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ทวัรจ์อรแ์ดน 8 วนั 5 คืน 
โดยสายการบิน เอมิเรตส ์(EK)  
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กําหนดการเดินทาง ปี 2562 
กมุภาพนัธ ์ วนัท่ี  05 – 11 / 15 - 22 ท่านละ75,900 บาท 

มีนาคม วนัท่ี  01 – 08 / 15 - 22 ท่านละ75,900 บาท 

เมษายน วนัท่ี  10 – 17 / 11 – 18 / 12 - 19  (สงกรานต)์ ท่านละ79,900 บาท 

พฤษภาคม วนัท่ี  03 – 09 / 17 - 23 ท่านละ75,900 บาท 

มิถนุายน วนัท่ี  07 – 13 / 21 - 27 ท่านละ75,900 บาท 

 

อาํนวยการทัวร์โดย คณุสิทธิชยั อุดมกจิธนกลุ (เสง็) ผูช้าํนาญเสน้ทางทวัร์จอร์แดน มากวา่ 14 ปี 

***** จดุเด่นนา่สนใจของรายการท่องเท่ียว***** 
 กรุง-อัมมาน (AMMAN) เมืองหลวงทีม่ีประวตัศิาสตร์มากวา่ 6,000 ปี ผสมผสานยุคเกา่และยุคใหม่ อย่างลงตวั 

 เพตรา (PETRA) มหานครศิลาทรายสีชมพูหรือนครสีดอกกหุลาบ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์แห่งโลกใหม่  

 ทะเล เดดซ ี(DEAD SEA) ทะเลในฝันของใครหลายคนทีค่รั้งหน่ึงตอ้งการมาทดลองว่า “ ลอยตวั ไดจ้ริง หรือ ไม่ ” 

 นครกรีก-โรมนัเจอราช (JERASH) ฉายา “เมืองพนัเสา” อดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกอนัยิ่งใหญข่องอาณาจักรโรมนั  

 มาดาบา (MADABA) เมืองแห่งโมเสก ชมโบสถ์เซนตจ์อร์จ ทีบ่นพื้นโบสถ์มีภาพโมเสกสีชิน้ใหญแ่สดงถึงดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ  

 เมาท์ เนโบ (MOUNT NEBO) ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิทีเ่ชือ่วา่ โมเสส ผูท้ีร่บั “บญัญตั ิ10 ประการจากพระเจ้าไดเ้สียชวีติลงณ ทีแ่ห่งน้ี 

 ปราสาทเครัค (KERAK CASTLE)  ทีแ่สดงถึงประวตัิศาสตร์ แห่งการต่อสูเ้มืองครั้งอดีตกาล 

 ทะเลทรายวาดิรัม (WADIRUM) เปิดประสบการณ์นอนดูดาวในแคมป์กลางทะเลทราย 

  เมอืงอาคาบา (AQABA) ล่องเรือ ดาํนํ้ า ชมปะการงัในทะเลแดง ทะเลทีโ่มเสส แหวกนํ้ าทะเล เพื่อนําชาวยิวออกจากอียิปต ์  

 บนิ เอมเิรตส์ (EK) สายการบินระดับ 5 ดาว ให้น ํา้หนกักระเป๋าเดินทาง ท่านละ 2  ใบ น ํา้หนกัรวม ไม่เกนิ  30 กโิลกรัม 

 พักโรงแรมระดบั 5 ดาว และพักคา้งคืนดดูาวท่ีทะเลทราย วาดิรัม 

วันทีห่นึ่ง               สนามบินสุวรรณภูมิ -/-/- 

       23.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน  เอมเิรตส์ (EK) ช้ัน 4  แถว ประตู 7 แถว T 

พร้อมเจา้หน้าท่ีและมคัคเุทศก์ของบริษัทฯ คอยให้การตอ้นรับ 
 

วันทีส่อง  กรุงเทพฯ – ดูไบ - อัมมาน – เดดซี -/กลางวนั/เย็น 

02.00 น.  บินสูดู่ไบ (Dubai)  โดยสายการบินเอมเิรตส์เท่ียวบินท่ี  EK 371 02.00 – 06.00 

เชิญทา่นพกัผอ่นอิสระบนเคร่ือง (ใชเ้วลาเดินทาง  7.00  ช ัว่โมง)  แวะเปล่ียนเคร่ือง 

08.00 น.  เหินฟ้าสูก่รุงอมัมาน ประเทศจอร์แดน เท่ียวบินท่ี  EK 901  08.00 – 09.40 (ใชเ้วลาเดินทาง  3.40  ช ัว่โมง)  

