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*** จุดเด่นน่าสนใจทวัรข์องเรา***  

1. เราคือผูบุ้กเบิกเสน้ทางตะวนัออกกลางและประเทศจอรแ์ดนอยา่งจริงจงั เป็นบริษัทฯแรกของไทยท่ีมียอดเป็นอนัดบั

1 มาตลอด 10 ปี จึงมีช่วงเวลาและวนัเดินทางใหค้นเลือกไดม้ากกว่า 

2. รายการท่องเท่ียวท่ีจดัอยา่งลงตวัเพ่ือใหเ้หมาะกบันักท่องเท่ียวคนไทยมากท่ีสุดไม่ตอ้งเดินทางยอ้นไป ยอ้นมา เท่ียว

สบาย  

3. เราคือบริษัทฯของคนไทยท่ีมีรากฐานและด าเนินธุรกิจมา

นาน ท่านจึงมัง่ใจไดว้า่เราจะสามารถ รบัผิดชอบและดูแล

ท่านในกรณีท่ีเกิดปัญหาระหวา่งการเดินทาง  

4. เราเลือกโรงแรมท่ีมีความสะดวกสบาย ไมต่อ้งยา้ย

โรงแรมท่ีพกัทุกคืน นอนเพตรา้ 1 คืน / นอนอคาบา 1 

คืน / นอนท่ีกรุงอมัมานเมืองหลวง 2 คืน(ไม่นอนเดดซี

เน่ืองจากท่ีเดดซีไมม่ีกิจกรรมอะไรน่าสนใจ มีแค่ทะเล

เดดซีเท่าน้ัน ท าใหเ้ราเสียเวลาเปล่ียน 

5. โรงแรมและยงัพลาดโอกาส Shopping ท่ีมีทางเลือก

มากมายท่ีกรุงอมัมาน) 

6. เราใชโ้รงแรม ระดบั 4 ดาว  ทั้งท่ีอมัมาน – อควาบา – 

และเพตรา้ และ รถโคช้ปรบัอากาศ มากกว่า 300 คนั 

เป็นการการนัตีถึงคุณภาพและราคาท่ีจะไมม่ีบริษัทฯใด 

ใหคุ้ณไดม้ากกว่าแน่นอน  

 

 

 

07.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ หน้าเคาน์เตอรส์ายการบิน Oman Air ชั้น4 แถวQพรอ้มเจา้หน้าท่ีและ

มคัคุเทศกข์องบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบั 

  

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-โอมาน      (-/-/-) 
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09.20 น. ออกเดินทางสู่อาบูดาบ้ี โดยสายการบิน Oman Air เท่ียวบินท่ี WY818  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครื่อง) 

12.50 น. เดินทางถึงสนามบินประเทศโอมาน เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 

14.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงอมัมาน โดยสายการบิน Oman Air เท่ียวบินท่ี WY413 

16.55 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดนหลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้

เมืองและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง) 

 

 

ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

น าท่านเขา้พกัโรงแรม ระดบั 4 ดาว GOLDEN TULIPHOTEL หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่นครเจอราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมนครเจอราช(JERASH)หรือเมืองพนัเสาเป็นอดีต 1 ใน 10 หวัเมืองเอกตะวนัออกอนัยิง่ใหญ่ของ

อาณาจกัรโรมนั สนันิษฐานวา่เมืองน้ีน่าจะถูกสรา้งในราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมือง

แหง่น้ีช่ือวา่ ในปี ค.ศ. 749 นครแหง่น้ีไดถู้กแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ท าลาย และถูกฝังกลบโดยทรายหลงัจากน้ันก็

ไดสู้ญหายไปเป็นนับพนัปี ชมซุม้ประตกูษัตรยเ์ฮเดรียนและสนามแข่งมา้ฮิปโปโดรม น าท่านเดินเขา้ประตู

ทางทิศใตช้ม โอวลัพลาซ่า สถานท่ีชุมนุม พบปะ สงัสรรคข์องชาวเมือง, วหิารเทพซีอุสฯลฯโรงละครทางทิศ

ใต(้สรา้งในราวปี ค.ศ. 90-92) จุผูช้มไดถึ้ง 3,000 คน  

มีจุดเสียงสะทอ้นตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกบัความอศัจรรย ์เพียงพูดเบา ๆ ก็จะมีเสียงสะทอ้นกอ้งเขา้

