
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 15024 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 



 
 

 

สมัผสัดินแดนแห่งอารยะธรรมโลกอาหรบั ท่องตะลุยทะเลทราย และนอนแคมป์ดดูาวท่ีวาริดมั  

ชม นครเจราช เมืองโรมนัโบราณ ท่ีรูจ้กักนัในนาม เมืองพนัเสา หรือ ปอมเปอีแห่งตะวนัออก 

อีกหน่ึงหนา้ประวติัศาสตรแ์ห่งจอรแ์ดน  

เมืองเพตรา มหานครสีชมพ ูหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยโ์ลกยุคใหม่  

ลอยตวัและพอกโคลน ท่ีทะเลเดดซี ไดต้ามท่ีใจตอ้งการ เพราะพกัโรงแรมท่ีเดดซี  

ตามรอยโมเสส มหาศาสดา แห่ง 3 ศาสนา ณ เทือกเขา เมานเ์นโบ  

เยือนเมืองมาดาบา ชมศิลปะแผนท่ีสมยัโบราณท่ีท าจากแผ่นโมเสก 

ชมปราสาทเครคั ป้อมปราการแห่งสุดทา้ยของเหล่าอศัวิน ในยุคสงครามครูเสด  

เยือนกรุงอมัมาน มหานครท่ีเก่าแก่อนัดบัตน้ๆของโลกยุคปัจจุบนั 

 
 

 

วนัแรก  กรุงเทพ ฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 

22.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 3 

เคารเ์ตอร ์D สายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากทางบริษัท คอยตอ้นรับและอ านวย

ความสะดวก ในเร่ืองเอกสารตา่ง ๆ การเช็กอิน และสมัภาระในการเดินทางใหก้บัทุกทา่น จากนั้น      

เชิญรอ ณ บริเวณหอ้งพกัผูโ้ดยสารขาออก 

 

อตัราค่าบริการ  (ผู้เดนิทางไม่ต า่กว่า 30 ท่าน) 
วนัเดินทาง ราคาต่อท่าน พกัหอ้งคู่ พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

12 ต.ค. – 18 ต.ค. 62 

43,900 7,500 
15 ต.ค. – 21 ต.ค. 62 

26 ต.ค. – 1 พ.ย. 62 

16 พ.ย. – 22 พ.ย. 62 

ราคาเด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ลด 2,000 บาท 

รายละเอียดเท่ียวบิน 

สายการบิน วนัท่ีเดินทาง เสน้ทาง เท่ียวบิน เวลาออก เวลาถึง ชัว่โมงบิน 

 วนัสอง  สุวรรณภูมิ – โดฮา QR837 02:10 05:30 7.10 ชม. 

วนัท่ีสอง โดฮา - อมัมาน QR402 08:25 11:25 2.50 ชม. 

วนัท่ีหก อมัมาน - โดฮา QR401 21:05 23:55 2.40 ชม. 

วนัท่ีเจ็ด โดฮา - สุวรรณภูมิ QR834 01:55 12:40 7.05 ชม. 

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง, น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองรวมสูงสุดไมเ่กิน 30 กิโลกรัม ตอ่ทา่น และถือข้ึนเคร่ืองได ้

อีกทา่นละ 1ใบ ไมเ่กิน 7 กิโลกรัม) 



 
 

 

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

 

วนัท่ีสอง กรุงเทพ ฯ  - โดฮา - อมัมาน 

02.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโดฮา โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี QR 837 (บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง, น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองสูงสุด ทา่นละ 2 ใบ รวมกนัแลว้สูงสุด           

ไมเ่กิน 30 กิโลกรมั และกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กทา่นละ 1ใบ ไมเ่กิน 7 กิโลกรมั) 

 

 

 

 

 

 05.30 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา แวะเปล่ียนเคร่ือง  

 08.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินอมัมาน ควีนอเลีย กรุงอมัมาน โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์                     

โดยเท่ียวบินท่ี QR402 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

 11.25 น. ถึง ทา่อากาศยานอมัมานควีนอเลีย ประเทศจอรแ์ดน ตวัแทนของบริษัทใหก้ารตอ้นรับและคอย