09.40 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ  QUEEN ALIA ณ กรุงอมัมาน ประเทศจอร์แดน หลังผา่นพิธีตรวจคน

เขา้เมอืงและรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 4 ช ัว่โมง) 
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 นําทา่นเดินทางสู ่ทะเลสาบเดดซี เป็นจุดท่ีตํ่าทีสุดในโลก มีความตํ่ากวา่ระดับนํ้ าทะเลถึง 400 เมตร และ มี

ความเค็มท่ีสุดในโลก มคีวามเค็มมากกวา่ 20% ของนํ้ าทะเลทั่วไป ทําให้ไมม่ีส่ิงมีชีวิตใดเลยอาศัยอยูไ่ด้ใน

ทอ้งทะเลแหง่น้ี  

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ทอ้งถ่ิน 

บา่ย นําทา่นเช็คอินเขา้สูโ่รงแรมท่ีพกั โรงแรมตั้งอยูริ่มทะเลสาบเดดซี ให้ทา่นได้เพลิดเพลินกบัการลอยตัวใน

เดดซี เพื่อสุขภาพผิวพรรณท่ีดี และผอ่นคลายความเมือ่ยลา้จากการเดินทาง  

คํ่า  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 

 พกัโรงแรม  MOVENPICK HOTGEL 5*  หรือ เ ทียบเทา่  

 

วันทีส่าม  เดดซี – มาดาบา – เมาท์ เนโบ – ปราสาทเครัค –  เพตรา  เช้า/กลางวัน/เยน็ 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม - และเช็คเอาท์ออกจากโรงแรม  

เดินทางสูเ่มอืง มาดาบา หรือเมอืงแหง่โมเสก  เขา้ชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ สร้าง ข้ึนชว่ง

ระหวา่งศตวรรษท่ี 6 ในยุคของไบแซนไทน์ ชม ภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธ์ิแห่งเยรูซาเล ม ท่ีอยูบ่นพื้น

โบสถ์แหง่น้ี และถูกตกแตง่โดยโมเสกสี ประมาณ 2.3 ลา้นชิ้นแสดงถึงพื้นท่ีดินแดนศักด์ิสิทธ์ิตา่งๆ เชน่ เยรู

ซาเลม, จอร์แดน, ทะเลเดดซี, อียิปต์ ฯลฯ  

นําทา่นเดินทางสู ่เมาท์ เนโบ ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิท่ีตั้งอยูบ่นเขาซ่ึงเชื่อกนัวา่น ่าจะเป็นบริเวณท่ีเ สียชีวติและฝัง

ศพของโมเสส ผูน้ําชาวยิวเดินทางจากอิยิปต์มายงักรุงเยรูซาเลม ชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ภายในเก็บส่ิงของ

ตา่ง ๆ ท่ีขดุพบภายในบริเวณน้ี พร้อมทั้งมีภาพถา่ยตา่ง ๆ ภาพถา่ยท่ีสําคัญคือภาพที่ โป๊บ จอห์น ปอล ที่ 2 

เสด็จมาแสวงบุญทีน่ี่และได้ประกาศให้เป็นดินแดนศักดิ์ สิทธ์ิ ในปี ค.ศ. 2000 ชมอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์ สิทธ์แห่ง

โมเสส ลกัษณะเป็นไมเ้ทา้ในรูปแบบไมก้างเขน โดยอุทิศเป็นสัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู   ( เชิญ

ถา่ยรูป ณ จุดชมววิ)   ในวนัท่ีทอ้งฟ้าแจม่ใส ทา่นสามารถมองเห็น แมน่ํ้ าจอร์แดน , ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก  

และประเทศอิสราเอล ไดจ้ากจุดน้ีอยา่งชดัเจน  

กลางวนั  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

      บา่ย นําทา่นสูเ่มอืงเครัคซ่ึงตั้งอยูบ่นท่ีราบสูงขนาดใหญใ่ห้ทา่นได้เพลิดเพลิน

กบัทิวทศัน์อนังดงามของหุบเขาทั้งสองข้างทางจนได้ฉายาเ ป็น“แกรนด์

แคนยอนแหง่จอร์แดน” ชม ปราสาทเครัคแห่งครูเสด  (KERAK) สร้างใน

ปี ค.ศ. 1142 โดย ผู ้ปกครองเมือง PAYEN LE BOUTIELLER ในอดีต

เป็นเมอืงศูนย์กลางขนาดใหญข่องนักรบครูเสด และสร้างเพื่อควบคมุเส้นทางทั้งทางเหนือและใต้และใช ้ใน

