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DEAD SEA JORDAN 6 DAYS 3 NIGHTS 
(ROYAL JORDANIAN AIRLINE) 

เดดซี จอร์แดน 6 วัน 3 คืน บินตรง รอยัล จอร์แดนเนียนแอร์ไล 
 

ตารางการเดินทาง 

วันที่ สถานที่ท่องเที่ยว 
รายละเอียด อาหาร โรงแรมที่พัก ระดับ 4 ดาว 

หรือเทียบเท่า เช้า กลางวัน เย็น 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่กรุง
อัมมาน ประเทศจอร์แดน     

วันที่สอง อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – 
เดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรัม- Jeep Tour Safari 

   

RUM OASIS LUXURY 
CAMP 

WADI RUM / DELUXE 
TENT 

วันที่สาม ทะเลทรายวาดิรัม –เมอืงเพตรา-เที่ยวชม มหานครเพ
ตรา-เดินทางสุ่เมืองเดดซี    

GRAND EAST HOTEL 
RESORT & SPA /DEAD SEA 

วันที่สี่ ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA) – ป้อมปราการแห่ง
เมืองอัมมาน-โรงละครโรมันโบราณ ROMANS 

THEATER 
   

THE SIGNATURE HOTEL 
AMMAN 

วันที่ห้า เมืองอัมมาน- ป้อมอัจลุน –เมืองโบราณเจอราช     
วันที่หก ออกเดินทางจาก จอร์แดน กลับสู่ประเทศไทย     

 
 

ตารางเส้นทางการบิน 

เส้นทางการบิน เวลาออกเดินทาง-เวลาถึงปลายทาง เที่ยวบิน 
ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 

สุวรรณภูมิ BKK-AMM อัมมาน 00.25-05.10 RJ183 9 ชั่วโมง 
อัมมาน AMM-BKK สุวรรณภมูิ 02.15-15.15 RJ182 8.30 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 



   

 

     

 

***** ท ำไมต้องเลือกเดินทำงกับเรำ #ทัวร์จอร์แดนดีดี ***** 

1. เรำคือผู้บุกเบิกเส้นทำงตะวันออกกลำง และประเทศจอร์แดนอย่างจริงจัง เป็นบริษัทฯแรกของไทยที่มียอดเป็นอันดับ 1 มา
ตลอด 10 ปี จึงมีช่วงเวลาและวันเดินทางให้คนเลือกได้มากกว่า 

2. รำยกำรท่องเที่ยวที่จัดอย่ำงลงตัว เพ่ือให้เหมาะกับนักท่องเที่ยวคนไทยมากที่สุดไม่ต้องเดินทางย้อนไป ย้อนมา เที่ยวสบาย กา
รันตีถึงคุณภาพและราคาที่จะไม่มีบริษัทฯใด ให้คุณได้มากกว่าแน่นอน 

3. เรำใช้โรงแรม ระดับ 4 ดำว เรำเลือกโรงแรมที่มีควำมสะดวกสบำย  นอนเพตร้า 1 คืน / นอนอควาบา 1 คืน / นอนที่กรุงอัม
มานเมืองหลวง 2 คืน (ไม่นอนเดดซีเนื่องจากท่ีเดดซีไม่มีกิจกรรมอะไรน่าสนใจ มีแค่ทะเลเดดซีเท่านั้น ท าให้เราเสียเวลาเปลี่ยน 
โรงแรมและยังพลาดโอกาส ในการ SHOPPING ที่มีทางเลือกมากมายที่กรุงอัมมาน) 

4. กรณีที่กรุ๊ฟ ออกเดินทำงมำกกว่ำ 20 ท่ำน เรำ จะใช้รถ BUS ใหญ่ มี WIFI ON BUS // และกรณี ที่กรุ๊ฟเดินทำงน้อยกว่ำ 
15  ท่ำน  เรำขอสงวนสิทธิ์ในกำรใช้รถ BUS เล็ก 18 ที่นั่งในกำรเดินทำง  //รถเล็กไม่มี WIFI ON BUS ค่ะ 

