
 

 

 

รหัสทัวร PVC1901355 
ทัวรจอรแดน AMAZING IN JORDAN 7 วัน 4 คืน (EY) 
 
ยอดเขาเมาทเนโบ อนุสรณไมเทาศักด์ิสิทธแหงโมเสส แกรนดแคนยอนแหงจอรแดน ลงเรือทอง
กระจก ทะเลทรายวาดิรัม ชมน้ําพุแหงลอวเรนซ ชมนครเจอราช วิหารเทพีอารเทมิส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง  
วันแรก  (-/-/-)  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ  
23.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ประเทศ ช้ัน 
4  

เคานเตอร Q ประตู 9 โดยสายการบิน Etihad Airways (EY)  เท่ียวบินที่ EY407 
พบกับเจาหนาท่ีของบริษัทฯ ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 
 

วันท่ีสอง (-/-/D) อาบูดาบี - อัมมาน  
02.15 น.ออกเดินทาง สูสนามบินนานาชาติอาบูดาบี (AUH) โดยสายการบิน ETIHAD 

AIRWAYS เท่ียวบินท่ี EY407 
( ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง 30 นาที )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
05.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ (AMM อัมมาน ควีน อาเลีย QUEEN ALIA) 

ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอรแดน  ใชเวลาในการเดินทาง 8 ช่ัวโมง 55 นาที 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

จะมีเจาหนาท่ีดาน VISA มาคอยอํานวยความสะดวกแกคณะทัวร  (เวลาทองถิ่นชากวา
ประเทศไทย 4 ช่ัวโมง)  

เมืองหลวงของประเทศจอรแดน หรือ ราชอาณาจักรฮัชไมตจอรแดนศูนยกลางแหง
ตะวันออกกลางท่ีมีการผสมผสาน 

ความเกาแกเขากับยุคสมัยปจจุบัน หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง และศุลกากรแลว  
รับสัมภาระเรียบรอยแลว ออกจากประตูไป ทางดานซายมือ ทานสามารถแลกเงิน,ซื้อSIM 

INTERNET ได 
เลย ราคา ณ วันท่ี 6 JUN 18 ลาสุด // ราคาข้ึนอยูกับ GB   
-INTERNET BUNDLE  6GB = 17 USD , 12GB = 19 USD , 18GB = 22 USD 
นําทานเดินทางสูเมืองมาดาบา (ประมาณ 50 กิโลเมตร)  อดีตเสนทางสําคัญสมัยโรมนั 
ดินแดนอันศักด์ิสิทธ์ิแหงเยรูซาเล็ม และเมืองแหงเร่ืองราวของโมเสสที่สําคัญทางหนา
ประวติัศาสตรของศาสนายูดา, คริสต และอิสลาม ยังเปนศูนยกลางท่ีขึ้นช่ือเร่ืองการทํา
โมเสก เปนศิลปะการตกแตงดวยช้ินแกว, หิน, หรือกระเบ้ืองช้ินเล็กๆ ซึ่งใชในการตกแตง
มหาวิหาร หรือในปจจุบันใชประยุกตในการตกแตงบานเรือนหรือ เมืองแหงโมเสก ชม โบสถ
กรีก-ออโธดอกซแหงเซนตจอรจ ถูกสรางในราวป  
ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธ์ิแหงเยรูซาเลม ตกแตงโดย

โมเสกสีตางๆ ประมาณ 2.3  



 

 

 

ลานช้ินแสดงถึงพื้นท่ีดินแดนศักด์ิสิทธ์ิตางๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอรเรเนียน, เยรูซาเลม, 
แมน้ําจอรแดน, ทะเล 

เดดซี, เขาไซนาย, อียิปต ฯลฯ  
 
 

 
 