มาในหขูองเรา ชมวิหารเทพีอารเ์ทมิส เป็นเทพีประจ าเมืองเจอราช สรา้งในราวปี ค.ศ. 150 สรา้งขึ้ นเพ่ือใช้

เป็นสถานท่ีส าหรบัท าพิธีบวงสรวง และบูชายญัต่อเทพีองคน้ี์ แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นใน น า

ท่านเดินเขา้สู่ถนนคารโ์ด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลกัท่ีใชเ้ขา้-ออกเมืองแหง่น้ี บนถนนน้ันยงัมีร้ิว

วนัที่สอง อมัมาน –เจอราช- อจัลนุ–เพตรา                          (B/L/D) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODE : WY-A 

       รหสัโปรแกรมทวัร ์WONDERFUL JORDAN 7D5N MAR18-WY-W08 

รอยทางของลอ้รถมา้, ฝาท่อระบายน ้า, ซุม้โคมไฟ, บ่อน ้าด่ืมของมา้ ชมน ้าพใุจกลางเมือง (NYMPHAEUM) 

สรา้งในราวปี ค.ศ. 191 เพ่ืออุทิศแด่เทพธิดาแหง่ขุนเขา ซ่ึงเป็นท่ีนับถือของชาวเมืองแห่งน้ี มีท่ีพ่นน ้าเป็นรูป

หวัสิงโตทั้งเจ็ด และตกแต่งดว้ยเทพต่างๆ ประจ าซุม้ดา้นบนของน ้าพุฯลฯ 

น าท่านเดินทางกลบักรุงอมัมาน ใหท่้านไดอิ้สระกบัการเลือกซ้ือของฝาก และสินคา้ท่ีระลึกในหา้งสรรพสินคา้

ทอ้งถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงัเมืองอจัลนุอยูท่างดา้นเหนือของเมืองเจอราชไปเล็กน้อยเมืองท่ีตั้งอยูบ่นภูเขาสูง

ท่ีหอ้มลอ้มไปดว้ยป่าตน้สนและตน้มะกอก ชมปราสาทแห่งเมืองอจัลนุถูกสรา้งโดยพวกนักรบมุสลิม ในปี 

ค.ศ. 1184 -1185 ใชเ้ป็นป้อมทหารในการต่อสูร้บกบัพวกนักรบครูเสด และในปี ค.ศ. 1260 ถูกเขา้ท าลาย

โดยกองทพัมองโกลส ์ 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่เพตรา 

ค า่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

 น าทา่นเขา้พกัโรงแรม ระดบั 4 ดาว PETRA PANORAMAVHOTEL@ PETRA หรือเทียบเทา่ 

 

 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ชมเมืองเพตรา้ (ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 

ส่ิงมหศัจรรยข์องแหง่โลกใหม่ จากการตดัสินโดยการโหวตจากบุคคลนับลา้นทัว่โลกในวนัมหศัจรรย ์07/ 07/ 

07) เมืองเพตรา้ มหานครสีดอกกุหลาบท่ีซ่อนตวัอยูใ่นหุบเขาแห่งโมเสส  

(WADI MUSA) 

วนัที่สาม  เพตรา -วาดิรมั- JEEP TOUR - AQABA         (B/L/D) 
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มีประวติัศาสตรอ์นัยาวนานหลายพนัปีเคยเป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศัยทั้งชาวอีโดไมทจ์วบจนกระทัง่ถึงยุครุง่เรืองเฟ่ืองฟู

ในการเขา้มาครอบครองดินแดนของชาวอาหรบัเผ่าเรร่อ่น นาบาเทียนในช่วงระหวา่ง 100 ปี ก่อนคริสตกาล 

– ปี ค.ศ 100และไดเ้ขา้มาสรา้งอาณาจกัร, บา้นเมือง ฯลฯ จนกระทัง่ในปีค.ศ. 106 นครแหง่น้ีตกอยูภ่ายใต้

การปกครองของอาณาจกัรโรมนัท่ีน าโดยกษัตริย ์

ทราจนัและไดผ้นึกเมืองแหง่น้ีใหเ้ป็นหน่ึงในอาณาจกัรโรมนัแหง่แหลมอาระเบียตะวนัออก นครเพตรา้ถึงคราว

ล่มสลายเม่ือหมดยุคของอาณาจกัรโรมนัท าใหช้าวเมืองน้ันละท้ิงบา้นเมืองจากกนัไปหมดท้ิงใหเ้มืองแหง่น้ีรก

รา้งไปพรอ้มกบัการพงัทลายของเมืองหลงัจากเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งจนสูญหายนับพนัปีจวบจนในปี ค.ศ. 