5. อำหำรกำรกินของประเทศจอร์แดน เนื่องจากประเทศจอร์แดนนั้น นับถือศาสนาอิสลาม อาหารนั้นย่อมไม่มีส่วนผสมของเนื้อ
หมู  อาหารส่วนใหญ่ เน้น แป้ง ไก่ แกะ ปลาและผัก  และสารพัดแป้งนานาชนิด  อาหารสไตล์บาร์บีคิว อาหารสไตล์เลบานอน 
(ผักใบเขียวไม่ค่อยมี แต่มะเขือเทศประเทศนี้กรอบ อร่อยมาก ) และผักดอง เช่นแตงกว่าดอง พริกดอง หัวไซเท้าดอง  แครอทด
อง กินกับซอสครีมหลากหลายชนิดให้เลือกสรร และที่ไม่ควรพลาด นั้นคือบาร์บีคิวจานใหญ่แห่งกรุงอัมมาน ซึ่งร้านนี้ได้รับ
รางวัลจาก TRIPADVISOR ด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันแรก   กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน (-/-/-) 

21.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชั้น 4  
เคาน์เตอร์ สายการบิน ROYAL JORDANIAN เที่ยวบินที่ RJ 183 
พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
 
 



   

 

     

 

วันที่สอง อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – เดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรัม- Jeep Tour Safari (B/L/D) 

00.25 น.ออกเดินทาง สู่ เมืองอัมมาน (AMM) โดยสายการบิน ROYAL JORDANIAN เที่ยวบินที่ RJ 183  
05.10 น.เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ (AMM อัมมาน ควีน อาเลีย QUEEN ALIA) 

ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน  ใช้เวลาในการเดินทาง 8 ชั่วโมง 55 นาที 
จะมีเจ้าหน้าที่ด้าน VISA มาคอยอ านวยความสะดวกแก่คณะทัวร์  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) เมืองหลวง
ของประเทศจอร์แดน หรือ ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนศูนย์กลางแห่งตะวันออกกลางที่มีการผสมผสานความเก่าแก่เข้า
กับยุคสมัยปัจจุบัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ออกจากประตูไป 
ทางด้านซ้ายมือ ท่านสามารถแลกเงิน,ซ้ือSIM INTERNET ได้เลย ราคา ณ วันที่ 6 JUN 18 ล่าสุด // ราคาข้ึนอยู่กับ GB   
-INTERNET BUNDLE  6GB = 17 USD , 12GB = 19 USD , 18GB = 22 USD 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองมาดาบา (ประมาณ 50 กิโลเมตร)  อดีตเส้นทางส าคัญสมัยโรมัน ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเยรูซาเล็ม 
และเมืองแห่งเรื่องราวของโมเสสที่ส าคัญทางหน้าประวัติศาสตร์ของศาสนายูดา , คริสต์ และอิสลาม ยังเป็นศูนย์กลางที่ขึ้น
ชื่อเรื่องการท าโมเสก เป็นศิลปะการตกแต่งด้วยชิ้นแก้ว , หิน, หรือกระเบื้องชิ้นเล็กๆ ซึ่งใช้ในการตกแต่งมหาวิหาร หรือใน
ปัจจุบันใช้ประยุกต์ในการตกแต่งบ้านเรือนหรือ เมืองแห่งโมเสก ชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ ถูกสร้างในราว
ปี ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์ ชมภำพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซำเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3 
ล้านชิ้นแสดงถึงพ้ืนที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, เยรูซาเลม, แม่น ้าจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขา
ไซนาย, อียิปต์ ฯลฯ  



   

 

     

 

น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาเมาท์เนโบ MOUNT NEBO มีความสูง 817 เมตร จากระดับน ้าทะเล เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ฝังศพ
ของโมเสส ผู้น าชาวยิวส์ที่เดินทางจากอิยิปต์มายังเยรูซาเลม และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของจอร์แดน ที่แห่งนี้
เป็นสถานที่สุดท้ายของโมเสส ก่อนจะชี้ทางให้ผู้สืบทอดน าพาผู้คนไปยังดินแดนพันธสัญญา ในประเทศอิสราเอลปัจจุบัน 
เมื่อยืนอยู่บนยอดเขาจะมองไปเห็นดินแดนแห่งพันธะสัญญา THE PROMISED LAND  ที่โมเสสเคยเห็นบนยอดเขานี้ และ

