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💥สเปเชี่ยลสุด!! เดินทางกับซุปตาร์  “อ้น สราวุธ มาตรทอง” ผู้ผูกจิตวิญญาณไว้กับการเดินทาง  
อาสาพาคุณเที่ยวแบบเจาะลึก พร้อมช่างภาพอารมณ์ดี ดีกรีลูกศิษย์ครูเล็ก ฉายาชัตเตอร์เทพเกาะติดไปกับคุณ 📸 
ชักภาพในทุกสถานที่ 💙ให้ทุกท่านได้หล่อเหลาสวยงามและประทับใจตลอดการเดินทางแน่นอน 
 ( รูปโพสต์ต้องมา รูปเผลอต้องมี✌🏻) 
🕺🏻 ซุปตาร์ผู้รักการเดินทางเป็นชีวิตจะตามติดเซอร์วิสดูแลทุกท่านตลอดการเส้นทางซุปตาร์ ผู้รกัการเดินทาง
เป็นชีวิตจิตใจ พรอ้มเซอรว์ิสและดูแลทุกท่านตลอดการเดินทาง 
💥 พเิศษสดุ!!  น้าทุกท่าน แช่น ้าพุร้อนใช้ความร้อนบ้าบัด ผ่อนคลายความเมื่อยล้า ณ MAIN HOT SPRIN 
RESORT & SPA โรงแรมที่มีชื่อเสียงแห่งเมืองเดดซี พร้อมทานกลางวันเกรฯ๋ วิวคูลไมเ่หมือนใคร 
💥 พเิศษสดุ!!  น้าทุกท่านเข้าสู่ ประสบการณ์ PETRA KITCHEN ซึ่งเป็นร้านอาหารที่มีชือ่เสียงมากใน 
เมืองเพตรา อาหารค่้ามื อนี จะพิเศษสุดๆ เพราะทุกท่านจะได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์เมนูด้วยตัวท่านเอง 
กับอาหารพื นเมอืงสุดคลาสสิคแบบฉบับ  “เบดูอิน” 
💥 พเิศษสดุ!!  ส้าหรับทกุท่าน รับของที่ระลึก “ขวดทรายจอร์แดนสลักชื่อตวัท่านเอง” 
 

ตารางการเดินทาง 

วันที่ สถานที่ท่องเที่ยว 
รายละเอียด อาหาร โรงแรมที่พัก ระดับ 4 ดาว 

หรือเทียบเท่า เช้า กลางวัน เย็น 
วันที่หนึ่ง 25 ธ.ค.65 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออก

เดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน     

วันที่สอง  26 ธ.ค.65 อัมมาน – เจอราช JERASH 
   

AMBASSADOR HOTEL 
@AMMAN 

วันที่สาม 27 ธ.ค.65 มาดาบา -เมาท์เนโบ MOUNT NEBO - 
SHOUBAK โชบัค – รา้นอาหาร PETRA 
KITCHEN - เพตรา          

   
PETRA MOON  

@PETRA 

วันที่สี่ 28 ธ.ค. 65 เพตรา PETRA – วาดิรัม - ทะเลสาบ
เดดซ ี(DEAD SEA)    

MAZAYEN CAMP 
BUBBLE TENT @WADI 

RUM 
วันที่ห้า 29 ธ.ค. 65 อควาบา AQABA – เดดซี DEAD SEA   

   
HOLIDAY INN DEAD SEA 

RESORT @DEAD SEA 
วันที่หก 30 ธ.ค.62 เดดซี DEAD SEA - แช่น ้าพุร้อน MAIN 

HOT SPRIN RESORT & SPA      

วันที่เจ็ด 31 ธ.ค.62 ออกเดินทางจากจอร์แดน กลับสู่ประเทศ
ไทย     
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ตารางเส้นทางการบิน 

เส้นทางการบิน เวลาออกเดินทาง-เวลาถึงปลายทาง เที่ยวบิน 
ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 
สุวรรณภูมิ BKK-AMM อัมมาน 0020-0450 RJ183 9 ชั่วโมง 
อัมมาน AMM-BKK สุวรรณภูมิ 0115-1425 RJ182 8 ชั่วโมง 30 นาที 
 
รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนัแรก  25 ธ.ค.65 สนามบนิสวุรรณภมู ิBKK – AMM สนามบนิอมัมาน ควนี อาเลยี          (-/-/-) 
 
21.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชั น 4  

เคานเ์ตอร ์สายการบนิ ROYAL JORDANIAN เทีย่วบนิที ่RJ 183 
พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับและอ้านวยความสะดวก 
 

