
 

 

รหสัทวัร PVC1903547 
ทัวรจอรแดน WONDERFUL JORDAN 7 วัน 5 คืน (WY)    
อัมมาน – เจอราช- อัจลุน– เพตรา -วาดริัม- JEEP TOUR – AQABA อควาบา AQABA – 
เรือทองกระจก –เครคัหรือโชบัค – มาดาบา –MOUNT NEBO - ทะเล Dead Sea - AMMAN 
CITADEL – ROMANS THEATER - หาง CITY MALL-CARREFOUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จดุเด่นของทวัรเ์รา 

1. เราคือผูบุ้กเบิกเสน้ทางตะวนัออก
กลาง และประเทศจอรแ์ดนอย่าง
จริงจงั เป็นบริษัทฯแรกของไทยที�มี
ยอดเป็นอนัดับ � มาตลอด �� ปี 
จึงมีช่วงเวลาและวนัเดินทางใหค้น
เลือกไดม้ากกว่า 

2. รายการท่องเที�ยวที�จดัอย่างลงตวั
เพื�อใหเ้หมาะกบันักท่องเที�ยวคน
ไทยมากที�สุดไม่ตอ้งเดินทางยอ้น
ไป ยอ้นมา เที�ยวสบาย  

3. เราคือบริษัทฯของคนไทยที�มี
รากฐานและดาํเนินธุรกิจมานาน 
ท่านจึงมั �งใจไดว้่าเราจะสามารถ 
รบัผิดชอบและดูแลท่านในกรณีที�
เกิดปัญหาระหว่างการเดินทาง 

4. เราเลือกโรงแรมที�มีความ
สะดวกสบาย ไม่ตอ้งยา้ยโรงแรมที�
พกัทุกคืน นอนเพตรา้ � คืน / นอ
นอคาบา � คืน / นอนที�กรุงอมั
มานเมืองหลวง � คืน (ไม่นอน
เดดซีเนื�องจากที�เดดซีไม่มีกิจกรรม
อะไรน่าสนใจ มีแค่ทะเลเดดซี
เท่านั�น ทําใหเ้ราเสียเวลาเปลี�ยน 
โรงแรมและยงัพลาดโอกาส ในการ 
SHOPPING ที�มีทางเลือกมากมาย
ที�กรุงอมัมาน) 

5. เราใชโ้รงแรม ระดบั � ดาว  ทั�งที�
อมัมาน – อควาบา – และเพตรา้  

 
-กรณีที�กรุฟ๊ ออกเดินทางมากกว่า 
�� ท่าน เรา จะใชร้ถ BUS ใหญ่ มี 
WIFI ON BUS 
-กรณี ที�กรุฟ๊เดินทางนอ้ยกว่า ��  
ท่าน  เราขอสงวนสทิธิ�ในการใชร้ถ 
BUS เล็ก �� ที�นั �งในการเดินทางซึ�ง
BUSเล็กไม่มี WIFI ON BUS  

อาหารการกินของประเทศ

จ อ ร์ แ ด น   เ นื� อ ง จ า ก

ประเทศจอร์แดนนั�น นับถือ

ศาสนาอิสลาม อาหารนั� น

ย่อมไม่มีส่วนผสมของเนื� อ

หมู     อาหารส่วนใหญ่ 

เน้น แป้ง ไก่ แกะ ปลาและ

ผกั  และสารพัดแป้งนานา

ชนิด  อาหารสไตล์บารบ์ีคิว 

อาหารสไตลเ์ลบานอน (ผกั

ใบเขียวไม่ค่อยมี แต่มะเขือ

เทศประเทศนี� กรอบ อร่อย

มาก ) และผกัดอง เช่นแตง

กว่าดอง พริกดอง หวัไซเทา้

ดอง  แครอทดอง กินกับ

ซอสครีมหลากหลายชนิดให้

เลื อกส รร  แล ะที� ไม่ ควร

พลาด นั�นคือบาร์บีคิวจาน

ใหญ่แห่งกรุงอมัมาน ซึ�งรา้น

นี� ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล จ า ก 

TRIPADVISOR ดว้ย 

 



 

 

 
 
 
11.00 น.คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ หนาเคานเตอร สายการบิน OMAN AIR ชั้น 

4 แถวQ 
พรอมเจาหนาที่และมคัคุเทศกของบริษทัฯคอยใหการตอนรับ 

14.20 น.ออกเดนิทางสูมสักตั MCT โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY812 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ที่นัง่บนเครื่อง 3-3-3  
17.40 น.เดินทาง ถึงสนามบนิประเทศโอมาน (MCT มสักตั) (ใชเวลาในการเดินทาง 6 
ชั่วโมง) 

เวลาที่มัสกตั ชากวาไทย -3 ชั่วโมง  (แวะเปลี่ยนเครื่อง 2 ชั่วโมง 50 นาที สูอัมมาน ) 
21.45 น. ออกเดินทางสู AMM (อัมมาน ควีนอาเลีย) โดยสายการบิน OMAN AIR 