1812 นักส ารวจเสน้ทางชาวสวสิ นายโจฮนัน์ลุดวกิเบิรก์ฮาดทไ์ดค้น้พบนครศิลาแหง่น้ี และน าไปเขียนใน

หนังสือช่ือ “TRAVEL IN SYRIA” จนท าใหเ้ร่ิมเป็นท่ีรูจ้กักนัอยา่แพรห่ลายจนถึงปัจจุบนั  

น าท่านข่ีมา้ (รวมอยูใ่นค่าบริการแลว้ และเป็นธรรมเนียมท่ีตอ้งมีค่าทิปใหแ้ก่คนจูงมา้ท่านละ 3 USD 

ตอ่ท่าน /ตอ่เท่ียว แตไ่ม่รวมค่าข่ีลา, ข่ีอูฐ, รถมา้ลาก ฯลฯ สนใจกรุณาติดตอ่ท่ีหวัหนา้ทวัร)์ ระยะทาง

ประมาณ 800 เมตร บนถนนทรายเพ่ือตรงเขา้สู่หน้าเมืองพรอ้มชมทศันียภาพรอบขา้งท่ีเป็นภูเขาทั้งสองฝั่ง  

พรอ้มชมทศันียภาพรอบขา้งท่ีเป็นภูเขาทั้งสองฝั่งท่ีมีรูปรา่งหน้าตาต่างกนัออกไป 

น าท่านเดินเทา้เขา้สู่ถนนเขา้เมือง THE SIQ เป็นช่องทางเดินท่ีขนาบสองฝั่งดว้ยหน้าผา กวา่ 1.5 

กิโลเมตรท่ีเกิดจากการแยกตวัของเปลือกโลกและการซดัเซาะของน ้าเมื่อหลายลา้นปีก่อน ส่วนใหญ่

ทางเดินรม่ๆ สบายๆ (ทางเดินค่อนขา้งลาดลง ไม่เหน่ือย ระหวา่งทางก็มีมุมสวยๆ ใหเ้ก็บภาพเร่ือยๆ และมี

บรรดาคนมาขายของท่ีระลึก  

เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพสููงชนัทั้ง 2 ขา้งคลา้ยกบัแคนยอนน้อย ๆ และ ส่ิงก่อสรา้ง รูปป้ัน

แกะสลกั ต่างๆ 
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มหาวิหารศกัด์ิสิทธ์ิ เอล-คาซเนท ์(EL-KHAZNEH / TREASURY) สนันิษฐานวา่จะสรา้งในราวศตวรรษท่ี1-

2 โดยผูป้กครองเมืองในเวลาน้ันเป็นวหิารท่ีแกะสลกัโดยเจาะเขา้ไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 เมตร 

และมีความกวา้ง 28 เมตร วหิารแหง่น้ีไดถู้กออกแบบโดยไดร้บัอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเขา้ดว้ยกนั เช่น 

อิยปิต,์ กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบดว้ย 3 หอ้ง คือ หอ้งโถงใหญ่ตรงกลางและหอ้งเล็กทาง

ดา้นซา้ยและขวาเดิมทีถูกเช่ือวา่เป็นท่ีเก็บขุมทรพัยส์มบติัของฟาโรหอิ์ยปิต์  

ชมโรงละครโรมนั (ROMANTHEATRE)ท่ีแกะสลกัจากภูเขาโดยมีแนวราบท่ีนัง่เท่ากนัและมีความสมดุลได้

อยา่งน่าท่ึง สนันิษฐานเดิมทีสรา้งโดยชาวนาบาเทียนต่อมาในสมยัท่ีโรมนัเขา้มาปกครองไดต่้อเติมและสรา้ง

เพ่ิมเติม มีท่ีนัง่ 32 แถว จุผูช้มไดป้ระมาณ 3,000 คน   

อิสระในการเดินชมและถ่ายรูปภายในเมืองเพตรา้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรมั (WADI RUM) ทะเลทรายแหง่น้ีในอดีตเป็นเสน้ทางคาราวาน จาก

