่นครเพตรา 

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเข้าพักโรงแรม ระดับ 4 ดาว KING’S WAY HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่หกของการเดินทาง            เพตรา – กรุงอัมมาน 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / หลังอาหารเช้า น าท่านเดินทางสู่ เมืองเพตร้า  
ชมเมืองเพตร้า ( ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การ
ยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ 
จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านทั่วโลกในวัน
มหัศจรรย์ 07/ 07/ 07 ) มหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตัวอยู่ในหบุ
เขาแห่งโมเสส (WADI MUSA) มีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลาย
พันปีเคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยทั้งชาวอีโดไมท์ จวบจนกระทั่งถึงยุค
รุ่งเรืองเฟ่ืองฟูในการเข้ามาครอบครองดินแดนของชาวอาหรับเผ่าเร่ร่อนนาบาเทียน ในช่วงระหว่าง 100 ปี 
ก่อนคริสตกาล – ปี ค.ศ 100 และได้เข้ามาสร้างอาณาจักร, บ้านเมือง ฯลฯ จนกระทั่งในปีค.ศ.  106 นคร
แห่งนี้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันที่น าโดย กษัตริย์ทราจัน และได้ผนึกเมืองแห่งนี้ให้เป็น
หนึ่งในอาณาจักรโรมันแห่งแหลมอาระเบียตะวันออก  

น าท่านขี่ม้า (รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว และเป็นธรรมเนียมที่
ต้องมีค่าทิปให้แก่เคนจูงม้าท่านละ 3 USD ต่อท่าน ต่อเที่ยว 
แต่ไม่รวมค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ สนในกรุณาติดต่อที่
หัวหน้าทัวร์) ประมาณ 800 เมตรบนถนนทรายเพ่ือตรงเข้าสู่
หน้าเมือง พร้อมชมทัศนียภาพรอบข้างที่เป็นภูเขาทั้งสองฝ่ัง
ที่มีรูปร่างหน้าตาต่างกันออกไปน าท่านเดินเท้าเข้าสู่ถนนเขา้
เมือง SIQ เส้นทางมหัศจรรย์กว่า 1.5 กิโลเมตรที่เกิดจาก
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 การแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน้ าเมื่อหลายล้านปีก่อน เดินชมความสวยงามของผาหินสี
ชมพูสูงชันทั้ง 2 ข้างคล้ายกับแคนยอนน้อย ๆ และ ส่ิงก่อสร้าง รูปปั้นแกะสลัก ต่างๆ มหาวิหารศักด์ิสิทธ์ิ 
เอล-คาซเนท์ (EL-KHAZNEH / TREASURY) สันนิษฐานว่าจะสร้างในราวศตวรรษที่1-2 โดยผู้ปกครอง
เมืองในเวลานั้น เป็นวิหารที่แกะสลักโดยเจาะเข้าไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 เมตร และมีความ
กว้าง 28 เมตร วิหารแห่งนี้ได้ถูกออกแบบโดยได้รับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้าด้วยกัน เช่น อิยิปต์, 
กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบด้วย 3 ห้อง คือ ห้องโถงใหญ่ตรงกลางและห้องเล็กทางด้านซ้ายและ
ขวาเดิมทีถูกเชื่อว่าเป็นที่เก็บขุมทรัพย์สมบัติของฟาโรห์อิยิปต์ชมโรงละคโรมัน (ROMANTHEATRE)ที่
แกะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบที่นั่งเท่ากันและมีความสมดุลได้อย่างน่าทึ่งสันนิษฐานเดิมทีสร้างโดย
ชาวนาบาเทียนต่อมาในสมัยที่โรมันเข้ามาปกครองได้ต่อเติมและสร้างเพ่ิมเติม มีที่นั่ง 32 แถว จุผู้ชมได้
ประมาณ 3,000 คน / อิสระในการเดินชมและถ่ายรูปภายในเมืองเพตร้า  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
  ระหว่างแวะซื้อสินค้าพ้ืนเมืองที่ระลึกต่าง ๆ  และอิสระ  Shopping at city mall 
บ่าย  น าท่านเดินทางกลับสู่  กรุงอัมมาน 
ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเข้าพักโรงแรม G.T. GRAND PALACE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง          อัมมาน – เจอราช – เมาท์เนโบ -สนามบิน 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางไปยัง เมืองอัจลุน อยู่ทางด้านเหนือของเมืองเจอ
ราชไปเล็กน้อย เมืองที่ต้ังอยู่บนภูเขาสูงที่ห้อมล้อมไปด้วยป่าต้น
สนและต้นมะกอก ชมปราสาทแห่งเมืองอัจลุน ถูกสร้างโดย
พวกนักรบมุสลิม ในปี ค.ศ. 1184-1185 ใช้เป็นป้อมทหารในการ 
 