วนัทีส่อง 26 ธ.ค. 65 อมัมาน – เจอราช JERASH       (B/L/D) 

 
00.20 น.ออกเดินทาง สู ่เมอืงอมัมาน (AMM) โดยสายการบิน ROYAL JORDANIAN เที่ยวบนิที ่RJ 183  
04.50 น.เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ (AMM อมัมาน ควนี อาเลยี QUEEN ALIA) 

ณ กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน  ใชเ้วลาในการเดนิทาง 9 ชั่วโมง 
จะมีเจ้าหน้าที่ด้าน VISA มาคอยอ้านวยความสะดวกแก่คณะทัวร์  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) เมืองหลวง
ของประเทศจอร์แดน หรือ ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนศูนย์กลางแห่งตะวันออกกลางที่มีการผสมผสานความเก่าแก่เข้า
กับยุคสมัยปัจจุบัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ออกจากประตูไป 
ทางด้านซ้ายมือ ท่านสามารถแลกเงิน,ซื อ SIM INTERNET ได้เลย  
 
ราคาขึ นอยู่กับ GB   
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-INTERNET BUNDLE  6GB = 17 USD , 12GB = 19 USD , 18GB = 22 USD 
น้าทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CHECK IN ณ โรงแรม AMBASSADOR HOTEL พักผอ่นตามอัธยาศัย   

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นา้ทา่น ชมรอบเมอืงหลวงกรงุอมัมาน เมืองหลวงที่ตั งอยู่บนภูเขา7ลูกและมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 6,000 ปีผ่าน
ชมย่านเมืองเก่า,เมืองใหม่,ย่านธุรกิจ,ตลาดใจกลางเมือง,ย่านคนรวย ฯลฯ  
ชมปอ้มปราการแหง่กรุงอมัมาน (CITDAEL) ถูกสร้างขึ นเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบ้าน การเมืองต่างๆรอบเมืองเชิญอิสระ
ถ่ายรูปตรงจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองแห่งนี  โดยมีฉากหลังเป็น โรละครโรมนั ROMANSTHEATER ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ในประเทศจอร์แดนจุผู้ชมได้ถึง 6,000 คน และตึกรามบ้านช่องที่ตั งอยู่บนภูเขาสูงอันแปลกตาย่ิงนักที่สันนิษฐานว่าน่าจะถูก
สร้างขึ นระหว่างปี ค.ศ. 161-180 ในสมัยโรมัน พระราชวังเกา่อมุเมยาด สร้างขึ นในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผู้น้าชาว
มุสลิม ของราชวงศ์ ในสมัยมุสลิมได้เข้ามาปกครองประเทศจอร์แดนซึ่งภายในประกอบห้องท้างาน, ห้องรับแขกฯลฯ  
ผา่นชมพระราชวงัของพระมหากษัตริย์ อับดุลลาห์ที่สอง (RAGHADAN PALACE) ทีต่ั งอยู่บนภูเขามีท้าเลที่สวยงามมาก
ที่สุดในกรุงอัมมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอย่างเข้มงวด  
นา้ทา่นเดนิทางสูเ่มอืงนครเจอราช (JERASH) หรือ “เมอืงพนัเสา” เป็นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของ
อาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่าเมืองนี น่าจะถูกสร้างในราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งนี ชื่อว่า ในปี 
ค.ศ. 749 นครแห่งนี ได้ถูกแผ่นดินไหวครั งใหญ่ท้าลาย และถูกฝังกลบโดยทรายหลังจากนั นก็ได้สูญหายไปเป็นนับพันปี ชม
ซุม้ประตกูษัตรย์เฮเดรยีนและสนามแขง่มา้ฮปิโปโดรม 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
นา้ทา่นเดนิเขา้ประตทูางทิศใต้ ชมโอวัลพลาซ่า สถานที่ชมุนุม พบปะ สังสรรค์ของชาวเมือง, วิหารเทพซีอุสฯลฯโรงละคร
ทางทิศใต(้สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92) จุผู้ชมได้ถึง 3,000 คน มีจุดเสียงสะท้อนตรงกลางโรงละคร  
เชิญทดสอบกับความอัศจรรย์เพียงพูดเบา ๆก็จะมีเสียงสะท้อนก้องเข้ามาในหูของเรา  
ชมวหิารเทพอีารเ์ทมสิ เป็นเทพีประจ้าเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างขึ นพื่อใช้เป็นสถานที่ส้าหรับท้าพิธี
บวงสรวง และบูชายัญต่อเทพีองค์นี  แบ่งเป็น 3 ชั น คือ ชั นนอก ชั นกลาง ชั นใน 
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จากนั นนา้ทกุทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงอมัมาน  

