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ตะลุยทะเลทรายวาดิรมั กรุงอมัมาน เมาทเ์นโบ เมืองเจอราช ล่องเรือทอ้งกระจก 

 

MARVELOUS JORDAN จอรแ์ดน 7 วนั 

ข่ีมา้เขา้ชมนครเพตรา ผ่อนคลายในทะสาบเดดซี 

อาหารพ้ืนเมืองแบบชาวเบดอิูน และ บาบีคิวบุฟเฟต ์
 



 

  

 
วนัแรก กรุงเทพฯ                          (ไทย) 

22.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 

แถว T สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัท่ีสอง ดไูบ - จอรแ์ดน - มาดาบา - โบสถก์รีกออโธดอกซ ์– เมาทเ์นโบ – เมืองเครคั - เมืองอควาบา 

                       (ยูเออี- จอรแ์ดน) 

01.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 385 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

04.45 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

07.30 น.เดินทางสู่เมืองอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK901 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

09.35 น. เดินทางถึง สนามบิน QUEEN ALIA กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและสมัภาระ
แลว้ น าทา่นเดินทางสู่เมืองมาดาบา หรือ เมืองแห่งโมเสก เป็นเมืองทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรมแห่งหน่ึงของประเทศ

จอร์แดน เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานถึง 4,500 ปี น าทา่นเขา้ชม โบสถก์รีก-ออโธดอกซ ์แห่งเซนตจ์อรจ์ 

สรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 600 ชมภาพแผนท่ีดินแดนศกัดิสิทธ์ิ แหง่เยรูซาเลม ตกแตง่โดยโมเสกสีตา่งๆ ประมาณ 2.3 ลา้นช้ิน

แสดงถึงพ้ืนท่ีดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิตา่งๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, เยรูซาเลม, แมน่ ้า จอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซ

นาย, อียิปต ์ฯลฯ จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมาทเ์นโบ ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิท่ีต ัง้อยูบ่นเขาซ่ึงเช่ือกนัวา่น่าจะเป็นบริเวณท่ี

เสียชีวิตและฝงัศพของโมเสส ผูน้ าชาวยิวส ์ท่ีเดินทางจากอียิปตม์ายงัเยรูซาเลม ชมพิพิธภณัฑซ่ึ์งภายในเก็บส่ิงของตา่ง 

ๆ ท่ีขุดพบภายในบริเวณน้ี พรอ้มทัง้มีภาพถา่ยตา่ง ๆ ภาพถา่ยท่ีส าคญัคือภาพท่ีโป๊บ จอหน์ ปอลท่ี 2 เสด็จมาแสวงบุญ

ท่ีน่ีและไดป้ระกาศใหเ้ป็นดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ ในปี ค.ศ. 2000 ชม อนุสรณไ์มเ้ทา้ศกัด์ิสิทธแ์ห่งโมเสส ออกแบบเป็น

ลกัษณะเป็นไมเ้ทา้ในรูปแบบไมก้างเขน โดยอุทิศเป็นสญัลกัษณ์ของโมเสส และพระเยซู จากนั้นใหท้า่นไดถ้า่ยรูป ณ 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

  

จุดชมวิว ทา่นสามารถมองเห็น แมน่ ้าจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ไดจ้ากจุดน้ีอยา่ง

ชดัเจนในวนัท่ี 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารหลงัจากนั้นน าทางเดินทางสู่น า เมืองเครคั ซ่ึงตัง้อยูบ่นท่ีราบสูงขนาดใหญ ่

ชมทิวทศัน์อนังดงามของหุบเขาทัง้สองขา้ง ทางจนไดฉ้ายาเป็น “แกรนดแ์คนยอนแห่งจอรแ์ดน” ชม ปราสาทเครคั

แห่งครูเสด ท่ีสรา้งอยูบ่นยอดเขา ในปี ค.ศ. 1142 โดยกองทพัจากฝั่งยุโรปในอดีตเป็นเมืองศูนยก์ลางขนาดใหญข่อง

นักรบครูเสด และสรา้งเพ่ือควบคุมเสน้ทางทัง้ทางเหนือและใต ้และใชใ้นการตอ่สูใ้นสงครามครูเสดกบักองทพัมุสลิม 

จนกระทัง่ในปีค.ศ. 1189 ไดถู้กเขา้ยึดครองโดยนักรบมุสลิม จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองอควาบา เมืองทา่และเมือง

