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ทวัรจ์อรแ์ดน 8 วนั 5 คืน 

โดยสายการบิน เอมิเรตส ์(EK)  
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อ านวยการทวัร์โดย คุณสิทธิชยั อุดมกิจธนกลุ (เส็ง) ผูช้  านาญเส้นทางทวัร์จอร์แดน มากวา่ 14 ปี 

***** จดุเด่นน่าสนใจของรายการท่องเท่ียว***** 
 กรุง-อมัมาน (AMMAN) เมืองหลวงท่ีมีประวติัศาสตร์มากวา่ 6,000 ปี ผสมผสานยคุเก่าและยคุใหม่ อยา่งลงตวั 
 เพตรา (PETRA) มหานครศิลาทรายสีชมพหูรือนครสีดอกกหุลาบ 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยแ์ห่งโลกใหม่  
 ทะเล เดดซี (DEAD SEA) ทะเลในฝันของใครหลายคนท่ีคร้ังหน่ึงตอ้งการมาทดลองวา่ “ ลอยตวั ไดจ้ริง หรือ ไม่ ” 
 นครกรีก-โรมนัเจอราช (JERASH) ฉายา “เมืองพนัเสา” อดีต 1 ใน 10 หวัเมืองเอกอนัยิง่ใหญ่ของอาณาจกัรโรมนั  
 มาดาบา (MADABA) เมืองแห่งโมเสก ชมโบสถเ์ซนตจ์อร์จ ท่ีบนพ้ืนโบสถมี์ภาพโมเสกสีช้ินใหญ่แสดงถึงดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ  
 เมาท์ เนโบ (MOUNT NEBO) ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเช่ือวา่ โมเสส ผูท่ี้รับ “บญัญติั 10 ประการจากพระเจา้ไดเ้สียชีวติลงณ ท่ีแห่งน้ี 
 ปราสาทเครัค (KERAK CASTLE)  ท่ีแสดงถึงประวติัศาสตร์ แห่งการต่อสูเ้มืองคร้ังอดีตกาล 
 ทะเลทรายวาดรัิม (WADIRUM) เปิดประสบการณ์นอนดูดาวในแคมป์กลางทะเลทราย 
  เมอืงอาคาบา (AQABA) ล่องเรือ ด าน ้ า ชมปะการังในทะเลแดง ทะเลท่ีโมเสส แหวกน ้ าทะเล เพ่ือน าชาวยวิออกจากอียปิต ์ 

 บิน เอมเิรตส์ (EK) สายการบินระดับ 5 ดาว ให้น า้หนักกระเป๋าเดนิทาง ท่านละ 2  ใบ น า้หนักรวม ไม่เกนิ  30 กโิลกรัม 

 พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว และพกัคา้งคืนดดูาวที่ทะเลทราย วาดิรมั 

วนัทีห่น่ึง               สนามบินสุวรรณภูมิ -/-/- 
       23.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน เอมิเรตส์ (EK) ช้ัน 4  แถว ประตู 7 แถว T 

พร้อมเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกข์องบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ  
 

วนัทีส่อง  กรุงเทพฯ – ดูไบ - อมัมาน – เดดซี -/กลางวนั/เยน็ 

02.25 น.  บินสู่ดูไบ (Dubai)  โดยสายการบินเอมิเรตส์เท่ียวบินท่ี  EK 371 02.25 – 05.35 

ก าหนดการเดินทาง ปี 2563 

มกราคม วนัท่ี 10 – 17 มกราคม 63 / วนัท่ี 24 – 31 มกราคม 63 ท่านละ75,900 บาท 

กมุภาพนัธ ์ วนัท่ี 7 – 14 กมุภาพนัธ ์63 / วนัท่ี 21 – 28 กมุภาพนัธ ์63 ท่านละ75,900 บาท 

มีนาคม วนัท่ี 1 – 8 มีนาคม 63 / วนัท่ี 20- 27 มีนาคม 63 ท่านละ75,900 บาท 

เมษายน วนัท่ี 11 – 18 เมษายน 63 ( สงกรานต ์) ท่านละ79,900 บาท 

เมษายน  วนัท่ี 24 เมษายน – 1 พฤษภาคม 63 ท่านละ75,900 บาท 

พฤษภาคม วนัท่ี 8 – 15 พฤษภาคม 63 / วนัท่ี 22 – 29 พฤษภาคม 63 ท่านละ75,900 บาท 

มิถนุายน วนัท่ี 5 – 12 มิถนุายน 63 / วนัท่ี 19 – 26 มิถนุายน 63 ท่านละ75,900 บาท 

กนัยายน วนัท่ี 4 - 11 กนัยายน 63 / วนัท่ี 18 – 25 กนัยายน 63 ท่านละ75,900 บาท 

ตลุาคม  วนัท่ี 9 – 16 ตลุาคม 63 / วนัท่ี  23– 30 ตลุาคม 63 ท่านละ75,900 บาท 

พฤศจิกายน วนัท่ี 6 – 13 พฤศจิกายน 63 / วนัท่ี 20 – 27 พฤศจิกายน 63 ท่านละ75,900 บาท 

