
 

 

รหัสทัวร PTD1901818 
ทัวรจอรแดน Highlight Jordan 7 วัน 4 คืน (QR) 
 
นครเจราช – มหานครสีชมพู – ทะเลเดดซ ี– มหาศาสดา – ปราสาทเครัค  
ซุมประตูกษัตริยเฮเดรียน - โบสถกรกีออโธ ดอกซ แหงเซนตจอรจ – โบสถอนุสรณโมเสส   
แกรนดแคนยอนแหงจอรแดน 
 

 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  กรุงเทพ ฯ (ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ) 
22.00 น. คณะพรอมกันที ่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ช้ัน 4 

ประตู 3 เคารเตอร D สายการบินกาตารแอรเวย โดยมีเจาหนาที่จากทางบริษัท 
คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก ในเรื่องเอกสารตาง ๆ การเช็กอิน และ
สัมภาระในการเดินทางใหกับทุกทาน จากนั้น      เชิญรอ ณ บริเวณหองพัก
ผูโดยสารขาออก 

 
วันที่สอง กรุงเทพ ฯ  - โดฮา - อัมมาน 
02.10 น. ออกเดินทางสู เมืองโดฮา โดยสายการบินกาตารแอรเวย เท่ียวบินที่ QR 837 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง, น้ําหนักกระเป�าโหลดใตทองเครื่องสูงสุด 
ทานละ 2 ใบ รวมกันแลวสูงสุด           ไมเกิน 30 กิโลกรัม และกระเป�าถือขึ้น
เครื่องไดอีกทานละ 1ใบ ไมเกิน 7 กิโลกรัม) 

 

 

 
 05.30 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง  
 08.25 น. ออกเดินทางสู สนามบินอัมมาน ควีนอเลีย กรุงอัมมาน โดยสายการบินกาตารแอร

เวย                      โดยเท่ียวบินที ่QR402 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง) 

 11.25 น. ถึง ทาอากาศยานอัมมานควีนอเลีย ประเทศจอรแดน ตัวแทนของบริษัทใหการ
ตอนรับและคอยชวยอํานวยความสะดวกดานวีซาใหแกคณะ หลังผานพิธีการตรวจ
คนเขาเมือง ศุลกากร และรับกระเป�าสัมภาระ นําคณะเดินทางเขาสูที่พัก (เวลา
ทองถิ่นที่ประเทศจอรแดนชากวาประเทศไทย           4 ช่ัวโมง แนะนําใหลูกคา
ทําการปรบันาฬิกาทันทีท่ีไปถึงเพื่อความเขาใจที่ตรงกันเวลานัดหมาย)  



 

 

  นําทานเดินทางสูเมือง เจอราช 
(JERASH) (ระยะทาง
ประมาณ 75 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ ประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่
รูจักกันในนาม “เมืองพันเสา” หรือ นคร
ปอมเปอีแหงตะวันออก หน่ึงในเมือง
โบราณท่ีมีสถาปตยกรรมโรมันที่ยิ่งใหญ 
และไดรับการอนุรักษอยางดีที่สุด           
ในโลก (นอกเขตประเทศอิตาลี) ภายใน
กําแพงเมืองที่เหลืออยู นักโบราณคดีไดพบ
ซากปรกัหักพัง                ของการตั้งถิ่น
ฐานของอารยธรรมมนุษยยอนหลังไปถึงยุค
หินสมัยใหม ซึ่งเปนเวลานานกวา 6,500 
ป สถานที่ทองเที่ยวสําคัญที่ไมควรพลาด 
หากมาเยือน นครเจราช คือ การเดินเขาสู 
ถนนคารโด หรือ ถนนโคลอนเนด 
(COLLONADED STREET) ถนนสาย
หลักอันเกาแกแหงเมืองนี้ ซ่ึงบนถนนยงัคง
ถูกจารึกไวดวยรองรอยของรถมา 
นอกจากน้ียังมีน้ําพุใจกลางเมือง
(NYMPHAEUM) ซึ่งสรางใน                 
ป ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแดเทพธิดาแหงขุนเขา ซึ่งเปนที่นับถือ  ของชาวเมืองแหงนี ้ 
โอวัลพลาซา (OVAL PLAZA) สถานที่พบปะสังสรรคของชาวเมือง เจอราช ถูก
สรางขึ้นในศตวรรษที่ ลอมรอบดวยเสา คอรินเทียม (CORINTHIUM) กวา 160 
ตน เสาเหลาน้ีไดกลายเปนจุดถายรปู               ที่ไดรับความนิยมมาก ซุมประตู
กษัตริยเฮเดรียน ถกูสรางขึ้น 129 ป หลังคริสตกาล เปรียบเสมือนเครื่องหมาย
แหงจักรพรรดิเฮเดรียน โดยประตูอยูทางทิศใตของเขตเมืองใหม อีกหน่ึงที่เที่ยวชื่อ
ดังแหงเมืองโรมันโบราณ เจราช คือ โรงละครทางทิศใต ซ่ึงจุผูชมไดถึง 3,000 คน 
อัศจรรยตรงเราสามารถทดสอบฟงเสียงสะทอนของตัวเองจากจุดสะทอนกลางโรง
ละคร ดวยการพูดเบาๆ เทาน้ัน เสียงก็จะยอนกลับมาเขาหูเราอยางเหลือเชื่อ 
จากน้ันนําคณะเดินทางกลับเขาสูกรุงอัมมาน  

 คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

 ที่พัก SULAF LUXURY HOTEL, AMMAN  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา  
 
วันที่สาม อัมมาน – เขาเนโบ – มาดาบา – ปราสาทเครัค – วาดิรัม 
 เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
  นําทานเดินทางสู เมืองมาดาบา (MADABA) (ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร 

ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) หรือเมืองแหงโมเสก วากันวาที่น่ีมีงานศิลปะ
โมเสกที่สวยงามมาก เปนเมืองทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท่ีนาสนใจแหงหน่ึงของ
ประเทศจอรแดน ผูคนตั้งถิ่นฐานอยูท่ีน่ีมานานกวา 4,500 ป ชมโบสถกรีกออโธ 
ดอกซ แหงเซนตจอรจ บนพื้นโบสถมีแผนที่ทําดวยกระเบ้ืองโมเสกสีสวยงาม
จํานวนกวา 2 ลานช้ิน ซึ่งมีความสําคัญทางประวัตศิาสตรของโลก สรางขึ้นในสมัย
ศตวรรษที่ 6 หรือราว ๆ ป ค.ศ.600  (พ.ศ.1143) ในยุคไบเซนไทน แผนที่น่ีแสดง
ใหเห็นพื้นท่ีดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตาง ๆ ในอดีต เนินเขา หุบเขา หมูบาน ตัวเมือง 
ครอบคลุม ไปจนถึงปากแมน้ําไนล ในแถบรอบทะเลเมดิเตอรเรเนียน เยรูซาเลม 
จอรแดน ทะเลเดดซี และอียิปต  

  จากน้ันนําทานเดินทางสู เขาเนโบ (Mt’ Nebo) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใชเวลา
เดินทางประมาณ 20 นาท)ี  ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ท่ีตั้งอยูบนเขา สถานที่ซึ่งเชื่อกันวา
นาจะเปนบริเวณที่เสียชีวิต และฝงศพ ของ
โมเสส (ศัพทในศาสนายูดาห และศาสนา
คริสต) หรือ นบีมูซา (ศัพทในศาสนาอิสลาม)
ผูนําชาวยิวเดินทางจากอียิปต ไปยังเมืองคา
นาอัน และเปนผูนําคําสอนบัญญัติสิบประการ
ของ พระยะโฮวาหลงมาเผยแผสูมนุษย ชม 
โบสถอนุสรณโมเสส ที่สรางขึ้นเพ่ือเปนที่
ระลึกถึงโมเสส อนุสรณแหงน้ีสันนิษฐานวา
สรางขึ้นในป ค.ศ. 300-400 ในยุคไบเซน  
ไทน  ตอนตนคริสตศักราช ภายในเปน
พิพิธภัณฑขนาดยอม               เก็บสิ่งของ
ตางๆ ที่ขุดพบในบริเวณน้ี พรอมทั้งมี
ภาพถาย ใหทานชมวิว และเก็บภาพที่จะ
มองเห็นทัศนียภาพท้ังแมน้ําจอรแดน ทะเล
เดดซี นครเจริโค เมืองเบธเลแฮม และเมืองเยรูซาเล็ม หรือดินแดนศักดิ์สิทธิ ์

 เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 



 

 

   
 

   
 
 นําทานเดินทางสู เมืองอัล-คารัค (AL-KARAK) (ระยะทาง 125 กิโลเมตร ใช

เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองคารัค ต้ังอยูบนที่ราบสูงขนาดใหญ 
เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามระหวางทางขึ้นเขา โดยเฉพาะบริเวณ “แกรนด
แคนยอนแหงจอรแดน” ชม ปราสาทเครัค (KERAK CASTLE) ที่ถูกสรางขึ้นในป 
ค.ศ. 1142 โดยในอดีตเคยเปนหน่ึงในเมืองศูนยกลางของนักรบครูเสด เพ่ือ
ควบคุมเสนทางสําหรับตอสูในสงครา  มครูเสด ทั้งจากทางเหนือและใต กับ
กองทัพมุสลิมจนกระทั่งในป ค.ศ. 1187 ไดถกูนักรบมุสลิมเขาทําลายโดยภายใต
การนําทัพของ ซาลาดิน (Saladin)  จากน้ันนําคณะเดินทางสู เขตอุทยานวาดิรัม 
(WADI RUM) (ระยะทาง 240 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 
ทะเลทรายแหงน้ีในอดีตเปนเสนทางคาราวาน จากประเทศซาอุฯเดินทางไปยัง
ประเทศซีเรียและปาเสลไตน (เคยเปนที่อยูอาศัยของชาวนาบาเทียน กอนท่ีจะยาย
ถิ่นฐานไปสรางอาณาจักรอันยิ่งใหญที่เมืองเพตรา) นําคณะเขาท่ีแคมป�ที่พักเพื่อทํา
การเช็คอิน 

 คํ่า บริการอาหารคํ่า แบบ บาบีคิว บุฟเฟต ท่ีหองอาหารของแคมป�ที่พัก 
 ที่พัก RAHAYEP DESERT CAMP, WADI RUM  หรือเทียบเทา (หองพักที่แคมป�

เปนแบบ Deluxe Tent สะดวกสบาย มีหองน้ําทันสมัยในตัว ทั้งน้ีไฟฟ�า



 

 

สวนกลางจะปดเวลาประมาณ 4 ทุมตรง เพ่ือใหลูกคาออกมาชมบรรยากาศดาว
บนทองฟ�าไดอยางชัดเจน แตภายในหองยังสามารถเปดไฟไดจนถึงประมาณเท่ียง
คืน) 

 
วันที่สี ่ วาดิรัม – เพตรา 
 เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของแคมป�ที่พัก 
   
 
 
 
 
 
    
 

 จากน้ันนําคณะนั่งรถกระบะเปดหลังคา รับบรรยากาศทองทะเลทราย ที่ถูกกลาว
ขานวาสวยงามที่สุดของโลก แหงหน่ีง ดวยเม็ดทรายละเอียดสีสม อมแดง 
ปรับเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย  ในสงครามอาหรับ ระหวางป ค.ศ. 1916–
1918 ทะเลทรายแหงน้ีไดถูกใชเปนฐานบญัชาการรบของนายทหารชาวอังกฤษ ที
อี ลอวเรนซ และเจาชายไฟซาล ผูนําแหง  ชาวอาหรับ รวม  รบขับไลกองทัพออต
โตมัน ที่เขามารุกรานเพ่ือ ครอบครองดินแดน และตอมายังไดถูกใชเปนสถานที่ ใน
การถายทําภาพยนตรฮอลลีวูด เรื่อง “LAWRENCE OF ARABIA” (และในป 
ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวัลออสการไดถึง 7 รางวัล และรางวัลจากสถาบัน
อ่ืนๆ อีกกวา 30 รางวัล นําแสดงโดย PETER O'TOOLE, OMAR SHARIF  
นําคณะทองทะเลทรายตอไปยัง ภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนแกะสลักกอน
ประวตัิศาสตรที่ เปนภาพแกะสลักของชาวนาบาเทียนท่ี แสดงถึงเร่ืองราวใน
ชีวิตประจําวันตางๆ และรูปภาพตางๆ ผานชมเต็นทชาว เบดูอิน ที่อาศัยอยูใน
ทะเล  ทราย (โปรดเตรียมคาทิปคนขับรถตามธรรมเนียม ทานละ 2 USD)  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเพตรา (ระยะทาง 138 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง)  

 เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
  นําทานชม เมืองเพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพูที่แกะสลักขึ้นจากภูเขาท้ังลูก 

สถานที่แหงน้ีตั้งอยูระหวางทะเลเดดซี กับอาวอะกาบะ ซึ่งซอนตัวซอนตัวอยูภายใต
ออมกอดของหุบเขาวาดี มูซา ที่สูงชันประดุจเปนปราการอันยิ่งใหญ ถูกลืมเลือน
ไป จากความทรงจําของผูคนและสูญหายไปจากแผนที่นานนับพันป จนกระทั้งในป 
ค.ศ. 1812 (พ.ศ. 2355) เมื่อมีนักสํารวจชา  วสวิตเซอรแลนด โยฮันน ลุควิก 
บวรกฮารท เดินทางผานมาพบเห็นและออกมาเขียนหนังสือ เลาขานถึงความ
สวยงามและความมหัศจรรยของนครแหงน้ี เพตราแหงน้ีจึงเริ่มปรากฏแกสายตา
ชาวโลกอีกคร้ังและในป ค.ศ.1985 (พ.ศ. 2528) องคการยูเนสโกไดประกาศใหเพ
ตรา เปนเมืองมรดกโลก โดยกลาวอธิบายไววา "เปนหน่ึงในสิ่งที่ล้ําคามากที่สุดของ
มรดกทางวัฒนธรรมแหงมวลมนุษยชาติ" (one of the most precious 
cultural properties of man's cultural heritage) และยังไดรับคัดเลือก
เปนหน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลกอีกดวย ใหทานน่ังมาลัดเลาะไปตามพื้นหิน
และทรายกวา 600 เมตร (คาน่ั  งมารวมอยูในคาบรกิารแลว ทั้งน้ีโปรดเตรียมคา
ทิปคนจูงมา ทานละ 5USD ตอเที่ยว และขอแนะนําใหเตรียม ผาปดจมูกติดตัวไป
ดวย ราคาทัวรไมรวมรวมคาขี่อูฐ ขี่ลา รถมาลาก สนใจกรุณา ติดตอหัวหนาทัวร)   

              



 

 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  มุงหนาไปในเสนทางมหัศจรรยที่ทางเขาออกของเมืองเพตรา พรอมชมทัศนียภาพ

รอบขางที่เปนภูเขาท้ังสองฝم�งที่มีรูปรางหนาตาตางกันออกไป จากนัน้เดินเทาเขาสู
เมืองบริเวณซอกเขาเรียกวาซิค SIQ เปนหุบเขาสูงกวา 250 ฟุต ที่เกิดจากการ
แยกตัวของเปลือกโลกและการกัดเซาะของน้ําเมื่อหลายลานปกอนจนเกิดเปนชอง
ทางเดินเล็ก ๆ ระหวางหุบเขา ชมสีสันความสวยงามของหินสีตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
ธรรมชาติ และยังมีภาพศิลปะแกะสลักจากภูเขา อาทิ รูปปم�นแกะสลักตาง ๆ เชน 
รูปปم�นเทพเจาตาง ๆ รูปกองคาราวานอูฐ, รูปชาวนาบาเทียน, ทอสงลําเลียงน้ําเขา
สูเมือง ฯลฯ อีกมากมาย เขาเขตหนาผาสูงชั้นสองขางทางสูมหานครแหงศิลาทราย
สีชมพู ต่ืนตาต่ืนใจกับความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท (EL-
Khazneh / Treasury)  สถานที่แหงน้ีถูกสันนิษฐานวา  สรางในราวศตวรรษ
ที ่1-2 โดยผูปกครองเมืองในเวลาน้ัน มหาวิหารถูกแกะสลักจากภูเขาสีชมพู                
ทั้งลูก อยางกลมกลืนไดสัดสวนและสวยงามนาอัศจรรย เปนอาคารสองชั้น ชมโรง
ละครโรมันโบราณ (Roman Theatre) ที่แกะสลักจากภูเขา โดยมีแนบราบของที่
น่ังเทากันและมีความสมดุลไดอยางนาท่ึง สันนิษฐานวาเดิมทีสรางโดยชาวนา
บาเธียน ตอมาใน  สมัยที่โรมันเขามาปกครองไดสรางตอเติม มีท่ีน่ัง 32 แถว 
สามารถบรรจุคนไดประมาณ 3,000 คน อิสระในการเดิน    