 
นําทานเดินทางสู ยอดเขาเมาทเนโบ MOUNT NEBO มีความสูง 817 เมตร จาก
ระดับน้ําทะเล เช่ือกันวาเปนสถานท่ีฝงศพของโมเสส ผูนําชาวยิวสท่ีเดินทางจากอิยิปตมายัง
เยรูซาเลม และเปนสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิท่ีสุดแหงหน่ึงของจอรแดน ท่ีแหงน้ีเปนสถานท่ีสุดทาย
ของโมเสส กอนจะช้ีทางใหผูสืบทอดนําพาผูคนไปยังดินแดนพันธสัญญา ในประเทศ
อิสราเอลปจจุบัน เม่ือยืนอยูบนยอดเขาจะมองไปเห็นดินแดนแหงพันธะสัญญา THE 
PROMISED LAND  ท่ีโมเสสเคยเห็นบนยอดเขาน้ี และเปนที่จาริกแสวงบุญของชาวคริสต
มาแตโบราณ และโบสถบนยอดเขาไดถกูสรางขึ้นในปลายศตวรรษท่ีส่ีเพ่ือเปนการบงช้ีจุดที่
คาดวาโมเสสเสียชีวิต  MOUNT NEBO ยังเคยเปนสถานท่ีมาเยือนของสันตะปาปา ของ
ศาสนาคริสต โดยสันตะปาปาจอหนปอลท่ี 2 ไดมาแวะพํานักท่ีน่ี ระหวางการเดินทางไป
เยือนดินแดนศักด์ิสิทธ์ิ และไดปลูกตนมะกอก สัญญลักษณของสันติภาพไวขางๆโบสถไบ
แซนไทนดวย 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

ชมพิพิธภัณฑขนาดยอม ภายในเก็บส่ิงของตาง ๆ ท่ีขุดพบภายในบริเวณน้ี พรอมทั้งมี
ภาพถายตาง ๆ ภาพถายท่ี 

สําคัญคือภาพท่ีโป�บ จอหน ปอลท่ี 2 เสด็จมาแสวงบุญท่ีน่ีและไดประกาศใหเปนดินแดน
ศักดิ์สิทธ์ิ ในป ค.ศ. 2000 

ชมอนุสรณไมเทาศักด์ิสิทธแหงโมเสส ออกแบบเปนลักษณะเปนไมเทาในรูปแบบไมกางเขน 
โดยอุทิศเปน 

สัญลักษณของโมเสส และพระเยซู   เชิญถายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวันท่ีทองฟ�าแจมใส 
ทานสามารถมองเห็น แมน้ํา 

จอรแดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ไดจากจุดน้ีอยางชัดเจน  
 
 
 

 
 
 
เท่ียง    บริการอาหารกลางวัน  ณ รานอาหาร 

จากน้ันนําทาน สูเมืองเครัค ซึ่งต้ังอยูบนท่ีราบสูงขนาดใหญ ใหทานไดเพลิดเพลินกบัทิวทัศน
อันงดงามขางทาง 

ระหวางทางขึ้นสูเขา โดยเฉพาะบริเวณท่ีถูกเรียกขานกันวาเปน  
“แกรนดแคนยอนแหงจอรแดน”  
"AL KARAK CASTLE’’”ปราสาทเครัค ต้ังอยูท่ีเมืองเครัค ทางตอนกลางของประเทศ
จอรแดน นับเปนปราสาทท่ีมีขนาดใหญแหงหน่ึงในชวงยุคสงครามครูเสด จากประวติัศาสตร
สงครามครเูสดเปนสงครามระหวางคริสเตียนจากยุโรปและชาวมุสลิมซึ่งยึดครองพื้นท่ีแถบน้ี
รวมท้ังนครเยรูซาเล็ม นครศกัดิ์สิทธ์ิและสัญลักษณของศาสนาอับราฮัมหลักทั้งสาม (ศาสนา
ยูดาย ศาสนาคริสต และศาสนาอิสลาม) โดยชาวคริสตตองการฟم�นฟูการเขาถึงท่ีศักดิ์สิทธ์ิใน
และใกลเยรูซาเล็มปราสาทเครัคแหงน้ีสรางในศตวรรษท่ี 12 ป ค.ศ. 1115 โดย King 



 

 

 