ธนัวาคม วนัท่ี 4 – 11 ธนัวาคม 63 ท่านละ75,900 บาท 

ธนัวาคม  วนัท่ี 26 ธนัวาคม 63  – 2 มกราคม 64 ( ปีใหม่) ท่านละ79,900 บาท 
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เชิญท่านพกัผอ่นอิสระบนเคร่ือง (ใชเ้วลาเดินทาง  6.10  ชัว่โมง)  แวะเปล่ียนเคร่ือง 
07.30 น.  เหินฟ้าสู่กรุงอมัมาน ประเทศจอร์แดน เท่ียวบินท่ี  EK 901  07.30 – 09.35 (ใชเ้วลาเดินทาง  3.05  ชัว่โมง)  
09.35 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ   QUEEN ALIA ณ กรุงอมัมาน ประเทศจอร์ แดน หลงัผา่นพิธีตรวจคน

เขา้เมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง) 
 น าท่านเดินทาง สู่ ทะเลสาบเดดซี เป็นจุดท่ีต ่าทีสุดในโลก มีความต ่ากวา่ ระดบัน ้าทะเลถึง 400 เมตร และ มี

ความเคม็ท่ีสุดในโลก  มีความเคม็มากกวา่ 20% ของน ้าทะเลทัว่ไ ป ท าใหไ้ม่มีส่ิงมีชีวติใดเลยอาศยัอยูไ่ดใ้น
ทอ้งทะเลแห่งน้ี  

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเ ช็คอินเขา้สู่ โรงแรม ท่ีพกั โรงแรมตั้งอยูริ่มทะเลสาบเดดซี ใหท้่านได้ เพลิดเพลินกบัการลอยตวัใน

เดดซี เพื่อสุขภาพผวิพรรณท่ีดี และผอ่นคลายความเม่ือยลา้จากการเดินทาง  
ค ่า  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 

 พกัโรงแรม  MOVENPICK HOTEL 5*  หรือ เทียบเท่า 

 

วนัทีส่าม  เดดซี – มาดาบา – เมาท์ เนโบ – ปราสาทเครัค –  เพตรา เช้า/กลางวนั/เยน็ 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม - และเช็คเอาทอ์อกจากโรงแรม  
เดินทางสู่เมือง  มาดาบา  หรือเมืองแห่งโมเสก  เขา้ชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ สร้างข้ึนช่วง
ระหวา่งศตวรรษท่ี 6 ในยคุของไบแซนไทน์ ชม  ภาพแผนทีด่ินแดนศักดิสิทธ์ิแห่งเยรูซาเลม  ท่ีอยูบ่นพื้น
โบสถแ์ห่งน้ี และถูกตกแต่งโดยโมเสกสี ประมา ณ 2.3 ลา้นช้ินแสดงถึงพื้นท่ีดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ เช่น เยรู
ซาเลม, จอร์แดน, ทะเลเดดซี, อียปิต ์ฯลฯ  
น าท่านเดินทาง สู่ เมาท์ เนโบ  ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิท่ีตั้งอยูบ่นเขาซ่ึงเช่ือกนัวา่น่าจะเป็นบริเวณท่ีเสียชีวิ ตและฝัง
ศพของโมเสส ผูน้ าชาวยวิ เดินทางจากอิยปิตม์ายงั กรุงเยรูซาเลม  ชมพพิธิภัณฑ์ขนาดย่อม  ภายในเก็บส่ิงของ
ต่าง ๆ ท่ีขดุพบภายในบริเวณน้ี พร้อมทั้งมีภาพถ่ายต่าง ๆ ภาพถ่ายท่ีส าคญัคือ ภาพที ่โป๊บ จอห์น ปอลที ่ 2 
เสด็จมาแสวงบุญทีน่ี่และได้ประกาศให้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธ์ิ ในปี ค .ศ. 2000 ชมอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่ง
โมเสส  ลกัษณะเป็นไมเ้ทา้ในรูปแบบไมก้างเขน โดยอุทิศเป็นสัญลกัษณ์ของโมเสส และพระเยซู   (เชิญ
ถ่ายรูป ณ จุดชมววิ)   ในวนัท่ีทอ้งฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น ้าจอร์แดน , ทะเลเดดซี , เมืองเจอริโก  
และประเทศอิสราเอล ไดจ้ากจุดน้ีอยา่งชดัเจน  

กลางวนั  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
      บ่าย น าท่านสู่เมืองเครัคซ่ึงตั้งอยูบ่นท่ีราบสูงขนาดใหญ่ใหท้่านไดเ้พลิดเพลิน

