
 

 

รหัสทัวร PVC1901948 
ทัวรจอรแดน LUXURY JORDAN 7 วัน 4 คืน (RJ) 
ยอดเขาเมาทเนโบ MOUNT NEBO / เมืองมาดาบา / ชมอนุสรณไมเทาศักด์ิสิทธแหงโมเสส   
แกรนดแคนยอนแหงจอรแดน / AL KARAK CASTLE /อควาบา / GLASS BOAT  
ทะเลทรายวาดิรัม / ชมน้ําพุแหงลอวเรนซ / PETRA / WADI MUSA / เอล-คาซเนท  
ROMANTHEATRE / ทะเลเดดซ ี/ ปราสาทแหงเมืองอัจลุน / นครเจอราช 
ชมซุมประตูกษตัรยเฮเดรียนและสนามแขงมาฮิปโปโดรม / วิหารเทพีอารเทมิส / ถนนโคลอนเนด 
 

 



 

 

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

เคานเตอร  Q1-Q5 ประตู 8 โดยสายการบิน ROYAL JORDANIAN เท่ียวบินท่ี RJ 181  
พบกับเจาหนาท่ีของบริษัทฯ ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 
 

วันท่ีสอง (B/L/D)  อัมมาน – มาดาบา –MOUNT NEBO – เครัค– เมืองอคาบา 
 
00.25 น.ออกเดินทาง สู เมืองอัมมาน (AMM) โดยสายการบิน ROYAL JORDANIAN 

เท่ียวบินที่ RJ 181  

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

ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอรแดน  ใชเวลาในการเดินทาง 8 ช่ัวโมง 55 นาที  
หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง จะมีเจาหนาท่ีดาน VISA มาคอยอํานวยความสะดวก
แกคณะทัวร  
(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ช่ัวโมง)  
หลังจากรับสัมภาระเรียบรอยแลว ออกจากประตูไป ทางดานซายมือ ทานสามารถแลกเงิน
,ซื้อSIM INTERNET ไดเลย  
ราคา ณ วันท่ี 6 JUN 18 ลาสุด // ราคาขึ้นอยูกับ GB   
-INTERNET BUNDLE  6GB = 17 USD , 12GB = 19 USD , 18GB = 22 USD  

เชา  รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสูเมืองมาดาบา หรือ เมืองแหงโมเสก ชม โบสถกรีก-ออโธดอกซแหงเซนต



 

 

จอรจ ถูกสรางในราวป ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน ชมภาพแผนท่ีดินแดนศักดิสิทธ์ิแหงเย
รูซาเลม ตกแตงโดยโมเสกสีตางๆ ประมาณ 2.3 ลานช้ินแสดงถึงพืน้ท่ีดินแดนศักด์ิสิทธ์ิ
ตางๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอรเรเนียน, เยรูซาเลม, แมน้ําจอรแดน, ทะเลเดดซี, 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 และเปนท่ีจาริกแสวงบุญของชาวคริสต
มาแตโบราณ และโบสถบนยอดเขาไดถกูสรางขึ้นในปลายศตวรรษท่ีส่ีเพ่ือเปนการบงช้ีจุดที่
คาดวาโมเสสเสียชีวิต 
MOUNT NEBOยังเคยเปนสถานท่ีมาเยือนของสันตะปาปา ของศาสนาคริสต โดย
สันตะปาปาจอหนปอลท่ี 2 ไดมาแวะพํานักท่ีน่ี ระหวางการเดินทางไปเยือนดินแดนศักด์ิสิทธ์ิ 
และไดปลูกตนมะกอก สัญญลักษณของสันติภาพไวขางๆโบสถไบแซนไทนดวย 

 
 

 
 
 

 
 

จากจุดน้ีสามารถชมวิวไปไดไกลถงึฝم�งอิสราเอล (ดินแดนพันธสัญญา) 
ชมพิพิธภัณฑขนาดยอม ภายในเก็บส่ิงของตาง ๆ ท่ีขุดพบภายในบริเวณน้ี พรอมทั้งมี
ภาพถายตาง ๆ ภาพถายท่ีสําคัญคือภาพท่ีโป�บ จอหน ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญท่ีน่ีและได