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

ทีพ่ัก SELLA HOTEL, PETRA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
วันที่หา เพตรา - เดดซ ี
 
 เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

    
 
  นําทานเดินทางสู ทะเลเดดซ ี(Dead Sea) (ระยะทางประมาณ 300 ก.ม. ใช

เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) ทะเล ที่ถูกบันทึกลงในหนังสือกินเนสสวา เปน
จุดที่ต่ําที่สุดในโลก ต่ํากวาระดบัน้ําทะเลถึง 400 เมตร และมีความเค็มท่ีสุดใน
โลกมากกวา 20 เปอรเซ็นตของน้ําทะเลท่ัวไป ทําใหไมมีส่ิงมีชีวิตอาศัยอยูไดใน
ทองทะเลแหงน้ี 

กลางวัน      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
บาย  นําคณะเขาเช็คอิน ณ โรงแรมท่ีพัก ใหทานอิสระในการลงเลนน้ําทะเล และพิสูจน

ความจริงวาทานสามารถลอยตัวในน้ําทะเลแหงน้ีไดจริงหรือไม และพักผอนตาม
อัธยาศัย (การลงเลนน้ําในทะเลน้ัน         มีวิธีข้ันตอนการลงเลน และขอควรระวัง
ตาง ๆ ควรฟงคําแนะนําจากมัคคุเทศกทองถิน่ และหัวหนาทัวร)  

 คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
 ที่พัก GRAND EAST HOTEL, DEAD SEA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หก ทะเลเดดซ ี– อัมมาน 
 เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันทานเดินทางสู กรุงอัมมาน เมืองหลวงของจอรแดน (ระยะทาง 50 
กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ถือเปนเมืองที่มีผูคนอาศัยอยูมา
ตั้งแตอดีตจนถึง ปจจุบนั และมีความเกาแกที่สุดเมืองหน่ึงของโลก นําทานชมเมือง
หลวง กรุงอัมมาน เมืองหลวงที่ต้ังอยูบนภูเขา 7 ลูก และมีประวัติศาสตรยาวนาน
มากกวา 6,000 ป ผานชมยาน เมือง
เกา,เมืองใหม, ยานธุรกิจ, ตลาดใจกลาง
เมือง, ยานคนรวย ฯลฯ ชม ป�อมปราการ
แหง               กรุงอัมมาน (Amman 
Citadel) บนยอดเขาสูงสุดในกรุงอัม
มาน ถูกสรางขึ้น เพื่อเปนจุดสังเกตเหตุ
บานการเมืองตาง ๆ รอบเมือง แ  มจะ
เหลือเพียงซากปรักหักพังแตยังสวยงาม
และมีอายุยอนกลับไปตั้งแตสมัยยุคหิน 
เผยใหเห็นอิทธิพลดานสถาปตยกรรม
ที่มาจากยุคเหล็ก รวมถึงยุคโรมัน ยุคไบ
แซนไทนและยุคอุมัยยะฮ   ชม วิหาร
เฮอรคิวลิส (Temple of Hercules) ที่
สรางขึ้นระหวางป ค.ศ.162-166 (พ.ศ. 
705-709) วิหารแหงน้ีมีขนาดใหญกวาวิหารที่อยูในโรมโบราณเสียอีก เดินผาน
ทางเขาท่ีเปนแนวเสาระเบียง ไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ขางใน จากนั้นเคลื่อนตัวไปที่
หินขนาดใหญที่อยูบริเวณปลายหนาผา ตรงน้ีจะเปนจุดชมวิว พาโนรามาอัน
สวยงามของเมือง ใกลกันน้ันมีมือรูปกําปم�นขนาดใหญที่ทําจากหินออนเผยใหเห็น
ความขาวโพลนจนแทบไมมีเลือด  

