
 

 

รหัสทัวร PVC1901952 

ทัวรจอรแดน THE PERFECT IN JORDAN 7 วัน 4 คืน (EK) 
นครเจอราชชมนครเจอราช / ซุมประตูกษัตรยเฮเดรียน / สนามแขงมาฮิปโปโดรม /  
วิหารเทพีอารเทมิส / ถนนคารโด / ชมปราสาทแหงเมืองอัจลุน /  
มหาวิหารศักด์ิสิทธิ์ เอล-คาซเนท / ชมเมืองเพตรา / ชมโรงละครโรมัน (ROMANTHEATRE)   
ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) / ชมน้ําพุแหงลอวเรนซ / เรือทองกระจก (GLASS BOAT)  
ปราสาทครูเสดโชบัค / AL KARAK CASTLE / ทะเลเดดซี / DESERT CASERT   
ชมป�อมปราการแหงกรุงอัมมาน / โรละครโรมัน / พระราชวังเกาอุมเมยาด 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก (-/-/-) สนามบินสุวรรณภูมิ  

22.30 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคาร ผูโดยสารขาออก 
ประตูที ่8 เคานเตอร T สายการบิน เอมิเรสต EK สายการบินช้ันนําหรูหราระดับ
โลก โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกเร่ือง
เอกสารและสัมภาระ 

 
วันที่สอง (-/-/D) กรุงเทพ – ดูไบ - อัมมาน  

01.35 น. เหินฟ�าสู ดูไบ โดยสายการบิน EMIRATES เท่ียวบินที่ EK385 AIRBUS 
A380  
   (บริการอาหารบนเคร่ือง ใชเวลาบิน 6.30 ช่ัวโมง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04.45 น.เดินทางถึงกรุงดูไบ รอเปล่ียนเคร่ือง  
07.30 น.ออกเดินทางสูกรุงอัมมาน  โดยสายการบิน EMIRATES เท่ียวบินที่ EK901 

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 55 นาที )  
09.35 น.คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอรแดน  

หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมือแลว จะมีเจาหนาท่ีดาน  VISA มาคอยอํานวยความสะดวก
แกคณะทัวร  

(เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 5  ช่ัวโมง) 



 

 

หลังจากรับสัมภาระเรียบรอยแลว ออกจากประตูไป ทางดานซายมือ ทานสามารถแลก
เงิน,ซื้อSIM INTERNET ไดเลย 

ราคา ณวันท่ี 6 JUN 18 ลาสุด // ราคาข้ึนอยูกับ GB ความแรงของเน็ต 
-INTERNET BUNDLE  6GB = 17 USD , 12GB = 19 USD , 18GB = 22 USD  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  รานอาหาร 
นําทานเดินทางสูนครเจอราชชมนครเจอราช(JERASH)หรือเมืองพันเสาเปนอดีต 1 ใน 
10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันย่ิงใหญของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานวาเมืองน้ีนาจะถูก
สรางในราว 200 – 100 ปกอนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแหงน้ีช่ือวา ในป ค.ศ. 
749 นครแหงน้ีไดถูกแผนดินไหวคร้ังใหญทําลาย และถูกฝงกลบโดยทรายหลังจากน้ันก็
ไดสูญหายไปเปนนับพันป  
 
 
 
 
 
 

 
 
ชมซุมประตูกษัตรยเฮเดรียนและสนามแขงมาฮิปโปโดรม นําทานเดินเขาประตูทางทิศใต
ชม โอวัลพลาซา สถานที่ชุมนุม พบปะ สังสรรคของชาวเมือง, วิหารเทพซีอุสฯลฯโรง
ละครทางทิศใต(สรางในราวป ค.ศ. 90-92) จุผูชมไดถึง 3,000 คน มีจุดเสียงสะทอน
ตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกับความอัศจรรย เพียงพูดเบา ๆ ก็จะมีเสียงสะทอนกอง
เขามาในหูของเรา ชมวิหารเทพีอารเทมิส เปนเทพีประจําเมืองเจอราช สรางในราวป 
ค.ศ. 150 สรางข้ึนเพ่ือใชเปนสถานที่สําหรับทําพิธีบวงสรวง และบูชายัญตอเทพีองคน้ี 
แบงเปน 3 ช้ัน คือ ช้ันนอก ช้ันกลาง ช้ันใน 

 
 
 
 
 
 



 

 