เป็นที่จาริกแสวงบุญของชาวคริสต์มาแต่โบราณ และโบสถ์บนยอดเขาได้ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่สี่เพ่ือเป็นการบ่งชี้จุด
ที่คาดว่าโมเสสเสียชีวิต   MOUNT NEBOยังเคยเป็นสถานที่มาเยือนของสันตะปาปา ของศาสนาคริสต์ โดยสันตะปาปา
จอห์นปอลที่ 2 ได้มาแวะพ านักที่นี่ ระหว่างการเดินทางไปเยือนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ และได้ปลูกต้นมะกอก สัญญลักษณ์ของ
สันติภาพไว้ข้างๆโบสถ์ไบแซนไทน์ด้วย 
ชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ภายในเก็บสิ่งของต่าง ๆ ที่ขุดพบภายในบริเวณนี้ พร้อมทั้งมีภาพถ่ายต่าง ๆ ภาพถ่ายที่ 
ส าคัญคือภาพที่โป๊บ จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่นี่และได้ประกาศให้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ในปี ค.ศ. 2000 
ชมอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส ออกแบบเป็นลักษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็น 
สัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู   เชิญถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น ้า 
จอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ได้จากจุดนี้อย่างชัดเจน  

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที ทะเลทรายแห่งนี้ในอดีต
เป็นเส้นทางคาราวานจากประเทศซาอุฯ เดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน์ (เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวนาบาเทียน 



   

 

     

 

ก่อนที่จะย้ายถิ่นฐานไปสร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ที่เมืองเพตร้า) ในศึกสงครามอาหรับรีโวลท์ระหว่างปีค.ศ. 1916–1918 
ทะเลทรายแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นฐานบัญชาการในการรบของนายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอว์เรนซ์และเจ้าชายไฟซาล  ผู้น าแห่ง
ชาวอาหรับร่วมรบกันขับไล่พวกออตโตมันที่เข้ามารุกรานเพื่อครอบครองดินแดนและต่อมายังได้ถูกใช้เป็นสถานที่จริงในการ
ถ่ายท าภาพยนต์ฮอลลีวูดอันยิ่งใหญ่ในอดีตเรื่อง “LAWRENCE OF ARABIA” (และในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวัลออ
สการ์ได้ถึง 7 รางวัล และรางวัลจากสถาบันอ่ืนๆ มากกว่า 30 รางวัล น าแสดงโดย PETER O'TOOLE, OMAR SHARIF  

น าท่าน นั่งรถกระบะเปิดหลังคารับบรรยากาศทะเลทราย  ที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนี่ง ด้วยเม็ดทราย
ละเอียดสีส้มอมแดงอันเงียบสงบที่กว้างใหญ่ไพศาล (สีของเม็ดทราบนั้นปรับเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย์) ชมน ้าพุแห่ง
ลอว์เรนซ์ สถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอี ลอว์เรนซ์ ทหารชาวอังกฤษใช้เป็นสถานที่พักและคิดแผนการสู้รบกันพวกออตโต
มัน  

 

http://www.imdb.com/name/nm0001725/


   

 

     

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก  
 น าท่านเข้าพักโรงแรม ระดับ 4 ดาว RUM OASIS LUXURY CAMP WADI RUM / DELUXE TENT 
 

วันที่สาม ทะเลทรายวาดิรัม –เมืองเพตรา-เที่ยวชม มหานครเพตรา-เดินทางสุ่เมืองเดดซี (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    
น าท่านสู่เมืองเพตร้า (ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกปี ค .ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของ
แห่งโลกใหม่ จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านทั่วโลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07)  
มหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส (WADI MUSA)  
มีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายพันปีเคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยทั้งชาวอีโดไมท์จวบจนกระทั่งถึงยุครุ่งเรืองเฟ่ืองฟูในการเข้ามา
ครอบครองดินแดนของชาวอาหรับเผ่าเร่ร่อนนาบาเทียนในช่วงระหว่าง 100 ปี ก่อนคริสตกาล – ปี ค.ศ 100และได้เข้ามา
สร้างอาณาจักร, บ้านเมือง ฯลฯ จนกระทั่งในปีค.ศ. 106 นครแห่งนี้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันที่น าโดย 

กษัตริย์ทราจัน และได้ผนึกเมืองแห่งนี้ให้เป็นหนึ่งในอาณาจักรโรมันแห่งแหลมอาระเบียตะวันออก  
(ทุกท่านสามารถขี่ม้าภายในเส้นทางที่ม้าเดินในเพตราได้ ซึ่งรวมอยู่ในค่าบัตรแล้ว เพียงแต่ต้องจ่ายค่าทิปแก่คนจูงม้า ท่าน
ละ 5 USD ต่อท่าน /ต่อเที่ยว หรือแล้วแต่การต่อรองราคา กับคนจูงม้า กรณีอยากขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ สอบถาม
โดยตรงต่อเจ้าหน้าที่หรือสอบถามที่หัวหน้าทัวร์)  ระยะทางที่เดินเข้าไปในเพตรา ประมาณ  800 เมตร บนถนนทรายเพ่ือ