ค่้า      รบัประทานอาหารค่า้ ณ โรงแรมทีพ่กั  
 นา้ทา่นเดินทางเขา้สูท่ีพ่กั  โรงแรม AMBASSADOR HOTEL @AMMAN 
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วนัทีส่าม 27ธ.ค.65 มาดาบา -เมาทเ์นโบ MOUNT NEBO - SHOUBAK โชบคั – เพตรา - รา้นอาหาร  
PETRA KITCHEN                                       (B/L/D) 

 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น้าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมาดาบา (ประมาณ 30 กิโลเมตร)  อดีตเส้นทางส้าคัญสมัยโรมัน ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเยรูซาเล็ม 
และเมืองแห่งเรื่องราวของโมเสสที่ส้าคัญทางหน้าประวัติศาสตร์ของศาสนายูดา, คริสต์ และอิสลาม ยังเป็นศูนย์กลางที่ขึ น
ชื่อเรื่องการท้าโมเสก เป็นศิลปะการตกแต่งด้วยชิ นแก้ว, หิน, หรือกระเบื องชิ นเล็กๆ ซึ่งใช้ในการตกแต่งมหาวิหาร หรือใน
ปัจจุบันใช้ประยุกต์ในการตกแต่งบ้านเรือนหรือ เมืองแห่งโมเสก ชม โบสถก์รกี-ออโธดอกซแ์หง่เซนต์จอรจ์ ถูกสร้างในราวปี 
ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนทีด่นิแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ตกแตง่โดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3 ล้านชิ น
แสดงถึงพื นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, เยรูซาเลม, แม่น ้าจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, 
อียิปต์ ฯลฯ  
นา้ทา่นชมยอดเขาเมาทเ์นโบ MOUNT NEBO มีความสูง 817 เมตร จากระดับน ้าทะเล เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ฝังศพของ
โมเสส ผู้น้าชาวยิวส์ที่เดินทางจากอิยิปต์มายังเยรูซาเลม และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของจอร์แดน ที่แห่งนี เป็น
สถานที่สุดท้ายของโมเสส ก่อนจะชี ทางให้ผู้สืบทอดน้าพาผู้คนไปยังดินแดนพันธสัญญา ในประเทศอิสราเอลปัจจุบัน เมื่อ
ยืนอยู่บนยอดเขาจะมองไปเห็นดินแดนแห่งพันธะสัญญา THE PROMISED LAND  ที่โมเสสเคยเห็นบนยอดเขานี  และเป็น
ที่จาริกแสวงบุญของชาวคริสต์มาแต่โบราณ และโบสถ์บนยอดเขาได้ถูกสร้างขึ นในปลายศตวรรษที่สี่เพื่อเป็นการบ่งชี จุดที่
คาดว่าโมเสสเสียชีวิต MOUNT NEBO ยังเคยเป็นสถานที่มาเยือนของสันตะปาปา ของศาสนาคริสต์ โดยสันตะปาปา
จอห์นปอลที่ 2 ได้มาแวะพ้านักที่นี่ ระหว่างการเดินทางไปเยือนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ และได้ปลูกต้นมะกอก สัญญลักษณ์ของ
สันตภิาพไว้ข้างๆโบสถ์ไบแซนไทน์ด้วย 
 

ชมพพิธิภัณฑข์นาดยอ่ม ภายในเก็บสิ่งของต่าง ๆ ที่ขุดพบภายในบริเวณนี  พร้อมทั งมีภาพถ่ายต่าง ๆ ภาพถ่ายที่ 
ส้าคัญคือภาพที่โป๊บ จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่นี่และได้ประกาศให้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ในปี ค.ศ. 2000 
ชมอนสุรณไ์ม้เทา้ศกัดิส์ทิธแ์หง่โมเสส ออกแบบเป็นลักษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็น 
สัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู   เชิญถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น ้า 
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จอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ได้จากจุดนี อย่างชัดเจน  
 