Baldwin ท่ี 1 แหงเยรูซาเลม เพ่ือเปนจุดยุทธศาสตรในการควบคุมกองคาราวานในเสนทาง
การคาขายท่ีเช่ือกับประเทศอียิปตไปยังกรุงดามัสกัส ประเทศซีเรีย โดยตัวปราสาทสรางดวย
หิน กําแพงทรงสี่เหลี่ยมผืนผา หลังคาโคงยาว แลวก็เจาะรองแสงเล็กๆ ลักษณะแบบน้ีทําให
งายตอการป�องกันศัตรปูจจุบันสถานท่ีแหงน้ียังคงเหลือโครงสรางที่สมบูรณ การแวะเยี่ยมชม
ท่ีน่ี ทําใหเราไดเห็นมุมมองของการทําสงครามสมัยประวัติศาสตร (ครูเสด)  
 
 
 
 

 
หลังจากน้ันนําทุกทานเดินทางสูอควาบา (ใชเวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง 30 นาที ) 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก  
 นําทานเขาพักโรงแรม ระดับ 4 ดาว CITY TOWER HOTEL@AQABA หรือ

เทียบเทา 
*** หมายเหตุ สําหรับทานใดที่จะลงเลนน้ํา ดําน้ําดูปะการัง นําเส้ือผาของใชสวนตัวไป

เปล่ียนท่ีหองน้ําของเรือ พรุงน้ีดวย ** 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม    

นําทานเดินทางเขาสูเมืองอาคาบา ซึ่งเปนเมืองทา และเมืองทองเท่ียวตากอากาศท่ีสําคัญ
ของประเทศจอรแดน เปนเมืองแหงเดียวของประเทศจอรแดนท่ีถูกประกาศใหเปนเมือง
ปลอดภาษี มีประชากรอาศัยราว 70,000 คน ต้ังอยูใกลๆ กับฉนวนกาซาฝم�งตรงขาม คือ
อิสราเอล โดยมีทะเลแดงค่ัน เปนเมืองคอนขางทันสมัยแตก็มีวัฒนธรรมของจอรแดนมาก
พอสมควร และมีส่ิงที่นาสนใจ คือ เสาธงสูงท่ีสุดในโลกซึ่งไดรับการบันทึกไวใน Guinness 
Book of World Records ดวย 
นําทานลงเรือทองกระจก (GLASS BOAT) เลนน้ําตามอัธยาศัย  (ใชเวลาประมาณ 3 – 4 
ช่ัวโมง)  
 



 

 

 

 
 
 
 

 
น้ําทะเลท่ีน่ีใสมาก แตดวยความลึกและการมองผานกระจกหนาจึงทําใหดูปะการังและซาก
เรือไมคอยชัดมาก  
นําทานแลนสูจุดที่ชมปะการัง ลึกแคประมาณ  5 - 6 เมตร สวนจุดเรือจมลึกประมาณ 27 
เมตร ปะการังโดยสวนใหญไมคอยมีสีสรร  สัตวทะเล  เชน ปลาสิงโต ปลานกแกว Goby 
fish ปลิงทะเล หอยเมน  และยังเปนแหลงดําน้ําลึกท่ีมีช่ือเสียงอีกดวย ทะเลท่ีน้ีมีนานน้ํา
ครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ ประเทศจอรแดน, อิสราเอล, อิยิปตและ ซาอุดิอาระเบีย ชม
ความใสของน้ําทะเล,ชมปะการัง, ปลาทะเลหลากหลายชนิด, เมนทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ  
(ทะเลแดงเปนทะเลแหงประวติัสาสตร ท่ีไดมีการกลาวขานในพระคมัภีรของศาสนาคริสตวา
ทะเลแหงน้ีเปนสถานท่ีโมเสสไดทําอัศจรรย โดยการชูไมเทาแหวกทะเลแดงเปนทางเดินพา
ชาวอิสราเอลหนีใหรอดพนจากการตามลาของทหารอิยิปต เพ่ือจับไปเปนทาสของอียิปต 
และจุดมุงหมายเพ่ือเดินทางไปสูแผนดินแหงพันธะสัญญาท่ีพระเปนเจาทรงมอบใหกับชาว
อิสราเอล น่ันคือก็คือกรุงเยรูซาเลมในปจจุบัน)  