 

 

ประกาศใหเปนดินแดนศักดิ์สิทธ์ิ ในป ค.ศ. 2000  
ชมอนุสรณไมเทาศักด์ิสิทธแหงโมเสส ออกแบบเปนลักษณะเปนไมเทาในรูปแบบไมกางเขน 
โดยอุทิศเปนสัญลักษณของโมเสส และพระเยซู   เชิญถายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวนัที่
ทองฟ�าแจมใส ทานสามารถมองเห็น แมน้ําจอรแดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศ
อิสราเอล ไดจากจุดน้ีอยางชัดเจน  
ไมเทาของโมเสสน้ันหากโยนลงพ้ืนจะกลายเปนงู ในคร้ังหน่ึงที่โมเสสนําพาผูคนไปยังดินแดน
พันธสัญญา (Holy Land) เวลาผานไปเน่ินนานผูคนเร่ิมแตกกลุม หมดศรัทธา ต้ังคําถาม
และไมเช่ือม่ันในตัวผูนํา พระเจาจึงบันดาลใหเกิดโรคระบาดขึ้น ผูคนตางบาดเจ็บลมตาย จึง
ไดมาขอใหโมเสสชวยเหลือ โมเสสจึงไดมาขอรองตอพระเจา 
เพ่ือใหชวยเหลือ และใหอภัยตอผูคิดผิดท้ังหลาย พระเจาจึงไดบอกใหโมเสส ยกไมเทาข้ึน 
และใหชาวยิวท่ีติดตามไดจองมองไปยังไมเทาน้ัน หากผูท่ีเช่ือมั่น และศรัทธาตอพระเจาจะ
หายจากโรคราย ผูท่ีไมเช่ือจะตองตายไป ดังน้ันไมเทาของโมเสสจึงเปนเหมือนสัญญลักษณ
แหงการรักษาโรค รูปงพัูนไมเทาท่ีเปนอนุสรณเปนงานออกแบบของชาว 
 
 
 
 
 

 
อิตาลี จีโอวานนี ฟานโตน่ี และยังเปนสัญญลกัษณท่ีคุนตาหลายคน โดยเฉพาะเภสัชกร
ท้ังหลาย เพราะถูกนํามาใชเปนสัญญลักษณในดานท่ีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยา 
จากน้ันนําทุกทานเดินทาง สูเมืองเครัค ซึ่งต้ังอยูบนที่ราบสูงขนาดใหญ ใหทานไดเพลิดเพลิน
กับทวิทัศนอันงดงามขางทางระหวางทางข้ึนสูเขา โดยเฉพาะบริเวณท่ีถูกเรียกขานกันวาเปน  
(แกรนดแคนยอนแหงจอรแดน) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
นําทานสู "AL KARAK CASTLE’’”ปราสาทเครัค ต้ังอยูท่ีเมืองเครัค ทางตอนกลางของ
ประเทศจอรแดน นับเปนปราสาทท่ีมีขนาดใหญแหงหน่ึงในชวงยุคสงครามครูเสด จาก
ประวติัศาสตรสงครามครูเสดเปนสงครามระหวางคริสเตียนจากยุโรปและชาวมุสลิมซึง่ยึด
ครองพื้นท่ีแถบน้ีรวมท้ังนครเยรูซาเล็ม นครศักดิ์สิทธ์ิและสัญลักษณของศาสนาอับราฮัมหลัก
ท้ังสาม (ศาสนายูดาย ศาสนาคริสต และศาสนาอิสลาม) โดยชาวครสิตตองการฟم�นฟูการ



 

 