 
เที่ยง รบัประทานอาหารเที่ยง ณ รา้นอาหาร   

นา้ทา่นสู ่SHOUBAK ปราสาทครเูสดโชบคั หรือที่รู้จักกนัในพวกนักรบครูเสดชื่อ มอนทรีลแห่ง ตะวันออก 
(MONTREAL) สร้างขึ นโดยกษัตร์บอลด์วินที่ 1 แห่งเยรูซาเลม ในปี ค.ศ. 1115 เพื่อใช้เป็นป้อม ปราการควบคุมเส้นทาง
กองคาราวานที่จะเดินทางจากดามัสกัสไปอิยิปต์ ในอดีตเมืองแห่งนี มีชาวคริสต์อาศัยอยู่ ราว 6,000 คน และในปี ค.ศ. 
1189 ได้ถูกท้าลายลงโดยนักรบมุสลิมภายใต้การน้าทัพของ ซาลาดิน (SALADIN) บริเวณข้างล่าง หรือเขาข้างปราสาท
โชบัค ท่านสามารถมองเห็นบ้านช่อง สภาพการอยู่ภายในถ่้าหลงเหลืออยู่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นา้ทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเพตรา (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ  40 นาท ี)  

ค่้า      รบัประทานอาหารค่า้ ณ รา้นอาหาร  PETRA KITCHEN 
รา้นอาหาร PETRA KITCHEN ถือได้ว่าเป็นร้านที่มีชื่อเสียงในเพตรา ท่านจะได้ร่วมเรียนท้าอาหารท้องถิ่นที่เป็นต้นต้ารับ
ในบรรยากาศสบายๆ แบบครอบครัว  ทุกท่านจะได้เข้าชมและร่วมกันท้าอาหารกับเชฟท้องถิ่น โดยจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
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ส้าหรับอาหารมื อค่้าอันแสนพิเศษ อาหารที่พบในเมนูของครอบครัวชาวจอร์แดน โดยใช้วัตถุดิบสดใหม่และแบ่งปันสูตร
อาหารและรสชาติให้แก่ผู้เข้ารว่มหลักสูตรอาหารและให้ทุกท่านได้ร่วมรับประทานอาหารในมื อนี   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เดนิทางกลบัสูท่ีพ่กั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 นา้ทา่นเดินทางเขา้สูท่ีพ่กั  โรงแรม PETRA MOON @PETRA ระดบั 4 ดาวหรอืเทียบเทา่ 
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วนัทีส่ี ่ 28 ธ.ค. 65 เพตรา PETRA – วาดริมั – ทะเลสาบเดดซ ี DEAD SEA              (B/L/D)  
        

 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นา้ทา่นเขา้สูเ่มอืงเพตรา้ (ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
ของแห่งโลกใหม่ จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านทั่วโลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07)  
มหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส (WADI MUSA)มีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายพันปีเคยเป็นถิ่น
ที่อยู่อาศัยทั งชาวอีโดไมท์จวบจนกระทั่งถึงยุครุ่งเรืองเฟื่องฟูในการเข้ามาครอบครองดินแดนของชาวอาหรับเผ่าเร่ร่อนนา
บาเทียนในช่วงระหวา่ง 100 ปี ก่อนคริสตกาล – ป ีค.ศ 100และได้เข้ามาสร้างอาณาจักร, บ้านเมือง ฯลฯ จนกระทั่งในปี
ค.ศ. 106 นครแห่งนี ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันที่น้าโดย กษัตริย์ทราจัน และได้ผนึกเมืองแห่งนี ให้เป็น
หนึ่งในอาณาจักรโรมันแห่งแหลมอาระเบียตะวันออก  
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(ทุกท่านสามารถขี่ม้าภายในเส้นทางที่ม้าเดินในเพตราได้ ซึ่งรวมอยู่ในค่าบัตรแล้ว เพียงแต่ต้องจ่ายค่าทิปแก่คนจูงม้า ท่าน
ละ 5 USD ต่อท่าน /ต่อเที่ยว หรือแล้วแต่การต่อรองราคา กับคนจูงม้า  
กรณีอยากขี่ลา,ขี่อูฐ,รถม้าลาก ฯลฯ สอบถามโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่หรือสอบถามที่หัวหน้าทัวร์) 
ระยะทางที่เดินเข้าไปในเพตรา ประมาณ  800 เมตร บนถนนทรายเพื่อตรงเข้าสู่หน้าเมืองพร้อมชมทัศนียภาพรอบข้างที่
เป็นภูเขาทั งสองฝั่ง ธารน ้า คลังสมบัติ ภูเขาทั งสองฝั่งที่มีรูปร่างหน้าตาต่างกันออกไป 
นา้ทา่นเดนิเทา้เขา้สูถ่นนเขา้เมอืง THE SIQ เป็นช่องทางเดินที่ขนาบสองฝั่งด้วยหน้าผา กว่า 1.5 กิโลเมตรที่เกิดจากการ
แยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน ้าเมื่อหลายล้านปีก่อน ส่วนใหญ่ทางเดินร่มๆ สบายๆ (ทางเดินค่อนข้างลาดลง 
ไม่เหนื่อย ระหว่างทางก็มีมุมสวยๆ ให้เก็บภาพเรื่อยๆ และมีบรรดาคนมาขายของที่ระลึก เดินชมความสวยงามของผาหินสี
ชมพูสูงชันทั ง 2 ข้างคล้ายกับแคนยอนน้อย ๆ และ สิ่งก่อสร้าง รูปปั้นแกะสลัก ต่างๆ 