การตอ่สู้ในสงครามครูเสดกบักองทัพมุสลิมจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1187 ได้ถูกเข้าทําลายโดยนักรบมุสลิม

ภายใตก้ารนําทพัของ ซาลาดิน (SALADIN) จากนั้นนําทา่นเดินทางสูเ่มอืงเพตรา 

คํ่า  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารในโรงแรม 

 นําทา่นเขา้พกัโรงแรม MOVENPICK NABATIAN CASTLE  HOTEL  5*  หรือ เทียบเทา่ 



 
 

4 

วันทีส่ี่                                   เพตรา –  ทะเลทรายวาดิรัม   เช้า/กลางวัน/เย็น 

07.00 น.      รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม – และเช็คเอา้ท์  

นําทา่นชมเมอืงเพตรา(ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกปี ค .ศ . 1985 แล ะ 1 ใน 7 ส่ิง

มหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านทั่วโล กในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/ 

07) มหานครสีดอกกหุลาบท่ีซอ่นตวัอยูใ่นหุบเขาแห่งโมเสส (WADI MUSA) มีประวติัศาสตร์อันยาวนาน

หลายพนัปีเคยเป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัทั้งชาวอีโดไมท์ จวบจนกระทัง่ถึงยุครุง่เ รืองเ ฟ่ืองฟูในการเข้ามาครอบครอง

ดินแดนของชาว อาหรับเผา่เรร่อ่น นาบาเทยีน ในชว่งระหวา่ง 100 ปี กอ่น

คริสตกาล – ปี ค.ศ  100 และได้เ ข้ามาสร้างอาณาจักร, บ้านเมือง ฯลฯ 

จนกระทั่งใน ปีค.ศ. 10 6   นครแห่ง น้ีตกอยู ่ภา ยใต้การ ปกครอง ของ

อาณาจกัรโรมนัท่ีนําโดยกษตัริย์ทราจัน และไดผ้นึกเมอืงแห่ง น้ีให้เ ป็นหน่ึง

ในอาณาจกัรโรมนัแหง่แหลมอาระเบียตะวนัออก นครเพตราถึงคราวลม่

สลายเมือ่หมดยุคของอาณาจกัรโรมนัทาํให้ชาวเมอืงนั้ นละท้ิงบ้านเมืองจาก

กนัไปหมดท้ิงให้เมืองแห่ง น้ีรกร้างไปพร้อมกบัการพ ังทลายของเมือง  

หลงัจากเกดิแผน่ดินไหวหลายคร้ังจนสูญหายนับพ ันปี   จวบจนในปี ค.ศ. 

1812 นักสํารวจเส้นทางชาวสวสิ นาย โจฮนัน์ ลุดวิก เ บิร์กฮาดท์  ได้ค้นพบ

นครศิลาแหง่น้ี และนําไปเขียนในหนังสือชื่อ “TRAVEL IN SYRIA” จน

ทาํให้เร่ิมเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพรห่ลายจนถึงปัจจุบนั  

นําทา่น ขี่ม้า (รวมอยูใ่นคา่บริการแลว้ และเป็นธรรมเนียมท่ีต้องมีคา่ทิปให้แกเ่คนจูงมา้ทา่นละ 3 USD ตอ่

ทา่น ตอ่เท่ียว แตไ่มร่วมคา่ข่ีลา, ข่ีอูฐรถมา้ลาก ฯลฯ สนใจ กรุณาติดตอ่ท่ีหัวหน้าทัวร์)  ประมาณ 800 เมตรบน

ถนนทรายเพื่อตรงเขา้สูห่น้าเมอืง พร้อมชมทศันียภาพรอบขา้งท่ีเป็นภูเขาทั้งสองฝ่ังนําทา่นเ ดินเท้าเข้าสู ่ถนน

เขา้เมอืง  SIQ เส้นทางมหัศจรรย์กวา่ 1.2 กโิลเมตรท่ีเกดิจากการแยกตวัของเปลือกโลกและการซดัเซาะของนํ้ าเมือ่

หลายลา้นปีกอ่น เ ดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงช ันทั้ง  2 ข้างคล้ายกบัแคนยอน  น้อย ๆ และ 

ส่ิงกอ่สร้าง รูปป้ันแกะสลกั ตา่งๆ เชน่ รูปป้ันเทพเจา้ตา่งๆ , รูปกองคาราวานอูฐ , รูปชาวนาบาเทียน , ทอ่ส่ง