เขาถึงท่ีศักดิ์สิทธ์ิในและใกลเยรูซาเล็มปราสาทเครัคแหงน้ีสรางในศตวรรษที่ 12 ป ค.ศ. 
1115 โดย King Baldwin ท่ี 1 แหงเยรูซาเลม เพ่ือเปนจุดยุทธศาสตรในการควบคุมกอง
คาราวานในเสนทางการคาขายท่ีเช่ือกับประเทศอียิปตไปยังกรงุดามัสกัส ประเทศซีเรีย โดย
ตัวปราสาทสรางดวยหิน กําแพงทรงส่ีเหลี่ยมผืนผา หลังคาโคงยาว แลวก็เจาะรองแสงเล็กๆ 
ลักษณะแบบน้ีทําใหงายตอการป�องกันศัตรูปจจุบันสถานท่ีแหงน้ียังคงเหลือโครงสรางที่
สมบูรณ การแวะเยี่ยมชมท่ีน่ี ทําใหเราไดเห็นมุมมองของการทําสงครามสมัยประวัติศาสตร 
(ครูเสด)  
 
 
 

  
 
 

หลังจากน้ันนําทุกทานเดินทางสูอควาบา (ใชเวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง 30 นาที ) 
ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก  

*** หมายเหตุ สําหรับทานใดที่จะลงเลนน้ํา ดําน้ําดูปะการัง นําเส้ือผาของใชสวนตัวไป
เปล่ียนท่ีหองน้ําของเรือ พรุงน้ีดวย ** 
  นําทานเขาพักโรงแรม ระดับ 5 ดาว MOEVENPICK RESORT 

RESIDENCES@AQABA หรือเทียบเทา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันท่ีสาม (B/L/D) อควาบา – BOAT CRUISE - วาดิรัม (WADI RUM CAMP) – JEEP 
TOUR  -วาดิรัม 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

นําทานเดินทางเขาสูเมืองอาคาบา ซึ่งเปนเมืองทา และเมืองทองเท่ียวตากอากาศท่ีสําคัญ
ของประเทศจอรแดน เปนเมืองแหงเดียวของประเทศจอรแดนท่ีถูกประกาศใหเปนเมือง
ปลอดภาษ ีมีประชากรอาศัยราว 70,000 คน ต้ังอยูใกลๆ กับฉนวนกาซาฝم�งตรงขาม คือ
อิสราเอล โดยมีทะเลแดงค่ัน เปนเมืองคอนขางทันสมัยแตก็มีวัฒนธรรมของจอรแดนมาก
พอสมควร และมีส่ิงที่นาสนใจ คือ เสาธงสูงท่ีสุดในโลกซึ่งไดรับการบันทึกไวใน Guinness 
Book of World Records ดวย 
จากน้ัน นําทาน ลงเรือทองกระจก (GLASS BOAT) เลนน้ําตามอัธยาศัย (ใชเวลาประมาณ 

3 – 4 ช่ัวโมง)  
 
 
 
 
 

น้ําทะเลท่ีน่ีใสมาก แตดวยความลึกและการมองผานกระจกหนาจึงทําใหดูปะการังและซาก
เรือไมคอยชัดมาก นําทานแลนสูจุดที่ชมปะการัง ลึกแคประมาณ  5 -6 เมตร สวนจุดเรือจม
ลึกประมาณ 27 เมตร ปะการังโดยสวนใหญไมคอยมีสีสรร  สัตวทะเล  เชน ปลาสิงโต ปลา
นกแกว Goby fish ปลิงทะเล หอยเมน  และยังเปนแหลงดําน้ําลึกท่ีมีช่ือเสียง ทะเลท่ีมี
นานน้ําครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ ประเทศจอรแดน, อิสราเอล, อิยิปตและ 
ซาอุดิอาระเบีย ชมความใสของน้ําทะเล, ปะการัง, ปลาทะเลหลากชนิด, เมนทะเล, 
แมงกะพรุน ฯลฯ (ทะเลแดงเปนทะเลแหงประวัติสาสตร ท่ีไดมีการกลาวขานในพระคัมภีร
ของศาสนาคริสตวาทะเลแหงน้ีเปนสถานท่ีโมเสสไดทําอัศจรรยโดยการชูไมเทาแหวกทะเล
แดงเปนทางเดินพาชาวอิสราเอลหนีใหรอดพนจากการตามลาของทหารอิยิปต เพ่ือจับไป
เปนทาสของอียิปตและจุดมุงหมายเพ่ือเดินทางไปสูแผนดินแหงพันธะสัญญาท่ีพระเปนเจา
ทรงมอบใหกับชาวอิสราเอล  
น่ันคือก็คือกรุงเยรูซาเลมในปจจุบัน)  
 