 
เที่ยง รบัประทานอาหารเที่ยง ณ รา้นอาหารโรงแรม  TAYBET ZAMAN VILLAGE RESTAURANT@ OLD VILLAGE 

HOTEL 
น้าท่านออกเดินทางสู ่ทะเลทรายวาดริมั (WADI RUM) ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาที  
ทะเลทรายแห่งนี ในอดีตเป็นเส้นทางคาราวานจากประเทศซาอุฯ เดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน์  
(เคยเปน็ทีอ่ยูอ่าศัยของชาวนาบาเทียนกอ่นที่จะยา้ยถิน่ฐานไปสรา้งอาณาจกัรอนัยิง่ใหญ่ทีเ่มอืงเพตรา้) ในศึกสงคราม
อาหรับรีโวลท์ระหว่างปีค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแห่งนี ได้ถูกใช้เป็นฐานบัญชาการในการรบของนายทหารชาวอังกฤษ 
ทีอี ลอว์เรนซ์และเจ้าชายไฟซาล ผู้น้าแห่งชาวอาหรับร่วมรบกันขับไล่พวกออตโตมันที่เข้ามารุกรานเพื่อครอบครอง
ดินแดนและต่อมายังได้ถูกใช้เป็นสถานที่จริงในการถ่ายท้าภาพยนต์ฮอลลีวูดอันย่ิงใหญ่ในอดีตเรื่อง “LAWRENCE OF 
ARABIA” (และในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวัลออสการ์ได้ถึง 7 รางวัล และรางวัลจากสถาบันอื่นๆ มากกว่า 30 
รางวัล น้าแสดงโดย PETER O'TOOLE, OMAR SHARIF  
นา้ทา่น นัง่รถกระบะเปดิหลงัคารบับรรยากาศทะเลทราย  ที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนี่ง ด้วยเม็ดทราย
ละเอียดสีส้มอมแดงอันเงียบสงบที่กว้างใหญ่ไพศาล (สีของเม็ดทราบนั นปรับเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย์)  
ชมน า้พแุหง่ลอว์เรนซ์ สถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอี ลอว์เรนซ์ ทหารชาวอังกฤษใช้เป็นสถานที่พักและคิดแผนการสู้รบกัน
พวกออตโตมัน  

 

http://www.imdb.com/name/nm0001725/
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ค่้า       รบัประทานอาหารค่า้ ณ ทะเลทรายวาดริมั  