กบัทิวทศัน์อนังดงามของหุบเขาทั้งสองขา้งทางจนไดฉ้ายาเป็น “แกรนด์
แคนยอนแห่งจอร์แดน” ชม ปราสาทเครัคแห่งครูเสด  (KERAK) สร้างใน
ปี ค.ศ. 1142 โดย ผูป้กครองเมือง PAYEN LE BOUTIELLER ในอดีต
เป็นเมืองศูนยก์ลางขนาดใหญ่ของนกัรบครูเสด และสร้างเพื่อควบคุมเส้นทางทั้งทางเหนือและใตแ้ละใชใ้น
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การต่อสู้ในสงครามครูเสดกบักองทพัมุสลิมจนกระทัง่ในปี ค .ศ. 1187 ไดถู้กเขา้ท าลายโดยนกัรบมุสลิม
ภายใตก้ารน าทพัของ ซาลาดิน (SALADIN) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเพตรา 

ค ่า  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารในโรงแรม 
 น าท่านเขา้พกัโรงแรม MOVENPICK NABATIAN CASTLE  HOTEL  5*  หรือ เทียบเท่า 

วนัทีส่ี่                                   เพตรา –  ทะเลทรายวาดิรัม   เช้า/กลางวนั/เยน็ 
07.00 น.      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม – และเช็คเอา้ท ์ 

น าท่านชมเมืองเพตรา(ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกปี ค .ศ. 1985 และ 1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านทัว่โลกในวนัมหัศจรรย์ 07/ 07/ 
07) มหานครสีดอกกุหลาบท่ีซ่อน ตวัอยูใ่นหุบเขาแห่งโมเสส (WADI MUSA) มีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน
หลายพนัปีเคยเป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัทั้งชาวอีโดไมท์  จวบจนกระทัง่ถึงยคุรุ่งเรืองเฟ่ืองฟูในการเขา้มาครอบครอง
ดินแดนของชาว  อาหรับเผา่เร่ร่อน  นาบาเทยีน  ในช่วงระหวา่ง 100 ปี ก่อน
คริสตกาล – ปี ค .ศ 100  และได้ เขา้มาสร้างอาณาจกัร , บา้นเมือง ฯลฯ 
จนกระทัง่ในปีค .ศ . 106   นครแห่งน้ีตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ
อาณาจกัรโรมนัท่ีน าโดยกษัตริย์ทราจัน และไดผ้นึกเมืองแห่งน้ีใหเ้ป็นหน่ึง
ในอาณาจกัรโรมนัแห่งแหลมอาระเบี ยตะวนัออก  นครเพตร าถึงคราวล่ม
สลายเม่ือหมดยคุของอาณาจกัรโรมนัท าใหช้าวเมืองนั้นละทิ้งบา้นเมืองจาก
กนัไปหมดทิ้งใหเ้มืองแห่งน้ีรกร้างไปพร้อมกบัการพงัทลายของเมือง   
หลงัจากเกิดแผน่ดินไหวหลายคร้ังจนสูญหายนบัพนัปี    จวบจนในปี ค .ศ. 
1812 นกัส ารวจเส้นทางชาวสวสิ นาย โจฮนัน์ ลุดวกิ เบิร์ก ฮาดท ์ ไดค้น้พบ
นครศิลาแห่งน้ี และน าไปเขียนใ นหนงัสือช่ือ “TRAVEL IN SYRIA” จน
ท าใหเ้ร่ิมเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายจนถึงปัจจุบนั  
น าท่าน  ขี่ม้า (รวมอยูใ่นค่าบริการแลว้ และเป็นธรรมเนียมท่ีตอ้งมีค่าทิปใหแ้ก่เคนจูงมา้ท่านละ 3 USD ต่อ
ท่าน ต่อเท่ียว แต่ไม่รวมค่าข่ีลา, ข่ีอูฐรถมา้ลาก ฯลฯ สนใจ กรุณาติดต่อท่ีหวัหนา้ทวัร์) ประมาณ 800 เมตรบน
ถนนทรายเพื่อตรงเขา้สู่หนา้เมือง พร้อมชมทศันียภาพรอบขา้งท่ีเป็นภูเขาทั้งสองฝ่ัง น าท่านเดินเทา้เขา้สู่ถนน
เขา้เมือง  SIQ เส้นทางมหศัจรรยก์วา่ 1.2 กิโลเมตรท่ีเกิดจากการแยกตวัของเปลือกโลกและการซดัเซาะของน ้าเม่ือ
หลายลา้นปีก่อน เดิ นชมความสวยงามของผาหินสีชมพสููงชนัทั้ง 2 ขา้งคลา้ยกบัแคนยอน  นอ้ย ๆ และ 
ส่ิงก่อสร้าง รูปป้ันแกะสลกั ต่างๆ เช่น รูปป้ันเทพเจา้ต่างๆ , รูปกองคาราวานอูฐ , รูปชาวนาบาเทียน , ท่อส่ง
ล าเลียงน ้าเขา้สู่เมือง ฯลฯ สุดปลายทางของช่องเขาพบกบัความสวยงามของ มหาวหิารศักดิ์สิทธ์ิ เอล-คาซเนท์ ( 
EL-KHAZNEH / TREASURY) สันนิษฐานวา่จะสร้างในราวศตวรรษท่ี1-2 โดยผูป้กครองเมืองในเวลานั้น เป็น
วหิารท่ีแกะสลกัโดยเจาะเขา้ไปในภูเขาสีชมพทูั้งลูก มีความสูง 40 เมตร และมีความกวา้ง 28 เมตร วหิารแห่งน้ี
ออกแบบโดยไดรั้บอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเขา้ดว้ ยกนั เช่น อิยปิต์ , กรีก , นาบาเทียน ฯลฯ ภายใน
ประกอบดว้ย 3 หอ้ง คือ หอ้งโถงใหญ่ตรงกลาง และ หอ้งเล็กทางดา้นซา้ยและขวาเดิมทีถูกเช่ือวา่เป็นท่ีเก็บ
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ขมุทรัพยส์มบติัของฟาโรห์อิยปิต์  แต่ภายหลงัไดมี้การขดุพบทางเขา้หลุมฝังศพท่ีหนา้วหิารแห่งน้ี  ท าใหน้กั
ประวติัศาสตร์แล ะนกัโบราณคดีไดล้งความเห็นตรงกนัวา่ น่าจะสร้างข้ึนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองใหก้บั
ผูป้กครองเมือง, ใชเ้ป็นสถานท่ีท าพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นสุสานฝังศพของผูป้กครองเมืองและเครือญาติ  
เดิมชมสุสานต่างๆ ของชาวนาบาเทียน , สุสานกษตัริย ์ฯลฯ  ชมโรงละครโรมัน  (ROMAN THEATRE) ท่ี
แกะสลกัจากภูเขาโดยมีแนวราบท่ีนัง่เท่ากนัและมีความสมดุลยไ์ดอ้ยา่งน่าท่ึง สันนิษฐานเดิมทีสร้างโดย
ชาวนาบาเทียน ต่อมาในสมยัท่ีโรมนัเขา้มาปกครอง ไดต่้อเติมและสร้างเพิ่มเติม มีท่ีนัง่ 32 แถว จุผูช้มได้
ประมาณ 3,000  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM)  ทะเลทรายแห่งน้ีในอดีตเป็นเส้นทางคาราวานจาก

