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จอรแ์ดน ไฮไลท ์ 6 วัน 4 คนื 

บิน สายการบิน Oman Air (WY) 
เที่ยวดินแดนอารยะธรรมโลกอาหรับ ตามรอยโมเสส หรือ นบีมซูา ณ เทือกเขาเนโบ 

ชม ปราสาทเครคั ป้อมปราการสุดแข็งแกรง่ของเหล่าอัศวิน ในยคุสงครามครูเสด  

ตื่นตากับเมืองเพตรา มหานครสีชมพู 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์โลกยุคใหม่   

นอนแคมป์ ดดูาว และท่องตะลุยทะเลทราย ที่ วาริดัม  

ลอยตัว พอกโคลน ทีท่ะเลเดดซี และ ชมศิลปะแผนที่โบราณจากแผ่นโมเสก ที่ มาดาบา 

สัมผัส กรุงอัมมาน มหานครที่เก่าแก่อันดับต้นๆของโลกยคุปจัจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทาง ไฟลท์ ตน้ทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถงึ 

ขาไป 
WY 818 สุวรรณภมู ิ มสักตั  09:15 12:35 

WY 413 มสักตั อมัมาน 14:05 16:10 

ขากลบั 
WY 412 อมัมาน มสักตั 01:25 06:45 

WY 815 มสักตั สุวรรณภมู ิ 09:00 17:45 

วนัที่ โปรแกรมทวัร ์ โรงแรม เมอืง 
อาหาร 

เชา้ กลางวนั เยน็ 

1 สนามบินสุวรรณภูม ิ– สนามบินมัสกัต – 

สนามบินอัมมาน เช็คอนิเวลา 06:00 น. 

WY818/413 09:15–12:35/14:05-16:10 

SULAF LUXURY  

หรือระดับเดียวกัน 
AMMAN 

   

2 กรุงเทพฯ – อมัมาน – เขาเนโบ –โบสถอ์

นุสรณ์โมเสส - เมืองมาดาบา - ปราสาท

เครัค - เพตรา   

PETRA 

PANORAMA 

หรือระดับเดียวกัน 

PETRA 
   

3 
นครเพตรา - วาดิรัม 

RUM MAGIC CAMP 

หรือระดับเดียวกัน 

WADI 

RUM    

4 วาดิรัม – 4X4WD ท่องทะเลทราย – 

เดดซ ี

RAMADA RESORT 

หรือระดับเดียวกัน 

DEAD 

SEA    

5 เดดซี – กรุงอัมมาน – ป้อมปราการแห่ง

กรุงอัมมาน – โรงละครโรมนั – ช็อปป้ิง - 

สนามบินอัมมาน เช็คอนิเวลา 22:00 น. 

--- --- 
  

--- 

  6 
สนามบินอัมมาน – สนามบินมัสกัต – 

สนามบินสุวรรณภูม ิ

WY412/815 01:25-06:45/09:00-17:45 

--- --- 
  

--- 
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DAY 1  : กรงุเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ – มสักตั – อมัมาน                     (-/-/D) 

06.00 น. นัดหมายคณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ทางเข้าประตู 6 - 7    

เคาเตอร์ M สายการบิน โอมาน แอร์ (WY) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง 

เช็คอิน และรับเอกสารประกอบการเดินทาง 

09.15 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบินมสักตั, โดยสายการบนิ โอมาน เที่ยวบนิที ่WY818 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม

บนเคร่ือง พร้อมจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง, กระเป๋าจะท าการเช็คทรูจากสนามบินสุวรรณภูมิ จนถึงสนามบินอัมมา

นควีนอเลีย (AMM) ปะเทศจอร์แดน น ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเคร่ืองสูงสุด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 25 

กิโลกรัม และถือขึ้นเคร่ืองได้อีก 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม ) 

12.35 น. เดินทางถึง สนามบินมัสกัต (MCT) เปลี่ยนเครื่องบินเพ่ือเดินทางสู่กรุงอัมมาน 