ลาํเลียงนํ้ าเขา้สูเ่มอืง ฯลฯ สุดปลายทางของชอ่งเขาพบกบัความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ์ สิทธ์ิ เอล-คาซเนท์ ( 

EL-KHAZNEH / TREASURY) สันนิษฐานวา่จะสร้างในราวศตวรรษท่ี1-2 โดยผูป้กครองเมอืงในเวลานั้ น เ ป็น

วหิารท่ีแกะสลกัโดยเจาะเขา้ไปในภูเขาสีชมพทูั้งลูก มคีวามสูง 40 เมตร และมคีวามกวา้ง 28 เมตร วิหารแห่ง น้ี

ออกแบบโดยได้รับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้าด้วยกนั เชน่ อิยิปต์, กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายใน

ประกอบดว้ย 3 ห้อง คือ ห้องโถงใหญต่รงกลาง และ ห้องเล็กทางด้านซ้ายและขวาเ ดิมทีถูกเชื่อวา่เ ป็นท่ีเก็บ

ขมุทรัพย์สมบติัของฟาโรห์อิยิปต์ แตภ่ายหลงัไดม้กีารขดุพบทางเข้าหลุมฝังศพท่ีหน้าวิหารแห่ง น้ี  ทําให้นัก

ประวติัศาสตร์และนักโบราณคดีได้ลงความเห็นตรงกนัวา่ น ่าจะสร้าง ข้ึนเพื่อเ ป็นการเฉลิมฉลองให้กบั

ผูป้กครองเมอืง, ใชเ้ป็นสถานท่ีทาํพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นสุสานฝังศพของผูป้กครองเมืองและเครือญาติ  

เดิมชมสุสานตา่งๆ ของชาวนาบาเทียน , สุสานกษัตริย์ ฯลฯ ชมโรงล ะครโรมัน  (ROMAN THEATRE) ท่ี
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แกะสลกัจากภูเขาโดยมแีนวราบท่ีนั่ง เทา่กนัและมีความสมดุลย์ได้อยา่งน ่าท่ึง  สันนิษฐานเดิมทีสร้างโดย

ชาวนาบาเทียน ตอ่มาในสมยัท่ีโรมนัเข้ามาปกครอง ได้ตอ่เ ติมและสร้างเพิ่มเ ติม มีท่ีนั่ง  32 แถว จุผู ้ชมได้

ประมาณ 3,000  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

บา่ย นําทา่นเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM)  ทะเลทรายแหง่น้ีในอดีตเป็นเส้นทางคาราวานจาก

ประเทศ ซาอุดิอารเบีย เดินทางไปยงัประเทศซีเรียและปาเสลไตน์ (เคยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของชาวนาบาเทียน

กอ่นท่ีจะยา้ยถ่ินฐานไป สร้างอาณาจกัรอนัย่ิงใหญท่ีเมอืงเพตร้า) ในศึกสงครามอาหรับรีโวลท์ ในระหวา่ง 
 ปี ค.ศ. 1916 �1918 ทะเลทราย แหง่น้ีไดถู้กใชเ้ป็นฐานบญัชาการในการรบของนายทหารชาวองักฤษ  
 ทีอี ลอวเ์รนซ์ และ เจา้ชายไฟซาล ผูน้ําแหง่ ชาวอาหรับรว่มรบกนัขบัไลพ่วกออตโตมนัท่ีเขา้มารุกรานเพื่อ

ครอบครองดินแดน และตอ่มายงัไดถู้กใชเ้ป็น สถานท่ีจริงในการถา่ยทาํภาพยนต์ฮอลลีวูดอนัย่ิงใหญใ่นอดีต

เร่ือง “LAW RENCE OF ARABIA”  
 นําทา่นนั่งรถกระบะเปิดหลงัคารับบรรยาอากาศทอ่งทะเลทรายท่ีถูก

กลา่วขานวา่สวยงามท่ีสุดแหง่หน่ีง ของโลก ดว้ยเม็ดทรายละเอียดสี

ส้มอมแดงอนัเงียบสงบท่ีกวา้งใหญไ่พศาล (สีของเมด็ทรายนั้น

ปรับเปล่ียนไปตามแสงของ ดวงอาทิตย์)  
 นําทา่นทอ่งทะเลทรายตอ่ไปยงัภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนแกะสลักกอ่น 