 

 

 
 

 
 
   
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน BBQ บนเรือ   

อาหารเท่ียงแบบบุฟเฟ�ตบนเรือ มีท้ังปลา ไก และแกะบารบีคิว ทานกับผักสลัดและแป�งโรตี 
 
 
 
 
 

หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง 
40 นาที ทะเลทรายแหงน้ีในอดีตเปนเสนทางคาราวานจากประเทศซาอุฯเดินทางไปยัง
ประเทศซีเรียและปาเสลไตน (เคยเปนท่ีอยูอาศัยของชาวนาบาเทียนกอนท่ีจะยายถิ่นฐานไป
สรางอาณาจักรอันยิ่งใหญที่เมืองเพตรา) ในศึกสงครามอาหรับรีโวลทระหวางป ค.ศ. 1916- 
1918 ทะเลทราย แหงน้ีไดถูกใชเปนฐานบัญชาการในการรบของนายทหารชาวอังกฤษ ทีอี 
ลอวเรนซ และ เจาชายไฟซาล ผูนําแหง ชาวอาหรับรวมรบกันขับไลพวกออตโตมันที่เขามา
รุกรานเพ่ือครอบครองดินแดน และตอมายังไดถูกใชเปน สถานท่ีจริงในการถายทําภาพยนต
ฮอลลีวูดอันยิ่งใหญในอดีตเร่ือง “LAWRENCE OF ARABIA”(และในป ค.ศ.1963 
สามารถกวาดรางวัลออสการไดถึง 7 รางวัล และรางวัลจากสถาบันอ่ืนๆ มากกวา 30 
รางวัล นําแสดงโดย PETER TOOLE OMAR SHARIF ผานชมเต็นทชาวเบดูอินท่ีอาศัย
อยูในทะเลทราย เล้ียงแพะเปนอาชีพ ฯลฯ  
นําทาน น่ังรถกระบะเปดหลังคารับบรรยาอากาศทองทะเลทรายท่ีถูกกลาวขานวาสวยงาม
ท่ีสุดของโลกแหงหน่ีง ดวยเม็ดทรายละเอียดสีสมอมแดงอันเงียบสงบที่กวางใหญไพศาล (สี
ของเม็ดทราบน้ันปรับเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย) 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

เขาไปจนถึงจุดพักแคมป�สําหรับคืนน้ี ใหทานไดชมพระอาทิตยลับขอบฟ�าจนกระทั้งตกดิน 
นอนดูทะเลดาวนับลานๆดวงในทะเลทรายแหงน้ี  

ค่ํา  บริการอาหารม้ือค่ํากลางทะเลทรายในแคมป�ของชาวเบดูอิน 
 นําทานเขาสูท่ีพัก CAMP กลางทะเลทราย WADI RUM 

 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
วันท่ีส่ี   (B/L/D)  วาดิรัม (WADI RUM) – เพตรา PETRA 
 

*** ทุกทานสามารถ ต่ืนเชา ออกมาดูพระอาทิตยขึ้น จิ๊บชารอนๆ หรือกาแฟยามเชา ถายรูป
เก็บบรรยากาศ  เดิน 

ชมบรรยากาศในแคมป� ด่ืมด่ํากับวาดิรัมกอน ท่ีเราจะอําลาสูเพตรา ในภาคบาย   *** 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของแคมป�ท่ีพัก 

เก็บสถานท่ีในวาดิรัมตอจากเม่ือคืน 
นําทานทองทะเลทรายตอไปยังภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนแกะสลักกอน ประวัติศาสตร ท่ีเปน
ภาพแกะสลักของชาวนาบาเทียนท่ีแสดงถึงเร่ืองราวในชีวติประจําวนัตางๆ และรูปภาพตาง 