  ผานชม พระราชวังของพระมหากษัตริยอับดลุลาห ที่สอง (Raghadan 
Palace) ที่ต้ังอยูบนภูเขามีทําเลที่สวยงามที่สุดในกรุงอัมมาน และมีทหารคอย
เฝ�าดูแลตรวจตราอยางเขมงวด   



 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
  ชม โรงละครโรมัน อายุกวา 2,000 ป ที่ครั้งหน่ึงเคยเปนศูนยกลางของนครอัม

มาน แตปจจุบันก็ยงัทําใหผูท่ีพบเห็นไดทึ่งกับการวางแผนทางดานงานวิศวกรรม
ของโรมัน อันชาญฉลาดและมีดีไซนที่นาจดจํา โรงละครโรมัน แหงน้ีเปนหน่ึงใน
แหลงทองเที่ยวที่สวยงามมากที่สุดในอัมมาน โรงละคร มีความลาดเอียงลึกลงไป 
เอ้ือใหเสียงที่ไดยินรอบตัวน้ันมีคุณภาพเยี่ยม การออกแบบสุดสรางสรรคน้ี
สามารถบรรจุคนไดประมาณ 6,000 คน สันนิษฐานวานาจะถูกสรางขึ้นระหวางป 
ค.ศ. 161-180 (พ.ศ. 704-723) สมัยการปกครองของ แอนโทนิอุส 
ปซุส (Antoninus Pius)   

 

           



 

 

  ชม ยานตลาดเกา ของเมืองอัมมาน ประเทศจอรแดน ซึ่งตั้งอยูในเขตเมืองเกา ไม
ไกลจากโรมัน       เธียเตอร ตลาดจะเร่ิมคึกคัก เร่ิมเปดก็หลังเท่ียงวันไปแลว 
ตลาดที่น่ีมีทั้งของสด ของแหงอาหาร เครื่องใชไมสอย เส้ือผาเครื่องนุงหม ผัก 
ผลไม ถั่วงา ถั่วตางๆ เครื่องเทศ ขนมปงหลากหลายชนิดมาก ขนมหวานที่ทําจาก
ธัญพืช รานน้ําผลไมจะมีประปรายบางรานขายชา กาแฟดวย บางรานขายเฉพาะ
น้ําผลไม อาหารฟาสฟู�ดของท่ีน่ีคือรานขายเคบบัหรืออาหารประเภทแป�งหอเน้ือ 
อีกรานที่มีเยอะไมแพกันคือ รานขายน้ําหอม ที่มีท้ังแบบปรุงมาสําเร็จ บรรจุขวด
แลว และแบบที่ใหลูกคาเลือกปรุงกลิ่นเอาเอง และที่น่ีจะเห็นแตผูชายเทาน้ันที่
ทํางานนอกบาน เพราะไมอนุญาติใหผูหญิงทํางานนอกบาน และที่สําคัญเวลาเรา
จะถายภาพบุคคลจะตองขอเจาตัวเขากอนทุกครัง้ เพราะที่น่ีไมชอบใหใครถายภาพ
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูหญิง จากน้ันนําทานเดินทางสูหาง CITY MALL อิสระใหทาน
ไดช็อปปم�งสินคาตามอัธยาศัย ถึงเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานควี
นอเลีย เพ่ือทําการเช็คอินไฟลท  

21.05 น. ออกเดินทางสู เมืองโดฮา โดยสายการบินกาตารแอรเวย เท่ียวบินที่ QR 176 
(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง, น้ําหนักกระเป�าโหลดใตทองเครื่องสูงสุด 
ทานละ 2 ใบ รวมกันแลวสูงสุด            ไมเกิน 30 กิโลกรัม และกระเป�าถือขึ้น
เครื่องไดอีกทานละ 1ใบ ไมเกิน 7 กิโลกรัม) 

