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Delight Jordan Petra 6 วนั 3 คืน 
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วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู  
22.00 น.    พรอ้มกนัทีส่นามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) พบเจา้หน้าทีท่ าการ

ตอนรบัพรอ้มอ านวยความสะดวก 

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

 
 
 
 
 
 

วนัท่ีสอง สวุรรณภมิู – ดไูบ – มาดาบา – ภเูขาเนโบ – ทะเลเดดซี 
01.15 น.        ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ โดยสายการบินเอมเิรตส์ เที่ยวบนิที่ EK385 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
04.45 น.       แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 
07.30 น. ออกเดนิทางสู่เมอืง อมัมาน (Amman) ประเทศจอรแ์ดน (Jordan) โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่

EK901 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง)  
09.50 น.   เดนิทางถงึ สนามบินควีนอะเลีย (Queen Alia Airport) ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ออก

เดนิทางไปยงัจุดหมายแรกของการเดนิทางทีเ่มอืง มาดาบา (Madaba) เมอืงมาดาบาตัง้อยู่ทางตะวนัตก
เฉียงใตข้องอมัมาน เป็นเมอืงทีไ่ดช้ื่อว่า ดนิแดนศกัดิส์ทิธิ ์และเตม็ไปดว้ยศลิปวฒันธรรมทีส่ ัง่สมมาตลอด

http://bit.ly/2NMk5YE


  

 
 
 

 

ระยะเวลา 4,500 ปี เมอืงมาดาบายงัไดช้ื่อว่า “เมอืงแห่งโมเสก” เพราะเป็นเมอืงทีต่ ัง้อยู่บนศูนยก์ลางของ
การผลติโมเสกตัง้แต่ในยคุโบราณและยงัคงสบืทอดวธิกีารท ามาถงึในปัจจุบนั ทุกวนันี้ช่างฝีมอืโมเสกมอียู่
ในมาดาบาจ านวนไม่น้อย หลายสถานที่ในมาดาบาจงึถูกตกแต่งด้วยโมเสกสวยๆ เป็นเอกลกัษณ์อย่าง
หนึ่งของเมอืงเลย น าท่านสู่ ภเูขานีโบ (Mount Nebo) สถานทีช่าวครสิต์เชื่อกนัว่าเป็นดนิแดนศกัดิส์ทิธิท์ ี่
น่าจะเป็นสถานทีฝั่งศพของ “โมเสส” ชายในต านานพระคมัภรี์ ทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ทรงมอบหมายให้เป็นผูน้ า
พาชาวยวิจากอยีปิต์กลบัสู่อสิราเอล จงึเป็นที่มาของการแหวกทะเลแดงให้ชาวยวิทัง้หมดเดนิฝ่าไป ชาว