นําทานเดินเขาสูถนนคารโด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักที่ใชเขา-ออกเมืองแหงน้ี 
บนถนนน้ันยังมีร้ิวรอยทางของลอรถมา, ฝาทอระบายน้ํา, ซุมโคมไฟ, บอน้ําด่ืมของมา 
ชมน้ําพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สรางในราวป ค.ศ. 191 เพ่ืออุทิศแดเทพธิดา
แหงขุนเขา ซ่ึงเปนที่นับถือของชาวเมืองแหงน้ี มีท่ีพนน้ําเปนรูปหัวสิงโตทั้งเจ็ด และ
ตกแตงดวยเทพตางๆ ประจําซุมดานบนของน้ําพุฯลฯ 
จากน้ันนําทานเดินทางไปยังเมืองอัจลุน อยูทางดานเหนือของเมืองเจอราชไปเล็กนอย

เมืองที่ต้ังอยูบนภูเขาสู 
ท่ีหอมลอมไปดวยป�าตนสนและตนมะกอก ชมปราสาทแหงเมืองอัจลุนถูกสรางโดยพวก

นักรบมุสลิม ในป ค.ศ. 
1184 -1185 ใชเปนป�อมทหารในการตอสูรบกับพวกนักรบครูเสด และในป ค.ศ. 1260 

ถูกเขาทําลายโดย 
กองทัพมองโกลส  
 
 
 
 
 
 
ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูเมืองเพตรา 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา  ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานเขาพักโรงแรม ระดับ 4 ดาว PETRA PANORAMA HOTEL@ PETRA 

หรือเทียบเทา 
 
วันที่สาม (B/L/D) เพตรา -วาดิรัม- JEEP TOUR - AQABA                       

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทาน ชมเมืองเพตรา (ไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโกป ค.ศ. 
1985 และ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของแหงโลกใหม จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคล
นับลานท่ัวโลกในวันมหัศจรรย 07/ 07/ 07)  
เมืองเพตรา มหานครสีดอกกุหลาบที่ซอนตัวอยูในหุบเขาแหงโมเสส (WADI MUSA) 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

มีประวัติศาสตรอันยาวนานหลายพันปเคยเปนถ่ินท่ีอยูอาศัยท้ังชาวอีโดไมทจวบจนกระท่ัง
ถึงยุครุงเรืองเฟم�องฟูในการเขามาครอบครองดินแดนของชาวอาหรับเผาเรรอน นาบา
เทียนในชวงระหวาง 100 ป กอนคริสตกาล และไดเขามาสรางอาณาจักร, บานเมือง 
ฯลฯ จนกระทั่งในปค.ศ. 106 นครแหงน้ีตกอยูภายใตการปกครองของอาณาจักรโรมันที่
นําโดยกษัตริยทราจันและไดผนึกเมืองแหงน้ีใหเปนหน่ึงในอาณาจักรโรมันแหงแหลม
อาระเบียตะวันออก นครเพตราถึงคราวลมสลายเม่ือหมดยุคของอาณาจักรโรมันทําให
ชาวเมืองน้ันละท้ิงบานเมืองจากกันไปหมดทิ้งใหเมืองแหงน้ีรกรางไปพรอมกับการ
พังทลายของเมืองหลังจากเกิดแผนดินไหวหลายคร้ังจนสูญหายนับพันปจวบจนในป ค.ศ. 
1812 นักสํารวจเสนทางชาวสวิส นายโจฮันนลุดวิกเบิรกฮาดทไดคนพบนครศิลาแหงน้ี 
และนําไปเขียนในหนังสือช่ือ  
TRAVEL IN SYRIA จนทําใหเร่ิมเปนที่รูจักกันอยาแพรหลายจนถึงปจจุบัน (ทุกทาน
สามารถข่ีมาภายในเสนทางที่มาเดินในเพตราได ซึ่งรวมอยูในคาบัตรแลว เพียงแตตอง
จายคาทิปแกคนจูงมา ทานละ 5 USD ตอทาน /ตอเท่ียว หรือแลวแตการตอรองราคา 
กับคนจูงมากรณีอยากข่ีลา, ข่ีอูฐ, รถมาลาก ฯลฯ สอบถามโดยตรงตอเจาหนาท่ีหรือ
สอบถามท่ีหัวหนาทัวร) ระยะทางท่ีเดินเขาไปในเพตรา ประมาณ  800 เมตร บนถนน
ทรายเพ่ือตรงเขาสูหนาเมืองพรอมชมทัศนียภาพรอบขางท่ีเปนภูเขาท้ังสองฝم�ง ธารน้ํา 
คลังสมบัติ ภูเขาท้ังสองฝم�งที่มีรูปรางหนาตาตางกันออกไป 
นําทานเดินเทาเขาสูถนนเขาเมือง THE SIQ เปนชองทางเดินท่ีขนาบสองฝم�งดวยหนาผา 
กวา 1.5 กิโลเมตรที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน้ําเม่ือหลาย



 

 