 

 

ๆ ผานชมเต็นทชาวเบดูอินท่ีอาศัยอยูในทะเลทราย เล้ียงแพะเปนอาชีพ ฯลฯ  
ชมน้ําพุแหงลอวเรนซ สถานท่ีในอดีตนายทหาร ทีอี ลอวเรนซ ทหารชาวอังกฤษใชเปน
สถานท่ีพักและคิดแผนการสูรบกันพวกออตโตมัน (เปนธรรมเนียมปฏบัิติในการใหทิปทานละ 
2 USD แกคนขับรถ) 

 
 
 
 
 
 
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน  ณ  รานอาหาร 

นําทานเดินทาง สูนครสีชมพู เมืองหลวงของอาณาจักร แหงดินแดนที่ถูกลืม (PETRA) 
นครเปตรา คือนครหนิแกะสลักโบราณ ท่ีถูกซอนตัวอยางลึกลับในหุบเขาวาดี มูซา (WADI 
MUSA) หุบเขาท่ีต้ังอยูระหวางทะเลสาบเดดซี กับ ทะเลอัคบาร ในประเทศจอรแดน นคร
แหงน้ีแตเดิมน้ัน เปนนครแหงการคาขนาดใหญ ท่ีถูกสรางขึ้นมาโดยชนเผาพ้ืนเมือง นาบี
เทียน ท่ีร่ํารวยมาจากการเปนผูคุมกัน คาราวานสินคา ตอมาเสนทาง ทางการคา ไดถูก
เปล่ียนไปเปนทางทะเล มีประวัติศาสตรอันยาวนานหลายพันป และเปนถิ่นท่ีอยูอาศัยท้ังชาว
อีโดไมทจวบจนกระท่ังถึงยุครุงเรืองเฟم�องฟูในการเขามาครอบครองดินแดนของชาวอาหรับ
เผาเรรอนนาบาเทียนในชวงระหวาง 100 ป กอนคริสตกาล – ป ค.ศ 100และไดเขามา
สรางอาณาจักร, บานเมือง ฯลฯ จนกระท่ังในปค.ศ. 106 นครแหงน้ีตกอยูภายใตการ
ปกครองของอาณาจักรโรมันท่ีนําโดย กษตัรยิทราจัน และไดผนึกเมืองแหงน้ีใหเปนหน่ึงใน
อาณาจักรโรมันแหงแหลมอาระเบียตะวันออก ทําใหนครแหงน้ีถูกละท้ิงเปนเวลานานกวา 
700 ป และไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโกป ค.ศ. 1985 1 ใน 7 
ส่ิงมหัศจรรยของแหงโลกใหม จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับลานท่ัวโลกในวัน
มหัศจรรย 07/ 07/ 07)  

 
 
 

 
 



 

 

(ทุกทานสามารถขี่มาภายในเสนทางท่ีมาเดินในเพตราได ซ่ึงรวมอยูในคาบัตรแลว เพียงแต
ตองจายคาทิปแกคนจูงมา ทานละ 5 USD ตอทาน /ตอเที่ยว หรือแลวแตการตอรองราคา 
กับคนจงูมา  
กรณีอยากขี่ลา, ขี่อูฐ, รถมาลาก ฯลฯ สอบถามโดยตรงตอเจาหนาท่ีหรือสอบถามท่ีหัวหนา
ทัวร)  
ระยะทางท่ีเดินเขาไปในเพตรา ประมาณ  800 เมตร บนถนนทรายเพ่ือตรงเขาสูหนาเมือง
พรอมชมทัศนียภาพรอบขางที่เปนภูเขาท้ังสองฝم�ง ธารน้ํา คลังสมบัติ ภูเขาทั้งสองฝم�งท่ีมี
รูปรางหนาตาตางกันออกไป 
นําทานเดินเทาเขาสูถนนเขาเมือง THE SIQ เปนชองทางเดินที่ขนาบสองฝم�งดวยหนาผา 
กวา 1.5 กิโลเมตรท่ีเกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน้ําเม่ือหลายลาน
ปกอน สวนใหญทางเดินรมๆ สบายๆ (ทางเดินคอนขางลาดลง ไมเหน่ือย ระหวางทางก็มี
มุมสวยๆ ใหเก็บภาพเร่ือยๆ และมีบรรดาคนมาขายของที่ระลึก เดินชมความสวยงามของ
ผาหินสีชมพูสูงชันทั้ง 2 ขางคลายกับแคนยอนนอย ๆ และ ส่ิงกอสราง รูปปم�นแกะสลัก 
ตางๆ 
 