14.05 น. น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงอัมมาน โดยสายการบิน โอมาน เที่ยวบินที่ WY413 

16.10 น. ถึง ท่าอากาศยาน อัมมานควีนอเลีย (AMM) ประเทศจอร์แดน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง โดยจะมี

เจ้าหน้ามาคอยช่วยอ านวยความสะดวกด้านวีซ่าให้แก่คณะ ท าการรับกระเป๋าสัมภาระ และการตรวจ

ศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่ประเทศจอร์แดนช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้ท าการ

แลกเงินสกุลท้องถิ่น และเลือกซ้ือซิมโทรศัพท์ ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางเข้าสู่กรุงอัมมาน 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที่พัก SULAF LUXURY HOTEL, AMMAN ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

DAY 2  : อมัมาน – โบสถอน์สุรณโ์มเสส แห่งเทอืกเขาเนโบ – โบสถเ์ซนจอร์จ แห่งมาดาบา - ปราสาท

เครคั – เพตรา                                                   (B/L/D) 

เช้า     บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่เมืองเนโบ เขาเนโบ (Mt’ Nebo) (ระยะทาง 32 กิโลเมตร กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 

ชั่วโมง)  ดินแดนศักดิ์สิทธ์ิที่ตั้งอยู่บนเขา สถานที่ซ่ึงเช่ือกันว่าน่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิต และฝังศพ ของโมเสส 

(ศัพท์ในศาสนายูดาห์ และศาสนาคริสต์) หรือ นบีมูซา (ศัพท์ในศาสนาอิสลาม )ผู้น าชาวยิวเดินทางจากอียิปต์ ไป

ยังเมืองคานาอัน และเป็นผู้น าค าสอนบัญญัติสิบประการของ พระยะโฮวาห์ลงมาเผยแผ่สู่มนุษย์ ชม โบสถอ์

นุสรณ์โมเสส ที่  สร้างขึ้นเพ่ือเป็นที่ระลึกถึงโมเสส อนุสรณ์แห่งนี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 300-400 ใน

ยุคไบเซนไทน์  ตอนต้นคริสต์ศักราช ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมเก็บส่ิงของต่าง ๆ ที่ขุดพบในบริเวณนี้ 

พร้อมทั้งมีภาพถ่าย ให้ท่านชมวิว และเก็บภาพที่จะมองเห็นทัศนียภาพทั้งแม่น ้าจอร์แดน ทะเลเดดซี นครเจริโค 

เมืองเบธเลแฮม และเมืองเยรูซาเล็ม หรือดินแดนศักดิ์สิทธ์ิ 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองมาดาบา (MADABA) (ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 

นาที) หรือเมืองแห่งโมเสก ว่ากันว่าที่นี่มีงานศิลปะโมเสกที่สวยงามมาก เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่

น่าสนใจแห่งหนึ่งของประเทศจอร์แดน ผู้คนตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่มานานกว่า 4,500 ปี ชมโบสถก์รกีออโธ ดอกซ ์แหง่

เซนต์จอร์จ บนพ้ืนโบสถ์มีแผนที่ท าด้วยกระเบ้ืองโมเสกสีสวยงามจ านวนกว่า 2 ล้านช้ิน ซ่ึงมีความส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ของโลก สร้างขึ้นในสมัย ศตวรรษที่ 6 หรือราว ๆ ปี ค.ศ.600  (พ.ศ.1143) ในยุคไบเซนไทน์ แผน

ที่นี่แสดงให้เห็นพ้ืนที่ดินแดนศักดิ์สิทธ์ิต่าง ๆ ในอดีต เนินเขา หุบเขา หมู่บ้าน ตัวเมือง ครอบคลุม ไปจนถึงปาก

แม่น ้าไนล์ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เยรูซาเลม จอร์แดน ทะเลเดดซี และอียิปต์  

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

ได้เวลาอันสมครวน าท่านเดินทางสู่ เมืองอัล-คารคั (AL-KARAK) (ระยะทาง 155 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