23.55 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง  
วันที่เจ็ด โดฮา - กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ)  
 01.55 น. ออกเดินทางกลับสูสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตารแอรเวย                      

เท่ียวบินที ่QR980 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)  
 12.40 น.  นําทานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

**************************************** 
โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะ โดยคํานึงถงึประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 
อัตราคาบรกิาร  (ผูเดินทางไมตํ่ากวา 30 ทาน) 
วันเดินทาง ราคาตอทาน พัก

หองคู พักเด่ียวจายเพ่ิม 
12 ต.ค. – 18 ต.ค. 62 

43,900 7,500 15 ต.ค. – 21 ต.ค. 62 
26 ต.ค. – 1 พ.ย. 62 
16 พ.ย. – 22 พ.ย. 62 



 

 

 
กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดตางๆของโปรแกรมโดยละเอียดเม่ือทาน
ทําการซื้อโปรแกรมทัวรแลวทางบริษัทถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ ของ
บริษัท 
 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบัชั้นประหยัด แบบหมูคณะ (เดินทางไป-กลบัพรอมคณะ) โดย
กาตาแอรเวย 

 น้ําหนักกระเป�าเดินทางสูงสุดทานละ 2 ใบ น้ําหนักรวมกันไมเกิน 30 กิโลกรัม  
 คารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง  
 คาท่ีพักหองละ 2 ทาน ในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 คาอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ 
 คาบัตรเขาชมสถานที่และการแสดงทุกแหงท่ีระบุตามรายการ 
 คาวีซาประเทศจอรแดน 
 คาบรกิารนําทัวรโดยมัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรผูมีประสบการณ 
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางแบบกลุมวงเงิน 1,000,000 บาท และคา

รักษาพยาบาล 500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรมธ  
 

อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
 ภาษีตาง ๆ เชน ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% ฯลฯ (สําหรับกรุปสวนตัวเทาน้ัน) 
 คาใชจายสวนตัวอ่ืน ๆ เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ ที่

ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ 
 คาขี่ลา, ขี่อูฐ และรถมาลาก ฯลฯ  
 คาทิปมาที่เมืองเพตรา ทานละ 5 USD ตอทาน 
 คาทิปคนขับรถจีป๊ที่ ทะเลทรายวาริดัม ทานละ 2 USD ตอทาน 
 คาทิปคนขับรถและไกดทองถิ่น เพ่ือเปนสินน้ําใจตามธรรมเนียม ข้ันตํ่า 30 USD ตอ

ทาน ตลอดทริป 
 คาทิปสําหรับหัวหนาทัวรไทย เพ่ือเปนสินน้ําใจตามธรรมเนียม ขั้นตํ่า 700 บาท ตอ

ทาน ตลอดทริป 
 

ราคาเด็กอายุตํ่ากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน ลด 2,000 บาท 



 

 

เอกสารประกอบขอวีซาเขาประเทศจอรแดน 
 สําเนาหนังสือเดินทาง (SCAN) แบบชัดเจน มีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือน พรอมมี

หนาวางสําหรับประทับตราเขาออกเมืองอยางนอย   2 หนา  
การชําระเงิน  

 สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท (ภายใน 3 วัน หลังการจอง)  
พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง 

 ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน  
 หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย

อัตโนมตัิ 
การยกเลิก 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด. 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-45 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 20-25 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
 ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 20 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวร

ทั้งหมด 
หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ในกรณีทีม่ีผูเดินทางนอย
กวา 20 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคนืเงิน หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุ
จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสียหรือ
ไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ 
เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตาง ๆ  

 บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบนิ ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ 
และอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมท่ีเกิดขึ้นทางตรง 
หรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถกูทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ อุบัติเหตุ
ตาง ๆ 

 ราคาน้ีคดิตามราคาบตัรโดยสารเครื่องบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสาร
สูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามัน หรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาต๋ัว 
ตามสถานการณดังกลาว 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ
ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวน



 

 

สิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 
“ขอขอบพระคณุทกุทานที่ไดมอบความไววางใจใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้งน้ี” 