ลานปกอน สวนใหญทางเดินรมๆ สบายๆ (ทางเดินคอนขางลาดลง ไมเหน่ือย ระหวาง
ทางก็มีมุมสวยๆ ใหเก็บภาพเร่ือยๆ และมีบรรดาคนมาขายของท่ีระลึก เดินชมความ
สวยงามของผาหินสีชมพูสูงชันทั้ง 2 ขางคลายกับแคนยอนนอย ๆ และ ส่ิงกอสราง รูป
ปم�นแกะสลัก ตางๆ 
มหาวิหารศักด์ิสิทธิ์ เอล-คาซเนท (EL-KHAZNEH / TREASURY) สันนิษฐานวาจะ
สรางในราวศตวรรษที ่
1-2 โดยผูปกครองเมืองในเวลาน้ันเปนวิหารที่แกะสลักโดยเจาะเขาไปในภูเขาสีชมพูท้ัง
ลูก มีความสูง 40 เมตร และมีความกวาง 28 เมตร วิหารแหงน้ีไดถูกออกแบบโดยไดรับ
อิทธิพลศิลปะของหลายชาติเขาดวยกัน เชน อิยิปต, กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายใน
ประกอบดวย 3 หอง คือ หองโถงใหญตรงกลางและหองเล็กทางดานซายและขวาเดิมที
ถูกเช่ือวาเปนที่เก็บขุมทรัพยสมบัติของฟาโรหอิยิปต    
ชมโรงละครโรมัน (ROMANTHEATRE)ท่ีแกะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบที่น่ังเทากัน
และมีความสมดุลไดอยางนาทึ่ง สันนิษฐานเดิมทีสรางโดยชาวนาบาเทียนตอมาในสมัยที่
โรมันเขามาปกครองไดตอเติมและสรางเพ่ิมเติม มีที่น่ัง 32 แถว จุผูชมไดประมาณ 
3,000 คน /อิสระในการเดินชมและถายรูปภายในเมืองเพตรา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ รานอาหาร 
หลังรับประทานอาหารแลว นําทานเดินทางสู ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ใชเวลา 

1 ช่ัวโมง 30 นาทีในการ 
เดินทาง ทะเลทรายแหงน้ีในอดีตเปนเสนทางคาราวาน จากประเทศซาอุฯเดินทางไปยัง
ประเทศซีเรียและปาเสลไตน (เคยเปนที่อยูอาศัยของชาวนาบาเทียนกอนท่ีจะยายถ่ินฐาน
ไปสรางอาณาจักรอันย่ิงใหญที่เมืองเพตรา) ในศึกสงครามอาหรับรีโวลทระหวางปค.ศ. 
1916–1918 ทะเลทรายแหงน้ีไดถูกใชเปนฐานบัญชาการในการรบของนายทหารชาว
อังกฤษ ทีอี ลอวเรนซและเจาชายไฟซาล ผูนําแหงชาวอาหรับรวมรบกันขับไลพวกออตโต
มันที่เขามารุกรานเพ่ือครอบครองดินแดนและตอมายังไดถูกใชเปนสถานที่จริงในการถาย
ทําภาพยนตฮอลลีวูดอันยิ่งใหญในอดีตเร่ือง “LAWRENCE OF ARABIA”(และในป 
ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวัลออสการไดถึง 7 รางวัล และรางวัลจากสถาบันอ่ืนๆ 
มากกวา30 รางวัล นําแสดงโดย PETER O'TOOLE, OMAR SHARIF  
 



 

 

 

 

 

 

 

นําทานน่ังรถกระบะเปดหลังคารับบรรยาอากาศทองทะเลทราย ท่ีถูกกลาวขานวา
สวยงามท่ีสุดของโลกแหงหน่ีง ดวยเม็ดทรายละเอียดสีสมอมแดง อันเงียบสงบท่ีกวาง
ใหญไพศาล (สีของเม็ดทราบน้ันปรับเปล่ียนไปตามแสงของดวงอาทิตย) ชมน้ําพุแหง
ลอวเรนซ สถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอี ลอวเรนซ ทหารชาวอังกฤษใชเปนสถานที่พักและ
คิดแผนการสูรบกันพวกออตโตมัน  

 

 

 

 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ กลางทะเลทราย CAMP WADI RUM  

หลังจากมื้ออาหารอันแสนอรอยแลว นําทุกทาน กลับสูเมือง อควาบา ใชเวลาในการ
เดินทางประมาณ  50 นาที  
สูเมืองทาและเมืองทองเท่ียวตากอากาศที่สําคัญของประเทศจอรแดนเปนเมืองแหงเดียว
ของประเทศจอรแดนท่ีถูกประกาศใหเปนเมืองปลอดภาษีมีประชากรอาศัยราว 70,000 
คน 
 นําทานเขาพักโรงแรม CITY TOWER HOTEL@AQABA ระดับ 4 หรือเทียบเทา 

 

 



 

 