 
 
 
 

 
มหาวิหารศักดิ์สิทธ์ิ เอล-คาซเนท (EL-KHAZNEH / TREASURY)สันนิษฐานวาจะสราง
ในราวศตวรรษที่1-2 โดยผูปกครองเมืองในเวลาน้ันเปนวิหารที่แกะสลักโดยเจาะเขาไปใน
ภูเขาสีชมพูท้ังลูก มีความสูง 40 เมตร และมีความกวาง 28 เมตร วิหารแหงน้ีไดถูก
ออกแบบโดยไดรับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเขาดวยกัน เชน อิยิปต, กรีก, นาบาเทียน 
ฯลฯ ภายในประกอบดวย 3 หอง คือ หองโถงใหญตรงกลางและหองเล็กทางดานซายและ
ขวาเดิมทีถูกเช่ือวาเปนที่เก็บขุมทรัพยสมบัติของฟาโรหอิยิปต  
ชมโรงละครโรมัน (ROMANTHEATRE)ท่ีแกะสลักจากภเูขาโดยมีแนวราบท่ีน่ังเทากันและมี
ความสมดุลไดอยางนาท่ึง สันนิษฐานเดิมทีสรางโดยชาวนาบาเทียนตอมาในสมัยท่ีโรมันเขา
มาปกครองไดตอเติมและสรางเพ่ิมเติม มีท่ีน่ัง 32 แถว จุผูชมไดประมาณ 3,000 คน / 



 

 

อิสระในการเดินชมและถายรูปนําทานเดินทางกลับสูโรงแรมท่ีพัก (เตรียมกระเป�าเส้ือผาเล็ก
ไวสําหรับไปเลนทะเล เดดซี ในวันพรุงน้ี) 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก  
 นําทานเขาพักโรงแรม ระดับ 5 ดาว HYATT ZAMAN HOTEL&RESORT@PETRA 

หรือเทียบเทา 
 
 

 
 
 
 
 
 
วันท่ีหา  (B/L/D)   เพตรา - DEAD SEA -  อัมมาน 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

อําลาเพตรา ยามเชา หลังจากรับประทานอาหารเชาแลว พาทุกทานเดินทางเขาสูเดดซี 
(ออกเดินทางจากเพตรา สูเดดซี ใชระยะเวลากับเดินทาง 3 ช่ัวโมง 50 นาที)  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ�ต INTERNATIONAL) 
ทานเดินทางสูทะเลเดดซ ีทะเลท่ีถูกบันทึกลงในหนังสือ กินเนสส วาเปนจุดท่ีต่ําท่ีสุดในโลก 
ต่ํากวาระดับน้ําทะเลถงึ 400 เมตร และ มีความเค็มท่ีสุดในโลกมากกวา 20 เปอรเซนต
ของน้ําทะเลท่ัวไป ทําใหไมมีส่ิงมีชีวิตใดเลยอาศัยอยูไดในทองทะเลแหงน้ี  เชิญทานอิสระใน
การลงเลนน้ําทะเลและพิสูจน ความจริงวาทานลอยตัวไดจริงหรือไม (การลงเลนน้ําในทะเล
น้ันมีวิธีขั้นตอนการลงเลน และขอควรระวังตางๆ ควรฟงคําแนะนําจากมัคคุเทศกทองถิ่น
และหัวหนาทัวร) **** เต็มอ่ิม มีเวลาเลนน้ํา   2 – 3  ช่ัวโมง **** 