ประเทศ ซาอุดิอารเบีย เดินทางไปยงัประเทศซีเรียและปาเสลไตน์ (เคยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของชาวนาบาเทียน
ก่อนท่ีจะยา้ยถ่ินฐานไป สร้างอาณาจกัรอนัยิง่ใหญท่ีเมืองเพตร้า) ในศึกสงครามอาหรับรีโวลท์ ในระหวา่ง 

 ปี ค.ศ. 1916—1918 ทะเลทราย แห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นฐานบญัชาการในการรบของนายทหารชาวองักฤษ  

 ทีอี ลอวเ์รนซ์ และ เจา้ชายไฟซาล ผูน้ าแห่ง ชาวอาหรับร่วมรบกนัขบัไล่พวกออตโตมนัท่ีเขา้มารุกรานเพื่อ
ครอบครองดินแดน และต่อมายงัไดถู้กใชเ้ป็น สถานท่ีจริงในการถ่ายท าภาพยนตฮ์อลลีวดูอนัยิง่ใหญ่ในอดีต
เร่ือง “LAWRENCE OF ARABIA”  

 น าท่านนัง่รถกระบะเปิดหลงัคารับบรรยาอากาศท่องทะเลทรายท่ีถูก
กล่าวขานวา่สวยงามท่ีสุดแห่งหน่ีง ของโลก ดว้ยเมด็ทรายละเอียดสี
ส้มอมแดงอนัเงียบสงบท่ีกวา้งใหญ่ไพศาล (สีของเมด็ทรายนั้น
ปรับเปล่ียนไปตามแสงของ ดวงอาทิตย)์  

 น าท่านท่องทะเลทรายต่อไปยงัภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนแกะสลกัก่อน 

ประวติัศาสตร์ ท่ีเป็นภาพแกะสลกัของชาวนาบาเทียนท่ีแสดงถึง
เร่ืองราวในชีวติประจ าวนัต่างๆ และรูปภาพต่าง ๆ ผา่นชมเตน็ทช์าวเบ
ดูอินท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลทราย เล้ียงแพะเป็นอาชีพ ฯลฯ  