ทอ่งเท่ียวตากอากาศท่ีส าคญัของประเทศจอรแ์ดนเป็นเมืองแหง่เดียวของประเทศจอร์แดนที่ ถูกประกาศใหเ้ป็นเมืองปลอด

ภาษี มีประชากรอาศยัราว 70,000 คน 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Golden Tulip Hotel ระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสาม เมืองอควาบา - เรือทอ้งกระจก – ทะเลทรายวาดิรมั – น ้าพุแห่งลอวเ์รนซ ์- ภูเขาคาซารี         (จอรแ์ดน) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ทา่เรือบริเวณร่ิมฝั่ง อ่าวอควาบา ซ่ึงเป็นทางออกสู่

ทะเลแดงท่ีม่ีช่ือเสียง ทะเลแดงเป็นทะเลแหง่ประวติัสาสตร์ ท่ีไดมี้การกลา่วขานในพระคมัภีร์ของศาสนาคริสตว์า่ทะเล

แหง่น้ีเป็นสถานที่ โมเสสไดท้ าอศัจรรยโ์ดยการชูไมเ้ทา้แหวกทะเลแดงเป็นทางเดินพาชาวอิสราเอลหนีใหร้อดพน้จากการ

ตามลา่ของทหารอิยิปตเ์พ่ือจบัไปเป็นทาสของอียิปต ์และจุดมุง่หมายเพ่ือเดินทางไปสูแ่ผน่ดินแหง่พนัธสญัญาท่ีพระเป็น

เจา้ทรงมอบใหก้บัชาวอิสราเอล นั่นคือก็คือกรุงเยรูซาเลมในปัจจุบนั ทะเลแดงมีน่านน ้าครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ 

ประเทศจอร์แดน, อิสราเอล, อิยิปตแ์ละ ซาอุดิอาระเบีย น าทา่น ล่องเรือทอ้งกระจก ชมความใสของน ้าทะเล, 

ปะการัง, ปลาทะเลหลากชนิด, เมน่ทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนัแบบบาร์บีคิว BBQ บุฟเฟตบ์นเรือ พร้อมชมทศันียภาพ และบรรยากาศของทะเลแดง 

หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรมั ทะเลทรายแห่งน้ีในอดีตเป็นเสน้ทางคาราวาน จากประเทศซาอุฯ

เดินทางไปยงัประเทศซีเรียและปาเสลไตน์  (เคยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของชาวนาบาเทียนกอ่นท่ีจะยา้ยถ่ินฐานไปสร้าง

อาณาจกัรอนัย่ิงใหญท่ี่เมืองเพตรา้) ในศึกสงครามอาหรับรีโวลทร์ะหวา่งปีค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแหง่น้ีไดถู้กใช ้

เป็นฐานบญัชาการในการรบของนายทหารชาวองักฤษ ที

อี ลอวเ์รนซแ์ละเจา้ชายไฟซาลผูน้ าแห่งชาวอาหรับร่วม

รบกนัขบัไลพ่วกออตโตมนัท่ีเขา้มารุกรานเพ่ือครอบครอง

ดินแดนและตอ่มายงัไดถู้กใชเ้ป็นสถานท่ีจริงในการถา่ย

ท า ภ า พ ย น ต์ฮ อ ล ลี วู ด อัน ย่ิ ง ใ หญ่ ใ น อ ดี ต เ ร่ื อ ง 

“LAWRENCE OF ARABIA”พาชม “น ้าพุแห่ง

ลอวเ์รนซ”์ ซ่ึงเป็นสถานที่ อดีตนายทหาร ทีอี ลอวเ์รนซ ์

ทหารชาวองักฤษใชเ้ป็นสถานท่ีพกัและคิดแผนการตอ่สูก้บัออตโตมนั น าทา่นทอ่งทะเลทรายโดยรถ 4WD ตะลุย

ทะเลทราย ตอ่ไปยงั ภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนกอ่นประวติัศาสตร์ ท่ีเป็นภาพแกะสลกัของชาวนาบาเทียน ท่ีแสดงถึง

เร่ืองราวในชีวิตประจาวนั และรูปภาพตา่งๆ ผา่นชมเตน้ทช์าวเบดูอินท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลทรายเล้ียงแพะเป็นอาชีพ ฯลฯ  