วันที่ส่ี  (B/L/D)   อควาบา AQABA – เรือทองกระจก –เครัคหรือโชบัค – อัมมาน     

เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทาง สูเมืองอควาบา เมืองทาและเมืองทองเที่ยวตากอากาศที่สําคัญของ
ประเทศจอรแดนเปนเมืองแหงเดียวของประเทศจอรแดนที่ถูกประกาศใหเปนเมืองปลอด
ภาษีมีประชากรอาศัยราว 70,000 คน 

นําทานลง เรือทองกระจก (GLASS BOAT) น้ําทะเลที่น่ีใสมาก แตดวยความลึกและ
การมองผานกระจกหนาจึงทําใหดูปะการังและซากเรือไมคอยชัดมาก นําทานแลนสูจุดที่
ชมปะการัง ลึกแคประมาณ  5 -6 เมตร สวนจุดเรือจมลึกประมาณ 27 เมตร ปะการัง
โดยสวนใหญไมคอยมีสีสรร  สัตวทะเล  เชน ปลาสิงโต ปลานกแกว Goby fish 
ปลิงทะเล หอยเมน  และยังเปนแหลงดําน้ําลึกที่มีช่ือเสียง ทะเลที่มีนานน้ําครอบคลุมถึง 
4 ประเทศ คือ ประเทศจอรแดน, อิสราเอล, อิยิปตและ ซาอุดิอาระเบีย ชมความใสของ
น้ําทะเล, ปะการัง, ปลาทะเลหลากชนิด, เมนทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ  
(ทะเลแดงเปนทะเลแหงประวัติสาสตร ท่ีไดมีการกลาวขานในพระคัมภีรของศาสนาคริสต
วาทะเลแหงน้ีเปนสถานที่โมเสสไดทําอัศจรรยโดยการชูไมเทาแหวกทะเลแดงเปนทางเดิน
พาชาวอิสราเอลหนีใหรอดพนจากการตามลาของทหารอิยิปต เพ่ือจับไปเปนทาสของ
อียิปตและจุดมุงหมายเพ่ือเดินทางไปสูแผนดินแหงพันธะสัญญาท่ีพระเปนเจาทรงมอบ
ใหกับชาวอิสราเอล น่ันคือก็คือกรุงเยรูซาเลมในปจจุบัน)  *** หมายเหตุ ทุกทานสามารถ 
ลงดําน้ําดูปะการังได เตรียมเส้ือไปเปล่ียนดวยนะคะ แตทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาพอากาศและ
กัปตันเรือ *** 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน BBQ บนเรือ  
 อาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ�ตบนเรือ มีทั้งปลา ไก และแกะบารบีคิว ทานกับผักสลัดและแป�ง
โรตี 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากอควาบาเดินทางสูเครัค ใชเวลาประมาณ 4 ช่ัวโมง ปราสาทเครัคจะปดประมาณ 5 
โมง  
เราจึงนําทานเท่ียวปราสาทครูเสดโชบัคแทน ซ่ึงมีความสําคัญและลักษณะปราสาท
คลายๆกัน แตทานจะเห็นบาน 
ใตถ้ําในสมัย 60 กวาปที่ผานมา บริเวณ น้ันๆ  
นําทานสู SHOUBAK ปราสาทครูเสดโชบัค หรือที่รูจักกันในพวกนักรบครูเสดช่ือ มอนท
รีลแหง ตะวันออก (MONTREAL) สรางข้ึนโดยกษัตรบอลดวินที่ 1 แหงเยรูซาเลม ในป 
ค.ศ. 1115 เพ่ือใชเปนป�อม ปราการควบคุมเสนทางกองคาราวานท่ีจะเดินทางจาก
ดามัสกัสไปอิยิปต ในอดีตเมืองแหงน้ีมีชาวคริสตอาศัยอยู ราว 6,000 คน และในป ค.ศ. 
1189 ไดถูกทําลายลงโดยนักรบมุสลิมภายใตการนําทัพของ ซาลาดิน (SALADIN) 
บริเวณขางลาง หรือเขาขางปราสาทโชบัค ทานสามารถมองเห็นบานชอง สภาพการอยู
ภายในถ่ําหลงเหลืออยู  
 
 
 
 

 
หมายเหตุ  กรณีที่ออกจากอควาบาไว และสามารถตีไปทันปราสาทเครัค เราจะนําทาน

เท่ียวเครัค 



 

 