2 ช่ัวโมง 30 นาที)  
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เมืองคารัค ตั้งอยู่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่ เพลิดเพลินกับทัศนีย์ภาพอันงดงามระหว่างทางขึ้นเขา โดยเฉพาะ

บริเวณ “แกรนด์แคนยอนแห่งจอรแ์ดน” ชม ปราสาทเครคั (KERAK CASTLE) ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1142 โดย

ในอดีตเคยเป็นหนึ่งในเมืองศูนย์กลางของนักรบครูเสด เพ่ือควบคุมเส้นทางส าหรับต่อสู้ในสงครามครูเสด ทั้ง

จากทางเหนือและใต้ กับกองทัพมุสลิมจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1187 ได้ถูกนักรบมุสลิมเข้าท าลายโดยภายใต้การน าทัพ

ของซาลาดิน 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเพตรา (ระยะทาง 138 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) น าท่านเช็คอิน

เข้าสู่ที่พัก เพ่ือผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง  

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที่พัก PETRA PANORAMA HOTEL, PETRA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

DAY 3  : เพตรา –มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ -วาดิรัม        (B/L/D) 

เช้า     บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  น าท่านชม เมืองเพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพูที่แกะสลักขึ้นจากภูเขาทั้งลูก สถานที่แห่งนี้ซ่อนตัวอยู่

ภายใต้หุบเขาวาดี มูซา ที่สูงชันประดุจเป็นปราการอันย่ิงใหญ่ จนถูกลืมเลือนไปจากความทรงจ าของผู้คนและสูญ

หายไปจากแผนที่นานนับพันปี กระทั้งในปี ค.ศ.1812 (พ.ศ. 2355) มีนักส ารวจชาวสวิตเซอร์แลนด์ โยฮันน์ ลุควิก 

บวร์กฮาร์ท เดินทางผ่านมาพบ และออกมาเขียนหนังสือเล่าขานถึงความสวยงามและความมหัศจรรย์ของนครเพ

ตราแห่ง จึงท าให้เพตราเริ่มปรากฏแก่สายตาชาวโลกอีกครั้ง และในปี ค.ศ.1985 (พ.ศ. 2528) องค์การยูเนสโก้ได้

ประกาศให้เพตรา เป็นเมืองมรดกโลก โดยกล่าวอธิบายไว้ว่า "เป็นหนึ่งในส่ิงที่ล ้าค่ามากที่สุดของมรดกทาง

วัฒนธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ " (one of the most precious cultural properties of man's cultural 

heritage) และยังได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในเจ็ดส่ิงมหัศจรรย์ของโลกอีกด้วย (แนะน าให้เตรียมผ้าปิดจมูกกันฝุ่น

ติดตัวไปด้วย ราคาทัวร์ไม่รวมรวมค่าขี่อูฐ ข่ีลา รถม้าลาก สนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) 

น าท่านมุ่งหน้าไปบนเส้นทางมหัศจรรย์ที่ทางเข้าออกของเมืองเพตรา พร้อมชมทัศนียภาพรอบข้างที่เป็นภูเขาทั้ง

สองฝั่ งที่มีรูปร่างหน้าตาต่างกันออกไป จากนั้นเดินเท้าเข้าสู่เมืองบริเวณซอกเขาเรียกว่าซิค SIQ เป็นหุบเขาสูง

กว่า 250 ฟุต ที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการกัดเซาะของน ้าเมื่อหลายล้านปีก่อนจนเกิดเป็นช่อง

ทางเดินเล็กๆ ระหว่างหุบเขา ชมสีสันความสวยงามของหินสีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ และยังมีภาพศิลปะ

แกะสลักจากภูเขา อาทิ รูปป้ันแกะสลักต่าง ๆ เช่น รูปป้ันเทพเจ้าต่าง ๆ รูปกองคาราวานอูฐ, รูปชาวนาบาเทียน