 
 
 
 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน BBQ บนเรือ   

อาหารเท่ียงแบบบุฟเฟ�ตบนเรือ มีท้ังปลา ไก และแกะบารบีคิว ทานกับผักสลัดและแป�งโรตี 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

จากน้ัน นําทานเดินทางสู ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง 40 
นาที  
ทะเลทรายแหงน้ีในอดีตเปนเสนทางคาราวานจากประเทศซาอุฯ เดินทางไปยังประเทศซีเรีย
และปาเสลไตน  
(เคยเปนท่ีอยูอาศัยของชาวนาบาเทียนกอนท่ีจะยายถิ่นฐานไปสรางอาณาจักรอันยิ่งใหญที่
เมืองเพตรา) ในศึกสงครามอาหรับรีโวลทระหวางปค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแหงน้ีได
ถูกใชเปนฐานบัญชาการในการรบของนายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอวเรนซและเจาชายไฟ
ซาล ผูนําแหงชาวอาหรับรวมรบกนัขบัไลพวกออตโตมันท่ีเขามารุกรานเพ่ือครอบครอง
ดินแดนและตอมายังไดถูกใชเปนสถานท่ีจริงในการถายทําภาพยนตฮอลลีวูดอันยิ่งใหญใน
อดีตเร่ือง “LAWRENCE OF ARABIA” (และในป ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวัลออ
สการไดถึง 7 รางวัล และรางวัลจากสถาบันอ่ืนๆ มากกวา 30 รางวัล นําแสดงโดย PETER 
O'TOOLE, OMAR SHARIF  
 
 
 
 

 
นําทาน น่ังรถกระบะเปดหลังคารับบรรยาอากาศทองทะเลทรายท่ีถูก กลาวขานวา
สวยงามท่ีสุดของโลกแหงหน่ีง ดวยเม็ดทรายละเอียดสีสมอมแดงอันเงียบสงบท่ีกวางใหญ
ไพศาล (สีของเม็ดทราบน้ันปรับเปล่ียนไปตามแสงของดวงอาทิตย) ชมน้ําพุแหงลอวเรนซ 
สถานท่ีในอดีตนายทหาร ทีอี ลอวเรนซ ทหารชาวอังกฤษใชเปนสถานท่ีพักและคิดแผนการสู
รบกันพวกออตโตมัน  



 

 

 

 
 
 

 
 

 
นําทานเดินทางสูเมืองอควาบาเมืองทาและเมืองทองเท่ียวตากอากาศท่ีสําคัญของประเทศ
จอรแดนเปนเมืองแหงเดียวของประเทศจอรแดนที่ถูกประกาศใหเปนเมืองปลอดภาษีมี
ประชากรอาศัยราว 70,000 คน 

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ กลางทะเลทราย CAMP WADI RUM  
 นําทานเขาพักโรงแรม PETRA PANORAMA HOTELระดับ 4 @PETRA หรือ
เทียบเทา 

 
วันท่ีส่ี (B/L/D)  PETRA – AMMAN อัมมาน  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานสูเมืองเพตรา (ไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโกป ค.ศ. 1985 
และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของแหงโลกใหม จากการตดัสินโดยการโหวตจากบคุคลนับลานท่ัว
โลกในวันมหัศจรรย 07/ 07/ 07)  
มหานครสีดอกกุหลาบท่ีซอนตัวอยูในหุบเขาแหงโมเสส (WADI MUSA)  
มีประวัติศาสตรอันยาวนานหลายพันปเคยเปนถิ่นที่อยูอาศัยท้ังชาวอีโดไมทจวบจนกระท่ังถึง
ยุครุงเรืองเฟم�องฟูในการเขามาครอบครองดินแดนของชาวอาหรับเผาเรรอนนาบาเทียน
ในชวงระหวาง 100 ป กอนคริสตกาล – ป ค.ศ 100และไดเขามาสรางอาณาจักร, 
บานเมือง ฯลฯ จนกระทั่งในปค.ศ. 106 นครแหงน้ีตกอยูภายใตการปกครองของอาณาจักร
โรมันท่ีนําโดย กษัตริยทราจัน และไดผนึกเมืองแหงน้ีใหเปนหน่ึงในอาณาจักรโรมันแหง
แหลมอาระเบียตะวันออก  
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 