ตามเดิม    จากน้ันนําทาน สูเมืองเครัค ซ่ึงต้ังอยูบนท่ีราบสูงขนาดใหญ ใหทานได
เพลิดเพลินกับทิวทัศนอันงดงามขางทางระหวางทางข้ึนสูเขา โดยเฉพาะบริเวณที่ถูกเรียก
ขานกันวาเปน “แกรนดแคนยอนแหงจอรแดน” "AL KARAK CASTLE’’”ปราสาทเครัค 
ต้ังอยูที่เมืองเครัค ทางตอนกลางของประเทศจอรแดน นับเปนปราสาทที่มีขนาดใหญแหง
หน่ึงในชวงยุคสงครามครูเสด จากประวัติศาสตรสงครามครูเสดเปนสงครามระหวางคริส
เตียนจากยุโรปและชาวมุสลิมซ่ึงยึดครองพ้ืนที่แถบน้ีรวมทั้งนครเยรูซาเล็ม นครศักด์ิสิทธ์ิ
และสัญลักษณของศาสนาอับราฮัมหลักท้ังสาม (ศาสนายูดาย ศาสนาคริสต และศาสนา
อิสลาม) โดยชาวคริสตตองการฟم�นฟูการเขาถึงที่ศักด์ิสิทธิ์ในและใกลเยรูซาเล็มปราสาท
เครัคแหงน้ีสรางในศตวรรษท่ี 12 ป ค.ศ. 1115 โดย King Baldwin ที่ 1 แหงเยรูซาเลม 
เพ่ือเปนจุดยุทธศาสตรในการควบคุมกองคาราวานในเสนทางการคาขายที่เช่ือกับประเทศ
อียิปตไปยังกรุงดามัสกัส ประเทศซีเรีย โดยตัวปราสาทสรางดวยหิน กําแพงทรง
ส่ีเหล่ียมผืนผา หลังคาโคงยาว แลวก็เจาะรองแสงเล็กๆ ลักษณะแบบน้ีทําใหงายตอการ
ป�องกันศัตรูปจจุบันสถานท่ีแหงน้ียังคงเหลือโครงสรางท่ีสมบูรณ การแวะเย่ียมชมที่น่ี ทํา
ใหเราไดเห็นมุมมองของการทําสงครามสมัยประวัติศาสตร (ครูเสด)  
 
 

 
 
 

นําทานเดินทางกลับ สูกรุงอัมมาน  
ค่ํา บริการอาหาร ณ โรงแรมท่ีพัก  

นําทานเขาพักโรงแรมระดับ 4 ดาว SADEEN AMMAN HOTEL @AMMAN หรือ
เทียบเทา 
 
วันที่หา (B/L/D) อัมมาน –มาดาบา –MOUNT NEBO - ทะเล Dead Sea           

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสูเมืองมาดาบา (ประมาณ 50 กิโลเมตร)  อดีตเสนทางสําคัญสมัยโรมัน 
ดินแดนอันศักด์ิสิทธิ์แหงเยรูซาเล็ม และเมืองแหงเร่ืองราวของโมเสสท่ีสําคัญทางหนา



 

 

ประวัติศาสตรของศาสนายูดา, คริสต และอิสลาม ยังเปนศูนยกลางที่ข้ึนช่ือเร่ืองการทํา
โมเสก เปนศิลปะการตกแตงดวยช้ินแกว, หิน, หรือกระเบ้ืองช้ินเล็กๆ ซ่ึงใชในการตกแตง
มหาวิหาร หรือในปจจุบันใชประยุกตในการตกแตงบานเรือนหรือ เมืองแหงโมเสก ชม 
โบสถกรีก-ออโธดอกซแหงเซนตจอรจ ถูกสรางในราวป ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน ชม
ภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธ์ิแหงเยรูซาเลม ตกแตงโดยโมเสกสีตางๆ ประมาณ 2.3  ลาน
ช้ินแสดงถึงพ้ืนที่ดินแดนศักด์ิสิทธ์ิตางๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอรเรเนียน, เยรูซาเลม, 
แมน้ําจอรแดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต ฯลฯ  

นําทานเดินทางสู ยอดเขาเมาทเนโบ MOUNT NEBO มีความสูง 817 เมตร จาก
ระดับน้ําทะเล เช่ือกันวาเปนสถานที่ฝงศพของโมเสส ผูนําชาวยิวสที่เดินทางจากอิยิปต
มายังเยรูซาเลม และเปนสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิที่สุดแหงหน่ึงของจอรแดน ที่แหงน้ีเปนสถานที่
สุดทายของโมเสส กอนจะช้ีทางใหผูสืบทอดนําพาผูคนไปยังดินแดนพันธสัญญา ใน
ประเทศอิสราเอลปจจุบัน เมื่อยืนอยูบนยอดเขาจะมองไปเห็นดินแดนแหงพันธะ
สัญญา THE PROMISED LAND  ท่ีโมเสสเคยเห็นบนยอดเขาน้ี และเปนท่ีจาริกแสวง
บุญของชาวคริสตมาแตโบราณ และโบสถบนยอดเขาไดถูกสรางข้ึนในปลายศตวรรษที่ส่ี
เพ่ือเปนการบงช้ีจุดที่คาดวาโมเสสเสียชีวิต   MOUNT NEBOยังเคยเปนสถานที่มาเยือน
ของสันตะปาปา ของศาสนาคริสต โดยสันตะปาปาจอหนปอลที่ 2 ไดมาแวะพํานักที่น่ี 
ระหวางการเดินทางไปเยือนดินแดนศักด์ิสิทธ์ิ และไดปลูกตนมะกอก สัญญลักษณของ
สันติภาพไวขางๆโบสถไบแซนไทนดวย 