, ท่อส่งล าเลียงน ้าเข้าสู่เมือง ฯลฯ อีกมากมาย เข้าเขตหน้าผาสูงช้ันสองข้างทางสู่มหานครแห่งศิลาทรายสีชมพู  
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ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ (EL-Khazneh / Treasury) สถานที่แห่งนี้

ถูกสันนิษฐานว่าถูกสร้างโดยชาวนาบาเธียน ในราวศตวรรษที่ 1 - 2 โดยผู้ปกครองเมืองในเวลานั้น มหาวิหารถูก

แกะสลักเป็นอาคารสองชั้น จากภูเขาสีชมพูทั้งลูก กลมกลืนได้สัดส่วน สวยงาม และน่าอัศจรรย์ อิสระในการเดิน

ชมและเก็บภาพบรรยากาศ 

 
 

 

เที่ยง     บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

  จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ เขตอุทยานวาดิรัม (WADI RUM) (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชั่วโมง) ทะเลทรายแห่งนี้ในอดีตเป็นเส้นทางคาราวาน จากประเทศซาอุฯเดินทางไปยังประเทศซีเรีย

และปาเสลไตน์ (เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวนาบาเทียน ก่อนที่จะย้ายถิ่นฐานไปสร้างอาณาจักรอันย่ิงใหญ่ที่เมืองเต

รา น าคณะเข้าที่แคมป์ที่พัก เพ่ือท าการเช็คอิน และให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมดื่มด ่ากับบรรยากาศ

แสงสีทองร าไรของพระอาทิตย์ยากอัสดง ที่ทะเลทรายวาริดัม 
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ค ่า      บริการอาหารค ่า แบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของแคมป์ที่พัก 

ที่พัก RUM MAGIC CAMP – DELUX TENT (ห้องแบบมีแอร์และห้องน ้าส่วนตัว), WADI RUM หรือเทียบเท่า  

 

DAY 4  : วาดิรัม – เดดซี           (B/L/D) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของแคมป์ที่พัก 

  น าคณะนั่งรถกระบะเปิดหลังคารับบรรยากาศท่องทะเลทรายที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลก แห่งห

นี่ง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีส้มอมแดง ปรับเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย์ ในสงครามอาหรับ ระหว่างปี ค.ศ. 

1916–1918 ทะเลทรายแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นฐานบัญชาการรบของนายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอว์เรนซ์ และเจ้าชายไฟ

ซาล ผู้น าแห่งชาวอาหรับ ร่วมรบขับไล่กองทัพออตโตมัน  ที่เข้ามารุกรานเพ่ือครอบครองดินแดน และต่อมายังได้

ถูกใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายท าภาพยนตร์ ฮอลลีวูด เรื่อง “LAWRENCE OF ARABIA” (และในปี ค.ศ.1963 

สามารถกวาดรางวัลออสการ์ได้ถึง 7 รางวัล และรางวัลจากสถาบันอ่ืนๆ อีกกว่า 30 รางวัล น าแสดงโดย 

PETER O'TOOLE, OMAR SHARIF น าคณะท่องทะเลทรายต่อไปยัง ภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนแกะสลักก่อน 

  ประวัติศาสตร์ที่เป็นภาพเขียนของชาวนาบาเทียน ที่แสดงถึงเรื่องราวในชีวิตประจ าวันต่าง และรูปภาพ

ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในทะเลทราย (โปรดเตรียมค่าทิปคนขับรถตามธรรมเนียม ท่านละ 2 JOD (ดีน่า จอร์แดน)  
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (ระยะทางประมาณ 326 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)  ทะเล

เดดซี (Dead Sea) ทะเล ที่ถูกบันทึกลงในหนังสือกินเนสส์ว่า เป็นจุดที่ต ่าที่สุดในโลก ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลถึง 

400 เมตร และมีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของน ้าทะเลทั่วไป ท าให้ไม่มีส่ิงมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ใน

ท้องทะเลแห่งนี้  

 