ค า่ บริการอาหารค ่า แบบพ้ืนเมืองบุฟเฟตส์ไตลช์าวเบดอิูน ถึงเวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางโดยรถโคช้ไปยงั เมืองเพ

ตรา น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Panorama Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

 

 

 



 

  

วนัท่ีส่ี เมืองเพตรา - มหาวิหารศกัด์ิสิทธ์ิ เอล คาซเนท ์– กรุงอมัมาน     (จอรแ์ดน) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นชม เมืองเพตรา้ (ไดร้ับการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจาก

องคก์ารยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องแหง่โลกใหม ่จากการตดัสินโดยการโหวตจากบุคคลนับ

ลา้นทัว่โลกในวนัมหศัจรรย ์07/ 07/ 07) มหานครสีดอกกุหลาบท่ีซอ่นตวัอยูใ่นหุบเขาแหง่โมเสส (WADI MUSA) มี

ประวติัศาสตร์อนัยาวนานหลายพนัปีเคยเป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัท ัง้ชาวอีโดไมท ์จวบจนกระทัง่ถึงยุครุ่งเรืองเฟ่ืองฟใูนการเขา้

มาครอบครองดินแดนของชาว อาหรับเผา่เร่ร่อน นาบาเทียน ในชว่งระหวา่ง 100 ปี กอ่นคริสตกาล – ปี ค.ศ 100 และ

ไดเ้ขา้มาสรา้งอาณาจกัร, บา้นเมือง ฯลฯ จนกระทัง่ในปีค.ศ. 106 นครแหง่น้ีตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของอาณาจกัร

โรมนัท่ีน าโดยกษัตริยท์ราจนั และไดผ้นึกเมืองแหง่น้ีใหเ้ป็นหน่ึงในอาณาจกัรโรมนัแหง่แหลมอาระเบีตะวนัออก นครเพต 
รา้ถึงคราวลม่สลายเม่ือหมดยุคของอาณาจกัรโรมนัท าใหช้าวเมืองนั้นละท้ิงบา้นเมืองจากกนัไปหมดท้ิงใหเ้มืองแหง่น้ี รก

รา้งไปพรอ้มกบัการพงัทลายของเมือง หลงัจากเกิดแผน่ดินไหวหลายครั้งจนสูญหายนับพนัปี จวบจนในปี ค.ศ. 1812 

นักส ารวจเสน้ทางชาวสวิส นาย โจฮนัน์ ลุดวิก เบิร์กฮาดท ์ไดค้น้พบนครศิลาแห่งน้ี และน าไปเขียนในหนังสือช่ือ 

“TRAVEL IN SYRIA” จนท าใหเ้ร่ิมเป็นท่ีรูจ้กักนัอยา่งแพร่หลายจนถึงปัจจุบนั น าทา่น ข่ีมา้ ประมาณ 800 เมตรบน

ถนนทรายเพ่ือตรงเขา้สูห่นา้เมือง พรอ้มชมทศันียภาพรอบขา้งท่ีเป็นภูเขาทัง้สองฝั่ง (ค่าข่ีมา้รวมอยู่ในค่าบริการแลว้ 

และเป็นธรรมเนียมท่ีตอ้งมีค่าทิปใหแ้ก่เคนจูงมา้ท่านละ 5 USD ต่อท่าน ต่อเท่ียว แต่ไม่รวมค่าข่ีลา, ข่ีอูฐ

รถมา้ลาก ฯลฯ หากสนในกรุณาติดต่อท่ีหวัหน้าทวัร)์ จากนั้นน าทา่นเดินเทา้เขา้สู่ถนนเขา้เมือง SIQ เสน้ทาง

มหัศจรรยก์ว่า 1.5 กิโลเมตรท่ีเกิดจากการแยกตวัของ

เปลือกโลกและการซดัเซาะของน ้าเม่ือหลายลา้นปีกอ่น 

เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชนัทัง้ 2 ขา้ง

คลา้ยกับแคนยอน น้อย ๆ และ ส่ิงก่อสร้าง รูปปั้น

แกะสลกั ตา่งๆ เชน่ รูปปั้นเทพเจา้ตา่งๆ, รูปกองคาราวาน

อูฐ, รูปชาวนาบาเทียน, ทอ่สง่ล าเลียงน ้าเขา้สู่เมือง ฯลฯ 

สุดปลายทางของชอ่งเขาพบกบัความสวยงามของ  มหา

วิหารศกัด์ิสิทธ์ิ เอล-คาซเนท ์( EL-KHAZNEH / 

TREASURY) สนันิษฐานวา่จะสรา้งในราวศตวรรษท่ี1-2 

โดยผูป้กครองเมืองในเวลานั้น เป็นวิหารท่ีแกะสลกัโดยเจาะเขา้ไปในภูเขาสีชมพูทัง้ลูก มีความสูง 40 เมตร และมีความ