ชว่ยอ านวยความสะดวกดา้นวีซา่ใหแ้กค่ณะ หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ศุลกากร และรับ

กระเป๋าสมัภาระ น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั (เวลาทอ้งถ่ินท่ีประเทศจอร์แดนชา้กวา่ประเทศไทย           

4 ชั่วโมง แนะน าใหลู้กคา้ท าการปรับนาฬิกาทนัทีท่ีไปถึงเพ่ือความเขา้ใจท่ีตรงกนัเวลานัดหมาย)  

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

 

  น าท่าน เ ดินทาง สู่ เ มือง  เจอราช (JERASH) 

(ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ ประมาณ 1 ชั่วโมง ) เมืองท่ีรูจ้กักนัใน

นาม “เมืองพันเสา” หรือ นครปอมเปอีแห่ง

ตะวนัออก หน่ึงในเมืองโบราณท่ีมีสถาปัตยกรรม

โรมนัท่ีย่ิงใหญ ่และไดร้ับการอนุรักษ์อยา่งดีท่ีสุด           

ในโลก (นอกเขตประเทศอิตาลี) ภายในก าแพงเมือง

ท่ีเหลืออยู่ นักโบราณคดีไดพ้บซากปรักหักพัง                

ของการตัง้ถ่ินฐานของอารยธรรมมนุษยย์อ้นหลงั

ไปถึงยุคหินสมยัใหม ่ซ่ึงเป็นเวลานานกวา่ 6,500 

ปี สถานท่ีทอ่งเท่ียวส าคญัท่ีไมค่วรพลาด หากมา

เยือน นครเจราช คือ การเดินเขา้สู่ ถนนคารโ์ด 

ห รื อ  ถนน โค ลอน เ นด  ( COLLONADED 

STREET) ถนนสายหลกัอนัเกา่แกแ่ห่งเมืองน้ี ซ่ึง

บนถนนยงัคงถูกจารึกไวด้ว้ยร่องรอยของรถมา้ 

นอกจากน้ียงัมีน ้าพุใจกลางเมือง(NYMPHAEUM) 

ซ่ึงสรา้งใน                 ปี ค.ศ. 191 เพ่ืออุทิศแด่

เทพธิดาแห่งขุนเขา ซ่ึงเป็นท่ีนับถือ  ของชาวเมือง

แหง่น้ี  โอวลัพลาซ่า (OVAL PLAZA) สถานท่ี

พบปะสังสรรคข์องชาวเมือง เจอราช ถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี ลอ้มรอบดว้ยเสา คอรินเทียม 

(CORINTHIUM) กวา่ 160 ตน้ เสาเหลา่น้ีไดก้ลายเป็นจุดถา่ยรูป               ท่ีไดร้บัความนิยมมาก 

ซุม้ประตูกษตัริยเ์ฮเดรียน ถูกสรา้งข้ึน 129 ปี หลงัคริสตกาล เปรียบเสมือนเคร่ืองหมายแห่ง

จกัรพรรดิเฮเดรียน โดยประตูอยูท่างทิศใตข้องเขตเมืองใหม ่อีกหน่ึงท่ีเท่ียวช่ือดงัแห่งเมืองโรมนั

โบราณ เจราช คือ โรงละครทางทิศใต ้ซ่ึงจุผูช้มไดถึ้ง 3,000 คน อศัจรรยต์รงเราสามารถทดสอบฟงั

เสียงสะทอ้นของตวัเองจากจุดสะทอ้นกลางโรงละคร ดว้ยการพูดเบาๆ เทา่นั้น เสียงก็จะยอ้นกลบัมา

เขา้หูเราอยา่งเหลือเช่ือ จากนั้นน าคณะเดินทางกลบัเขา้สูก่รุงอมัมาน  

 ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ท่ีพกั SULAF LUXURY HOTEL, AMMAN  ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

 

 

 



 
 

 