(ทุกทานสามารถขี่มาภายในเสนทางท่ีมาเดินในเพตราได ซึ่งรวมอยูในคาบัตรแลว เพียงแต
ตองจายคาทิปแกคนจูงมา ทานละ 5 USD ตอทาน /ตอเที่ยว 
หรือแลวแตการตอรองราคา กับคนจงูมา  
กรณีอยากขี่ลา, ขี่อูฐ, รถมาลาก ฯลฯ สอบถามโดยตรงตอ
เจาหนาท่ีหรือสอบถามท่ีหัวหนาทัวร)   
ระยะทางท่ีเดินเขาไปในเพตรา ประมาณ  800 เมตร บนถนน
ทรายเพ่ือตรงเขาสูหนาเมืองพรอมชมทัศนียภาพรอบขางที่เปนภูเขาท้ังสองฝم�ง ธารน้ํา คลัง
สมบัติ ภูเขาทั้งสองฝم�งท่ีมีรูปรางหนาตาตางกนัออกไป 
 
นําทานเดินเทาเขาสูถนนเขาเมือง THE SIQ เปนชองทางเดินที่ขนาบสองฝم�งดวยหนาผา 
กวา 1.5 กิโลเมตรที่เกิดจากการแยกตัวของเปลอืกโลกและการซัดเซาะของน้ําเม่ือหลายลาน
ปกอน สวนใหญทางเดินรมๆ สบายๆ (ทางเดินคอนขางลาดลง ไมเหน่ือย ระหวางทางก็มี
มุมสวยๆ ใหเก็บภาพเร่ือยๆ และมีบรรดาคนมาขายของที่ระลึก เดินชมความสวยงามของ
ผาหินสีชมพูสูงชันทั้ง 2 ขางคลายกับแคนยอนนอย ๆ และ ส่ิงกอสราง รูปปم�นแกะสลัก 
ตางๆ 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน  ณ  รานอาหาร 
จากน้ันนําทุกทานเดินทางกลับ สูอัมมาน AMMAN ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 4 

ช่ัวโมง  
ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ  รานอาหาร  

 นําทานเขาพักโรงแรมระดับ 4 ดาว AL THURAYA HOTEL @AMMAN หรือ
เทียบเทา 

 
วันท่ีหา (B/L/D)    อัมมาน –เจอราช - อัจลุน - ทะเล DEAD SAE – อัมมาน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางขึ้นสูทางเหนือของประเทศจอรแดน เพ่ือ ชมนครเจอราช (JERASH) หรือ
“เมืองพันเสา”เปนอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันย่ิงใหญของอาณาจักรโรมัน 
สันนิษฐานวาเมืองน้ีนาจะถูกสรางในราว 200 – 100 ปกอนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมือง
แหงน้ีช่ือวา ในป ค.ศ. 749 นครแหงน้ีไดถูกแผนดินไหวคร้ังใหญทําลาย และถูกฝงกลบโดย
ทรายหลังจากน้ันก็ไดสญูหายไปเปนนับพันป  
ชมซุมประตูกษตัรยเฮเดรียนและสนามแขงมาฮิปโปโดรม 
 
 
 
 

 
นําทานเดินเขาประตูทางทิศใต ชมโอวลัพลาซา สถานท่ีชุมนุม พบปะ สังสรรคของชาวเมือง, 
วิหารเทพซีอุสฯลฯโรงละครทางทิศใต(สรางในราวป ค.ศ. 90-92) จุผูชมไดถึง 3,000 คน 
มีจุดเสียงสะทอนตรงกลางโรงละคร  
เชิญทดสอบกับความอัศจรรยเพียงพูดเบา ๆก็จะมีเสียงสะทอนกองเขามาในหูของเรา  
 