 
 
 
 
 



 

 

เดินทางกลับสู อัมมาน  (ใชเวลาเดินทาง ประมาณ 1 ช่ัวโมง) 
ระหวางทางแวะซื้อผลิตภัณฑท่ีทําจากเดดซ ีเชน โคลนพอกตัว พอกหนา สบู และสินคาอ่ืนท่ี
ทําจากเดดซีอีกมากมาย จากน้ันเดินทางตอสูกรุงอัมมาน 
 

 
 
 

 
 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก  
 นําทานเขาพักโรงแรม HOLIDAY INN HOTEL @AMMAN ระดับ 5 ดาว หรือ

เทียบเทา  
 
 
 
 
 

 
 
วันท่ีหก (B/L/D)    อัมมาน – อัจลุน -เจอราช – สนามบิน 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางไปยังเมืองอัจลุน (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
)  
อยูทางดานเหนือของเมืองเจอราชไปเล็กนอยเมืองที่ต้ังอยูบนภูเขาสูงที่หอมลอมไปดวยป�า
ตนสนและตนมะกอก  
ชมปราสาทแหงเมืองอัจลุนถูกสรางโดยพวกนักรบมสุลิม ในป ค.ศ. 1184 -1185 ใชเปน
ป�อมทหารในการตอสูรบกบัพวกนักรบครูเสด และในป ค.ศ. 1260 ถูกเขาทําลายโดย
กองทัพมองโกลส  
 



 

 

 
 

 
 

 
ชมนครเจอราช(JERASH)หรือเมืองพันเสาเปนอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอัน
ยิ่งใหญของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานวาเมืองน้ีนาจะถูกสรางในราว 200 – 100 ปกอน
คริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแหงน้ีช่ือวา ในป ค.ศ. 749 นครแหงน้ีไดถูกแผนดินไหวครัง้
ใหญทําลาย และถูกฝงกลบโดยทรายหลังจากน้ันก็ไดสูญหายไปเปนนับพันป ชมซุมประตู
กษัตรยเฮเดรียนและสนามแขงมาฮิปโปโดรม นําทานเดินเขาประตูทางทิศใตชม โอวัล
พลาซา สถานท่ีชุมนุม พบปะ สังสรรคของชาวเมือง, วิหารเทพซีอุสฯลฯโรงละครทางทิศ
ใต(สรางในราวป ค.ศ. 90-92) จุผูชมไดถึง 3,000 คน  
มีจุดเสียงสะทอนตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกับความอัศจรรย เพียงพูดเบา ๆ ก็จะมี
เสียงสะทอนกองเขามาในหูของเรา ชมวิหารเทพีอารเทมิส เปนเทพีประจําเมืองเจอราช 
สรางในราวป ค.ศ. 150 สรางขึ้นเพ่ือใชเปนสถานท่ีสําหรับทําพิธีบวงสรวง และบูชายัญตอ
เทพีองคน้ี แบงเปน 3 ชั้น คือ ช้ันนอก ช้ันกลาง ช้ันใน 

 
 
 
 

 
 

นําทานเดินเขาสูถนนคารโด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักท่ีใชเขา-ออกเมืองแหงน้ี บน
ถนนน้ันยังมีร้ิวรอยทางของลอรถมา, ฝาทอระบายน้ํา, ซุมโคมไฟ, บอน้ําด่ืมของมา ชมน้ําพุ
ใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สรางในราวป ค.ศ. 191 เพ่ืออุทิศแดเทพธิดาแหงขุนเขา ซึ่ง
เปนท่ีนับถือของชาวเมืองแหงน้ี มีท่ีพนน้ําเปนรูปหัวสิงโตทั้งเจ็ด และตกแตงดวยเทพตางๆ 
ประจําซุมดานบนของน้ําพุฯลฯ 
 
 



 

 

  
 
  
  
  
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน  ณ  รานอาหารทองถิ่น 
 
 
 
 
 