วนัท่ีสาม อมัมาน – เขาเนโบ – มาดาบา – ปราสาทเครคั – วาดิรมั 

 เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าทา่นเดินทางสู่ เมืองมาดาบา (MADABA) (ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชั่วโมง) หรือเมืองแห่งโมเสก วา่กนัวา่ท่ีน่ีมีงานศิลปะโมเสกท่ีสวยงามมาก เป็นเมือง

ทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีน่าสนใจแห่งหน่ึงของประเทศจอร์แดน ผูค้นตัง้ถ่ินฐานอยูท่ี่น่ีมานานกวา่ 

4,500 ปี ชมโบสถก์รีกออโธ ดอกซ ์แห่งเซนตจ์อรจ์ บนพ้ืนโบสถมี์แผนท่ีท าดว้ยกระเบ้ืองโมเสก

สีสวยงามจ านวนกว่า 2 ลา้นช้ิน ซ่ึงมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ของโลก สร้างข้ึนในสมยั

ศตวรรษท่ี 6 หรือราว ๆ ปี ค.ศ.600  (พ.ศ.1143) ในยุคไบเซนไทน์ แผนท่ีน่ีแสดงใหเ้ห็นพ้ืนท่ีดินแดน

ศกัด์ิสิทธ์ิตา่ง ๆ ในอดีต เนินเขา หุบเขา หมูบ่า้น ตวัเมือง ครอบคลุม ไปจนถึงปากแมน่ ้าไนล ์ในแถบ

รอบทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน เยรูซาเลม จอรแ์ดน ทะเลเดดซี และอียิปต ์ 

  จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เขาเนโบ (Mt’ Nebo) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

20 นาที)  ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิท่ีต ัง้อยูบ่นเขา สถานท่ีซ่ึงเช่ือกนัวา่น่าจะเป็นบริเวณท่ีเสียชีวิต และฝงัศพ 

ของโมเสส (ศพัทใ์นศาสนายูดาห์ และศาสนาคริสต)์ 

หรือ นบีมูซา (ศัพท์ในศาสนาอิสลาม)ผูน้ าชาวยิว

เดินทางจากอียิปต ์ไปยงัเมืองคานาอนั และเป็นผูน้ าค า

สอนบญัญติัสิบประการของ พระยะโฮวาหล์งมาเผยแผ่

สูม่นุษย ์ชม โบสถอนุ์สรณโ์มเสส ท่ีสรา้งข้ึนเพ่ือเป็น

ท่ีระลึกถึงโมเสส อนุสรณแ์หง่น้ีสนันิษฐานวา่สรา้งข้ึน

ในปี ค.ศ. 300-400 ในยุคไบเซน  ไทน์  ตอนตน้

คริสต์ศักราช ภายในเ ป็น พิ พิธภัณฑ์ขนาดย่อม               

เก็บส่ิงของต่างๆ ท่ี ขุดพบในบริเวณน้ี พร้อมทั้ง มี

ภาพถ่าย ใหท้่านชมวิว และเก็บภาพท่ีจะมองเห็น

ทศันียภาพทัง้แมน่ ้าจอร์แดน ทะเลเดดซี นครเจริโค 

เมืองเบธเลแฮม และเมืองเยรูซาเล็ม หรือดินแดน

ศกัด์ิสิทธ์ิ 

 เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 



 
 

 

   
 

   
 

 น าทา่นเดินทางสู่ เมืองอลั-คารคั (AL-KARAK) (ระยะทาง 125 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองคารัค ตัง้อยูบ่นท่ีราบสูงขนาดใหญ ่เพลิดเพลินกบัทศันียภ์าพอนังดงาม

ระหวา่งทางข้ึนเขา โดยเฉพาะบริเวณ “แกรนดแ์คนยอนแห่งจอรแ์ดน” ชม ปราสาทเครคั 

(KERAK CASTLE) ท่ีถูกสรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1142 โดยในอดีตเคยเป็นหน่ึงในเมืองศูนยก์ลางของ

นักรบครูเสด เพ่ือควบคุมเสน้ทางส าหรับตอ่สูใ้นสงครา  มครูเสด ทัง้จากทางเหนือและใต ้กบักองทพั

มุสลิมจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1187 ไดถู้กนักรบมุสลิมเขา้ท าลายโดยภายใตก้ารน าทพัของ ซาลาดิน 

(Saladin)  จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ เขตอุทยานวาดิรมั (WADI RUM) (ระยะทาง 

240 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ทะเลทรายแห่งน้ีในอดีตเป็นเสน้ทางคาราวาน 

จากประเทศซาอุฯเดินทางไปยงัประเทศซีเรียและปาเสลไตน์ (เคยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของชาวนาบาเทียน 

กอ่นท่ีจะยา้ยถ่ินฐานไปสรา้งอาณาจกัรอนัย่ิงใหญท่ี่เมืองเพตรา) น าคณะเขา้ท่ีแคมป์ท่ีพกัเพ่ือท าการ

เช็คอิน 

 ค า่ บริการอาหารค า่ แบบ บาบีคิว บุฟเฟต ์ท่ีหอ้งอาหารของแคมป์ท่ีพกั 

 ท่ีพกั RAHAYEP DESERT CAMP, WADI RUM  หรือเทียบเท่า (หอ้งพกัท่ีแคมป์เป็นแบบ Deluxe Tent 

สะดวกสบาย มีหอ้งน ้าทนัสมยัในตวั ท ัง้น้ีไฟฟ้าสว่นกลางจะปิดเวลาประมาณ 4 ทุม่ตรง  เพ่ือใหลู้กคา้ออกมาชม

บรรยากาศดาวบนทอ้งฟ้าไดอ้ยา่งชดัเจน แตภ่ายในหอ้งยงัสามารถเปิดไฟไดจ้นถึงประมาณเท่ียงคืน) 

 

 



 
 

 

วนัท่ีส่ี วาดิรมั – เพตรา 

 เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของแคมป์ท่ีพกั 

   

 

 

 

 

 

    

  จากนั้นน าคณะนั่งรถกระบะเปิดหลงัคา รับบรรยากาศทอ่งทะเลทราย ท่ีถูกกลา่วขานวา่สวยงามท่ีสุด

ของโลกแห่งหน่ีง ดว้ยเม็ดทรายละเอียดสีสม้อมแดง ปรับเปล่ียนไปตามแสงของดวงอาทิตย์            

ในสงครามอาหรบั ระหวา่งปี ค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแหง่น้ีไดถู้กใชเ้ป็นฐานบญัชาการรบของ

นายทหารชาวองักฤษ ทีอี ลอวเ์รนซ ์และเจา้ชายไฟซาล ผูน้ าแหง่  ชาวอาหรับ ร่วม  รบขบัไลก่องทพั

ออตโตมนั ท่ีเขา้มารุกรานเพ่ือ ครอบครองดินแดน และตอ่มายงัไดถู้กใชเ้ป็นสถานท่ี ในการถา่ยท า

ภาพยนตรฮ์อลลีวูด เร่ือง “LAWRENCE OF ARABIA” (และในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวลัออ

สการ์ไดถึ้ง 7 รางว ัล และรางว ัลจากสถาบันอ่ืนๆ อีกกว่า 30 รางว ัล น าแสดงโดย PETER 

O'TOOLE, OMAR SHARIF  น าคณะทอ่งทะเลทรายตอ่ไปยงั ภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนแกะสลกั

กอ่นประวติัศาสตร์ท่ี เป็นภาพแกะสลกัของชาวนาบาเทียนท่ี แสดงถึงเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัตา่งๆ 

และรูปภาพตา่งๆ ผา่นชมเต็นทช์าว เบดูอิน ท่ีอาศยัอยูใ่นทะเล  ทราย (โปรดเตรียมคา่ทิปคนขบัรถ

ตามธรรมเนียม ทา่นละ 2 USD)  

 

 

 

 

 

 

 

  จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองเพตรา (ระยะทาง 138 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  

 เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

  น าทา่นชม เมืองเพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพูท่ีแกะสลกัข้ึนจากภูเขาทัง้ลูก สถานท่ีแหง่น้ีต ัง้อยู ่