 (เป็นธรรมเนียมปฏิบติัในการใหทิ้ปท่านละ 2 USD แก่คนขบัรถ)  
ค ่า      รับประทานอาหารม้ือค ่ากลางทะเลทรายในแคมป์ของชาวเบดูอิน 

      น าท่านเขา้ท่ีพกั นอนดูดาว กลางทะเลทรายวาดิรัม RAHAYEB CAMP  หรือ เทียบเท่า  
วนัทีห้่า               ทะเลทรายวาดิรัม  –  เมืองอาคาบา – ลงเรือทะเลแดง  เช้า/กลางวนั/เยน็ 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ แคมป์เบดูอิน – และเช็คเอาทอ์อกจากท่ีพกั 
น าท่านเดินทางสู่  เมืองอาคาบา เมืองท่าและเมืองท่องเท่ียวตากอากาศท่ี
ส าคญัของประเทศจอร์แดน เป็นเมืองแห่ง  เดียวของประเทศจอร์แด นท่ี
ถูกประกาศใหเ้ป็นเมืองปลอดภาษี มีประชากรอาศยัราว 70,000 คน 
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 น าท่าน ลงเรือ แล่นในทะเลแดง ทะเลท่ีมีน่านน ้าครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ จอร์แดน, อิสราเอล , อิยปิต ์และ  
ซาอุดิอาระเบีย  
  (เป็นธรรมเนียมปฏิบติัในการใหทิ้ปท่านละ 2 USD แก่คนขบัเรือ) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนับาบีคิว บนเรือ พร้อมชมทศันียภาพ และบรรยากาศของทะเลแดง 
บ่าย ใหท้่านไดด้ าน ้า ชมความใสของน ้าทะเล , ปะการัง, ปลาทะเลหลากชนิด , เม่นทะเล , แมงกะพรุน  ฯลฯ ทะเล

แดงเป็นทะเลแห่งประวติัสาสตร์ ท่ีไดมี้การกล่าวขานในพระคมัภีร์ของศาสนา  คริสตว์า่  ทะเลแห่งน้ีเป็ น
สถานท่ีโมเสสไดท้ าอศัจรรยโ์ดยการชูไมเ้ทา้แหวกทะเลแดงเป็นทางเดินพาชาวอิสราเอล  หนีใหร้อดพน้จาก
การตามล่าของทหารอิยปิตเ์พื่อจบัไปเป็นทาสของอียปิต์  และจุดมุ่งหมายเพื่อเดินทางไปสู่แผน่ดินแห่งพนัธ
สัญญาท่ีพระเป็นเจา้ทรงมอบใหก้บัชาวอิสราเอล คือ กรุงเยรูซาเลมปัจจุบนั 

ค ่า  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารในโรงแรม 
            น าท่านเขา้พกัโรงแรม DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL  4*  หรือ เทียบเท่า 

วนัทีห่ก  เมืองอาคาบา –อมัมาน เช้า/กลางวนั/เยน็ 

เชา้  รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่กรุงอมั มาน เมืองหลวงของอาณาจกัรฮชัไมต ์ประเทศจอร์แดน เป็นเมืมองสมยัใหม่ ตั้งอยู่
บนภูเขาทั้ง 7 ลูก และมีประวติัศาสตร์เก่าแก่ยาวนานกวา่ 6,000 ปี  มีซากปรักหกัพงัโบราณจ านวนมาก  

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ทอ้งถ่ิน 
บ่าย ข้ึนชม  ป้อมปราการ แห่งกรุงอมัมาน (CITDAEL) ถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบา้น การเมืองต่าง ๆรอบ

เมืองตั้งอยูบ่นยอดเขา Jabal Al – Qala’a   เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจุดชมววิท่ีสวยท่ีสุดของเมืองแห่งน้ี โดยมีฉาก
หลงัเป็น โรงละครโรมัน ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศจอร์แดน ซ่ึงเป็นอฒัจนัทร์หินแห่งศตวรรษท่ี 2  จุผูช้ม
ได ้6,000 คน ซ่ึงในปัจจุบนัใชจ้ดักิจกรรมเป็นคร้ังคราว  และ ตึกรามบา้นช่องท่ีตั้งอยูบ่นภูเขาสูง  อนัแปลกตา
ยิง่นกั  ชม  วหิารเฮอร์คิวลสิ  ท่ีสันนิษฐานวา่น่าจะถูกสร้างข้ึนระหวา่งปี     ค.ศ. 161 –180 ในสมยัโรมนั 
พระราชวงัเก่าอุม มายาด สร้างข้ึนในปร ะมาณปี ค .ศ. 720 โดยผูน้ าชาวมุสลิม ไดเ้ขา้มาปกครองประเทศ
จอร์แดน ภายในประกอบไปดว้ยหอ้งท างาน, หอ้งรับแขก ฯลฯ  
ผา่นชม พระราชวงัของพระมหากษัตริย์อบัดุลลาห์ทีส่อง  (RAGHADAN PALACE) ท่ีตั้งอยูบ่นภูเขามีท าเลท่ี
สวยงามมากท่ีสุดในกรุงอมัมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอยา่งเขม้งวด 