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  น าท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักเพ่ือท าการเช็คอิน ระหว่างทางแวะให้ท่านได้ ช็อปปิ้ งที่ร้านจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากเดดซี เช่น โคลนพอกตัว พอกหน้า สบู่ และสินค้าอ่ืนที่ท าจากเดดซีอีกมากมายจากนั้นให้ท่าน

อิสระในการลงเล่นน ้าทะเลและพิสูจน์ความจริงว่าท่านสามารถลอยตัวในน ้าทะเลแห่งนี้ได้จริงหรือไม่ ให้ท่านเลือก

บ ารุงผิวพรรณโดยการพอกโคลนจากทะเลเดดซี หรือเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในบริเวณโรงแรมที่พัก (การ

ลงเล่นน ้าในทะเลนั้น มีวิธีข้ันตอนการลงเล่น และข้อควรระวังต่าง ๆ ควรฟังค าแนะน าจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ

หัวหน้าทัวร์)  

 
 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที่พัก RAMADA RESORT, DEAD SEA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

DAY 5  : เดดซี – อัมมาน – โรงละครโรมนั – ช็อปปิ้ ง - สนามบนิ                           (B/L/D)  

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ได้เวลาอันสมครวน าท่านเดินทางสู่กรุงอัมมาน นครหลวงของประเทศจอร์แดน เที่ยวชม กรุงอัมมาน เมืองหลวง

ของจอร์แดน ซึ่งถือเป็นเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่มาตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน และมีความเก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งของ

โลก น าท่านชมเมืองหลวง กรุงอัมมาน เมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนภูเขา 7 ลูก และมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 

6,000 ปี  

ชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (Amman Citadel) บนยอดเขาสูงสุดในกรุงอัมมาน ถูกสร้างขึ้น เพ่ือเป็นจุด

สังเกตเหตุบ้านการเมืองต่าง ๆ รอบเมือง แม้จะเหลือเพียงซากปรักหักพังแต่ยังสวยงาม และมีอายุย้อนกลับไป 

ตั้งแต่สมัยยุคหิน เผยให้เห็นอิทธิพลด้านสถาปัตยกรรมที่มาจากยุคเหล็ก รวมถึงยุคโรมัน ยุคไบแซนไทน์ และยุคอุ

มัยยะฮ์  ในบริเวณเดียวกัน ชม วิหารเฮอร์คิวลิส (Temple of Hercules) ที่สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.162-166 

(พ.ศ. 705-709) วิหารแห่งนี้ มีขนาดใหญ่กว่าวิหารที่อยู่ในโรมโบราณเสียอีก เดินผ่านทางเข้าที่เป็นแนวเสา

ระเบียงไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิข้างใน จากนั้นเคลื่อนตัวไปที่หินขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณปลายหน้าผา ตรงนี้จะเป็นจดุ
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ชมวิว พาโนรามาอันสวยงามของเมือง ใกล้กันนั้นมีมือรูปก าป้ันขนาดใหญ่ที่ท าจากหินอ่อนเผยให้เห็นความขาว

โพลนจนแทบไม่มีเลือด  

 
 

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

ชม โรงละครโรมัน อายุกว่า 2,000 ปี ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของนครอัมมาน แต่ปัจจุบันก็ยังท าให้ผู้ที่พบ

เห็นได้ทึ่งกับการวางแผนทางด้านงานวิศวกรรมของโรมัน อันชาญฉลาดและมีดีไซน์ที่    น่าจดจ า โรงละครโรมัน 

แห่งนี้เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากที่สุดในอัมมาน โรงละคร มีความลาดเอียงลึกลงไป เอ้ือให้เสียงที่

ได้ยินรอบตัวนั้นมีคุณภาพเยี่ยม การออกแบบสุดสร้างสรรค์นี้สามารถบรรจุคนได้ประมาณ 6,000 คน 

สันนิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 161-180 (พ.ศ. 704-723) สมัยการปกครองของ แอนโทนิอุส 