 นา้ทา่นเดินทางเขา้สูท่ีพ่กั  โรงแรม MAZAYEN CAMP  BUBBLE TENT@WADI RUM  
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วนัทีห่า้  29 ธ.ค.62 อควาบา AQABA – เดดซ ีDEAD SEA                    (B/L/D) 
 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นา้ทา่นเดนิทางเขา้สูเ่มอืงอาคาบา ซึ่งเป็นเมืองท่า และเมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่ส้าคัญของประเทศจอร์แดน เป็นเมือง
แห่งเดียวของประเทศจอร์แดนที่ถูกประกาศให้เป็นเมืองปลอดภาษี มีประชากรอาศัยราว 70,000 คน ตั งอยู่ใกล้ๆ กับฉนวน
กาซาฝั่งตรงข้าม คืออิสราเอล โดยมีทะเลแดงค่ัน เป็นเมืองค่อนข้างทันสมัยแต่ก็มีวัฒนธรรมของจอร์แดนมากพอสมควร 
และมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ เสาธงสูงที่สุดในโลกซึ่งได้รับการบันทึกไว้ใน Guinness Book of World Records ด้วย  
นา้ทา่นลงเรอืทอ้งกระจก (GLASS BOAT) เลน่น า้ตามอธัยาศัย (ใชเ้วลาประมาณ 3 – 4 ชัว่โมง  “กรุณาเตรียมชดุสา้หรบั
ลงเลน่น า้ หรอืดา้น า้ดปูะการงั มาด้วย” 
น ้าทะเลที่นี่ใสมาก แต่ด้วยความลึกและการมองผ่านกระจกหนาจึงท้าให้ดูปะการังและซากเรือไม่ค่อยชัดมาก  
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นา้ทา่นแลน่สูจ่ดุทีช่มปะการัง ลึกแค่ประมาณ  5 - 6 เมตร ส่วนจุดเรือจมลึกประมาณ 27 เมตร ปะการังโดยส่วนใหญ่ไม่
ค่อยมีสีสรร  สัตว์ทะเล  เช่น ปลาสิงโต ปลานกแก้ว Goby fish ปลิงทะเล หอยเม่น  และยังเป็นแหล่งด้าน ้าลึกที่มีชื่อเสียงอีก
ด้วย ทะเลที่นี มีน่าน ครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ ประเทศจอร์แดน, อิสราเอล, อิยิปต์และ ซาอุดิอาระเบีย ชมความใสของน ้า
ทะเล,ชมปะการัง, ปลาทะเลหลากหลายชนิด, เม่นทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ  
(ทะเลแดงเป็นทะเลแห่งประวัติสาสตร์ ที่ได้มีการกล่าวขานในพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ว่าทะเลแห่งนี เป็นสถานที่โมเสสได้
ท้าอัศจรรย์ โดยการชูไม้เท้าแหวกทะเลแดงเป็นทางเดินพาชาวอิสราเอลหนีให้รอดพ้นจากการตามล่าของทหารอิยิปต์ 
เพื่อจับไปเป็นทาสของอียิปต์ และจุดมุ่งหมายเพื่อเดินทางไปสู่แผ่นดินแห่งพันธะสัญญาที่พระเป็นเจ้าทรงมอบให้กับชาว
อิสราเอล นั่นคือก็คือกรุงเยรูซาเลมในปัจจุบัน)  
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เที่ยง รบัประทานอาหารเที่ยง  BBQ บนเรอื   
อาหารเที่ยงแบบบฟุเฟ่ตบ์นเรอื มทีั งปลา ไก ่และแกะบารบ์คีิว ทานกบัผกัสลดัและแปง้โรตี 
สมควรแก่เวลา น้าคณะเดินทาง สู่เมอืงเดดซ ีDEAD SEA โดยใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัง่โมง  
(ระยะทาง 200 กโิลเมตร)  
ทะเลเดดซ ี(DEAD SEA) ทะเลสาบเดดซีตั งอยู่พรมแดนระหว่างอิสราเอลและจอร์แดน เกิดจากน ้าที่ไหลมาจากล้าธารใน
จอร์แดน มีส่วนผสมของโซเดียมและแมกนีเซียม ท้าปฏิกิริยากับน ้าพุร้อนที่อยู่ด้านล่างทะเลสาบ โดยมีความเค็ม มากกว่า
ทะเลอื่นถึง 4 เท่า มีความยาว 76 กิโลเมตร กว้างถึง 18 กิโลเมตร มีจุดลึกที่สุดคือ 400 เมตร และอยู่ต้่ากว่าระดับน ้าทะเล 
417.5 เมตร นับเป็นพื นที่ที่อยู่ต้่ากว่าระดับน ้าทะเลมากที่สุดในโลก น ้าในทะเลเดดซีมีความหนาแน่นมาก มีเกลือละลายใน
น ้าถึง 25% จึงท้าให้วัตถุลอยเหนือน ้า แม้แต่คนว่ายน ้าไม่เป็นก็ลอยตัวได้ในเดดซีและถูกบันทึกลงในหนังสือ กินเนสส์ ว่า 
เป็นจุดที่ต่้าที่สุดในโลก  
เชิญท่าน อิสระในการลงเล่นน ้าทะเลและพิสูจน์ ความจริงว่าท่านลอยตัวได้จริงหรือไม่ 
(การลงเลน่น า้ในทะเลนั นมวีธิขีั นตอนการลงเลน่ และขอ้ควรระวงัตา่งๆ ควรฟงัคา้แนะนา้จากมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหน้า
ทัวร)์ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ค่้า      รบัประทานอาหารค่า้ ณ โรงแรมทีพ่กั  
 นา้ทา่นเดินทางเขา้สูท่ีพ่กั  โรงแรม HOLIDAY INN DEAD SEA RESORT @DEAD SEA 
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วนัทีห่ก 30 ธ.ค.62  เดดซี DEAD SEA  - MAIN HOT SPRIN RESORT & SPA                 (B/L/D) 
 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นา้ทกุทา่นเดนิทางไป ณ MAIN HOT SPRIN RESORT & SPA  อยูท่างใต้ของอัมมาน เป็นน ้าพุร้อนและน ้าตกแร่ร้อนที่เฮ
โรดมหาราชกล่าว เพื่ออาบน า้ เป็นการช่วยบ้าบัดด้วยความร้อน และเพลิดเพลินไปกับการแช่น ้าร้อนตั งแต่สมัยกรุงโรม 
น ้าพุร้อนที่นี มีชื่อเสียงที่สุดในเนินเขาเหนือทะเลเดดซีคือฮัมมามัตมาอิน ห่างจากรีสอร์ทในทะเลเดดซี 18.5 กม. น ้าที่นี่ มี
อุณหภูมิตั งแต่ 45 °C ถึง 60 °C โดยมาจากเนินเขาในน ้าตกหลายสายและมีน ้าไหลน้อยลงและรวบรวมไว้ในสระน ้า  โดยมี
ส่วนประกอบด้วยโพแทสเซียม แมกนีเซียม และแคลเซียม 