ประเทศซาอุฯเดินทางไปยงัประเทศซีเรียและปาเสลไตน์ (เคยเป็นท่ีอยูอ่าศัยของชาวนาบาเทียนก่อนท่ีจะยา้ย

ถ่ินฐานไปสรา้งอาณาจกัรอนัยิง่ใหญ่ท่ีเมืองเพตรา้) ในศึกสงครามอาหรบัรีโวลทร์ะหวา่งปีค.ศ. 1916–1918 

ทะเลทรายแหง่น้ีไดถู้กใชเ้ป็นฐานบญัชาการในการรบของนายทหารชาวองักฤษ ทีอี ลอวเ์รนซแ์ละเจา้ชายไฟ

ซาล ผูน้ าแหง่ชาวอาหรบัร่วมรบกนัขบัไล่พวกออตโตมนัท่ีเขา้มารุกรานเพ่ือครอบครองดินแดนและต่อมายงัได้

ถูกใชเ้ป็นสถานท่ีจริงในการถ่ายท าภาพยนตฮ์อลลีวดูอนัยิง่ใหญ่ในอดีตเร่ือง “LAWRENCE OF ARABIA  

(และในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวลัออสการไ์ดถึ้ง 7 รางวลั และรางวลัจากสถาบนัอ่ืนๆ มากกวา่ 30 

รางวลั น าแสดงโดย Peter O'Toole, Omar Sharif  

 

 

 

 

 

น าท่าน นัง่รถกระบะเปิดหลังคารับบรรยาอากาศท่องทะเลทรายท่ีถูกกล่าวขานวา่สวยงามท่ีสุดของโลก

แหง่หน่ีง ดว้ยเม็ดทรายละเอียดสีสม้อมแดงอนัเงียบสงบท่ีกวา้งใหญ่ไพศาล (สีของเม็ดทราบน้ันปรบัเปล่ียนไป

http://www.imdb.com/name/nm0001725/
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ตามแสงของดวงอาทิตย)์ ชมน ้าพแุห่งลอวเ์รนซ ์สถานท่ีในอดีตนายทหาร ทีอี ลอวเ์รนซ ์ทหารชาวองักฤษใช้

เป็นสถานท่ีพกัและคิดแผนการสูร้บกนัพวกออตโตมนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทาง สู่เมือง อควาบา เมืองท่าและเมืองท่องเท่ียวตากอากาศท่ีส าคญัของประเทศจอรแ์ดนเป็น

เมืองแหง่เดียวของประเทศจอรแ์ดนท่ีถูกประกาศใหเ้ป็นเมืองปลอดภาษีมีประชากรอาศยัราว70,000 คน 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ กลางทะเลทราย SUNCITY CAMP WADI RUM  

 น าท่านเขา้พกัโรงแรม CITY TOWER HOTEL@AQABA ระดบั 4  

หรือเทียบเท่า 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทาง สู่เมืองอควาบาเมืองท่าและเมืองท่องเท่ียวตากอากาศท่ีส าคญัของประเทศจอรแ์ดนเป็นเมือง

แหง่เดียวของประเทศจอรแ์ดนท่ีถูกประกาศใหเ้ป็นเมืองปลอดภาษีมีประชากรอาศยัราว 70,000 คน 

 

วนัที่สี ่   อควาบา AQABA - เรอืทอ้งกระจก– เครคั – อมัมาน     (B/L/D) 
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น าท่านลง เรือทอ้งกระจก (GLASS BOAT) แล่นในทะเลแดง ทะเลท่ีมีน่านน ้าครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ 

ประเทศจอรแ์ดน, อิสราเอล, อิยปิตแ์ละ ซาอุดิอาระเบีย ชม

ความใสของน ้าทะเล, ปะการงั, ปลาทะเลหลากชนิด, เม่น

ทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ(ทะเลแดงเป็นทะเลแหง่ประวติัสา

สตร ์ท่ีไดมี้การกล่าวขานในพระคมัภีรข์องศาสนาคริสตว์า่

ทะเลแหง่น้ีเป็นสถานท่ีโมเสสไดท้ าอศัจรรยโ์ดยการชูไมเ้ทา้

แหวกทะเลแดงเป็นทางเดินพาชาวอิสราเอลหนีใหร้อดพน้

จากการตามล่าของทหารอิยปิต์ เพ่ือจบัไปเป็นทาสของอียิปต์

และจุดมุง่หมายเพ่ือเดินทางไปสู่แผ่นดินแหง่พนัธะสญัญาท่ี

พระเป็นเจา้ทรงมอบใหก้บัชาวอิสราเอล นัน่คือก็คือกรุงเยรูซาเลมในปัจจุบนั) 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั BBQ บนเรือ SINDBAD  เล่นน ้าตามอธัยาศยั  