ระหวา่งทะเลเดดซี กบัอา่วอะกาบะ ซ่ึงซอ่นตวัซอ่นตวัอยูภ่ายใตอ้อ้มกอดของหุบเขาวาดี มูซา ท่ีสูง

ชนัประดุจเป็นปราการอนัย่ิงใหญ ่ถูกลืมเลือนไป จากความทรงจ าของผูค้นและสูญหายไปจากแผนท่ี



 
 

 

นานนับพนัปี จนกระทัง้ในปี ค.ศ. 1812 (พ.ศ. 2355) เม่ือมีนักส ารวจชา  วสวิตเซอร์แลนด ์โยฮนัน์ 

ลุควิก บวรก์ฮารท์ เดินทางผา่นมาพบเห็นและออกมาเขียนหนังสือ เลา่ขานถึงความสวยงามและความ

มหศัจรรยข์องนครแห่งน้ี เพตราแห่งน้ีจึงเร่ิมปรากฏแกส่ายตาชาวโลกอีกครั้งและในปี ค.ศ.1985 

(พ.ศ. 2528) องคก์ารยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหเ้พตรา เป็นเมืองมรดกโลก โดยกลา่วอธิบายไวว้า่ "เป็น

หน่ึงในส่ิงท่ีล า้คา่มากท่ีสุดของมรดกทางวฒันธรรมแหง่มวลมนุษยชาติ" (one of the most precious 

cultural properties of man's cultural heritage) และยงัไดร้ับคดัเลือกเป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรย ์

ของโลกอีกดว้ย ใหท้า่นนั่งมา้ลดัเลาะไปตามพ้ืนหินและทรายกวา่  600 เมตร (คา่น่ั  งมา้รวมอยูใ่น

คา่บริการแลว้ ทัง้น้ีโปรดเตรียมคา่ทิปคนจูงมา้ ทา่นละ 5USD ตอ่เท่ียว และขอแนะน าใหเ้ตรียม ผา้

ปิดจมกูติดตวัไปดว้ย ราคาทวัร์ไมร่วมรวมคา่ข่ีอูฐ ข่ีลา รถมา้ลาก สนใจกรุณา ติดตอ่หวัหนา้ทวัร์)   
              

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

  มุง่หนา้ไปในเสน้ทางมหศัจรรยท่ี์ทางเขา้ออกของเมืองเพตรา พรอ้มชมทศันียภาพรอบขา้งท่ีเป็นภูเขา

ทัง้สองฝั่งท่ีมีรูปร่างหน้าตาต่างกนัออกไป จากนั้นเดินเทา้เขา้สู่เมืองบริเวณซอกเขาเรียกว่า

ซิค SIQ เป็นหุบเขาสูงกวา่ 250 ฟตุ ท่ีเกิดจากการแยกตวัของเปลือกโลกและการกดัเซาะของน ้าเม่ือ

หลายลา้นปีกอ่นจนเกิดเป็นชอ่งทางเดินเล็ก ๆ ระหวา่งหุบเขา ชมสีสนัความสวยงามของหินสีตา่ง ๆ 

ท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาติ และยงัมีภาพศิลปะแกะสลกัจากภูเขา อาทิ รูปปั้นแกะสลกัตา่ง ๆ เชน่ รูปปั้น

เทพเจา้ตา่ง ๆ รูปกองคาราวานอูฐ, รูปชาวนาบาเทียน, ทอ่สง่ล าเลียงน ้าเขา้สูเ่มือง ฯลฯ อีกมากมาย 

เขา้เขตหนา้ผาสูงช ัน้สองขา้งทางสูม่หานครแห่งศิลาทรายสีชมพู ต่ืนตาต่ืนใจกบัความสวยงามของ 

มหาวิหารศกัด์ิสิทธ์ิ เอล-คาซเนท ์(EL-Khazneh / Treasury)  สถานท่ีแหง่น้ีถูกสนันิษฐานวา่  

สรา้งในราวศตวรรษท่ี 1-2 โดยผูป้กครองเมืองในเวลานั้น มหาวิหารถูกแกะสลกัจากภูเขาสีชมพู                



 
 

 