   

 

     

 

ตรงเข้าสู่หน้าเมืองพร้อมชมทัศนียภาพรอบข้างที่ เป็นภูเขาทั้งสองฝั่ง ธารน ้า คลังสมบัติ ภูเขาทั้งสองฝั่งที่มีรูปร่างหน้าตา
ต่างกันออกไป  
น าท่านเดินเท้าเข้าสู่ถนนเข้าเมือง THE SIQ เป็นช่องทางเดินที่ขนาบสองฝั่งด้วยหน้าผา กว่า 1.5 กิโลเมตรที่เกิดจากการ
แยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน ้าเมื่อหลายล้านปีก่อน ส่วนใหญ่ทางเดินร่มๆ สบายๆ (ทางเดินค่อนข้างลาดลง 
ไม่เหนื่อย ระหว่างทางก็มีมุมสวยๆ ให้เก็บภาพเรื่อยๆ และมีบรรดาคนมาขายของที่ระลึก เดินชมความสวยงามของผาหินสี
ชมพูสูงชันทั้ง 2 ข้างคล้ายกับแคนยอนน้อย ๆ และ สิ่งก่อสร้าง รูปปั้นแกะสลัก ต่างๆ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ร้านอาหาร 
 สมควรแก่เวลา น าคณะเดินทางสู่เมืองเดดซี โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่งโมง 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ โรงแรมแรมท่ีพัก 

 น าท่านเข้าพักโรงแรม GRAND EAST HOTEL RESORT & SPA /DEAD SEA หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สี่ ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA) – ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน-โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ทะเลเดดซี (DEAD SEA) ทะเลสาบเดดซีตั้งอยู่พรมแดนระหว่างอิสราเอลและจอร์แดน เกิดจากน ้าที่ไหลมาจากล าธารใน
จอร์แดน มีส่วนผสมของโซเดียมและแมกนีเซียม ท าปฏิกิริยากับน ้าพุร้อนที่อยู่ด้านล่างทะเลสาบ โดยมีความเค็ม มากกว่า
ทะเลอ่ืนถึง 4 เท่า มีความยาว 76 กิโลเมตร กว้างถึง 18 กิโลเมตร มีจุดลึกที่สุดคือ 400 เมตร และอยู่ต ่ากว่าระดับน ้าทะเล 
417.5 เมตร นับเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลมากท่ีสุดในโลก น ้าในทะเลเดดซีมีความหนาแน่นมาก มีเกลือละลายใน
น ้าถึง 25% จึงท าให้วัตถุลอยเหนือน ้า แม้แต่คนว่ายน ้าไม่เป็นก็ลอยตัวได้ในเดดซีและถูกบันทึกลงในหนังสือ กินเนสส์ ว่า 
เป็นจุดที่ต ่าท่ีสุดในโลก เชิญท่าน อิสระในการลงเล่นน ้าทะเลและพิสูจน์ ความจริงว่าท่านลอยตัวได้จริงหรือไม่ 
(การลงเล่นน ้าในทะเลนั้นมีวิธีขั้นตอนการลงเล่น และข้อควรระวังต่างๆ ควรฟังค าแนะน าจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้า
ทัวร์) 
น าท่านเดินทางเข้า สู่กรุงอัมมาน ระหว่างทางแวะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท าจากเดดซี เช่น โคลนพอกตัว พอกหน้า สบู่ และสินค้า
อ่ืนที่ท าจากเดดซีอีกมากมาย จากนั้นเดินทางต่อสู่กรุงอัมมาน 



   

 

     

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ร้านอาหาร 

น าท่าน ชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมาน เมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนภูเขา7ลูกและมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 6,000 ปีผ่าน
ชมย่านเมืองเก่า,เมืองใหม่,ย่านธุรกิจ,ตลาดใจกลางเมือง,ย่านคนรวย ฯลฯ  
ชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (CITDAEL) ถูกสร้างขึ้นเพ่ือเป็นจุดสังเกตเหตุบ้าน การเมืองต่างๆรอบเมืองเชิญอิสระ
ถ่ายรูปตรงจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองแห่งนี้ โดยมีฉากหลังเป็น โรละครโรมัน ROMANSTHEATER ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
ประเทศจอร์แดนจุผู้ชมได้ถึง 6,000 คน และตึกรามบ้านช่องที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงอันแปลกตายิ่งนักที่สันนิษฐานว่าน่าจะถูก
สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 161-180 ในสมัยโรมัน พระราชวังเก่าอุมเมยาด สร้างขึ้นในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผู้น าชาว
มุสลิม ของราชวงศ์ ในสมัยมุสลิมได้เข้ามาปกครองประเทศจอร์แดนซึ่งภายในประกอบห้องท างาน, ห้องรับแขกฯลฯ  
ผ่านชมพระราชวังของพระมหากษัตริย์ อับดุลลาห์ที่สอง (RAGHADAN PALACE) ที่ตั้งอยู่บนภูเขามีท าเลที่สวยงามมาก
ที่สุดในกรุงอัมมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอย่างเข้มงวด  