 
หลังจากน้ันอิสระ ชอปปم�ง หาง CITY MALL- CARREFOUR เปน 2 หางใหญติดกัน มี
ของแบรนดเนมใหเลือกสรร 

 
 
 
 
 
 
ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ รานอาหารจีน 

นําทุกทานอําลา จอรแดน เดินทางสูสนามบิน CHECK IN GROUP  
สูสนามบินนานาชาติ (AMM อัมมาน ควีน อาเลีย QUEEN ALIA)  
(โดยจะมีเจาหนาท่ี VISA เม่ือตอนขามา อํานวยความสะดวกแตทาน) 
 

วันท่ีเจ็ด (-/-/-)   สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
02.10 น.ออกเดินทางกลับสู ประเทศไทย ดวยสายการบิน ROYAL JORDANNIAN เท่ียวบิน
ท่ี RJ182 
15.15 น. เดินทางกลับ ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ดวยความสวัสดิภาพและความประทับใจ มิรูลืม  



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ราคาผูใหญ  
(พักหองละ 
2-3 ทาน) 

ราคาเด็กเสริม
เตียง 
(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง  
(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเด่ียวจาย
เพ่ิม 

17 - 23 ต.ค. 62 
22 – 28 ต.ค.62 67,999 66,999 65,999 12,000 
27 ธ.ค. – 02 ม.ค.63 
30 ธ.ค. – 05 ม.ค.63 69,999 68,999 67,999 12,000 
 
เงื่อนไขในการจองทัวร 
งวดท่ี 1 : สํารองที่น่ังจาย 20, 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 
หรือ เรียกเก็บคาทัวรเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมในทริปเดินทางและจํานวนผูเดินทางตอนน้ันๆ 
หากกรณีผูรวมเดินทางในคณะ ไมยินดีจายเพ่ิม คณะทัวรน้ัน จําเปนตองยกเลิกเดินทาง  
 
กรณียกเลิก 
 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง ณ วันน้ัน ท่ีไมสามารถ คืนเงิน
ได (ตัวอยางเชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท้ังหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บรษิัทจะ
ทําเร่ืองยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพ่ือใหพิจารณาอีกครั้ง 
ท้ังน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซ่ึงไมสามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินไดท้ังหมด



 

 

หรือบางสวน หรือไมไดเลย เพราะข้ึนอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและ
ในทุกๆบริการอ่ืนๆเปนสําคัญ 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม  

 
คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับโดยสายการแหงชาติ โรยัลจอรแดนเน่ียล ช้ันประหยดั  
คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง  
คาท่ีพักหองละ 2 ทาน เปนเตียง TWIN ROOM  ตามที่ระบุในรายการหรือระดบัเดียวกัน  
รวมท้ังสิ้น 3 คืน โรงแรม + 1 นอนแคมป� 
คาอาหารทุกม้ือที่ระบุตามรายการ 
คาบัตรเขาชมสถานท่ีและการแสดงทุกแหงท่ีระบุตามรายการ 
คาวีซาประเทศจอรแดน   
คาบริการนําทัวรโดยมัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรผูมีประสบการณ 
คายกขนกระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบ (น้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม) 
คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาล 500,000 
บาท (หมายเหตุ: คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุนอยกวา 2 ป และ ผูใหญอายุมากกวา 
70 ป ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสัญญาฯ) 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
คาจัดทําหนังสือเดินทาง 
ภาษีตาง ๆ เชน ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% ฯลฯ 
คาเชาผาเช็ดตัวและคาเชาตูล็อคเกอร ท่ีโรงแรม เดดซี รีสอรท แอนด สปา 
คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ ท่ีไมไดระบุ
ไวในรายการ 
คาอาหารและเครื่องด่ืมส่ังพเิศษ 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 5 USD แลวแตตอรอง / เท่ียว / ทาน 
คาทิปคนขบัรถท่ีทะเลทรายวาดิรัม ทานละ 2 USD / เท่ียว / ทาน 

 
หมายเหตุ 
 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยาง
นอย 15 ทาน  ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
บรษิัทฯ 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 คาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋ 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** 