ครสิต์ค่อนโลกตัง้ใจเดนิทางมาเทีย่วที่นี่เหมอืนตามรอยพระคมัภรีน์ัน่เอง แลว้น าท่านชม โบสถอ์นุสรณ์
แห่งโมเสส (Moses Memorial Church) ทีอ่ยู่บนยอดเขานีโบ โบสถ์ทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่4 เพื่อเป็นที่
ระลึกถึงโมเสส แต่หลงัจากปี 1564 ก็ได้ถูกปล่อยให้ทิ้งร้าง ก่อนจะได้รบัการบูรณะใหม่ในปี 1993 
ดา้นหน้าโบสถเ์ป็นจดุชมววิทีม่จีดุเด่นเป็น “อนุสรณ์ไมเ้ทา้ศกัดิส์ทิธิแ์ห่งโมเสส” (Moses Magical Stick) ที่
ออกแบบให้มลีกัษณะคล้ายไม้กางเขนแทนสญัลกัษณ์ของพระเยซู ส าหรบัไม้เท้าคู่กายโมเสสชิ้นนี้มี
บทบาทอยา่งมากในวนัทีโ่มเสสแสดงอภนิิหารแหวกทะเลแดงน าแรงงานยวิหนีกลบัอสิราเอล 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านสู่ ทะเลเดดซี (Dead Sea) ทะเลน ้าเคม็ที่อยู่ทาง
ตะวนัออกของประเทศจอรแ์ดนนี้ เป็นทะเลชื่อดงัด้วยการเป็น
ทะเลที่มนี ้าเคม็ที่สุดในโลก และความเคม็ทีม่ที าใหไ้ม่มสีตัวน์ ้า
ชนิดใดอาศยัอยู่ได้ พื้นที่ในจุดที่เป็นทะเลเดดซถีือเป็นจุดที่มี
พืน้ทีต่ ่าทีสุ่ดในโลก คอืต ่ากว่าระดบัน ้าทะเลถงึ 390 เมตร และ
กก็ลายเป็นบรเิวณทีม่ากไปดว้ยโอโซนตลอดแนวชายหาดยาว 
40 กโิลเมตร กวา้ง 12 กโิลเมตร เพราะมปีรมิาณเกลอืมากกว่า
น ้าทัว่ไปเกอืบถงึ 10 เท่า ท าใหน้ ้าทะเลทีน่ี่มคีวามหนาแน่นมากจนท าใหเ้ราสามารถลอยตวัอยู่ไดโ้ดยไม่
จม การลงเล่นน ้าในทะเลเดดซจีงึเป็นความสนุกทีค่วรทดลอง ไดป้ระสบการณ์การลอยตวัในน ้าอย่างทีเ่คย
ได้ยนิใครๆ เขาร ่าลอืกนัมาชา้นาน นอกจากนี้โคลนจากทะเลเดดซยีงัดต่ีอผวิพรรณ จงึเป็นที่นิยมมาก
ส าหรบัพอกตวั เพราะอุดมไปดว้ยแร่ธาตุทีท่ ัง้ช่วยให้ผวิชุ่มชืน้และขจดัโรคผวิหนังไดด้ี ทะเลเดดซจีงึเป็น
แหล่งสปารสีอรท์เพื่อสุภาพทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก อสิระตามอธัยาศยัใหทุ้กท่านไดพ้กัผ่อน ชมววิ 
และสนุกไปกบัการเล่นน ้าในทะเลเดดซ ี 
**การลงเล่นน ้าในทะเลเดดซี ควรปฏิบติัตามข้อปฏิบติัและข้อควรระวงัต่างๆ อย่างเคร่งครดั
ตามท่ีเจ้าหน้าท่ี และหวัหน้าทวัรไ์ด้ช้ีแจงไว้ และส าหรบัท่านท่ีต้องการเล่นน ้า กรณุาเตรียมเส้ือยืด
และกางเกงขาสัน้ส าหรบัลงน ้าไปด้วย** 