 
 
 
 
 
 
 

ชมพิพิธภัณฑขนาดยอม ภายในเก็บส่ิงของตาง ๆ ที่ขุดพบภายในบริเวณน้ี พรอมทั้งมี
ภาพถายตาง ๆ ภาพถายท่ีสําคัญคือภาพท่ีโป�บ จอหน ปอลท่ี 2 เสด็จมาแสวงบุญที่น่ี
และไดประกาศใหเปนดินแดนศักด์ิสิทธ์ิ ในป ค.ศ. 2000ชมอนุสรณไมเทาศักด์ิสิทธแหง



 

 

โมเสส ออกแบบเปนลักษณะเปนไมเทาในรูปแบบไมกางเขน โดยอุทิศเปนสัญลักษณของ
โมเสส และพระเยซู   เชิญถายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวันที่ทองฟ�าแจมใส ทานสามารถ
มองเห็น แมน้ําจอรแดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ไดจากจุดน้ี
อยางชัดเจน  

 จากน้ันนําทานเดินทาง เดดซี  
เท่ียง     บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ�ต INTERNATIONAL) 
 จากน้ัน นําทานเดินทางสู ทะเลเดดซี (DEAD SEA) ทะเลสาบเดดซีต้ังอยูพรมแดน

ระหวางอิสราเอลและจอรแดน 
  เกิดจากน้ําท่ีไหลมาจากลําธารในจอรแดน มีสวนผสมของโซเดียมและแมกนีเซียม ทํา

ปฏิกิริยากับน้ําพุรอนที่อยู 
 ดานลางทะเลสาบ โดยมีความเค็ม มากกวาทะเลอ่ืนถึง 4 เทา มีความยาว 76 กิโลเมตร 

กวางถึง 18 กิโลเมตร มีจุดลึก 
 ท่ีสุดคือ 400 เมตร และอยูต่ํากวาระดับน้ําทะเล 417.5 เมตร นับเปนพ้ืนที่ท่ีอยูต่ํากวา

ระดับน้ําทะเลมากที่สุดในโลก 
 น้ําในทะเลเดดซีมีความหนาแนนมาก มีเกลือละลายในน้ําถึง 25% จึงทําใหวัตถุลอยเหนือ

น้ํา แมแตคนวายน้ําไมเปนก็ 
 ลอยตัวไดในเดดซีและถูกบันทึกลงในหนังสือ กินเนสส วา เปนจุดที่ต่ําที่สุดในโลก  

เชิญทาน อิสระในการลงเลนน้ําทะเลและพิสูจน ความจริงวาทานลอยตัวไดจริงหรือไม 
(การลงเลนน้ําในทะเลน้ันมีวิธีข้ันตอนการลงเลน และขอควรระวังตางๆ ควรฟงคําแนะนํา
จากมัคคุเทศกทองถ่ินและหัวหนาทัวร) 

 
 
 

 

 
ค่ํา บริการอาหาร ณ  โรงแรมที่พัก  

นําทานเขาพักโรงแรมระดับ 4 ดาว MOVENPICK RESORT&SPA DEAD SEA 
@DEADSEA  หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่หก (B/L/D) DEADSEA - AMMAN CITADEL – ROMANS THEATER - หาง 
CITY MALL-CARREFOUR  

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางเขา สูกรุงอัมมาน ระหวางทางแวะซ้ือผลิตภัณฑท่ีทําจากเดดซ ีเชน โคลน
พอกตัว พอกหนา สบู และสินคาอ่ืนที่ทําจากเดดซีอีกมากมาย จากน้ันเดินทางตอสูกรุง
อัมมาน 

 
 

 
 
 
 

นําทานเดินทางชมDESERT CASERT กลุมปราสาทในทะเลทราย (DESERT 
CASTLES) 1 ใน 2 มรดกโลกของประเทศจอรแดน สรางข้ึนเพ่ือใชในการพักของกอง
คาราวาน, ชมป�อมปราการกลางทะเลทราย ซ่ึงเปนตัวอยางของศิลปะและสถาปตยกรรม
แบบอิสลามยุคตน ๆ ท่ีสวยงาม มีการใชศิลปะโมเสก เฟรสโก การแกะสลักบนหินและ
พ้ืนปูน รวมท้ังภาพวาด ป�อมเหลาน้ีถูกใชเปนจุดพักของกองคาราวาน เพ่ือการเกษตร
และ เปนศูนยกลางการคา ใชกางเต็นทเพ่ือพักอาศัยและยังเปนปราการใหกับผูปกครอง
จากมณฑลท่ีหางไกล ใชควบคุมดูแลเผาเบดูอิน และยังเปนสถานบันเทิง และป�องกันศึก
สงครามครูเสด 