เที่ยวบินที่ WY411 
(ใชเวลาเดนิทาง 3 ชั่วโมง 50 นาที) มแีซนวิส นํา้ผลไม กาแฟ ชา ใหบริการบนเครื่อง 

23.40 น.คณะเดินทางถงึ สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรงุอัมมาน ประเทศ
จอรแดน  

หลงัผานพิธตีรวจคนเขาเมือแลว จะมีเจาหนาที่ดาน  VISA มาคอยอํานวยความ
สะดวกแกคณะทัวร  

(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ชัว่โมง) 
หลังจากรับสมัภาระเรียบรอยแลว ออกจากประตูไป ทางดานซายมอื ทานสามารถแลกเงิน

,ซื้อSIM INTERNET ไดเลย 
ราคา ณวันที ่6 JUN 18 ลาสดุ // ราคาขึ้นอยูกับ GB ความแรงของเน็ต 
-INTERNET BUNDLE  6GB = 17 USD , 12GB = 19 USD , 18GB = 22 USD  
หลงัจากนัน้ นําทานเขาสูโรงแรมทีพ่ัก (แวะซือ้ของที่ ซุปเปอรมารเกต็ กอนเขาสูโรงแรมที่

พัก ) 

วนัแรก (-/-/-) สนามบินสุวรรณภมิู- โอมาน MCT - อมัมาน AMM   



 

 

นําทานเขาพักโรงแรม ระดับ 4 ดาว SADEEN AMMAN HOTEL@AMMAN หรือ
เทียบเทา 
 

 
 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เชานีน้ําทานเดนิทางสูนครเจอราช  
ชมนครเจอราช(JERASH)หรือเมืองพันเสาเปนอดตี 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอัน
ยิ่งใหญของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานวาเมืองนี้นาจะถกูสรางในราว 200 – 100 ปกอน
คริสตกาล เดมิทีในอดีตเมืองแหงนี้ชือ่วา ในป ค.ศ. 749  
นครแหงนี้ไดถูกแผนดินไหวครัง้ใหญทําลาย และถกูฝงกลบโดยทรายหลังจากน้ันก็ไดสูญ

หายไปเปนนับพันป  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ชมซุมประตูกษัตรยเฮเดรียนและสนามแขงมาฮิปโปโดรม นําทานเดินเขาประตทูางทศิ
ใตชม โอวัลพลาซา สถานทีชุ่มนมุ พบปะ สงัสรรคของชาวเมอืง, วิหารเทพซีอุสฯลฯโรง
ละครทางทศิใต(สรางในราวป ค.ศ. 90-92) จุผูชมไดถึง 3,000 คน มีจดุเสียงสะทอนตรง
กลางโรงละคร เชญิทดสอบกับความอัศจรรย เพียงพดูเบา ๆ ก็จะมีเสียงสะทอนกองเขามา
ในหูของเรา ชมวิหารเทพีอารเทมิส เปนเทพปีระจําเมืองเจอราช สรางในราวป ค.ศ. 150 
สรางขึ้นเพื่อใชเปนสถานที่สําหรับทาํพิธีบวงสรวง และบูชายญัตอเทพีองคนี้ แบงเปน 3 ชั้น 
คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นใน 

 
 
 

วนัที�สอง (B/L/D) อมัมาน – เจอราช- อจัลนุ– เพตรา                        



 

 

 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดนิเขาสูถนนคารโด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลกัที่ใชเขา-ออกเมืองแหงนี้ 
บนถนนน้ันยงัมีริว้รอยทางของลอรถมา, ฝาทอระบายนํ้า, ซุมโคมไฟ, บอนํ้าดืม่ของมา ชม
นํ้าพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สรางในราวป ค.ศ. 191 เพื่ออุทศิแดเทพธดิาแหง
ขุนเขา ซึง่เปนทีน่ับถอืของชาวเมืองแหงนี ้มทีีพ่นนํ้าเปนรูปหวัสิงโตทัง้เจ็ด และตกแตงดวย
เทพตางๆ ประจําซุมดานบนของนํ้าพุฯลฯ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน  ณ  รานอาหาร 
จากนั้นนําทานเดนิทางไปยังเมืองอัจลุน อยูทางดานเหนือของเมืองเจอราชไปเล็กนอย

เมืองทีต่ั้งอยูบนภูเขาส ู
ที่หอมลอมไปดวยป�าตนสนและตนมะกอก ชมปราสาทแหงเมืองอัจลุนถกูสรางโดยพวก

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

ถูกเขาทาํลายโดย 
กองทัพมองโกลส  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดนิทางสูเมืองเพตรา 
คํ่า บรกิารอาหารคํ่า  ณ โรงแรมทีพ่ัก 

 นําทานเขาพักโรงแรม ระดบั 4 ดาว PETRA PANORAMA HOTEL@ PETRA 
หรือเทียบเทา 
 

 
 
เชา บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทาน ชมเมืองเพตรา (ไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโกป ค.ศ. 
1985 และ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยของแหงโลกใหม จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคล
นับลานทัว่โลกในวันมหศัจรรย 07/ 07/ 07)  
เมืองเพตรา มหานครสีดอกกหุลาบทีซ่อนตวัอยูในหบุเขาแหงโมเสส (WADI MUSA) 