ทัง้ลูก อยา่งกลมกลืนไดส้ดัสว่นและสวยงามน่าอศัจรรย ์เป็นอาคารสองชัน้ ชมโรงละครโรมนั

โบราณ (Roman Theatre) ท่ีแกะสลกัจากภูเขา โดยมีแนบราบของท่ีนั่งเทา่กนัและมีความสมดุลได ้

อยา่งน่าท่ึง สนันิษฐานวา่เดิมทีสรา้งโดยชาวนาบาเธียน ตอ่มาใน  สมยัท่ีโรมนัเขา้มาปกครองไดส้รา้ง

ตอ่เติม มีท่ีนั่ง 32 แถว สามารถบรรจุคนไดป้ระมาณ 3,000 คน อิสระในการเดิน    

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่ีพกั SELLA HOTEL, PETRA ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหา้ เพตรา - เดดซี 
 

 เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

   
 

  น าท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (Dead Sea) 

(ระยะทางประมาณ 300 ก.ม. ใช ้เวลาเดินทาง

ประมาณ 3.30 ชม.) ทะเล ท่ีถูกบนัทึกลงในหนังสือ

กิน เนสส์ว่า  เ ป็น จุด ท่ีต ่ า ท่ี สุ ด ในโลก ต ่ ากว่า

ระดบัน ้าทะเลถึง 400 เมตร และมีความเค็มท่ีสุดใน

โลกมากกวา่ 20 เปอร์เซ็นตข์องน ้าทะเลทัว่ไป ท าให ้

ไมมี่ส่ิงมีชีวิตอาศยัอยูไ่ดใ้นทอ้งทะเลแหง่น้ี 

กลางวนั      บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

บ่าย  น าคณะเขา้เช็คอิน ณ โรงแรมท่ีพกั ใหท้า่นอิสระในการลงเลน่น ้าทะเล และพิสูจน์ความจริงวา่ทา่น

สามารถลอยตวัในน ้าทะเลแหง่น้ีไดจ้ริงหรือไม่ และพกัผอ่นตามอธัยาศยั (การลงเลน่น ้าในทะเลนัน้         

มีวิธีขัน้ตอนการลงเลน่ และขอ้ควรระวงัตา่ง ๆ ควรฟังค าแนะน าจากมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหัวหนา้

ทวัร์)  

 ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ท่ีพกั GRAND EAST HOTEL, DEAD SEA ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 



 
 

 

วนัท่ีหก ทะเลเดดซี – อมัมาน 

 เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนั้นทา่นเดินทางสู ่กรุงอมัมาน เมืองหลวงของจอรแ์ดน (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชั่วโมง) ถือเป็นเมืองท่ีมีผูค้นอาศยัอยูม่าตัง้แตอ่ดีตจนถึง ปัจจุบนั และมีความเกา่แกท่ี่สุด

เมืองหน่ึงของโลก น าท่านชมเมืองหลวง กรุงอมัมาน เมืองหลวงท่ีต ัง้อยู ่บนภูเขา 7 ลูก และมี

ประวติัศาสตรย์าวนานมากกวา่ 6,000 ปี ผา่นชมยา่น เมืองเกา่,เมืองใหม,่ ยา่นธุรกิจ, ตลาดใจกลาง

เมือง, ย่านคนรวย ฯลฯ ชม ป้อมปราการแห่ง               

กรุงอมัมาน (Amman Citadel) บนยอดเขาสูงสุด

ในกรุงอมัมาน ถูกสรา้งข้ึน เพ่ือเป็นจุดสงัเกตเหตุ

บา้นการเมืองตา่ง ๆ รอบเมือง แ   มจ้ะเหลือเพียง

ซากปรักหกัพงัแตย่งัสวยงามและมีอายุยอ้นกลบัไป

ตั้ ง แ ต่ส มัย ยุ ค หิ น  เ ผ ย ใ ห ้ เ ห็ น อิ ท ธิ พ ล ด ้า น

สถาปัตยกรรมท่ีมาจากยุคเหล็ก รวมถึงยุคโรมนั 

ยุคไบแซนไทน์และยุคอุมยัยะฮ ์  ชม วิหารเฮอรคิ์ว

ลิส (Temple of Hercules) ท่ีสรา้งข้ึนระหวา่งปี 

ค.ศ.162-166 (พ.ศ. 705-709) วิหารแหง่น้ีมีขนาด

ใหญก่วา่วิหารท่ีอยูใ่นโรมโบราณเสียอีก เดินผา่น

ทางเขา้ท่ีเป็นแนวเสาระเบียง ไปยงัสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ

ขา้งใน จากนั้นเคล่ือนตวัไปท่ีหินขนาดใหญ่ท่ีอยู ่

บริเวณปลายหนา้ผา ตรงน้ีจะเป็นจุดชมวิว พาโนรามาอนัสวยงามของเมือง ใกลก้นันั้นมีมือรูปก าปั้น

ขนาดใหญท่ี่ท าจากหินออ่นเผยใหเ้ห็นความขาวโพลนจนแทบไมมี่เลือด  

  ผา่นชม พระราชวงัของพระมหากษตัริยอ์บัดลุลาห ์ท่ีสอง (Raghadan Palace) ท่ีต ัง้อยูบ่นภูเขา

มีท าเลท่ีสวยงามท่ีสุดในกรุงอมัมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอยา่งเขม้งวด   

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 

กลางวนั    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

  ชม โรงละครโรมนั อายุกวา่ 2,000 ปี ท่ีครั้งหน่ึงเคยเป็นศูนยก์ลางของนครอมัมาน แตป่ัจจุบนัก็ยงั

ท าใหผู้ท่ี้พบเห็นไดท่ึ้งกบัการวางแผนทางดา้นงานวิศวกรรมของโรมนั อนัชาญฉลาดและมีดีไซน์ท่ีน่า

จดจ า โรงละครโรมนั แหง่น้ีเป็นหน่ึงในแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีสวยงามมากท่ีสุดในอมัมาน โรงละคร มีความ

ลาดเอียงลึกลงไป เอ้ือใหเ้สียงท่ีไดยิ้นรอบตวันั้นมีคุณภาพเย่ียม การออกแบบสุดสรา้งสรรคน้ี์สามารถ

บรรจุคนไดป้ระมาณ 6,000 คน สนันิษฐานวา่น่าจะถูกสรา้งข้ึนระหวา่งปี ค.ศ. 161-180 (พ.ศ. 

704-723) สมยัการปกครองของ แอนโทนิอุส ปิซุส (Antoninus Pius)   
 

           
 

  ชม ย่านตลาดเก่า ของเมืองอมัมาน ประเทศจอร์แดน ซ่ึงตัง้อยูใ่นเขตเมืองเกา่ ไมไ่กลจากโรมนั       

เธียเตอร์ ตลาดจะเร่ิมคึกคกั เร่ิมเปิดก็หลงัเท่ียงวนัไปแลว้ ตลาดท่ีน่ีมีท ัง้ของสด ของแหง้อาหาร 

เคร่ืองใชไ้มส้อย เส้ือผา้เคร่ืองนุงห่ม ผกั ผลไม ้ถัว่งา ถัว่ตา่งๆ เคร่ืองเทศ ขนมปังหลากหลายชนิด

มาก ขนมหวานท่ีท าจากธญัพืช รา้นน ้าผลไมจ้ะมีประปรายบางรา้นขายชา กาแฟดว้ย บางรา้นขาย

เฉพาะน ้าผลไม ้อาหารฟาสฟู๊ ดของท่ีน่ีคือรา้นขายเคบับหรืออาหารประเภทแป้งห่อเน้ือ อีกรา้นท่ีมี

เยอะไมแ่พก้นัคือ รา้นขายน ้าหอม ท่ีมีท ัง้แบบปรุงมาส าเร็จ บรรจุขวดแลว้ และแบบท่ีใหลู้กคา้เลือก

ปรุงกล่ินเอาเอง และท่ีน่ีจะเห็นแตผู่ช้ายเทา่นั้นท่ีท างานนอกบา้น เพราะไมอ่นุญาติใหผู้ห้ญิงท างาน