 
 
 
 
 
 

นําทาน ชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมาน เมืองหลวงท่ีต้ังอยูบนภูเขา7ลูกและมี
ประวัติศาสตรยาวนานมากกวา 6,000 ปผานชมยานเมืองเกา,เมืองใหม,ยานธุรกิจ
,ตลาดใจกลางเมือง,ยานคนรวย ฯลฯ  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน  
ชมป�อมปราการแหงกรุงอัมมาน (CITDAEL) ถูกสรางข้ึนเพ่ือเปนจุดสังเกตเหตุบาน 
การเมืองตางๆรอบเมืองเชิญอิสระถายรูปตรงจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของเมืองแหงน้ี โดยมี



 

 

ฉากหลังเปน โรละครโรมัน ROMANSTHEATER ที่มีขนาดใหญที่สุดในประเทศ
จอรแดนจุผูชมไดถึง 6,000 คน และตึกรามบานชองที่ต้ังอยูบนภูเขาสูงอันแปลกตาย่ิง
นักท่ีสันนิษฐานวานาจะถูกสรางข้ึนระหวางป ค.ศ. 161-180 ในสมัยโรมัน พระราชวังเกา
อุมเมยาด สรางข้ึนในประมาณป ค.ศ. 720 โดยผูนําชาวมุสลิม ของราชวงศ ในสมัย
มุสลิมไดเขามาปกครองประเทศจอรแดนซึ่งภายในประกอบหองทํางาน, หองรับแขกฯลฯ 
ผานชมพระราชวังของพระมหากษัตริย อับดุลลาหท่ีสอง (RAGHADAN PALACE),
ท่ีต้ังอยูบนภูเขามีทําเลท่ีสวยงามมากที่สุดในกรุงอัมมาน และมีทหารคอยเฝ�าดูแลตรวจ
ตราอยางเขมงวด  
 
 

 
 
 

ปลอยชอปปم�งตลาดพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย 
 
  
 
 
 
 
ค่ํา  บริการอาหารเย็น  ณ รานอาหาร  
19.00น.  นําทุกทานอําลา จอรแดน เดินทางสูสนามบิน CHECK IN GROUP   

  สูทาอากาศยานนานาชาติควีนอเลียอัมมาน AMM 
  (โดยจะมีเจาหนาที่ VISA เมื่อตอนขามาอํานวยความสะดวกแตทาน)  
 

วันที่เจ็ด (-/-/-) ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ               

02.05 น.ออกเดินทางสูสนามบินดูไบ  โดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบินที่ EK906 
 
 
 
 



 

 

06.05 น.เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง      
09.40 น. ออกเดินทางกลับสูสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบินท่ี 

EK372  
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง 30 นาที) 

19.15 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดวยความสวัสด์ิภาพและความประทับใจ มิรูลืม
เลือน 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ราคาผูใหญ  

(พักหองละ 
2-3 ทาน) 

ราคาเด็กเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 
2 ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง  

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเด่ียวจาย
เพ่ิม 

11 - 17 ก.ย. 62 
04 - 10 ต.ค.62 

48,888 48,888 47,888 7,000 

08 - 14 ต.ค.62 
15 - 21 ต.ค. 62 
22 - 28 ต.ค. 62 

49,888 49,888 48,888 7,000 

12 – 18 พ.ย.62 
30 พ.ย. – 06 ธ.ค. 
62  

49,888 49,888 48,888 7,000 

 
เง่ือนไขในการจองทัวร 
งวดที่ 1 : สํารองที่น่ังจาย 15, 000 บาท /ทาน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พรอมสงสําเนาหนังสือ
เดินทาง 
งวดที่ 2 :ชําระยอดสวนที่เหลือ กอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน   
หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
** การ LOCK ที่น่ังบนเคร่ืองบิน อาจไมไดตามท่ีขอ ข้ึนอยูกับสายการบิน น้ันๆ ปกติ จะล็อก



 

 

เปน Zone กรุฟเราอยูแลวคะ แตทางเรา จะขอพนักงานหนาเคานเตอรตอนออกต๋ัวใหอีกทีนะ
คะ  
ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน ทางผูจัดรายการ //ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง 
หรือเรียกเก็บคาทัวรเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมในทริปเดินทางและจํานวนผูเดินทางตอนน้ันๆ 
หากกรณีผูรวมเดินทางในคณะ ไมยินดีจายเพ่ิม คณะทัวรน้ัน จําเปนตองยกเลิกเดินทาง  
 