ประวติัศาสตร์ ท่ีเป็นภาพแกะสลักของชาวนาบาเทียนท่ีแสดงถึง

เร่ืองราวในชีวติประจาํวนัตา่งๆ และรูปภาพตา่ง ๆ ผา่นชมเต็นท์ชาวเบ

ดูอินท่ีอาศัยอยูใ่นทะเลทราย เล้ียงแพะเป็นอาชีพ ฯลฯ  
 (เป็นธรรมเนียมปฏิบติัในการให้ทิปทา่นละ 2 USD แกค่นขับรถ)  
คํ่า      รับประทานอาหารมือ้คํ่ากลางทะเลทรายในแคมป์ของชาวเบดูอิน 
      นําทา่นเขา้ท่ีพกั นอนดูดาว กลางทะเลทรายวาดิรัม RAHAYED CAMP  หรือ เทียบเทา่  

วันทีห้่า               ทะเลทรายวาดิรัม  –  เมืองอาคาบา – ลงเรือทะเลแดง  เช้า/กลางวัน/เย็น 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ แคมป์เบดูอิน – และเช็คเอาท์ออกจากท่ีพกั 

นําทา่นเดินทางสู ่เมืองอาคาบา เมอืงทา่และเมืองทอ่งเ ท่ียวตากอากาศท่ี

สําคญัของประเทศจอร์แดน เป็นเมืองแห่ง  เ ดียวของประเทศจอร์แดนท่ี

ถูกประกาศให้เป็นเมอืงปลอดภาษี มปีระชากรอาศยัราว 70,000 คน 

 นําทา่น ลงเรือ แล่นในทะเลแดง ทะเลท่ีมนีา่นนํ้ าครอบคลุมถึง 4 ประเทศ 

คือ จอร์แดน, อิสราเอล, อิยิปต์ และ ซาอุดิอาระเบีย  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนับาบีคิว บนเรือ พร้อมชมทศันียภาพ และบรรยากาศของทะเลแดง 

บา่ย ให้ทา่นไดด้าํนํ้ า ชมความใสของนํ้ าทะเล, ปะการัง, ปลาทะเลหลากชนิด, เมน่ทะเล, แมงกะพรุน  ฯลฯ ทะเล

แดงเป็นทะเลแหง่ประวติัสาสตร์ ท่ีได้มีการกลา่วขานในพระคัมภีร์ของศาสนา คริสต์วา่ ทะเลแห่ง น้ี เ ป็น
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สถานท่ีโมเสสไดท้าํอศัจรรย์โดยการชไูมเ้ทา้แหวกทะเลแดงเป็นทางเดินพาชาวอิสราเอล หนีให้รอดพ้นจาก

การตามลา่ของทหารอิยิปต์เพื่อจบัไปเป็นทาสของอียิปต์ และจุดมุง่หมายเพื่อเ ดินทางไปสู่แผน่ดินแห่งพ ันธ

สัญญาท่ีพระเป็นเจา้ทรงมอบให้กบัชาวอิสราเอล คือ กรุงเยรูซาเลมปัจจุบนั 

คํ่า  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารในโรงแรม 

            นําทา่นเขา้พกัโรงแรม DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL  4*  หรือ เทียบเทา่ 

วันทีห่ก  เมืองอาคาบา –อัมมาน  เช้า/กลางวัน/เย็น 

เชา้  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารเชา้ของโรงแรม 

นําทา่นเดินทางสูก่รุงอมัมาน เมอืงหลวงของอาณาจกัรฮชัไมต์ ประเทศจอร์แดน เ ป็นเมืมองสมยัใหม ่ตั้งอยู ่

บนภูเขาทั้ง 7 ลูก และมปีระวติัศาสตร์เกา่แกย่าวนานกวา่ 6,000 ปี  มซีากปรักหักพงัโบราณจาํนวนมาก  

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ทอ้งถ่ิน 

บา่ย ข้ึนชม  ป้อมปราการ แห่งกรุงอัมมาน (CITDAEL) ถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบ้าน การเมืองตา่ง ๆรอบ

เมอืงตั้งอยูบ่นยอดเขา Jabal Al – Qala’a   เชิญอิสระถา่ยรูปตรงจุดชมววิท่ีสวยท่ีสุดของเมืองแห่ง น้ี  โดยมีฉาก

หลงัเป็น โรงละครโรมัน ท่ีมขีนาดใหญท่ี่สุดในประเทศจอร์แดน ซ่ึงเป็นอฒัจนัทร์หินแห่งศตวรรษท่ี 2  จุผู ้ชม

ได ้6,000 คน ซ่ึงในปัจจุบนัใชจ้ดักจิกรรมเป็นคร้ังคราว และ ตึกรามบา้นชอ่งท่ีตั้งอยูบ่นภูเขาสูง  อันแปลกตา