จากน้ันน าทา่นสู่เมืองเครคั ซ่ึงตั้งอยูบ่นท่ีราบสูงขนาดใหญ่ ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามขา้งทาง

ระหวา่งทาง ขึ้ นสู่เขาโดยเฉพาะบริเวณท่ีถูกเรียกขานกนัวา่เป็น “แกรนดแ์คนยอนแห่งจอรแ์ดน”  

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

เมืองศูนยก์ลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสดและสรา้งเพ่ือควบคุมเสน้ทางทั้งทางเหนือและใตแ้ละใชใ้นการต่อสู้

ในสงครามครูเสดกบักองทพัมุสลิมจนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1187 ไดถู้กเขา้ ท าลายโดยนักรบมุสลิมภายใตก้ารน า

ทพัของ ซาลาดิน (SALADIN)    

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางกลบั สู่กรุงอมัมาน / ระหว่างทางแวะซ้ือของท่ีระลึกพ้ืนเมืองตา่งๆ ในรา้นคา้ทอ้งถ่ิน  

ค า่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODE : WY-A 

       รหสัโปรแกรมทวัร ์WONDERFUL JORDAN 7D5N MAR18-WY-W08 

น าท่านเขา้พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว GOLDEN TULIP GRAND PALACE  

HOTEL @AMMAN หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางชม Desert castlesกลุ่มปราสาทในทะเลทราย (DESERT CASTLES) 1 ใน 2 มรดกโลกของ

ประเทศจอรแ์ดน สรา้งขึ้ นเพ่ือใชใ้นการพกัของกองคาราวาน, ชมป้อมปราการกลางทะเลทราย ซ่ึงเป็นตวัอยา่ง

ของศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบอิสลามยุคตน้ ๆ ท่ีสวยงาม มีการใชศิ้ลปะโมเสก เฟรสโก การแกะสลกับน

หินและพ้ืนปูน รวมทั้งภาพวาด ป้อมเหล่าน้ีถูกใชเ้ป็นจุดพกัของกองคาราวาน เพ่ือการเกษตรและ เป็น

ศูนยก์ลางการคา้ ใชก้างเต็นทเ์พ่ือพกัอาศยัและยงัเป็นปราการใหก้บัผูป้กครองจากมณฑลท่ีหา่งไกล ใช้

ควบคุมดูแลเผ่าเบดูอิน และยงัเป็นสถานบนัเทิง และป้องกนัศึกสงครามครูเสด 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  DEAD SEA SPA  

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู ่ทะเลเดดซี (DEAD SEA) ทะเลสาบเดดซีตั้งอยูพ่รมแดนระหวา่งอิสราเอลและ

จอรแ์ดน เกิดจากน ้าท่ีไหลมาจากล าธารในจอรแ์ดน มีส่วนผสมของโซเดียมและแมกนีเซียม ท าปฏิกิริยากบั

น ้าพุรอ้นท่ีอยูด่า้นล่างทะเลสาบ โดยมีความเค็ม มากกวา่ทะเลอ่ืนถึง 4 เท่า มีความยาว 76 กิโลเมตร กวา้งถึง 

18 กิโลเมตร มีจุดลึกท่ีสุดคือ 400 เมตร และอยูต่ า่กวา่ระดบัน ้าทะเล 417.5 เมตร นับเป็นพ้ืนท่ีท่ีอยูต่ า่กวา่

ระดบัน ้าทะเลมากท่ีสุดในโลก น ้าในทะเลเดดซีมีความหนาแน่นมาก มีเกลือละลายในน ้าถึง 25% จงึท าให้

วตัถุลอยเหนือน ้า แมแ้ต่คนวา่ยน ้าไม่เป็นก็ลอยตวัไดใ้นเดดซีและถูกบนัทึกลงในหนังสือ กินเนสส ์วา่ เป็นจุดท่ี

ต า่ท่ีสุดในโลก  

เชิญท่าน อิสระในการลงเล่นน ้าทะเลและพิสูจน์ ความจริงวา่ท่านลอยตวัไดจ้ริงหรือไม่  

 

 

 

 