กวา้ง 28 เมตร วิหารแหง่น้ีออกแบบโดยไดร้ับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเขา้ดว้ยกนั เชน่ อิยิปต์, กรีก, นาบาเทียน 

ฯลฯ ภายในประกอบดว้ย 3 หอ้ง คือ หอ้งโถงใหญต่รงกลาง และ หอ้งเล็กทางดา้นซา้ยและขวาเดิมทีถูกเช่ือวา่เป็นท่ีเก็บ

ขุมทรัพยส์มบติัของฟาโรหอิ์ยิปต ์แตภ่ายหลงัไดมี้การขุดพบทางเขา้หลุมฝังศพท่ีหนา้วิหารแหง่น้ี ท าใหน้ักประวติัศาสตร์

และนักโบราณคดีไดล้งความเห็นตรงกนัวา่ น่าจะสรา้งข้ึนเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองใหก้บัผูป้กครองเมือง, ใชเ้ป็นสถานท่ี

ท าพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นสุสานฝงัศพของผูป้กครองเมืองและเครือญาติ เดิมชมสุสานตา่งๆ ของชาวนาบาเทียน , 

สุสานกษัตริย ์ฯลฯ 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นอิสระใหท้่านเก็บภาพแหง่ความประทบัโดยรอบ นครเพตรา หรือเดิน

เขา้ไปทา้ยเมืองเพตรา โดยเดินข้ึนบนัใดหิน ประมาณ 800 ข ัน้ข้ึนสู ่MONASTERY PETRA อารามหรือท่ีประชุมลบั

ของกษัตร์ยหรือผูน้ าเมืองในสมยักอ่น ถึงเวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสู่ กรุงอมัมาน ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของประเทศ

จอร์แดนที่ ต ัง้อยูบ่นยอดเขาทัง้ 7 ลูก และมีประวติัศาสตร์มากกวา่ 6,000 ปี  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Sparr Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

 

 



 

  

วนัท่ีหา้ นครเจอราช – ซุม้ประตกูษตัรยเ์ฮเดรียนและสนามแข่งมา้ฮิปโปโดรม – โอวาฟอรัม่ – วิหารเทพีอารเ์ทมิส – 

ถนนคารโ์ด -น ้าพุใจกลางเมือง – ทะเลเดดซี       (จอรแ์ดน) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่น

เดินทางไปยงั นครเจอราช หรือ เมืองพนัเสา เป็นอดีต 1 

ใน 10 หวัเมืองเอกตะวนัออกอนัย่ิงใหญข่องอาณาจกัรโรมนั 

สนันิษฐานวา่เมืองน้ีน่าจะถูกสรา้งในราว 200 – 100 ปีกอ่น

คริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแหง่น้ีช่ือวา่ ในปี ค.ศ. 749 นคร

แห่งน้ีไดถู้กแผน่ดินไหวครั้งใหญท่ าลาย และถูกฝังกลบโดย

ทรายหลงัจากนั้นก็ไดสู้ญหายไปเป็นนับพนัปี ชม ซุม้ประตู

กษตัรยเ์ฮเดรียนและสนามแข่งมา้ฮิปโปโดรม น าทา่น

เดินเขา้ประตูทางทิศใต ้ชม โอวาฟอรัม่ สถานที่ ชุมนุมพบปะ สงัสรรคข์องชาวเมืองวิหารเทพซีอุส โรงละครทางทิศใต ้

สรา้งในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผูช้มไดถึ้ง 3,000 คน มีจุดเสียงสะทอ้นตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกบัความอศัจรรย์

เพียงพูดเบาๆ ก็จะมีเสียงสะทอ้นกอ้งเขา้มาในหูของเราชม วิหารเทพีอารเ์ทมิส เป็นเทพีประจ าเมืองเจอราช สรา้งใน

ราวปี ค.ศ. 150 สร้างข้ึนพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับท าพิธีบวงสรวง และบูชายญัตอ่เทพีองคน้ี์ แบง่เป็น 3 ชัน้ คือ 