ค ่า  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 
 น าท่านเขา้พกัโรงแรม  KEMPINSKI HOTEL 5 *    

 

วนัทีแ่ปด          อมัมาน–อจัลุน -  เจอราช – ช้อปป้ิง  – กรุงเทพฯ เช้า/กลางวนั/เยน็ 

เชา้  รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม-เช็คเอา้ทโ์รงแรม 
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       น าท่านเดินทางสู่เมือง เจอราช ชม นครเจอราช (JERASH) หรือ “เมืองพนัเสา”เป็นอดีต 1 ใน 10 หวั เมืองเอก
ตะวนัออกอนัยิง่ใหญ่ของอาณาจกัรโรมนั สันนิษฐานวา่เมืองน้ีน่าจะถูกสร้างในราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล 
ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งน้ีไดถู้กท าลายโดยแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่ และถูกทรายฝังกลบจนสูญหายไปเป็นนบัพนั
ปี ชม ซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน และ สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม น าท่านเดิน
เขา้ประตูทางทศิใต้ ชม โอวลัพลาซ่า สถานท่ีชุมนุม พบปะ สังสรรคข์อง
ชาวเมืองในยคุก่อน, วหิารเทพซูส ,โรงละครทางทศิใต้ (สร้างในราวปี ค.ศ. 
90-92 จุผูช้มไดถึ้ง 3,000 คน) ดว้ยความสามารถทางสถาปัตยท่ี์สร้างให้มี
จุดสะทอ้นเสียงตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกบัความอศัจรรย  ์เพียงพดู
เบา ๆ ก็จะมีเสียงสะทอ้นกอ้งเขา้มาในหูของเรา      ชม วหิารเทพอีาร์เทมิส 
เป็นเทพีประจ าเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างข้ึนพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับท าพิธีบวงสรวง และ
บูชายญัต่อเทพีองคน้ี์ แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นในน าท่านเดินเข้าสู่ ถนนคาร์โด หรือ ถนนโค
ลอนเนด ถนนสายหลกัท่ีใชเ้ขา้ – ออกเมือง บนถนนนั้นยงัมีร้ิวรอยทางของลอ้รถมา้, ฝาท่อระบายน ้า, ซุม้
โคมไฟ, บ่อน ้าด่ืมของมา้ ชม น า้พุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สร้างในราวปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่
เทพธิดาแห่งขนุเขา ซ่ึงเป็นท่ีนบัถือของชาวเมืองแห่งน้ี   มีท่ีพน่น ้าเป็นรูปหวัสิงโตทั้งเจด็ และตกแต่งดว้ย
เทพต่างๆ ประจ าซุม้  ดา้นบนของน ้าพุ ฯลฯ         

กลางวนั  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร ภายในเมืองเจอราช 
     บ่าย จากนั้น เดินทางข้ึนเหนือ สู่ เมืองอจัลุน  ซ่ึงตั้งอยูท่างดา้นเหนือของเมืองเจอราชไปเล็กนอ้ย เมืองท่ีตั้งอยูบ่น

ภูเขาสูงท่ีหอ้มลอ้มไปดว้ยป่าตน้สน และตน้มะกอกชม ปราสาทแห่งเมืองอจัลุน ถูกสร้างโดยพวกนกัรบ
มุสลิม ในปี ค .ศ. 1184-1185 ใชเ้ป็นป้อมทหารในก ารต่อสู้รบกบัพวกนกัรบครูเสด และในปี ค .ศ. 1260 และ
ถูกเขา้ท าลายโดยกองทพัมองโกล 
จากนั้นเดินทางกลบักรุงอมัมาน ใหท้่านไดอิ้สระกบัการเลือกซ้ือของฝากาท่ีระลึกในหา้งสรรพสินคา้ทอ้งถ่ิน 

ค ่า  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
22.00 น.  น าท่านสู่ สนามบินเพื่อเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย 
 

วนัทีแ่ปด                            สนามบินสุวรรณภูมิ -/-/- 
02.05 น. บินสู่ ดูไบ  (Dubai)  โดยสายการบิน เอมิเรตส์  เท่ียวบินท่ี   EK 906  AMM DXB 02.05-06.05 
                      (ใช้เวลาเดินทาง  3.00 ชม.) บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน เพลิดเพลินกบัจอทีวส่ีวนตวัทุกท่ีนัง่ 
06.05 น. ถึงสนามบินดูไบ, พกัเปล่ียนอิริยาบถและเปล่ียนเคร่ือง 
09.40 น. เดินทางสู่ประเทศไทย   เทีย่วบินที ่ EK 372   DXB BKK 09.40 – 19.15  (6.35 ชม.) 
19.15 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทบัใจ มิรู้ลืม 