วนัที่หา้  อมัมาน - ทะเล Dead Sea – อมัมาน              (B/L/D) 
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(การลงเล่นน ้าในทะเลน้ันมีวธีิขั้นตอนการลงเล่น และขอ้ควรระวงัต่างๆ ควรฟังค าแนะน าจากมคัคุเทศก์

ทอ้งถ่ินและหวัหน้าทวัร)์ 

น าท่านเดินทางเขา้ สู่กรุงอมัมาน ระหว่างทางแวะซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ท าจากเดดซี เช่น โคลนพอกตวั พอกหน้า 

สบู่ และสินคา้อ่ืนท่ีท าจากเดดซีอีกมากมาย จากน้ันเดินทางต่อสู่กรุงอมัมาน 

ค า่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

น าท่านเขา้พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว GOLDEN TULIP GRAND PALACE HOTEL @AMMAN หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมรอบเมืองหลวงกรุงอมัมาน เมืองหลวงท่ีตั้งอยูบ่นภูเขา7ลูกและมีประวติัศาสตรย์าวนานมากกวา่ 

6,000 ปีผ่านชมยา่นเมืองเก่า,เมืองใหม่,ยา่นธุรกิจ,ตลาดใจกลางเมือง,ยา่นคนรวย ฯลฯ ขึ้ น ชมป้อมปราการ

แห่งกรุงอมัมาน (CITDAEL) ถูกสรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นจุดสงัเกตเหตุบา้น การเมืองต่างๆรอบเมืองเชิญอิสระถ่ายรูป

ตรงจุดชมววิท่ีสวยท่ีสุดของเมืองแหง่น้ี โดยมีฉากหลงัเป็น โรละครโรมนั ROMANSTHEATER ท่ีมีขนาดใหญ่

ท่ีสุดในประเทศจอรแ์ดนจุผูช้มไดถึ้ง 6,000 คน และตึกรามบา้นช่องท่ีตั้งอยูบ่นภูเขาสูงอนัแปลกตายิง่นักท่ี

สนันิษฐานวา่น่าจะถูกสรา้งขึ้ นระหวา่งปี ค.ศ. 161-180 ในสมยัโรมนั พระราชวงัเก่าอุมเมยาด สรา้งขึ้ นใน

ประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผูน้ าชาวมุสลิม ของราชวงศ ์ในสมยัมุสลิมไดเ้ขา้มาปกครองประเทศจอรแ์ดนซ่ึง

ภายในประกอบหอ้งท างาน,หอ้งรบัแขกฯลฯ 

ผ่านชมพระราชวงัของพระมหากษัตริย ์อบัดุลลาหท่ี์สอง (RAGHADAN PALACE),ท่ีตั้งอยูบ่นภูเขามีท าเลท่ี

สวยงามมากท่ีสุดในกรุงอมัมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอยา่งเขม้งวด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หก  อมัมาน - ป้อมปราการกรุงอมัมาน – ROMANS THEATER   (B/L/D) 
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เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

 เดินทางกลบั สู่ อมัมาน ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.  

           จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบิน 

18.25  น. ออกเดินทางกลบั สูส่นามบินประเทศโอมานโดยสายการบิน Oman Air เท่ียวบินท่ี WY414 

23.50 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินประเทศโอมาน เพื่อแวะเปล่ียนเครือ่ง 

 

 

  

03.10 น.ออกเดินทาง สู ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสายการบิน Oman Air  

                 เท่ียวบินท่ี WY811 

11.00 น .  เดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทบัใจ  

 

 

** ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปล่ียนแปลงขนาด

ของพาหนะท่ีใชใ้นการน าเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

**ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กวา่ 15 ท่าน หรือต า่กวา่มาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอ

พิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมเต็ม ตามความเหมาะสม กรณีเดินทาง 10 ท่าน และตอ้งการ

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย จ่ายเพ่ิม ท่านละ 3, 500 บาท** 

 

 

วนัเดินทาง ผูใ้หญพ่กั 2-3 

ท่าน 

เด็กมีเตียงพกักบัผูใ้หญ ่2 

ท่าน 

เด็กไมม่ีเตียงพกักบัผูใ้หญ่ 

2 ท่าน 

พกัเด่ียว 

17-23 ก.พ.61 

ออก 09.20 น. 

กลบัถึง 11.55 

น. 