นอกบา้น และท่ีส าคญัเวลาเราจะถา่ยภาพบุคคลจะตอ้งขอเจา้ตวัเขากอ่นทุกครั้ง เพราะท่ีน่ีไมช่อบให ้

ใครถา่ยภาพโดยเฉพาะอยา่งย่ิงผูห้ญิง จากนั้นน าทา่นเดินทางสูห่า้ง CITY MALL อิสระใหท้า่นไดช็้

อปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั ถึงเวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสู ่ท่าอากาศยานควีนอเลีย เพ่ือท าการ

เช็คอินไฟลท์  



 
 

 

21.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโดฮา โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี QR 176 (บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง, น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองสูงสุด ทา่นละ 2 ใบ รวมกนัแลว้สูงสุด            

ไมเ่กิน 30 กิโลกรมั และกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กทา่นละ 1ใบ ไมเ่กิน 7 กิโลกรมั) 

23.55 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา แวะเปล่ียนเคร่ือง  

วนัท่ีเจ็ด โดฮา - กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)  

 01.55 น. ออกเ ดินทางกลับ สู่สนามบินสุวรรณภู มิ ก รุ ง เทพฯ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย ์                     

เท่ียวบินท่ี QR980 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)  

 12.40 น.  น าทา่นเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

โปรแกรมอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะ โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมโดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือ

โปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทั 

 



 
 

 



 
 

 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัช ัน้ประหยดั แบบหมูค่ณะ (เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ) โดยกาตา้แอรเ์วย ์

 น ้าหนักกระเป๋าเดินทางสูงสุดทา่นละ 2 ใบ น ้าหนักรวมกนัไมเ่กิน 30 กิโลกรมั  

 คา่รถปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง  

 คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2 ทา่น ในโรงแรม ตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั 

 คา่อาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 

 คา่บตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแหง่ท่ีระบุตามรายการ 

 คา่วีซา่ประเทศจอรแ์ดน 

 คา่บริการน าทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรผู์มี้ประสบการณ์ 

 คา่ประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางแบบกลุม่วงเงิน 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท 

เง่ือนไขตามกรมธรรมธ ์ 

 
 



 
 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% ฯลฯ (ส าหรบักรุ๊ปสว่นตวัเทา่นั้น) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอ่ืน ๆ เชน่ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ 

 คา่ขี่ ลา, ขี่ อูฐ และรถมา้ลาก ฯลฯ  

 คา่ทิปมา้ท่ีเมืองเพตรา ทา่นละ 5 USD ตอ่ทา่น 

 คา่ทิปคนขบัรถจ๊ีปท่ี ทะเลทรายวาริดมั ทา่นละ 2 USD ตอ่ทา่น 

 คา่ทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน เพ่ือเป็นสินน ้าใจตามธรรมเนียม ขัน้ต า่ 30 USD ต่อท่าน ตลอดทริป 

 คา่ทิปส าหรบัหวัหนา้ทวัรไ์ทย เพ่ือเป็นสินน ้าใจตามธรรมเนียม ขัน้ต า่ 700 บาท ต่อท่าน ตลอดทริป 
 

เอกสารประกอบขอวีซ่าเขา้ประเทศจอรแ์ดน 

 ส าเนาหนังสือเดินทาง (SCAN) แบบชดัเจน มีอายุเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน พรอ้มมีหน้าวา่งส าหรับ

ประทบัตราเขา้ออกเมืองอยา่งนอ้ย   2 หนา้  

การช าระเงิน  

 ส าหรบัการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัการจอง)  

พรอ้มส าเนาหนงัสือเดินทาง 

 ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั  

 หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

การยกเลิก 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 60 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด. 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-45 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 20-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนั ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น ซ่ึงใน

กรณีน้ีทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงิน หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไมร่ับผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบ

ของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่ง ๆ  



 
 

 

 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ี

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย 

การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ อุบติัเหตุตา่ง ๆ 

 ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราคา่

น ้ามนั หรือคา่เงินแลกเปล่ียน ทางบริษทั สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักลา่ว 

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้น้ี” 