ต่อสู้รบกับพวกนักรบครูเสด และในปี ค.ศ. 1260 ถูกเข้า
ท าลายโดยกองทัพมองโกลส์ 
น าท่านเดินทางขึ้นสู่ทางเหนือของประเทศจอร์แดน  
เพ่ือชม นครเจอราช (JERASH) หรือ “เมืองพันเสา”เป็น
อดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของ
อาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่าเมืองนี้น่าจะถูกสร้างในราว 
200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งนี้ชื่อว่า 
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 ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งนี้ได้ถูกแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ท าลาย และถูกฝังกลบโดยทรายหลังจากนั้นก็ได้สูญ
หายไปเป็นนับพันปีชมซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียนและสนามแข่งม้าฮิปโปโดรม  
น าท่านเดินเข้าประตูทางทิศใต้ชม โอวัลพลาซ่า สถานที่ชุมนุม พบปะ สังสรรค์ของชาวเมือง,วิหารเทพซี
อุส ฯลฯโรงละครทางทิศใต้ (สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผู้ชมได้ถึง 3,000 คน มีจุดเสียงสะท้อนตรงกลาง
โรงละคร เชิญทดสอบกับความอัศจรรย์เพียงพูดเบา ๆก็จะมีเสียงสะท้อนก้องเข้ามาในหูของเรา ชม วิหาร
เทพีอาร์เทมิส เป็นเทพีประจ าเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างขึ้นพ่ือใช้เป็นสถานที่ส าหรับท า
พิธีบวงสรวง และบูชายัญต่อเทพีองค์นี้ แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นในน าท่านเดินเข้าสู่ ถนน
คาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักที่ใช้เข้า-ออกเมืองแห่งนี้ บนถนนนั้นยังมีริ้วรอยทางของล้อรถ
ม้า,ฝาท่อระบายน้ า,ซุ้มโคมไฟ,บ่อน้ าด่ืมของม้าชมน้ าพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สร้างในราวปี 
ค.ศ. 191 เพ่ืออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวเมืองแห่งนี้ มีที่พ่นน้ าเป็นรูปหัวสิงโตทั้ง
เจ็ด และตกแต่งด้วยเทพต่างๆ ประจ าซุ้มด้านบนของน้ าพุ ฯลฯ  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
เดินทางสู่ เมือง มาดาบาหรือ เมืองแห่งโมเสก ชมโบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์

แห่งเซนต์จอร์จถูกสร้างในราวปี ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์ ชมภาพ
แผนที่ดินแดนศักดิสิทธ์ิแห่งเยรูซาเลม   ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ 
ประมาณ 2.3 ล้านชิ้นแสดงถึงพ้ืนที่ดินแดนศักด์ิสิทธ์ิต่างๆ ในแถบรอบทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน, เยรูซาเลม, แม่น้ าจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต์ 
ฯลฯ น าท่านเดินทาง  ชม เมาท์ เนโบ ดินแดนศักด์ิสิทธ์ิที่ ต้ังอยู่บนเขาซึ่ง
เชื่อกันว่าน่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ผู้น าชาวยิวส์เดินทางจากอิยิปต์มายังเยรูซาเลม 
ชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ภายใจเก็บส่ิงของต่าง ๆ ที่ขุดพบภายในบริเวณนี้ พร้อมทั้งมีภาพถ่ายต่าง ๆ 
ภาพถ่ายที่ส าคัญคือภาพที่ โป๊บ จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่นี่และได้ประกาศให้เป็น