ชมวิหารเทพีอารเทมิส เปนเทพีประจําเมืองเจอราช สรางในราวป ค.ศ. 150 สรางขึ้นพ่ือใช
เปนสถานท่ีสําหรับทําพิธีบวงสรวง และบูชายัญตอเทพีองคน้ี แบงเปน 3 ช้ัน คือ ชั้นนอก 



 

 

 

ช้ันกลาง ช้ันใน 
นําทานเดินเขาสู ถนนคารโด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักท่ีใชเขา-ออกเมืองแหงน้ีบน
ถนนน้ันยังมีร้ิวรอยทางของลอรถมา,ฝาทอระบายน้ํา,ซุมโคมไฟ,บอน้ําด่ืมของมา  
ชมน้ําพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สรางในราวป ค.ศ. 191 เพ่ืออุทิศแดเทพธิดาแหง
ขนุเขา ซึ่งเปนที่นับถือของชาวเมืองแหงน้ี มีท่ีพนน้ําเปนรูปหัวสิงโตท้ังเจ็ด และตกแตงดวย
เทพตางๆ ประจําซุมดานบนของน้ําพุฯลฯ  
 

 
 
 

 
 
นําทานเดินทางไปยังเมืองอัจลุน  (AJLOUN CASTLE)   
อยูทางดานเหนือของเมืองเจอราชไปเล็กนอยเมืองที่ต้ังอยูบนภูเขาสูงที่หอมลอมไปดวยป�า
ตนสนและตนมะกอก  
ชมปราสาทแหงเมืองอัจลุนถูกสรางโดยพวกนักรบมุสลิม ในป ค.ศ. 1184 -1185 ใชเปน
ป�อมทหารในการตอสูรบกบัพวกนักรบครูเสด และในป ค.ศ. 1260 ถูกเขาทําลายโดย
กองทัพมองโกลส 

 
 

 
 
 
 

ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูทะเลเดดซ ีใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 
40 นาที 



 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ�ต INTERNATIONAL) 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู ทะเลเดดซี (DEAD SEA) ทะเลสาบเดดซีต้ังอยูพรมแดนระหวาง
อิสราเอลและจอรแดน เกิดจากน้ําท่ีไหลมาจากลําธารในจอรแดน มีสวนผสมของโซเดียม
และแมกนีเซียม ทําปฏิกิริยากบัน้ําพุรอนท่ีอยูดานลางทะเลสาบ โดยมีความเค็ม มากกวา
ทะเลอ่ืนถึง 4 เทา มีความยาว 76 กิโลเมตร กวางถึง 18 กิโลเมตร มีจุดลึกท่ีสุดคือ 400 
เมตร และอยูต่ํากวาระดับน้ําทะเล 417.5 เมตร นับเปนพ้ืนท่ีท่ีอยูต่ํากวาระดับน้ําทะเลมาก
ท่ีสุดในโลก น้ําในทะเลเดดซีมีความหนาแนนมาก มีเกลือละลายในน้ําถึง 25% จึงทําใหวัตถุ
ลอยเหนือน้ํา แมแตคนวายน้ําไมเปนก็ลอยตัวไดในเดดซีและถูกบันทึกลงในหนังสือ กินเนสส 
วา เปนจุดท่ีต่ําท่ีสุดในโลก 
 
 เชิญทาน อิสระในการลงเลนน้ําทะเลและพิสูจน ความจริงวาทานลอยตัวไดจริงหรือไม 
 
 

 
 
 
 

(การลงเลนน้ําในทะเลน้ันมีวิธีขั้นตอนการลงเลน และขอควรระวังตางๆ ควรฟงคําแนะนํา
จากมัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวร) 
นําทานเดินทางเขา สูกรุงอัมมาน ระหวางทางแวะซื้อผลิตภัณฑท่ีทําจากเดดซี เชน โคลน
พอกตัว พอกหนา สบู และสินคาอ่ืนท่ีทําจากเดดซีอีกมากมาย จากน้ันเดินทางตอสูกรุงอัม
มาน 

 
 
 
 
 



 

 

 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก  
 นําทานเขาพักโรงแรมระดับ 4 ดาว AL THURAYA HOTEL @AMMANเทียบเทา 
 