%%%%%%%%%% 
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หมายเหตุ  :  ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยดึถือความปลอดภยัเป็นหลกั 

ทวัรจ์อรแ์ดน 8 วนั 5 คืน 

 โดยสายการบิน เอมิเรตส ์(EK) 
TOURCODE : JO990803MF 

ก าหนดการเดินทาง 

ปี 2563 

ระดบั 

ท่ีพกั 
พกัหอ้งค ู่ 

พกัหอ้งเด่ียว 

จ่ายเพ่ิม 

เด็ก 3 – 11 ปี  

พกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มกราคม 
วนัท่ี 10 – 17 มกราคม 63   

วนัท่ี 24 – 31 มกราคม 63 
4/5 ดาว 75,900 บาท 10,500 บาท 73,500 บาท 

กมุภาพนัธ ์
วนัท่ี 7 – 14 กมุภาพนัธ ์63  

วนัท่ี 21 – 28 กมุภาพนัธ ์63  
4/5 ดาว 75,900 บาท 10,500 บาท 73,500 บาท 

มีนาคม 
วนัท่ี 1 – 8 มีนาคม 63  

วนัท่ี 20- 27 มีนาคม 63 
4/5 ดาว 75,900 บาท 10,500 บาท 73,500 บาท 

เมษายน วนัท่ี 11 – 18 เมษายน 63 ( สงกรานต ์) 4/5 ดาว 79,900 บาท 11,500 บาท 77,500 บาท 

เมษายน วนัท่ี 24 เมษายน – 1 พฤษภาคม 63 4/5 ดาว 75,900 บาท 10,500 บาท 73,500 บาท 

พฤษภาคม 
วนัท่ี 8 – 15 พฤษภาคม 63   

วนัท่ี 22 – 29 พฤษภาคม 63 
4/5 ดาว 75,900 บาท 10,500 บาท 73,500 บาท 

มิถนุายน 
วนัท่ี 5 – 12 มิถนุายน 63 

วนัท่ี 19 – 26 มิถนุายน 63 
4/5 ดาว 75,900 บาท 10,500 บาท 73,500 บาท 

กนัยายน 
วนัท่ี 4 - 11 กนัยายน 63  

วนัท่ี 18 – 25 กนัยายน 63 
4/5 ดาว 75,900 บาท 10,500 บาท 73,500 บาท 

ตลุาคม 
วนัท่ี 9 – 16 ตลุาคม 63  

วนัท่ี  23– 30 ตลุาคม 63 
4/5 ดาว 75,900 บาท 10,500 บาท 73,500 บาท 

พฤศจิกายน 
วนัท่ี 6 – 13 พฤศจิกายน 63  

วนัท่ี 20 – 27 พฤศจิกายน 63 
4/5 ดาว 75,900 บาท 10,500 บาท 73,500 บาท 

ธนัวาคม วนัท่ี 4 – 11 ธนัวาคม 63 4/5 ดาว 75,900 บาท 10,500 บาท 73,500 บาท 

ธนัวาคม 26 ธ.ค. 63 – 2 ม.ค. 63 4/5 ดาว 79,900 บาท 11,500 บาท 77,500 บาท 

 

เอกสารประกอบขอวีซ่าเข้าประเทศจอร์แดน 

- หนงัสอืเดินทางไทยที่มีอายใุนวนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือน และมีหน้าวา่งมากกวา่ 2 หน้า   

การชาํระเงนิ   

งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่จ่าย 30,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนั พร้อมสง่รายช่ือและหน้าพาสปอร์ตผู้ที่จะเดินทางทนัที 

งวดที่ 2 : ช าระสว่นท่ีเหลอื 45 วนั ลว่งหน้าก่อนออกเดินทาง 
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กรณียกเลกิ 

ยกเลิก 45 วนั  (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี) 
ยกเลิก 30-44 วนั (สงกรานต-์ปีใหม่ 45-59 วนั) ก่อนการเดินทาง หกั 50 %  ของราคาทวัร์ + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)   
ยกเลิก 1-30 วนั (สงกรานต-์ปีใหม่ 44 วนั)   ก่อนการเดินทาง บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัร์เตม็จ านวน 100% 
*** ยกเลิกหลังจากจ่ายเงนิเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิทัง้หมดในทุกกรณี ***              
***ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100% *** 
หมายเหตุ :   คณะส่วนตวั หรือ กรุ๊ปเหมา ไม่สามารถท าการยกเลิกได ้เน่ืองจากเป็นคณะท่ีจดัข้ึนเป็นพิเศษเฉพาะกลุ่ม ตอ้งช าระเงิน 100 % 
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวซ่ีาในทุกกรณี 

ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

- คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั   

- คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง   

- คา่ที่พกัห้องละ 2 – 3 ทา่น ในโรงแรม ตามที่ระบใุนรายการหรือระดบัเดียวกนั รวมทัง้สิน้ 5 คืน   

- คา่อาหารทกุมือ้ที่ระบตุามรายการ 

- คา่เข้าชมสถานท่ีทกุแหง่ที่ระบตุามรายการ 

- คา่ขี่ม้าที่เมืองเพตรา (ยกเว้นคา่ทิป) 

- คา่เรือลอ่งทะเลแดง และคา่นัง่รถจ๊ีปเที่ยวในทะเลทรายวาดิรัม 

- คา่วีซา่ประเทศจอร์แดน (ไมเ่สยีคา่วีซา่ในกรณีเดินทางเป็นหมูค่ณะ >มากกวา่ 7 ทา่นขึน้ไป) 

- คา่บริการน าทวัร์โดยมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและหวัหน้าทวัร์จากประเทศไทย 

- คา่ประกนัอบุตัิเหตใุนการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลจากอบุตัิเหตวุงเงิน  500,000 บาท   

(หมายเหต ุ: คา่ประกนัอบุิติเหตสุ าหรับเด็กที่มีอายนุ้อยกวา่ 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายมุากกวา่ 70 ปี ทางบริษัทประกนัฯจะชดใช้คา่สนิไหม

ทดแทนเพียงคร่ึงหนึง่ของสญัญาฯ) 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

- ภาษีตา่ง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ 

- คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอื่นๆ  เช่น คา่อาหารและเคร่ืองดื่มสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, มินิบาร์และอื่น ๆ  ฯลฯ  
- คา่ขี่ลา, ขี่อฐู, รถม้าลาก ฯลฯ   
- คา่ทิปม้าที่เมืองเพตรา ทา่นละ 3 USD / เที่ยว  
- คา่ทิป มคัเุทศน์ท้องถ่ิน และ พนกังานขบัรถในประเทศจอร์แดน  รวม 40  USD  (โดยค่าทิปจะขอเรียกเก็บ พร้อม invoice ยอดเตม็) 

- คา่ทิปหวัหน้าทวัร์คนไทย ทา่นละ  800 บาท (โดยค่าทิปจะขอเรียกเก็บ พร้อม invoice ยอดเตม็) 
 

หมายเหตุ 

1. .บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขอเรียกเก็บเงินเพ่ิม ท่านละ 2,500 บาท ในกรณทีี่มีผู้เดนิทาง ตั้งแต่ 10 ท่าน แต่ไม่ถึง  15 ท่าน  หรือ ยกเลิกการเดินทาง   โดย
บริษทัฯ จะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
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 2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการ หรือเปล่ียนแปลงราคาไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัสภาวะของสายการบิน , โรงแรมท่ีพกั , 
ภูมิอากาศ, ภยัธรรมชาติ, การก่อการร้าย, การนดัหยดุงาน ฯลฯ 
3. เม่ือเกิดเ หตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย  ไดรั้บบาดเจบ็  หรือถูกท าร้าย ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุ

สุดวิสยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน สายการบินล่าชา้ ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ท่ีจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

4..เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใด  ๆ ตามรายการ หรือ  ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน ) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอก
ประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
6. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ  ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตฯเพ่ือให้อยูใ่นดุลพินิจของสถานฑูตฯ เร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจาก

การขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือ

ช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

7. หากสายการบินมีการยกเลิกเท่ียวบินหรือหากมีเหตุการณ์ประการใดท่ีเกิดข้ึนจากสายการบินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ
ในทวัร์น้ีเพ่ือให้เหมาะสมกบัสถานการณ์หนา้งานท่ีเกิดข้ึนจริง 
 
**หมายเหตุ ** ก าหนดการเดนิทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้เพือ่ความเหมาะสม  ทั้งนีท้างบริษทัฯ จะยดึถือความปลอดภยัเป็นหลกั และรายการ-ราคาทัวร์ อาจมี

การเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสายการบินโดยจะยดึประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั” 

เน่ืองจากรายการทัวร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฏิเสธการเข้า

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิในทุกกรณี 

หากลกูค้าทา่นใด ยื่นวีซา่แล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัิ ลกูค้าต้องช าระคา่มดัจ า 10,000 บาท และคา่วีซา่ตามที่สถานฑตูฯ เรียกเก็บ 

หนงัสอืเดินทางต้องมีอายเุหลอืใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางและมีหน้าที่เหลอืไว้ประทบัตราไมน้่อยกวา่ 2 หน้า 

** กรณี ถอืหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ** 

**ในกรณีที่ ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกีย่วข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทาํการจองไว้กับ

ทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการช าระเงนิค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี** 
 