48,888 บาท 

(ราคาตัว๋ใหม ่  

ไดแ้ค่ 10 ท่ี) 

47,888 บาท 46,888 บาท 8,000 บาท 

22–28 มี.ค.61 

ออก 09.20 น. 

กลบัถึง 11.55 

น. 

48,888 บาท 

(ราคาตัว๋ใหม ่ 

 ไดแ้ค่ 2 ท่ี) 

47,888 บาท 46,888 บาท 8,000 บาท 

วนัทีเ่จด็   โอมาน – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ                 (-/-/-) 
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UPDATE 15JAN18 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่จา่ย 15, 000 บาท/ทา่น (หลงัการจองภายใน 3 วนั) 

พรอ้มส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

งวดที่ 2 :ช าระยอดสว่นที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั   

หากไม่ช าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวี

ซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ืองยืน่เอกสารไปยงัสายการบิน 

โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ไดว้า่สามารถ

คืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยูก่บัการพจิารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆ

เป็นส าคญั 

เอกสารประกอบขอวีซ่าเขา้ประเทศจอรแ์ดน 

Scan file สีชดัเจน กาง2หน้าเต็มๆ // หนังสือเดินทางไทยท่ีมีอายุในวนัเดินทางมากกวา่  

6 เดือน และมีหน้าวา่งมากกวา่ 2 หนา้ 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการบิน โอมานแอร์ (Oman Air) ชั้นประหยดั  
โดยสายการบินโอมานแอร์ (Oman Air) ก าหนดน ้าหนกัชั้นประหยดั อยูท่ี่ 30 กก. 
ค่ารถปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง  

ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ในโรงแรม ตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั รวมทั้งส้ิน 5 คืน 

ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 

ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแหง่ท่ีระบุตามรายการ 

ค่าวซี่าประเทศจอรแ์ดน ในการยนืเอกสารใหแ้ลนดท์างจอรแ์ดนเป็นผูด้ าเนินการ  
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ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรมั) 

ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท (หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบิ

ติเหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายุน้อยกวา่ 2 ปี และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 70 ปี ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียง

คร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

ค่าจดัท าหนังสือเดินทาง 

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

ค่าเช่าผา้เช็ดตวัและค่าเช่าตูล็้อคเกอร ์ท่ีโรงแรม เดดซี รีสอรท์แอนดส์ปา 

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ 

ค่าขี่ลา, ขี่อฐู, รถมา้ลาก ฯลฯ  

 ค่าทิปมคัุเทศก ์พนกังานขบัรถ ในประเทศจอรแ์ดน และ หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 

(เป็นอตัราปกตติามหลกัสากลของการท่องเที่ยว ) 

3 USD / ท่าน ส าหรบัมัคคุเทศกท์อ้งถิ่น x 5 วนั = 15 USD 

2 USD / ท่าน ส าหรบัคนขบัรถต่อวนั x 5 วนั = 10 USD 

3 USD /ท่าน ส าหรบัหวัหนา้ทวัรไ์ทย x 7 วนั = 21 USD 

รวมค่าทิป 46 USD/ท่านหรือประมาณ 1,500 บาทไทย 

ค่าทิปอื่นๆ 

ค่าทิปมา้ท่ีเมืองเพตรา้ ท่านละ 3 -5 USD แลว้แต่ต่อรอง / เท่ียว / ท่าน 

ค่าทิปคนขบัรถท่ีทะเลทรายวาดิรมั ท่านละ 2 USD / เท่ียว / ท่าน 

 

 

หมายเหต ุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน  ซ่ึง

ในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้

และจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละ

เหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
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บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย 

จากสายการบินเมื่อเท่ียวบิน “ดีเลย”์หรือล่าชา้? หรือ เหตุสุดวิสยั หรืออุบติัเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่าน ้ามนั หรือ 

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าวและแจง้ใหท่้านทราบ 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

หากลกูคา้ท่านใด ยื่นวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมติั ลกูคา้ตอ้งช าระค่ามดัจ าทวัรท่ี์ 15,000 บาท  และค่าวีซ่าตามท่ี

สถานทูตฯเรียกเก็บ 

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกวา่ 2 หนา้ 

** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ** 

**ไมร่บัเล่มพาส ขา้ราชการเดินทาง** 

**ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลเ์ดินทางภายในประเทศหรือระหวา่งประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางท่ีท่านไดท้ าการจองไว ้

กบัทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว 

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

 