 

 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร ในโรงแรม MAIN HOT SPRIN RESORT & SPA   
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น้าท่านเดินทางเข้า สูก่รุงอมัมาน ระหวา่งทางแวะซื อผลติภัณฑท์ี่ทา้จากเดดซี เช่น โคลนพอกตัว พอกหน้า สบู่ และสินค้า
อื่นที่ท้าจากเดดซีอีกมากมาย ใช้เวลาเดนิทางประมาณ   2 ชั่วโมง สูก่รงุอมัมาน  
น้าท่าน ชอ้ปปิ้ง หา้ง CITY MALL- CARREFOUR เป็น 2 ห้างใหญ่ติดกัน มีของแบรนด์เนมให้เลือกสรรมากมาย 

 
ค่้า      รบัประทานอาหารค่า้ ณ  CHINESE RESTAURANT 

จากนั นสมควรแก่เวลา พาคณะเดินทางไปยังสนามบิน สูส่นามบนินานาชาติ 
(AMM อมัมาน ควนี อาเลยี QUEEN ALIA)  

 
วนัทีเ่จด็   31 ธ.ค.62  สนามบนิอมัมาน  AMMAN – BKK สนามบนิสวุรรณภมู ิ                   (-/-/-) 
 
01.15 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย ด้วยสายการบิน ROYAL JORDANNIAN เที่ยวบินที่ RJ182 
14.25 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ มิรู้ลืมเลือน 
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อตัราคา่บรกิารสา้หรบั ราคาสา้หรบัออกเดนิทาง 20 ทา่นขึ นไป 

กา้หนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 
ราคาเดก็เสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 
พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

25 – 31 ธ.ค.65 87,988 บาท 86,988 บาท 12,000 บาท 
 
หมายเหตุ :รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั งนี โดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก 
ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต่้ากว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลง 
ขนาดของภาหนะท่ีใช้ในการน้าเท่ียว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
กรณีท่ีคณะทัวร์ออกเดินทางต่้ากว่า 15 ท่าน หรือต่้ากว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผู้จัดรายการ ขอยกเลิกการเดินทาง 
หรือ อาจแจ้งต่อทางคณะทัวร์ให้ทราบว่ามีการเรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มในกรณีท่ีต่้ากว่า 15 ท่าน ตามความเหมาะสมและเป็นจริง 
ทางบริษัทขอความกรุณาให้ท่านศึกษารายละเอียด ทั งหมดก่อนท้าการจอง โดยละเอียดทุกข้อ   
 
 

เงือ่นไขการจองทวัร ์
 
งวดท่ี 1 : ส้ารองท่ีน่ังจ่ายมัดจ้า 20,000 บาท /ท่าน ภายใน 3 วันหลังจากท่ีมีการจอง  (เพ่ือเป็นการยืนยันการเดินทาง) 
 พร้อมส่งรายชื่อและหน้าพาสปอร์ตผู้ท่ีจะเดินทางทันที เพื่อท้าวีซ่า (ประเทศจอร์แดนทางบริษัทยืนเป็นวีซ่ากรุ๊ป)  
งวดท่ี 2 : ช้าระยอดส่วนท่ีเหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน หากไม่ช้าระค่าใช้จ่ายภายในก้าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่าน 
ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
กรณีท่ีต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั ง หากออกบัตรโดยสาร
โดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ น 
หลังจากช้าระค่ามัดจ้าแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนท่ีบริษัทฯ จะท้าการออกตั๋วล่วงหน้า 1-2 อาทิตย์ก่อนการเดินทางแต่ทั งนี ต้อง
ยึดกฏของสายการบินเป็นหลัก  
 