เยน็ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Ramada Dead Sea หรือระดบัเดียวกนั 
 
 
 
 



  

 
 
 

 

 
วนัท่ีสาม ทะเลเดดซี – เพตรา – ซิค – วิหารเอลคาซเนห ์– โรงละครโรมนั 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่เมอืง เพตรา (Petra) อกีหนึ่งเมอืงมรดกโลก เป็นเมอืงทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นนครแห่งศลิาสชีมพู

และเป็นเสมอืนหวัใจของจอรแ์ดนเลยทเีดยีว เพตราตัง้อยู่ในหุบเขา “วาด ีมซูา” (Wadi Musa) ซึง่อยู่ทาง
ตอนใต้ของทะเลเดดซ ีด้วยความที่มหีุบเขา โขดหนิและแนวผามากมาย บ้านเรอืนของชาวเพตราแต่
โบราณจงึมกัสรา้งขึน้โดยการเจาะเนื้อหนิลกึเขา้ไปจนเป็นเหมอืนโพรงเหมอืนถ ้า เพตราเคยเป็นถิน่ฐานที่
อยูเ่ดมิของชาวเนบาเตีย้นมาก่อน จากนัน้กถ็ูกอยีปิต์ยดึครองแลว้เปลีย่นมอืมาเป็นชาวโรมนั สุดทา้ยกถ็ูก
กองทพัมุสลมิเขา้ยดึครองในช่วงศตวรรษที่ 7 เพตราเสมอืนหายสาบสูญไปก็ในช่วงแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่
เมื่อปี 363 จนเมอืงถล่มดินทลายหนิทรายทบัถมแทบถูกลืม  
ก่อนจะถูกค้นพบอีกครัง้ในปี 1812 ท าให้ความอลงัการของ
นครสีชมพูที่ซ่อนตัวเองอยู่ในทิวเขาและป่าหินก็ปรากฏแก่
สายตาทุกคน กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดูลกึลบัและสร้าง
ความใคร่รูใ้หเ้กดิขึน้ในใจผูค้นมากมายจนยนืกรานขอมาเทีย่ว
ชมเพตรากนัดูสกัครัง้ เพตราไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นหนึ่งในสิง่
มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ด้วยเพราะโดดเด่นและมเีอกลกัษณ์ 
และไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกใ้นปี 1985  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านข่ีม้า (รวมค่าบรกิารขีม่า้และค่าทปิคนจูงมา้แล้ว แต่ไม่
รวมค่าพาหนะอื่นๆ เช่น ลา อูฐ และรถลาก และหากท่านสละ
สทิธิใ์นการขีม่า้ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี) เขา้ไปชม 
วนอุทยานเพตรา ที่มพีื้นที่กว้างใหญ่ ด้วยระยะทางไกล
ประมาณ 800 เมตรและต้องเดนิขึน้บนัไดไต่เนินอยู่พอสมควร 
ให้ท่านได้ชมทศันียภาพสวยๆ ของหนึ่งในที่สุดแห่งความงาม
แห่งจอรแ์ดนและถ่ายภาพไปดว้ยตลอดทาง เพตรายงัมากไปดว้ยประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานกว่า 10,000 ปี 
เคยเป็นเมอืงใหญ่ทีรุ่ง่โรจน์ก่อนจะล่มสลายดว้ยภยัธรรมชาตอิย่างแผ่นดนิไหวรุนแรง แต่ปัจจุบนัหลกัฐาน
ทีห่ลงเหลอืใหเ้หน็นัน้ก็แสดงถงึความยิง่ใหญ่แต่เก่าก่อนไดอ้ย่างชดัเจน แลว้น าท่านชม ซิค (Siq) ช่อง
แคบระยะทางยาวกว่า 1 กโิลเมตร เป็นหน้าผาหนิสูงใหญ่ทีแ่ยกตวัออกจากกนั ทีเ่กดิจากการขยบัตวัของ
เปลอืกโลกหลายครัง้ แลว้กดัเซาะดว้ยกระแสน ้ากระแสลมทีพ่ดัพามานานเป็นพนัปี ในอดตีกองคาราวาน
จ านวนมากทีเ่ขา้มาคน้พบเสน้ทางนี้เป็นกลุ่มแรกเลอืกใชเ้ป็นจุดแวะพกัแรม ยามทีย่นือยู่ระหว่างช่องแคบ
ดงักล่าวนี้แลว้แหงนหน้ามองขึน้ไปตามระดบัความสูงของหน้าผาหนิกจ็ะยิง่สมัผสัไดถ้งึความยิง่ใหญ่ของ
ซคิทีม่มีากเหนือค าบรรยายจรงิๆ ประกอบกบัสนี ้าตาลเหลอืงของเนื้อหนิทีไ่ล่เฉดอ่อนเขม้ก็ยิง่เพิม่มติใิห้
หนิเหล่านี้น่าสนใจมากขึน้ไปอกี จากนัน้ท่านจะไดช้ม วิหารเอลคาซเนท ์(Al-Khazneh) วหิารทีส่รา้งขึน้
ในช่วงศตวรรษที่ 2 ด้วยการเจาะผนังหนิเนรมติใหก้ลายเป็นพืน้ที่ของการเก็บรกัษาพระศพของกษตัรยิ์
แห่งเนบาเตี้ยน มีความสูง 40 เมตร และกว้าง 28 เมตร ออกแบบสร้างด้วยศิลปะหลายชนชาติที่



  

 
 
 

 