ย่ิงนัก ชม วิหารเฮอร์คิว ลิ ส  ท่ีสันนิษฐานวา่น ่าจะถูกสร้าง ข้ึนระหวา่งปี     ค.ศ. 161–180 ในสมยัโรมนั 

พระราชวังเก่าอุมมายาด สร้าง ข้ึนในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผู้นําชาวมุสลิม ได้เข้ามาปกครองประเทศ

จอร์แดน ภายในประกอบไปดว้ยห้องทาํงาน, ห้องรับแขก ฯลฯ  

ผา่นชม พระราชวังของพระมหากษตัริย์อับดุลลาห์ทีส่อง (RAGHADAN PALACE) ท่ีตั้งอยูบ่นภูเขามีทําเลท่ี

สวยงามมากท่ีสุดในกรุงอมัมาน และมทีหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอยา่งเขม้งวด 

คํ่า  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 

 นําทา่นเขา้พ ักโรงแรม  KEMPINSKI HOTEL 5 *    

 

วันทีแ่ปด          อัมมาน–อัจลุน -  เจอราช – ช้อปป้ิง   – กรุงเทพฯ เช้า/กลางวัน/- 

เชา้  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารเชา้ของโรงแรม-เช็คเอา้ท์โรงแรม 

       นําทา่นเดินทางสูเ่มืองอัจลุน อยูท่างดา้นเหนือของเมอืงเจอราชไปเล็กน้อย เมอืงท่ีตั้งอยูบ่นภูเขาสูง ท่ีห้อมล้อม

ไปดว้ยป่าตน้สน และตน้มะกอกชมปราสาทแห่งเมืองอัจลุน ถูกสร้างโดยพวกนักรบมุสลิม ในปี ค.ศ. 1184-

1185 ใชเ้ป็นป้อมทหารในการตอ่สู้รบกบัพวกนักรบครูเสด และในปี ค.ศ. 1260 และถูกเข้าทําลายโดยกองทัพ

มองโกล 

กลางวนั  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร ภายในเมอืงเจอราช 

     บา่ย ชม นครเจอราช (JERASH) หรือ “เมืองพนัเสา”เป็นอดีต 1 ใน 10 หัว เมอืง

เอกตะวนัออกอนัย่ิงใหญข่องอาณาจกัรโรมนั สันนิษฐานวา่เมอืงน้ีนา่จะถูก
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สร้างในราว 200 – 100 ปีกอ่นคริสตกาล ในปี ค.ศ. 749 นครแหง่น้ีไดถู้กทาํลายโดยแผน่ดินไหวคร้ังใหญ ่และ

ถูกทรายฝังกลบจนสูญหายไปเป็นนับพนัปี ชม ซุ้มประตูกษตัรย์เฮเดรียน และ สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม นํา

ทา่นเดินเขา้ประตูทางทศิใต้ ชม โอวัลพลาซ่า สถานท่ีชมุนุม พบปะ สังสรรค์ของชาวเมอืงในยุคกอ่น, วิหาร

เทพซสู ,โรงละครทางทศิใต้  (สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผูช้มได้ถึง 3,000 คน) ด้วยความสามารถทางส

ถาปัตย์ท่ีสร้างให้มจุีดสะท้อนเสียงตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกบัความอศัจรรย์ เพียงพดูเบา ๆ ก็จะมี

เสียงสะทอ้นกอ้งเขา้มาในหูของเรา      ชม วิหารเทพอีาร์เทมิส เ ป็นเทพีประจาํเมืองเจอราช สร้างในราวปี 

ค.ศ. 150 สร้างข้ึนพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีสําหรับทาํพิธีบวงสรวง และบูชายญัตอ่เทพีองค์น้ี แบง่เป็น 3 ช ั้น คือ 

ช ั้นนอก ช ั้นกลาง ช ั้นในนําทา่นเดินเขา้สู ่ถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักท่ีใชเ้ขา้ – ออกเมือง 

บนถนนนั้นยงัมร้ิีวรอยทางของล้อรถมา้, ฝาทอ่ระบายนํ้ า, ซุ้มโคมไฟ , บอ่นํ้ าด่ืมของมา้ ชม นํ้าพใุจกลางเมือง 

(NYMPHAEUM) สร้างในราวปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแดเ่ทพธิดาแหง่ขนุเขา ซ่ึงเป็นท่ีนับถือของชาวเมอืงแหง่