เอกสารประกอบขอวีซาเขาประเทศจอรแดน 
SCAN FILE สีชัดเจน กาง 2 หนาเต็มๆ //หนังสือเดินทางไทยท่ีมีอายุในวันเดินทางมากกวา 6 
เดือน และมีหนาวางมากกวา 2 หนา 
 
กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง ณ วันน้ัน ที่ไมสามารถ คืน
เงินได  
(ตัวอยางเชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัท
จะทําเร่ืองย่ืนเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพ่ือใหพิจารณาอีก
คร้ัง ท้ังน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซ่ึงไมสามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินได
ท้ังหมดหรือบางสวน หรือไมไดเลย เพราะข้ึนอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน 
โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเปนสําคัญ 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม  

คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัด โดยสายการบินเอมิเรสต ( EK ) 
กระเป�าเดินทางเพ่ือโหลด ใหทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก.ตอใบ / กระเป�าถือข้ึนเคร่ือง 
(Hand carry)  
  น้ําหนักตองไมเกิน 7 ก.ก.1ใบ  
คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง /คารถโคชทองเที่ยว
ตามรายการ     
คาที่พักหองละ 2 ทาน เปนเตียง TWIN ROOM  ในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรือระดับ
เดียวกัน  



 

 

รวมทั้งส้ิน 4 คืน 
คาอาหารทุกม้ือที่ระบุตามรายการ 
คาบัตรเขาชมสถานท่ีและการแสดงทุกแหงที่ระบุตามรายการ 
คาวีซาประเทศจอรแดน ในการยืนเอกสารใหแลนดทางจอรแดนเปนผูดําเนินการ  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 
บาท  
  วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา ”อาหารเปนพิษ
เทาน้ัน”) 
 (หมายเหตุ: คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุต่ํากวา 6 เดือน และ ผูใหญอายุมากกวา 75 
ป 
ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสัญญาฯ) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  

คาจัดทําหนังสือเดินทาง 
ภาษีตาง ๆ เชน ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% ฯลฯ 
คาเชาผาเช็ดตัวและคาเชาตูล็อคเกอร ที่โรงแรม เดดซี รีสอรทแอนดสปา 
คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ ที่ไมไดระบุ
ไวในรายการ 
คาอาหารและเคร่ืองด่ืมส่ังพิเศษ นอกเหนือรายการ 
คาข่ีลา, ข่ีอูฐ, รถมาลาก ฯลฯ  
 คาทิปมัคุเทศก พนักงานขับรถ ในประเทศจอรแดน และ หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 
(เปนอัตราปกติตามหลักสากลของการทองเท่ียว ) 
3 USD / ทาน สําหรับมัคคุเทศกทองถ่ิน x 5 วัน = 15 USD 
2 USD / ทาน สําหรับคนขับรถตอวัน x 5 วัน = 10 USD 
3 USD /ทาน สําหรับหัวหนาทัวรไทย x 7 วัน = 21 USD 
รวมคาทิป 46 USD/ทานหรือประมาณ 1,518 บาทไทย 
คาทิปอ่ืนๆ 
คาทิปมาที่เมืองเพตรา  ประมาณ ทานละ 5 - 10 USD แลวแตตอรองของลูกคา / เท่ียว / 
ทาน 
คาทิปคนขับรถท่ีทะเลทรายวาดิรัม ทานละ 2 USD / เท่ียว / ทาน 
คาทิปยกกระเป�า ตามโรงแรมท่ีพัก 
 



 

 

หมายเหตุ 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง ณ วันน้ัน ที่ไมสามารถ คืน
เงินได (ตัวอยางเชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บท่ี
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  
บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และ
อ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมที่เกิดข้ึนทางตรง หรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย จากสายการบินเม่ือเที่ยวบิน “ดีเลย” 
หรือลาชา? หรือ เหตุสุดวิสัย หรืออุบัติเหตุตาง ๆ 
ราคาน้ีคิดตามราคาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน 
ตามอัตราคาน้ํามัน หรือ คาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาต๋ัว ตาม
สถานการณดังกลาวและแจงใหทานทราบ 
เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ ตาม
รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืน
เงินในทุกกรณี 
หากลูกคาทานใด ย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติ ลูกคาตองชําระคามัดจําทัวรท่ี 15,000 บาท  
และคาวีซาตามท่ีสถานฑูตฯเรียกเก็บ 
 

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 
** กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ** 
**ไมรับเลมพาส ขาราชการเดินทาง** 

**ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ท่ีเก่ียวของกับวัน
เดินทางที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการ
ชําระเงินคาต๋ัวดังกลาว  
ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี** 

 