วันท่ีหก (B/L/D)   DESERT CASTLES กลุมปราสาทในทะเลทราย -   
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทาน ชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมาน เมืองหลวงที่ต้ังอยูบนภูเขา7ลูกและมีประวัติศาสตร
ยาวนานมากกวา 6,000 ปผานชมยานเมืองเกา,เมืองใหม,ยานธุรกิจ,ตลาดใจกลางเมือง,
ยานคนรวย ฯลฯ  
นําทานเดินทางชม DESERT CASERT กลุมปราสาทในทะเลทราย 1 ใน 2 มรดกโลกของ
ประเทศจอรแดนสรางขึ้นเพ่ือใชในการพกัของกองคาราวาน, ชมป�อมปราการกลาง
ทะเลทราย ซึ่งเปนตัวอยางของศิลปะและสถาปตยกรรมแบบอิสลามยุคตน ๆ ท่ีสวยงาม มี
การใชศิลปะโมเสก เฟรสโก การแกะสลักบนหินและพ้ืนปูน รวมท้ังภาพวาด ป�อมเหลาน้ีถูก
ใชเปนจุดพักของกองคาราวาน เพ่ือการเกษตรและ เปนศูนยกลางการคา ใชกางเต็นทเพ่ือ
พักอาศัยและยังเปนปราการใหกับผูปกครองจากมณฑลท่ีหางไกล ใชควบคุมดูแลเผาเบดูอิน 
และยังเปนสถานบันเทิง และป�องกันศึกสงครามครูเสด  
 
 

 
 
 

นําทานเดินทางกลับสูกรุงอัมมาน อําลาจอรแดน เดินทางสูสนามบิน CHECK IN GROUP 
สูสนามบินนานาชาติ (AMM อัมมาน ควีน อาเลีย QUEEN ALIA)  
(โดยจะมีเจาหนาท่ี VISA เม่ือตอนขามาอํานวยความสะดวกแตทาน) 

14.45 น.ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพ  โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินที่ 
EY514 
18.45 น.เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอาบูดาบี (AUH) เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง 



 

 

 

21.35 น.ออกเดินทาง สูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินที่ 
EY402 

 
วันท่ีเจ็ด (B/L/D)     สนามบินสุวรรณภูมิ 
07.10 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดวยความสวัสดิภาพและความประทับใจ มิรูลืม
เลือน 
 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
 

ราคาผูใหญ  
(พักหองละ 2-3 
ทาน) 

ราคาเด็กเสริม
เตียง 
(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง  
(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเด่ียวจาย
เพ่ิม 

26 ก.ค. – 01 ส.ค.
62 
27 ก.ย. – 3 ต.ค.
62 

46,888 บาท 46,888 บาท 45,888 บาท 7,000 บาท 

11 – 17 ต.ค. 62 
18 – 24 ต.ค. 62  48,999 บาท 48,999 บาท 47,999 บาท 7,000 บาท 

 
เงื่อนไขในการจองทัวร 
งวดท่ี 1 : สํารองที่น่ังจาย 15, 000 บาท /ทาน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พรอมสงสําเนาหนังสือ
เดินทาง 
งวดท่ี 2 :ชําระยอดสวนท่ีเหลือ กอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน   
หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
** การ LOCK ท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน อาจไมไดตามท่ีขอ ข้ึนอยูกับสายการบิน น้ันๆ ปกติ จะล็อกเปน 
Zone กรุฟเราอยูแลวคะ แตทางเรา จะขอพนักงานหนาเคานเตอรตอนออกตั๋วใหอีกที  



 

 

 

ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน ทางผูจัดรายการ //ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง 
หรือเรียกเก็บคาทัวรเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมในทริปเดินทางและจํานวนผูเดินทางตอนน้ันๆ 
หากกรณีผูรวมเดินทางในคณะ ไมยินดีจายเพ่ิม คณะทัวรน้ัน จําเปนตองยกเลิกเดินทาง  
 