สนันิษฐานว่าคงมกีารต่อเตมิเรื่อยมาในแต่ละยุคสมยั เพราะมทีัง้ศลิปะเนบาเตี้ยน อยีปิต์และโรมนั  งาน
ฝีมอืของช่างที่บรรจงสลกัเนื้อหนิไว้อย่างประณีตแมก้าลเวลาจะพาให้หลายส่วนหกับิน่เสยีหายและทรุด
โทรมไปมาก แต่ร่องรอยความสวยงามเท่าทีม่ใีหเ้หน็กท็ าใหเ้ราไม่แปลกใจเลยว่าเหตุใดใครๆ จงึกล่าวว่า
วหิารแห่งนี้คอืสิง่ก่อสรา้งทีส่วยงามและประณีตทีสุ่ดทีย่งัมเีหลอืใหไ้ดช้มในเพตรายุคปัจจุบนั น าท่านชม 
โรงละครเพตรา (Petra Theater) โรงละครโบราณตัง้แต่ยุคศตวรรษที่ 1 แห่งนี้สรา้งขึน้จากการไดร้บั
อทิธพิลมาจากโรงละครโรมนั โดยท าการขุดเจาะบางส่วนเขา้ไปในภูเขาหนิ และบางส่วนก็สรา้งขึน้ใหม ่
ภายในสามารถจไุดม้ากถงึ 8,500 คน ยิง่ใหญ่และอลงัการดว้ยฝีมอืการสรรคส์รา้งทีน่่าทึง่ 

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั P4 Quatro หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีส่ี  เพตรา – ทะเลทรายวาดิรมั – แคมป์ทะเลทราย 
เช้า         รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรมั (Wadi Rum) 
ทะเลทรายเวิ้งว้างกว้างใหญ่พื้นที่ประมาณ 720 ตาราง
กิโลเมตรที่ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของจอร์แดนแห่งนี้มชีื่อเรยีกอีก
อย่างว่า หุบเขาแห่งพระจนัทร ์(Valley of the Moon) วาดริมั
เคยเป็นถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัของมนุษยม์าตัง้แต่ยคุก่อนประวตัศิาสตร ์

สัง่สมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของหลายมนุษย์หลาย
เผ่าพนัธุเ์อาไว ้เหน็ไดจ้ากร่องรอยการเขยีนสลกัและวาดรปูลง
บนเนื้อหนิ ทีพ่บเหน็ได้หลายแห่งในวาดริมั นอกจากนี้ยงัเคย
เป็นเส้นทางผ่านของกองคาราวานจากหลายประเทศ ได้แก่ 
ซาอุดิอาระเบีย จอร์แดน ซีเรีย และปาเลสไตน์ วาดิรมัเป็น
ทะเลทรายที่โด่งดงัจากที่ครัง้หนึ่งเคยเป็นโลเคชัน่ในการถ่าย
ท าภาพยนตรฮ์อลลวีูด้ชื่อก้องโลกเรื่อง “Lawrence of Arabia” 
ทีบ่อกเล่าถงึชวีติของ “ราชาแห่งทะเลทราย” 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ แคมป์กลางทะเลทรายในแบบชาวเบดอิูน 
น าท่านเข้าสู่ ทะเลทรายวาดิรมั (Wadi Rum) โดยรถจ๊ีปซาฟารี เพื่อชมทะเลทราย เปิดประสบการณ์ที่
ไมเ่คยสมัผสัมาก่อน รถทีแ่ล่นฝ่าไปบนผนืทรายสทีองนัน้ทัง้สนุกและน่าตื่นเต้น ชมทวิทศัน์สองขา้งทางที่
ดูยิง่ใหญ่สมกบัเป็นทะเลทรายในต านาน วาดริมับนความสูงประมาณ 1 ,750 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเลเรา
จะมองเหน็แต่ภูเขาหนิเต็มไปหมด แต่ในขณะเดยีวกนัเมื่อหลายพนัปีที่ผ่านมามหีลกัฐานว่าทะเลทราย
แห่งนี้เคยเป็นทะเลมาก่อนเพราะมกีารคน้พบฟอสซลิของปลาโบราณรวมทัง้เศษซากเปลอืกหอยตามฐาน
ผนังภูเขาหนิ และกย็งัพบรอยขดีเขยีนจารกึอยู่บนผนังหนิเหล่านี้ทีม่มีานานกว่า 3 ,000 ปีแลว้ น าท่านชม 
ภเูขาคาซารี (Khazali Canyon) หนึ่งในแลนดม์ารก์ทีพ่ลาดไม่ไดเ้ลยบนผนืทะเลทรายวาดริมัแห่งนี้ เป็น
ภเูขาทีโ่ดดเด่นดว้ยรอยแยก ทีแ่มม้คีวามลกึแค่ประมาณ 100 เมตร แต่ดา้นในนัน้ล ้าค่าดว้ยภาพวาดภาพ
แกะสลกัมากมายของชาวนาบาเตี้ยน ชาวอสิลาม และชาวอาหรบัโบราณใหไ้ดช้ม แมภ้าพวาดจะเสยีหาย
ไปมากดว้ยการกดัเซาะจากลม ฝน และมนุษย ์แต่กย็งัคงความน่าสนใจและน่าตื่นตามาก  