ดินแดนศักด์ิสิทธ์ิ ในปี ค.ศ. 2000ชมอนุสรณ์ไม้เท้าศักด์ิสิทธ์แห่งโมเสส ออกแบบเป็นลักษณะเป็น
ไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็นสัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู   เชิญถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดย
ในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น้ าจอร์แดน, ทะเลเดดซี,  เมืองเจอริโก และประเทศ
อิสราเอล ได้จากจุดนี้อย่างชัดเจน 
 

ค่ า  บริการอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / เดินทางกลับสู่สนามบิน 

วันที่แปดของการเดินทาง            สนามบินสุวรรณภูมิ 

01.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย ด้วยสายการบิน โรยัลจอร์แดนเนี่ยล เที่ยวบินที่ RJ180 
14.25 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ มิรู้ลืมเลือน  
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หมายเหตุ  
ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัยเป็นหลัก  
 

 

***กรณีมีไฟลท์เดินทางต่อหลงัจากกรุป๊กลบัมาทันที... 

กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเพ่ือความสะดวกในการเดินทางของท่าน *** 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

อัตราค่าบริการ : 
 19 – 26 ก.พ. / 19-26 มี.ค. / 02-09 เม.ย. / 30 เม.ย.-07 พ.ค.59 

21 – 28 พ.ค. / 04-11 พ.ค. / 04-11 มิ.ย. / 18 – 25 มิ.ย. / 02-09 ก.ค. / 16-23 ก.ค.59  
11-18 ส.ค. / 20-27 ส.ค. / 03-10 ก.ย. / 17-24 ก.ย.59 

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) 76,888 บาท 
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 74,888 บาท 
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 72,888 บาท 
พักเดียว เพ่ิม 9,500   บาท 

อัตราค่าบริการ : 
 09-16 เม.ย. / 12-19 เม.ย.59 

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) 77,888 บาท 
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 75,888 บาท 
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 73,888 บาท 
พักเดียว เพ่ิม 9,500   บาท 
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การช าระเงิน  
 
งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 15, 000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุป๊เดินทางแน่นอน  
              พรอ้มส่งรายช่ือและหนา้พาสปอรต์ผูท่ี้จะเดินทางทันที 
 
งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วัน ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 
 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลังจาก วางเงินมัดจ า  บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิ ดข้ึนจริง ณ วั นน้ัน ที่ไม่สาม ารถ คืนเงินได ้

(ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจ าหอ้งพัก เป็นตน้)  

ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 
เอกสารประกอบขอวีซ่าเขา้ประเทศจอรแ์ดน 

- หนังสือเดินทางไทยท่ีมีอายุในวันเดินทางมากกว่า 6 เดือน และมีหนา้ว่างมากกว่า 2 หนา้  

 

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 าทัวรโ์ดยมคัคุเทศกท์้องถ่ินและหวัหน้าทัวรผู์มี้ประสบการณ์ 

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 ทางบริษัท

ประกันฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) 
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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 , อิสราเอล 

ค่าทิปมัคคุเทศกไ์ทย  ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น  8 วัน เท่ากับ 24 USD) 

ค่าทิปมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 18 USD)       

พนักงานขับรถในประเทศจอรแ์ดน ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 12 USD) 

 

****หมายเหตุ **** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 15 ท่าน  
ซ่ึงในกรณีน้ีทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทัวรอ่ื์นใหถ้้าตอ้งการ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ  าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของ

หวัหน้าทัวรแ์ละเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
 
บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย 

การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ อุบตัิเหตุต่าง ๆ 
ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ้ น ตามอตัราค่า

น ้ามนั หรือ ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าว 
เนื่องจากรายการทัวรน์ี้ เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ 

ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  
หากลูกค้าท่านใด ย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องช าระค่ามัดจ าท่ี 10,000 บาท และค่าวีซ่าตามท่ีสถานฑูตฯ 
เรียกเก็บ 
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 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนั

เดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม ** 
 

 

 

**ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนั

เดินทางท่ีท่านไดท้ าการจองไวก้บัทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ให้กบัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการ

ช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุก

กรณี** 

 

 
 