ชัน้นอก ชัน้กลาง ชัน้ในน าทา่นเดินเขา้สู ่ถนนคารโ์ด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลกัท่ีใชเ้ขา้-ออกเมืองแหง่น้ี

บนถนนนั้นยังมีร้ิวรอยทางของลอ้รถมา้ ฝาท่อระบายน ้า ซุม้โคมไฟ บ่อน ้าด่ืมของมา้ชม น ้าพุใจกลางเมือง 

(NYMPHAEUM) สรา้งในราวปี ค.ศ. 191 เพ่ืออุทิศแดเ่ทพธิดา

แหง่ขุนเขา ซ่ึงเป็นท่ีนับถือของชาวเมืองแห่งน้ี มีท่ีพน่น ้าเป็นรูปหวั

สิงโตทัง้เจ็ด และตกแตง่ดว้ยเทพตา่งๆ ประจ าซุม้ดา้นบนของน ้าพุ  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสู่โรงแรมท่ี

พกัซ่ึงอยู่บริเวณริมทะเลสาบเดดซี เพ่ือเช็คอินและเก็บสัมภาระ 

จากนั้น สนุกสนานกบักิจกรรมในทะเสสาบเดดซี ทะเลสาบ

ท่ีตัง้อยูบ่นพรมแดนระหวา่งอิสราเอลและจอร์แดนเกิดจากน ้า ท่ีไหล

มาจากล าธารในจอร์แดน มีสว่นผสมของโซเดียมและแมกนีเซียม ทาปฏิกิริยากบันา้พุรอ้นท่ีอยูด่า้นลา่งทะเลสาบ โดยมี

ความเค็ม มากกวา่ทะเลอ่ืนถึง 4 เทา่ มีความยาว 76 กิโลเมตร กวา้งถึง 18 กิโลเมตร มีจุดลึกท่ีสุดคือ 400 เมตร และ

อยูต่า่กวา่ระดบันา้ทะเล 417.5 เมตร นับเป็นพ้ืนท่ีท่ีอยูต่  ่ากวา่ระดบัน ้าทะเลมากท่ีสุดในโลก นา้ในทะเลเดดซีมีความ

หนาแน่นมาก มีเกลือละลายในนา้ถึง 25% จึงทาใหว้ตัถุลอยเหนือน ้า แมแ้ตค่นวา่ยนา้ไมเ่ป็นก็ทะเลเดดซีท่ีถูกบนัทึกลง

ในหนังสือกินเนสสว์า่ เป็นจุดท่ีต ่าท่ีสุดในโลก และ มีความเค็มท่ีสุดในโลกมากกวา่ 20 เปอร์เซ็นตข์องน ้า ทะเลทัว่ไป ท า

ใหไ้มมี่ส่ิงมีชีวิตใดเลยอาศยัอยูไ่ดใ้นทอ้งทะเลแห่งน้ี เชิญทา่นอิสระในการลงเลน่น ้าทะเลและพิสูจน์ความจริงวา่ทา่น

ลอยตวัไดจ้ริงหรือไม ่(การลงเลน่น ้าในทะเลนั้นมีวิธีข ัน้ตอนการลงเลน่ และขอ้ควรระวงัตา่งๆ ควรฟงัค าแนะน าจาก

มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์)  
ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นใหท้า่นไดผ้กัผอ่นตามอธัยาศยั  ณ Grand East Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหก  กรุงอมัมาน – โรงละครโรมนั – ป้อมปราการแห่งกรุงอมัมาน - วิหารเฮอรคิ์วลิส - ชอ้ปป้ิง CITY MALL  

            (จอรแ์ดน-ยูเออี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากนั้นใหท้า่นไดอิ้สระลงแชน่ ้าในทะเลสาบเดดซี หรือ จะ

เลือกใชบ้ริการสระวา่ยน ้าของโรงแรม หรือเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ท าจากเดดซีเชน่ โคลน พอกตวั พอกหนา้ สบู ่และ

สินคา้อ่ืนท่ีท าจากเดดซีอีกมากมายตามอธัยาศยั ถึงเงลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสู่ กรุงอมัมาน เมืองหลวงของ



 

  

จอร์แดน ถือเป็นเมืองท่ีมีผูค้นอาศยัอยูม่าตัง้แตอ่ดีตจนถึง ปัจจุบนั และมีความเกา่แกท่ี่สุดเมืองหน่ึงของโลก น าทา่นชม 