น้ี   มีท่ีพน่นํ้ าเป็นรูปหัวสิงโตทั้งเจ็ด และตกแตง่ดว้ยเทพตา่งๆ ประจาํซุ้ม  ดา้นบนของนํ้ าพ ุฯลฯ         

จากนั้นเดินทางกลับกรุงอัมมาน ให้ทา่นไดอิ้สระกบัการเลือกซ้ือของฝากาท่ีระลึกในห้างสรรพสินคา้ท้องถ่ิน  

คํ่า  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

22.00 น .  จากนั้นนําทา่นสู ่สนามบินเพื่อเดินทางกลบัสู ่ประเทศไทย 
 

วันทีแ่ปด                            สนามบินสุวรรณภูมิ -/-/- 

01.45 น. บิน สู่ดูไ บ  (Dubai)  โ ดย ส า ยกา ร บิน เ อมิเ ร ตส์   เ ท่ีย วบิน ท่ี   EK 9 0 6  AMM DXB 01.45-06.40 

                      (ใช้เวลาเดินทาง  2.55 ชม.) บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน เพลิดเพลินกบัจอทีวสีว่นตวัทุกท่ีนั่ง 

06.40 น. ถึงสนามบินดูไบ, พกัเปล่ียนอิริยาบถและเปล่ียนเคร่ือง 

08.50 น. เดินทางสูป่ระเทศไทย   เทีย่วบินที ่ EK 418   DXB BKK 08.50 – 17.55  (6.05 ชม.) 

17.55 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูม ิดว้ยความสวสัดิภาพและความประทบัใจ มรู้ิลืม 

%%%%%%%%%% 

 

หมายเหต ุ :  กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัยเป็นหลัก 
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ทวัรจ์อรแ์ดน 8 วนั 5 คืน 
 โดยสายการบิน เอมิเรตส ์(EK) 

TOURCODE : JO990803MF 

กําหนดการเดินทาง 
ปี 2562 

ระดบั 
ท่ีพกั 

พกัหอ้งค ู ่
พกัหอ้งเดี่ยว 

จ่ายเพ่ิม 
เด็ก 3 – 11 ปี  

พกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน 

กมุภาพนัธ์ 05-11 / 15-22 4/5 ดาว 75,900 บาท 10,500 บาท 73,500 บาท 

มีนาคม 01 – 08 / 15 - 22 4/5 ดาว 75,900 บาท 10,500 บาท 73,500 บาท 

เมษายน 10 – 17 / 11 – 18 / 12 - 19 4/5 ดาว 79,900 บาท 11,500 บาท 77,500 บาท 

พฤษภาคม 03 – 09 / 17 - 23 4/5 ดาว 75,900 บาท 10,500 บาท 73,500 บาท 

มิถนุายน 07 – 13 / 21 – 27  4/5 ดาว 75,900 บาท 10,500 บาท 73,500 บาท 

 

เอกสารประกอบขอวีซ่าเข้าประเทศจอร์แดน 

- หนังสือเดินทางไทยท่ีมีอายุในวันเดินทางมากกวา่ 6 เดือน และมีหน้าว่างมากกวา่ 2 หน้า   

การชําระเงิน   

งวดท่ี 1 : สํารองท่ีน่ังจ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วัน พร้อมส่งรายช่ือและหน้าพาสปอร์ตผู้ ท่ีจะเดินทางทันที 

งวดท่ี 2 : ชําระสว่นท่ีเหลือ 45 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

กรณยีกเลิก 

ยกเลิก 45 วนั  (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) กอ่นการเดินทาง  หักคา่มดัจํา 30,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้มี) 

ยกเลิก 30-44 วนั (สงกรานต์-ปีใหม่ 45-59 วนั) กอ่นการเดินทาง  หัก 50 %  ของราคาทวัร์ + คา่วซี่า (ถา้มี)   

ยกเลิก 1-30 วนั  (สงกรานต์-ปีใหม่ 44 วนั)   กอ่นการเดินทาง  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิไม่คนืเงินคา่ทวัร์เตม็จํานวน 100% 

*** ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้หมดในทุกกรณ ี***              

***ผูเ้ดินทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยื่นเอกสารปลอม หักคา่ใชจ่้าย 100% *** 

หมายเหตุ :   คณะส่วนตวั หรือ กรุ๊ปเหมา ไม่สามารถทาํการยกเลิกได ้เน่ืองจากเป็นคณะทีจ่ัดขึ้นเป็นพเิศษเฉพาะกลุ่ม ตอ้งชาํระเงิน 100 % 