ปิซุส (Antoninus Pius)  จากนั้นน าท่านอิสระ ช็อปป้ิงที่ห้าง CITY Mall และแวะร้านของฝาก Al Shaab Nut 

Stories ที่มีชื่อเสียงของ แคนดี้ ผลไม้อบแห้ง ถั่วประเภท และอินทผาลัมอบแห้ง อิสระให้ท่านได้ช็อปป้ิงเลือกซ้ือ

สินค้าของฝากตามอัธยาศัย 
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ค ่า  อิสระให้ท่าน เลือกทานอาหารค ่าตาทอัทธยาศัย เพ่ือความต่อเนื่องในการช็อปปิ้ งและเลือกซื้อของฝาก  

ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานควีนอเลีย  

22.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานควีนอเลีย ท าการเช็คอินไฟลท์ รอยัล จอร์แดน เที่ยวบินที่ RJ182 

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  

 

DAY 6  : อัมมาน – กรงุเทพฯ                               (-/-/-) 

01.25 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบินมสักตั, โดยสายการบิน โอมาน เที่ยวบินที ่WY412 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม

บนเคร่ือง พร้อมจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง, กระเป๋าจะท าการเช็คทรูจากสนามบินอัมมาน จนถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 

น ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเคร่ืองสูงสุด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม และถือขึ้นเคร่ืองได้อีก 1 ใบ 

ไม่เกิน 7 กิโลกรัม ) 

06.45 น. เดินทางถึง สนามบินมัสกัต (MCT) เปลี่ยนเครื่องบินเพ่ือเดินทางสู่กรุงอัมมาน 

09.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน โอมาน เที่ยวบินที่ WY815 

        (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)  

17.45 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

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

**************** End of Program ****************** 

 

 

****โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยค านงึถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ**** 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ 

และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น โดยราคาที่เสนอคดิ ณ วันที ่1 ตุลาคม 2565 ** 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด แบบหมู่คณะ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ) โดยสายการบิน 

Oman Air (WY) น ้าหนักกระเป๋าเดินทางสูงสุดไม่เกินใบละ 25 กิโลกรัม และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 

(Hand carry) ท่านละ1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. 

✓ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ (ตามประกาศสายการบิน ณ วันท่ี 1 กันยายน

2565) 

✓ ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขับรถท่ีช านาญเส้นทาง  

✓ ค่าท่ีพักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่) ในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 

✓ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเข้าชมสถานท่ีตามท่ีระบุใน

รายการ 

✓ ค่าวีซ่าประเทศจอร์แดนแบบท่องเท่ียวหมู่คณะ  

อตัราคา่บรกิาร ตอ่ทา่น เป็นสกลุเงนิไทยบาท (คณะผูเ้ดนิทาง 20 ท่าน) 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่พักห้องคู ่ 

ตอ่ทา่น 

พักหอ้งเดีย่ว  

จา่ยเพ่ิมทา่นละ 

16 – 21 ธนัวาคม 2565 48,900 9,000 
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✓ ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุแบบหมู่คณะวงเงินค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศสูงสุด 5 แสน

บาท /และเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

✓ ไกด์ท้องถิ่น ผู้มีประสบการณ์ คอยดูแลและให้ความรู้ ตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

✓ หัวหน้าทัวร์ (ไกด์ไทย) ผู้มีประสบการณ์น าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

(ไม่รวมค่าทิป) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% ฯลฯ (ส าหรับกรุ๊ปส่วนตัวเท่าน้ัน) 

 ค่าท าเอกสารผู้ถือต่างด้าว และ ค่าวีซ่าท่ีมีค่าธรรมเนียม 

 ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม ท่านผู้เดินทางทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยตนเอง 