เมืองหลวงท่ีตัง้อยูบ่นภูเขา 7 ลูก และมีประวติัศาสตร์ยาวนานมากกวา่ 6,000 ปี ผา่นชมยา่น เมืองเกา่, เมืองใหม,่ ยา่น

ธุรกิจ, ตลาดใจกลางเมือง, ยา่นคนรวย ฯลฯ  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ชม ป้อมปราการแห่งกรุงอมัมาน หรือ AMMAN CITADEL ถูกสรา้งข้ึน

เพ่ือเป็นจุดสงัเกตเหตุบา้น การเมืองตา่งๆรอบเมือง อิสระทุกทา่นชมบรรยากาศและถา่ยรูป มีจุดถา่ยรูปท่ีสวยโดยมีฉาก

หลงัเป็น โรงละครโรมนั ท่ีมีขนาดใหญท่ี่สุดในจอร์แดน ท่ีจุผูช้มไดถึ้ง 6,000 คน และตึกรามบา้นชอ่ง ท่ีสรา้งบนภูเขา

สูงอนัเป็นท่ีแปลกตา ชม วิหารเฮอร์คิวลิส ท่ีสนันิษฐานวา่ถูกสรา้งข้ึนระหวา่งปี ค.ศ. 161-180 ในสมยัโรมนั จากนั้น

ใหทุ้กทา่นอิสระเลือกชม ชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองและของท่ีระลึก จากนั้นน าทา่นชม วิหารเฮอร ์คิวลิส ท่ีสรา้งข้ึน

ระหวา่งปี ค.ศ.162-166(พ.ศ.705-709) วิหารแหง่น้ีมีขนาดใหญก่วา่วิหารท่ีอยูใ่นโรมโบราณเสียอีกเดินผา่นทางเขา้ท่ี

เป็นแนวเสาระเบียง ไปยงสัถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิขา้งใน จากนั้นเคล่ือนตวัไปท่ีหินขนาดใหญท่ี่อยูบ่ริเวณปลายหน้าผา ตรงน้ี

จะเป็นจุดชมวิว พาโนรามาอนัสวยงามของเมือง ใกลก้นันั้นมีมือ รูปก าปั้นขนาดใหญท่ี่ท าจากหินออ่นเผยใหเ้ห็นความ

ขากโพลนจนแทนไมมี่เลือด จากนั้นผา่นชม พระราชวงัของพระมหากษตัริย ์อบัดลุลาหท่ี์สอง ท่ีต ัง้อยูบ่นภูเขามี

ท าเลท่ีสวยงามท่ีสุดในกรุงอมัมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอยา่งเขม้งวด น าทา่นอิสระเลือกซ้ือของฝากท่ีหา้ง 

CITY MALL และอิสระอารเย็นตามอธัยาศยั ถึงแวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

วนัท่ีเจ็ด ดไูบ-กรุงเทพฯ                         (ยูเออี-ไทย) 

02.05 น.ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK906           

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

06.05 น. เดินทางถึงเมืองดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง  

09.40 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 372 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

19.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

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

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

 

 

อตัราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ 2,000   บาท 

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ 10,000   บาท 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

กนัยายน 13-19 ก.ย. 2562 43,900 

ตุลาคม 12-18 / 19-25 / 22-28 ต.ค. 2562 43,900 

พฤศจิกายน 13-19 /15-21 / 27 พ.ย.-3 ธ.ค. 2562 43,900 



 

  



 

  

 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

 คา่ที่ พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที่ ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไมส่ามารถเขา้พกัท่ี

เมืองนั้นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่  และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ ระบุในรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 มคัคุเทศทอ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณน์ าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน  5 USD x 5 วนั = 25 USD 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 บาท x 7 วนั = 700 บาท 



 

  

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 24 ชัว่โมง)  

2. ช าระยอดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั   

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพ่ือมาย่ืนวีซา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่นติดตอ่

เจา้หนา้ท่ี กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึน 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 50 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 40 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง  

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญ

หาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมืองเป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. ส าหรับท่ีนั่ง LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด เชน่ 

ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและ

อ านาจในการใหท่ี้นั่ง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่ สายการบินตอนเวลาที่ เช็คอินเทา่นั้น 

 

กรณุาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทั 

 

 

 

 

 

 



 

  

 