  

 
 
 

 

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ แคมป์กลางทะเลทรายในแบบชาวเบดอิูน 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Zawaydh Camp หรือระดบัเดียวกนั  

ให้ท่านได้สมัผสัประสบการณ์การนอนแคมป์กลางทะเลทราย ให้ท่านได้สมัผสับรรยากาศดีๆ  พร้อมชม
ทศันียภาพแสนงดงามแห่งผนืทะเลทรายวาดริมัอย่างเตม็ที ่ 

วนัท่ีห้า ทะเลทรายวาดิรมั – ปราสาทโชบคั – อมัมาน – โรงละครโรมนั – ป้อมปราการแห่งอมัมาน –  
วิหารเฮอรคิ์วลิส – The City Mall 

เช้า         รบัประทานอาหารเช้า ณ แคมป์กลางทะเลทราย 
 น าท่านสู่ ปราสาทโชบคั (Shoubak Castle) หรอือกีชื่อหนึ่งกค็อื “ปราสาทครเูสด” สารททีส่รา้งขึน้ในปี 

1115 และมคีวามส าคญัในประวตัศิาสตรด์้วยการเป็นหนึ่งป้อมปราการส าคญัของกษตัรยิบ์อลด์วนิที่ 1 
แห่งเยรูซาเลม็ที่คอยป้องกนัถนนสายส าคญัที่ยาวจากอียปิต์ถงึดามสักสั และได้ท าหน้าที่ป้องกนัรกัษา
เส้นทางได้อย่างดเียี่ยมจนมาพ่ายให้แก่กองทพัมุสลมิของซาลาดนิในปี 1189 นัน่เอง ปัจจุบนัส่วนที่
หลงเหลือเหลอืของปราสาทโชบคันัน้ได้ถูกบูรณะและสร้างขึ้นใหม่ แต่ก็ยงัคงรกัษาตัวปราสาทดัง้เดิม
เอาไวใ้หม้ากทีสุ่ดใหน้กัท่องเทีย่วไดช้มกนั 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านสู่ อมัมาน (Amman) เมอืงหลวงของจอรแ์ดน เมอืงที่

มปีระวตัศิาสตรอ์นัยิง่ใหญ่และสัง่สมมายาวนานกว่า 6,000 ปี 
อมัมานเป็นเมอืงหลวงมาตัง้แต่โบราณที่ตัง้อยู่บนหุบเขาซึ่ง
เป็นท าเลที่ตัง้ที่เลอืกมาอย่างดแีล้วว่าเป็นจุดยุทธศาสตรก์าร
รบที่ยอดเยีย่ม มากมายด้วยโบราณสถานที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะ
เป็นปราสาท หรือป้อมปราการเก่าแก่ และมากพร้อมด้วย

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ อีกมาก โรงละครเก่ายุคโรมนั วิหาร
ส าคญั ทัง้หมดน้ีเป็นเสน่หช์ัน้ยอดส าหรบัเมอืงหลวงนามว่าอมั
มานแห่งนี้ โรงละครโรมนั (Roman Theatre) โรงละครที่
ใหญ่ที่สุดในอัมมานและในจอร์แดน สามารถจุผู้ชมได้ถึง 
6,000 คน และมอีายุความเก่าแก่ถงึกว่า 2,000 ปี ทีอ่อกแบบ
ได้อย่างดเียี่ยม เพราะนอกจากดไีซน์ของสถาปัตยกรรมโรง
ละครที่ยิง่ใหญ่และน่าทึ่งแล้ว ตวัโรงละครนัน้ยงัสามารถก้อง
สะทอ้นเสยีงไดอ้ยา่งด ีปัจจบุนัยงัใชเ้ป็นสถานทีเ่ปิดการแสดงเช่นในอดตี โดยเฉพาะงานมวิสกิ เฟสตวิลัที่
จะมขีึน้ใหไ้ดส้นุกกนัทุกปี แลว้น าท่านสู่ ป้อมปราการแห่งอมัมาน (Amman Citdael) ป้อมปราการอนั
ยิง่ใหญ่ ที่เป็นแลนด์มารก์ส าคญัของเมอืงอมัมานแห่งนี้ ในอดตีเคยเป็นจุดสงัเกตการณ์และป้องกนัศตัร ู
ปัจจุบนัแมจ้ะกลายเป็นเพยีงแค่ซากปรกัหกัพงั แต่ก็ยงัหลงเหลอืให้เหน็ถงึหลกัฐานของศลิปวฒันธรรม 
และสถาปัตยกรรมจากหลายยุคหลายสมยั ไม่ว่าจะเป็น ยุคเหล็ก ยุคโรมนั จนถึงยุคไบแซนไทน์ ผู้คน
มากมายและนักท่องเที่ยวจ านวนมากยงัเดนิทางมายงัป้อมปราการแห่งนี้ เพราะที่นี่คอืจุดชมววิเมอืงอมั
มานชัน้เยีย่ม เพราะป้อมปราการตัง้อยู่บนพื้นที่สูงสุดของจอรแ์ดนนัน่เอง น าท่านชม วิหารเฮอรคิ์วลิส 