เงือ่นไขการยกเลกิทวัร ์
 
กรณียกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ้า บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ นจริง ณ วันนั น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได้  
(ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครือ่งบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจ้าห้องพัก เป็นต้น) 
กรณียกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจ้านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั งหมดในทุกกรณี 
 
 
กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้  ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะท้าเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน 
โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั ง ทั งนี  อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการด้าเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าสามารถคืน
เงินได้ทั งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆ เป็น
ส้าคัญ 
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อตัราคา่บรกิารนี รวม 

 
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั นประหยัด โดยสายการบินรอยัลจอร์แดเน่ียน (RJ)  กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ให้ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 
ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ นเครื่อง (Hand carry) น ้าหนักต้องไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ  
( กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ ) 
ค่าท่ีพักห้องละ 2 ท่าน เป็น TWIN ROOM หรือ TRP ROOM ในโรงแรม ตามท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั งสิ น 3 คืน 
ค่าพาหนะ รถรับ-ส่ง ตลอดการเดินทาง พร้อมคนขับรถท่ีช้านาญเส้นทาง 
ค่าอาหารทุกมื อท่ีระบุตามรายการ 
ค่าวีซ่าเข้าประเทศจอร์แดน (ยืนแบบกรุ๊ป) 
ค่าบัตรเข้าชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
ค่าบริการน้าทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์ 
ค่าน ้าด่ืมระหว่างเดินทาง 1 ขวด ต่อท่าน/วัน 
ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  

 
อตัราคา่บรกิารนี ไมร่วม 

ค่าจัดท้าหนังสือเดินทาง 
ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ  
ค่าเช่าผ้าเช็ดตัวและค่าเช่าตู้ล็อคเกอร์ ที่โรงแรม เดดซี รีสอร์ท แอนด์ สปา 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการและน ้าดิ่มนอกเหนือจากที่แจ้งไว้ ท่านละ 1 ขวด/วัน 
ค่าทิปมัคุเทศก์ พนักงานขับรถ ในประเทศจอร์แดน  และ หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 
(เป็นอัตราปกติตามหลักสากลของการท่องเที่ยว ) 
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น      ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 5วัน เท่ากับ 15 USD) 
พนักงานขับรถในประเทศ    ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 5วัน เท่ากับ 10 USD) 
ค่าทิปค่าทิปหัวหน้าทัวร์      ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 7วัน เท่ากับ 21 USD) 
รวมค่าทิป 46 USD/ท่าน 
ค่าทิปอื่นๆ 
ค่าทิปม้าที่เมืองเพตร้า ท่านละ 3 -5 USD แล้วแต่ต่อรอง / เที่ยว / ท่าน 
ค่าทิปคนขับรถที่ทะเลทรายวาดิรัม ท่านละ 2 USD / เที่ยว / ท่าน 
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หมายเหต ุ
 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท้ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน  ซึ่งในกรณีนี 
ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี  เมื่อเกิดเหตุจ้าเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท้าร้าย การสูญหาย จากสายการบินเมือ่
เที่ยวบิน “ดีเลย์” หรือล่าช้า? หรือ เหตุสุดวิสัย หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ 
ราคานี คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ น ตามอัตราค่าน ้ามัน หรือ ค่าเงิน
แลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกล่าวและแจ้งให้ท่านทราบ 
เนื่องจากรายการทัวร์นี เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
กรณีผู้เดินทางไม่สามารถ เข้า-ออกเมืองได้เนื่องจากปลอมแปลง หรือการหา้มของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั งหมด 
หากลูกค้าท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องช้าระค่าวีซ่าตามที่สถานฑูตฯ เรียกเก็บ 
ในกรณีที่ท่านผู้โดยสารต้องการใช้พาสปอร์ตเล่มสีน ้าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆใน
การที่ท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิให้เข้าเมือง เพราะโดยปกติในการท่องเที่ยวจะใช้เล่มสีเลือดหมู 
การขอที่นั่ง Long Leg โดยปกติจะอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก้าหนด 
เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉกุเฉินได้ 
(โดยน ้าหนักประตูนั นอยู่ที่ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอ้านาจในการให้ที่นั่ง Long leg 
ขึ นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั น 
ภาพที่ใช้ในการประกอบการท้าโปรแกรมใช้เพื่อความเข้าใจในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยว ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEEP JOURNEY JORDAN7D5N  

 

20 

 

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

 
 

 

 

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