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ  ร้านอาหารของโรงแรมที่พัก 

 น าท่านเข้าพักโรงแรมระดับ 4 ดาว THE SIGNATURE HOTEL AMMAN หรือเทียบเท่า 
 
 



   

 

     

 

วันที่ห้า เมืองอัมมาน- ป้อมอัจลุน –เมืองโบราณเจอราช  (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางไปยังเมืองอัจลุน  (AJLOUN CASTLE)  ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง 40 นาที อยู่ทางด้านเหนือของ
เมืองเจอราชไปเล็กน้อยเมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงที่ห้อมล้อมไปด้วยป่าต้นสนและต้นมะกอก ชมปราสาทแห่งเมืองอัจลุนถูก
สร้างโดยพวกนักรบมุสลิม ในปี ค.ศ. 1184 -1185 ใช้เป็นป้อมทหารในการต่อสู้รบกับพวกนักรบครูเสด และในปี ค.ศ. 
1260 ถูกเข้าท าลายโดยกองทัพมองโกลส์ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ชมนครเจอราช (JERASH) หรือ“เมืองพันเสา”เป็นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน 
สันนิษฐานว่าเมืองนี้น่าจะถูกสร้างในราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งนี้ชื่อว่า ในปี ค.ศ. 749 นคร
แห่งนี้ได้ถูกแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ท าลาย และถูกฝังกลบโดยทรายหลังจากนั้นก็ได้สูญหายไปเป็นนับพันปี ชมซุ้มประตูกษัตรย์
เฮเดรียนและสนามแข่งม้าฮิปโปโดรม 



   

 

     

 

น าท่านเดินเข้าประตูทางทิศใต้ ชมโอวัลพลาซ่า สถานที่ชุมนุม พบปะ สังสรรค์ของชาวเมือง, วิหารเทพซีอุสฯลฯโรงละคร
ทางทิศใต้(สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92) จุผู้ชมได้ถึง 3,000 คน มีจุดเสียงสะท้อนตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกับความ
อัศจรรย์เพียงพูดเบา ๆก็จะมีเสียงสะท้อนก้องเข้ามาในหูของเรา  
ชมวิหารเทพีอาร์เทมิส เป็นเทพีประจ าเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างขึ้นพ่ือใช้เป็นสถานที่ส าหรับท าพิธี

บวงสรวง และบูชายัญต่อเทพีองค์นี้ แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นใน 
น าท่านเดินเข้าสู่ ถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักที่ใช้เข้า-ออกเมืองแห่งนี้บนถนนนั้นยังมีริ้วรอยทางของล้อ
รถม้า,ฝาท่อระบายน ้า,ซุ้มโคมไฟ,บ่อน ้าดื่มของม้า ชมน ้าพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สร้างในราวปี ค.ศ. 191 เพ่ืออุทิศ
แด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวเมืองแห่งนี้ มีที่พ่นน ้าเป็นรูปหัวสิงโตทั้งเจ็ด และตกแต่งด้วยเทพต่างๆ 
ประจ าซุ้มด้านบนของน ้าพุฯลฯ  
จากนั้นเดินทางต่อสู่กรุงอัมมานหลังจากนั้นอิสระ ช้อปปิ้ง ห้าง CITY MALL- CARREFOUR เป็น 2 ห้างใหญ่ติดกัน มีของ
แบรนด์เนม ให้เลือกสรรมากมาย 

ค ่า ริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น จากนั้นสมควรแก่เวลา พาคณะเดินทางไปยังสนามบิน 
สู่สนามบินนานาชาติ (AMM อัมมาน ควีน อาเลีย QUEEN ALIA) 

  

วันที่หก ออกเดินทางจาก จอร์แดน กลับสู่ประเทศไทย (-/-/-) 

02.15 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย ด้วยสายการบิน ROYAL JORDANNIAN เที่ยวบินที่ RJ182 
15.15 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ มิรู้ลืมเลือน 
 