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยื่นวซีา่เรียบรอ้ยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการนําเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซา่ในทกุกรณี 

ไม่วา่คา่ใชจ่้ายในการยื่นวซีา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์กต็าม*** 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด   

- ค่ารถปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขับรถท่ีชํานาญเส้นทาง   
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- ค่าท่ีพกัห้องละ 2 – 3 ท่าน ในโรงแรม ตามท่ีระบุในรายการหรือระดับเดยีวกัน รวมทัง้สิน้ 5 คืน   

- ค่าอาหารทุกมือ้ท่ีระบุตามรายการ 

- ค่าเข้าชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 

- ค่าข่ีม้าท่ีเมืองเพตรา และคา่น่ังรถเท่ียวทะเลทรายวาดิรัม (ยกเว้นคา่ทิป) 

- ค่าวีซ่าประเทศจอร์แดน (ไม่เสียค่าวีซ่าในกรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ >มากกว่า 7 ท่านขึน้ไป) 

- ค่าบริการนําทัวร์โดยมัคคเุทศก์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย 

- ค่าประกันอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลจากอุบตัิเหตุวงเงิน  500,000 บาท   

(หมายเหตุ : ค่าประกันอุบติิเหตสุําหรับเด็กท่ีมีอายุน้อยกวา่ 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสัญญาฯ) 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

- ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% ฯลฯ 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ  เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และอ่ืน ๆ  ฯลฯ  

- ค่าข่ีลา, ข่ีอูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ   

- ค่าทิปม้าท่ีเมืองเพตรา ท่านละ 3 USD / เท่ียว  

- ค่าทิป มัคุเทศน์ท้องถ่ิน และ พนักงานขับรถในประเทศจอร์แดน  รวม 30  USD  

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย ท่านละ  800 บาท 

 
หมายเหตุ 

1. .บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขอเรียกเก็บเงินเพิ่ม ทา่นละ 2,500 บาท ในกรณีท ีม่ีผู้เดินทาง ตั้งแต่ 10 ท่าน แต่ไม่ถงึ 15 ท่าน  หรือ ยกเลิกการเดินทา ง   โดย

บริษัทฯ จะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง 

 2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการ หรือเปล่ียนแปลงราคาได้ตามความจาํเป็นและเหมาะสม ท้ังน้ี ขึ้นอยู่ กับสภาวะของสายการบิน ,  โรงแรมท่ีพัก, 

ภูมิอากาศ, ภัยธรรมชาต,ิ การก่อการร้าย, การนัดหยุดงาน ฯลฯ 

3. เมื่อเกิดเหตจุาํเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย ได้รับบาดเจ็บ หรือถูกทาํร้าย ท่ีนอกเหนือคว า มรับผิดชอบของหัว หน้า ทัว ร์และ เหตุ

สุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน สายการบินล่าชา้ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ท่ีจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 

4..เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใด ๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณี ใดก็ตา ม  ทา ง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืเงนิในทุกกรณี  

5. ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงนิ) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบ หา กท่า นถูกปฎ ิเสธกา รเข้า หรือออกนอก

ประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตนัิกท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

6. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตฯเพือ่ให้อยู่ ในดุลพนิิจของสถานฑูตฯ เร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจาก

การขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ  เมื่อท่านได้ชาํระเงนิมัดจาํหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือ

ชาํระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง ือ่นไขต่างๆของเอกสารวีซ่า  

7. หากสายการบินมีการยกเลิกเท่ียวบินหรือหากมีเหตกุารณ์ประการใดท่ีเกิดขึ้นจากสายการบินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประกา ร

ในทัวร์น้ีเพือ่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์หน้างานท่ีเกิดขึ้นจริง 

 

**หมายเหตุ ** กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทัง้น้ีทางบริษัทฯ จะยึดถอืความปลอดภัยเป็นหลกั และรายการ-ราคาทวัร์ อาจมี

การเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กบัสายการบินโดยจะยดึประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาํคญั” 
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เน่ืองจากรายการทัวร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า

ประเทศไม่ว่าในกรณใีดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณ ี

หากลกูค้าท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องชําระคา่มัดจํา 10,000 บาท และค่าวีซ่าตามท่ีสถานฑูตฯ เรียกเก็บ 

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหน้าท่ีเหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกวา่ 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ** 

**ในกรณีท่ีผู้โดยสาร มไีฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวข้องกับวันเดินทางท่ีท่านได้ทําการจองไว้กับ

ทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณ*ี* 

 