กรณียกเลิก   
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง ณ วันน้ัน ท่ีไมสามารถ คืนเงิน
ได  
(ตัวอยางเชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท้ังหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะ
ทําเร่ืองยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพ่ือใหพิจารณาอีกครั้ง 
ท้ังน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซ่ึงไมสามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินไดท้ังหมด
หรือบางสวน หรือไมไดเลย เพราะข้ึนอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและ
ในทุกๆบริการอ่ืนๆเปนสําคัญ 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม – ไมรวมอะไรบาง  
 
คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ โดยสายการบินเอทิฮัด (Etihad Airways)  ช้ันประหยัด  
คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง  
คาท่ีพักหองละ 2 ทาน เปน TWIN ROOM  ในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
รวมท้ังสิ้น 4 คืน 
คาอาหารทุกม้ือที่ระบุตามรายการ 
คาบัตรเขาชมสถานท่ีและการแสดงทุกแหงท่ีระบุตามรายการ 
คาวีซาประเทศจอรแดน   
คาบริการนําทัวรโดยมัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรผูมีประสบการณ 
คายกขนกระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบ (น้ําหนักไมเกิน 23 กิโลกรัม) 



 

 

 

คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาล 500,000 
บาท  
(หมายเหตุ: คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กทีมี่อายุนอยกวา 2 ป และ ผูใหญอายุมากกวา 70 ป 
ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสัญญาฯ) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
คาจัดทําหนังสือเดินทาง 
ภาษีตาง ๆ เชน ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% ฯลฯ 
คาเชาผาเช็ดตัวและคาเชาตูล็อคเกอร ท่ีโรงแรม เดดซี รีสอรท แอนด สปา 
คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ ท่ีไมไดระบุไว
ในรายการ 
คาอาหารและเครื่องด่ืมส่ังพิเศษ นอกเหนือรายการ 
คาขี่ลา, ขี่อูฐ, รถมาลาก ฯลฯ  
 คาทิปมัคุเทศก พนักงานขับรถ ในประเทศจอรแดน และ หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 
 (เปนอัตราปกตติามหลักสากลของการทองเท่ียว ) 
3 USD / ทาน สําหรับมัคคุเทศกทองถิน่ x 5 วัน = 15 USD 
2 USD / ทาน สําหรับคนขบัรถตอวัน x 5 วัน = 10 USD 
3 USD /ทาน สําหรับหัวหนาทัวรไทย x 7 วัน = 21 USD 
รวมคาทิป 46 USD/ทานหรือประมาณ 1,500 บาทไทย 
 
คาทิปอ่ืนๆ 
คาทิปมาท่ีเมืองเพตรา ทานละ 3 -5 USD แลวแตตอรอง / เท่ียว / ทาน 
คาทิปคนขับรถที่ทะเลทรายวาดิรัม ทานละ 2 USD / เท่ียว / ทาน 
 
 
 



 

 

 

หมายเหตุ 
 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยาง
นอย 15 ทาน  ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  
บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอ่ืน 
ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน 
การเจ็บป�วย การถกูทําราย การสูญหาย จากสายการบินเม่ือเท่ียวบิน “ดีเลย” หรือลาชา? หรือ 
เหตุสุดวิสัย หรืออุบัติเหตุตาง ๆ 
ราคาน้ีคิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตาม
อัตราคาน้ํามัน หรือ คาเงินแลกเปลีย่น ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาต๋ัว ตามสถานการณ
ดังกลาวและแจงใหทานทราบ 
เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ ตาม
รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน
ในทุกกรณี 
หากลูกคาทานใด ยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติ ลูกคาตองชําระคามัดจําทัวรท่ี 15,000 บาท  
และคาวีซาตามท่ีสถานฑูตฯ เรียกเก็บ 
 

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนาท่ีเหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 
** กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ** 
**ไมรับเลมพาส ขาราชการเดินทาง** 
**ในกรณีท่ีผูโดยสาร มีไฟลเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ท่ีเกี่ยวของกับวนัเดินทางที่



 

 

 

ทานไดทําการจองไวกบัทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาท่ีทราบ กอนการชําระเงนิคาต๋ัว
ดังกลาว  
ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทกุกรณี** 
 