  

 
 
 

 

(Temple of Hercules) หนึ่งในวหิารส าคญัในเมอืงอมัมาน ทีส่รา้งขึน้เพื่ออุทศิแด่ เฮอรค์วิลสิ เทพทีไ่ดร้บั
การยกยอ่งนบัถอืว่าเป็นเทพแห่งพละก าลงัมหาศาล วหิารนี้สรา้งขึน้ในระหว่างปี 161 -180 แต่ทีเ่หน็เหลอื
เพยีงซากหนิซากเสากด็ว้ยเพราะถูกแผ่นดนิไหวจนเสยีหายไปเกอืบหมด เหลอืเพยีงเสาโรมนัใหช้มเท่าที่
เหน็ เขา้ไปใกล้ๆ  จะเหน็โครงของวหิารทีเ่หลอืจากแผ่นดนิไหวและการผุผงัมากว่า 6,000 ปี  

 อิสระช้อปป้ิง ณ ห้าง City Mall หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงอมัมาน อดัแน่นไปดว้ยรา้นค้า
มากมาย ไมว่่าจะเป็นแบรนดเ์นม หรอืแบรนดพ์ืน้เมอืงกม็ใีหเ้ลอืกซือ้อย่างจุใจ พรอ้มดว้ยรา้นอาหาร และ
คาเฟ่ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิอยา่งเตม็ที ่

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 ได้เวลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 

วนัท่ีหก อมัมาน – ดไูบ – สวุรรณภมิู (กรงุเทพ) 
02.05 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK906 แวะเปลีย่นเครือ่ง (บรกิารอาหาร

และเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
06.05 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 
09.40 น. เดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK372  

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
18.55 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิภ์าพพรอ้มความประทบัใจ 
 

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

อตัราค่าบริการ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
เดก็ (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ไมม่เีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 6,000 บาท 

วนัเดินทาง ราคา 

พฤษภาคม 
13 – 18 พ.ค. 62 
20 – 25 พ.ค. 62 

42,900.- 
 

มิถนุายน 
6 – 11 ม.ิย. 62 
20 – 25 ม.ิย. 62 

กนัยายน 
5 – 10 ก.ย. 62 
19 – 24 ก.ย. 62 



  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 

 
อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าธรรมเนียมในการยืน่ขอวซี่าจอรแ์ดน 

✓ ค่าตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสรจ็ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตดักรุป๊
เท่านัน้) 

✗ ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณเีกนิกว่าสายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรมัต่อหนึ่งคน 

✗ ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี และค่าเครือ่งดื่มในหอ้งพกั 

✗ ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่ ท่านละ 5 USD / คน / วนั  

✗ ค่าทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต ่า 100 บาท / วนั / คน  
 
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรุณาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 24ชัว่โมง) พร้อมส าเนาหนังสอื
เดนิทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไมน้่อยกว่า 30 วนั 
3. หากไมช่ าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
  
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
 
 
 



  

 
 
 

 

 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ ใน
กรณีที่สูญหาย สูญเสียหรอืได้รบับาดเจบ็ที่นอกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไมว่่ากรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ ใน
กรณีที่สูญหาย สูญเสียหรอืได้รบับาดเจบ็ที่นอกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไมว่่ากรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 
  