 
 



   

 

     

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 
ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พักเดี่ยวจ่ายเพ่ิม 

01-06 ต.ค. 65 51,988 บาท 51,988 บาท 51,988 บาท 6,500 บาท 

Promotion 2 group 
only 

04-09 ต.ค. 65* 
06-11 ต.ค. 65* 

49,988 บาท 49,988 บาท 49,988 บาท 6,500 บาท 

11-16 ต.ค. 65 
18-23 ต.ค. 65 
22-27 ต.ค. 65 

55,988 บาท 55,988 บาท 55,988 บาท 6,500 บาท 

20-25 ต.ค. 65 57,988 บำท 57,988 บำท 57,988 บำท 6,500 บำท 

UPDATE 13JUN22 
 
 
เงื่อนไขในการจองทัวร์ 

งวดที่ 1 : ส ารองที่นั่งจ่าย 15,000 บาท /ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

งวดที่ 2 :ช าระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน   

หากไม่ช าระค่าใช้จ่ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

** การ LOCK ที่นั่งบนเครื่องบิน อาจไม่ได้ตามที่ขอ ขึ้นอยู่กับสายการบิน นั้นๆ ปกติ จะล็อกเป็น Zone กรุ๊ฟเราอยู่แล้วค่ะ แต่
ทางเรา จะขอพนักงานหน้าเคาน์เตอร์ตอนออกตั๋วให้อีกที  

ในกรณีที่คณะออกเดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน ทางผู้จัดรายการ //ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพ่ิมเติมตาม
ความเหมาะสมในทริปเดินทางและจ านวนผู้เดินทางตอนนั้นๆ หากกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะ ไม่ยินดีจ่าย เพ่ิม คณะทัวร์นั้น 
จ าเป็นต้องยกเลิกเดินทาง  
 

 กรณียกเลิก  

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้  
(ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจ าห้องพัก เป็นต้น)  

ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 



   

 

     

 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะท าเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการ
บิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพ่ือให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้
ว่าสามารถคืนเงินได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและใน
ทุกๆบริการอ่ืนๆเป็นส าคัญ 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม – ไม่รวมอะไรบ้าง  

 
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการแห่งชาติ โรยัลจอร์แดนเนี่ยล ชั้นประหยัด  
ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง  
ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน เป็น TWIN ROOM หรือ TRP ROOM ในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 4 
คืน 
ค่าอาหารทุกม้ือที่ระบุตามรายการ 
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ 
ค่าวีซ่าประเทศจอร์แดน   
ค่าบริการน าทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์ 
ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม) 
ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
ค่าจัดท าหนังสือเดินทาง 
ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ 
ค่าเช่าผ้าเช็ดตัวและค่าเช่าตู้ล็อคเกอร์ ที่โรงแรม เดดซี รีสอร์ท แอนด์ สปา 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ 
ค่าข่ีลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ  
 
 
ค่าทิปมัคุเทศก์ พนักงานขับรถ ในประเทศจอร์แดน และ หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 
 (เป็นอัตราปกติตามหลักสากลของการท่องเที่ยว ) 

3 USD / ท่าน ส าหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น x 5 วัน = 15 USD 

2 USD / ท่าน ส าหรับคนขับรถต่อวัน x 5 วัน = 10 USD 

3 USD /ท่าน ส าหรับหัวหน้าทัวร์ไทย x 7 วัน = 21 USD 



   

 

     

 

รวมค่าทิป 46 USD/ท่าน 
ค่าทิปอื่นๆ 

ค่าทิปม้าที่เมืองเพตร้า ท่านละ 3 -5 USD แล้วแต่ต่อรอง / เที่ยว / ทา่น 

ค่าทิปคนขับรถท่ีทะเลทรายวาดิรัม ท่านละ 2 USD / เที่ยว / ท่าน 
 

หมายเหตุ 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน  ซึ่งในกรณีนี้ทาง
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ถ้าต้องการ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ 
เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพ่ิมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย จากสายการบินเมื่อ
เที่ยวบิน “ดีเลย์” หรือล่าช้า? หรือ เหตุสุดวิสัย หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ 

ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน ้ามัน หรือ ค่าเงิน
แลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกล่าวและแจ้งให้ท่านทราบ 

เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ  ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

หากลูกค้าท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องช าระค่ามัดจ าทัวร์ที่ 15,000 บาท  และค่าวีซ่าตามที่สถานฑูตฯ เรียก
เก็บ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

     

 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถำมผ่ำน Line กด -> https//:lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่ำน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http//:m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