ตามธรรมเนียมการเข้าพักในโรงแรมทุกแห่ง หากท่านให้พนักงานยกกระเป๋าไปส่งท่ีห้องพัก 

พนักงานยกกระเป๋าจะได้รับทิปตอบแทนเม่ือให้บริการขั้นต ่า 1 JOD หรือเทียบเท่า ต่อกระเป๋า 1 ใบ 

(แนะน าให้ทุกท่านรับผิดชอบกระเป๋าของตนเองเพ่ือความสะดวก, รวดเร็ว และปลอดภัย) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ท่ีไม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ และทางบริษัทขอเรียนให้ท่านทราบว่ารายการ

ทัวร์ไม่มีบริการแจกน ้าดื่มระหว่างวันออกทัวร์    

 ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ และรถม้าลาก ท่ีเพตรา ฯลฯ  

 ค่าทิปม้าท่ีเมืองเพตรา ระหว่างประตูทางเข้า – ช่องเขา ท่านละ 5 JOD   

 ค่าทิปคนขับรถจ๊ีปท่ีทะเลทรายวาริดัม ท่านละ 2 JOD  

 ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ไทย เพ่ือเป็นสินน ้าใจตามธรรมเนียม ขัน้ต า่ 2,000 

บาท ต่อทา่น ตลอดทริป 

 

เอกสารประกอบขอวซีา่เข้าประเทศจอรแ์ดน 

• ส าเนาหนังสือเดินทาง (SCAN) แบบชัดเจน มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมมีหน้าว่าง

ส าหรับประทับตราเข้าออกเมืองอย่างน้อย 2 หน้า (***ส าคัญมาก กรุณาอย่า ขีดเขียน, แปะสติก

เกอร์, ปั๊ มสัญลักษณ์อะไรก็ตามลงในเล่มพาสปอร์ต, หรือท าพาสปอร์ตฉีกขาด เพราะอาจมีผลท า

ให้ท่านถูกปฏิเสธ เข้า-ออก ประเทศ***) 

การช าระเงนิ  

งวดที ่1 : ส าหรับการจอง กรณุาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (ภายใน 1 วนั หลังจากการจอง

และไดร้ับการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทาง)  พรอ้มส าเนาหนงัสอืเดนิทาง  (***ส าคัญมาก 

กรุณาอย่า ขีดเขียน, แปะสติกเกอร์, ปั๊ มสัญลักษณ์อะไรก็ตามลงในเล่มพาสปอร์ต, หรือท า

พาสปอร์ตฉีกขาด เพราะอาจมีผลท าให้ท่านถูกปฏิเสธ เข้า-ออก ประเทศ***) 

งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหน้ากอ่นออกเดนิทาง 

หากไม่ช าระค่าใช้จ่ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  
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กรณียกเลิก  

o ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (กรณียังไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เกิดขึ้น)   

o ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-59 วัน หักมัดจ า 3,000 บาท + ใช้จ่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) 

o ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วัน เก็บค่ามัดจ าท้ังหมด 

o ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ังหมด 

o ผู้เดินทางท่ีไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%  

o กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองเป็น

ภาษาอังกฤษ ท้ังน้ีทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง 

o กรณีมกีารยืน่วีซา่แล้วถกูปฏิเสธเจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี

เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ายกเลิก

ล่าช้าจากทางโรงแรม เป็นต้น   

รายละเอียดเงื่อนไขเพ่ิมเติม 

1. เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรง

กับทางบริษัท จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 

2. บริษัทขอสงวนสทิธิ์เปลี่ยนแปลงราคาในกรณ ีท่ีผู้เดินไม่ถึง 16 ท่าน แต่ไม่น้อยกว่า 10 ท่าน และลูกค้า

ยังยืนยันความประสงค์ท่ีจะเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาทัวร์เพ่ิม 3,500 บาทต่อ

ท่าน โดยเป็นการเรียกเก็บและต้องได้รับความยินยอมจากทุกท่านในคณะ หรือทางบริษัทยินดีคืนเงิน

โดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นตามจริงซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 3 วันท าการ 

หรือจัดเสนอทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

3. กรณีทีลู่กค้ายกเลิกการเดนิทาง และมีการคืนมัดจ า จะด าเนินการคืนเงินภายใน 14 วัน ตามเงื่อนไข

ทางบริษัท 

4. กรณีทา่นสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายและช าระเงินล่วงหน้า

เบ็ดเสร็จกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี ยกเว้นท่าน

ได้ท าการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบก่อนการเดินทาง 

5. กรณีสถานที่ท่องเที่ยวใด ๆ ที่ระบุในโปรแกรมปิดท าการ เน่ืองจากโปรแกรมทัวร์เป็นการเสนอขาย

ล่วงหน้า บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเข้าชม โดยจะจัดหาสถานท่ีท่องเท่ียวอื่น ๆ 

เพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการรายละเอียดท่องเท่ียวประการ กรณีท่ีเกิดเหตุ

จ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การ

ก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ ท้ังน้ีจะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้

ให้ได้มากท่ีสุด 

7. กรณีท่านถูกปฎิเสธเข้า / ออก เมือง จากด่านตรวจคนเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช าระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อัน

เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง  

8. ในกรณีที่ทา่นจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ

ไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ

นักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
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9. การขอที่นั่ง LONG LEG หรือท่ีน่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน อาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม และจะต้องเป็น

ผู้โดยสารท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มี

ปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการ

ให้ท่ีน่ัง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

10. โรงแรมที่พัก ในจอร์แดนส่วนใหญ่มีเครื่องปรับอากาศ ในกรณีการขอห้องพักติดกันอาจจะท าให้

ท่านไม่ได้ตามท่ีต้องการ และห้องพัก 3 ท่าน (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ 

SOFA BED ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน หรืออาจไม่สามารถจัดห้องท่ีพักแบบ 3 เตียงได้ ซึ่งขึ้นอยู่

กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม 

11. กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only) ในกรณีลูกค้าด าเนินการเรื่องตั๋ว

เครื่องบินเองและมาเท่ียวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องด าเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วย

ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบิน

ของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเท่ียวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม 

12. ตั๋วเครื่องบิน 

a. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทาง

กลับ ท่านจะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้ก าหนด ซึ่ง

ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออก

ตั๋วเครื่องบินไปแล้วผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตั๋ว

เครื่องบินสามารถท าการ Refund ได้เท่าน้ัน) ท้ังน้ีขอแจ้งให้ทราบว่า ตั๋วแบบหมู่คณะไม่สามารถ 

Refund ได้ 

b. ท่านท่ีจะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยันว่าทัวร์น้ันๆ 

ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน 

แล้วทัวร์น้ันยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆท่ีเกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบิน

ภายในประเทศได้ 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 

o กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บ

ทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามน าติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดย

เด็ดขาด 

o วัตถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น ้าหอม ยาสีฟนั เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูก

ท าการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละ

ไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นท่ีเดียวกันในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย

ตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

o หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เท่ียวบิน จึง

สามารถน าขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

o ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 25 กิโลกรัม ต่อ 

1 ใบ (ส าหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) 

การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หากน ้าหนัก

กระเป๋าเดินทางเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 

o ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

และมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวัด “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับ

หน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter) 

o ในบางรายการทัวร์ ท่ีต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้

ต ่ากว่ามาตรฐานได้ ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่สายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน ้าหนักส่วนเกิน 

o กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน 

(Hand carry) 

o ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการ

สูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่าน้ัน ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 

20 USD คูณด้วยน ้าหนักกระเป๋าจริง ท้ังน้ีจะชดเชยสูงสุดไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้น

ธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังน้ันจึงไม่แนะน าให้

โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

o กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติ

ประกันภัยการเดินทางท่ีบริษัททัวร์ได้จัดท าให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่

สูญหาย ทุกท่านต้องดูแลและระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน 

o กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชย

ค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังน้ันท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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