 
 
 
 
 
 
 

 
มีประวตัศิาสตรอันยาวนานหลายพันปเคยเปนถิ่นที่อยูอาศัยทัง้ชาวอีโดไมทจวบจนกระทัง่
ถึงยคุรุงเรืองเฟم�องฟูในการเขามาครอบครองดนิแดนของชาวอาหรับเผาเรรอน นาบาเทียน
ในชวงระหวาง 100 ป กอนคริสตกาล และไดเขามาสรางอาณาจกัร, บานเมือง ฯลฯ 
จนกระทั่งในปค.ศ. 106 นครแหงนี้ตกอยูภายใตการปกครองของอาณาจกัรโรมันที่นําโดย
กษตัริยทราจันและไดผนึกเมืองแหงนี้ใหเปนหนึ่งในอาณาจกัรโรมันแหงแหลมอาระเบีย
ตะวันออก นครเพตราถึงคราวลมสลายเมื่อหมดยุคของอาณาจักรโรมันทาํใหชาวเมืองนั้นละ
ทิ้งบานเมอืงจากกันไปหมดทิง้ใหเมืองแหงนีร้กรางไปพรอมกบัการพงัทลายของเมือง
หลังจากเกิดแผนดินไหวหลายครัง้จนสูญหายนับพันปจวบจนในป ค.ศ. 1812 นักสํารวจ
เสนทางชาวสวิส นายโจฮันนลุดวกิเบิรกฮาดทไดคนพบนครศิลาแหงนี ้และนาํไปเขียนใน
หนังสือชือ่  

วนัที�สาม (B/L/D) เพตรา -วาดิรมั- JEEP TOUR - AQABA                       



 

 

TRAVEL IN SYRIA จนทําใหเริม่เปนที่รูจกักันอยาแพรหลายจนถึงปจจุบัน (ทุกทาน
สามารถขี่มาภายในเสนทางที่มาเดินในเพตราได ซึ่งรวมอยูในคาบัตรแลว เพียงแต
ตองจายคาทิปแกคนจูงมา ทานละ 5 USD ตอทาน /ตอเที่ยว หรือแลวแตการตอรอง
ราคา กับคนจูงมากรณีอยากขี่ลา, ขี่อูฐ, รถมาลาก ฯลฯ สอบถามโดยตรงตอเจาหนาที่
หรือสอบถามทีห่ัวหนาทัวร) ระยะทางที่เดินเขาไปในเพตรา ประมาณ  800 เมตร บน
ถนนทรายเพื่อตรงเขาสูหนาเมืองพรอมชมทัศนียภาพรอบขางที่เปนภูเขาทัง้สองฝم�ง ธารนํ้า 
คลังสมบตัิ ภูเขาทัง้สองฝم�งทีม่ีรูปรางหนาตาตางกันออกไป 
นําทานเดินเทาเขาสูถนนเขาเมือง THE SIQ เปนชองทางเดินที่ขนาบสองฝم�งดวยหนาผา 
กวา 1.5 กิโลเมตรที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของนํา้เมือ่หลายลาน
ปกอน สวนใหญทางเดินรมๆ สบายๆ (ทางเดนิคอนขางลาดลง ไมเหนือ่ย ระหวางทางกม็ี
มมุสวยๆ ใหเกบ็ภาพเรื่อยๆ และมบีรรดาคนมาขายของที่ระลกึ เดินชมความสวยงามของ
ผาหินสีชมพูสงูชันทัง้ 2 ขางคลายกับแคนยอนนอย ๆ และ สิง่กอสราง รปูปم�นแกะสลัก 
ตางๆ 
มหาวหิารศักดิ์สทิธิ์ เอล-คาซเนท (EL-KHAZNEH / TREASURY) สันนิษฐานวาจะ
สรางในราวศตวรรษที ่
1-2 โดยผูปกครองเมอืงในเวลานั้นเปนวิหารทีแ่กะสลักโดยเจาะเขาไปในภูเขาสีชมพูทั้งลกู 
มคีวามสงู 40 เมตร และมคีวามกวาง 28 เมตร วิหารแหงนี้ไดถูกออกแบบโดยไดรบั
อิทธิพลศิลปะของหลายชาติเขาดวยกัน เชน อยิิปต, กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายใน
ประกอบดวย 3 หอง คือ หองโถงใหญตรงกลางและหองเล็กทางดานซายและขวาเดมิทถีูก
เชื่อวาเปนที่เกบ็ขมุทรพัยสมบัตขิองฟาโรหอิยิปต    
ชมโรงละครโรมัน (ROMANTHEATRE)ที่แกะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบที่นั่งเทากัน
และมคีวามสมดุลไดอยางนาทึง่ สันนิษฐานเดมิทีสรางโดยชาวนาบาเทียนตอมาในสมัยที่
โรมันเขามาปกครองไดตอเตมิและสรางเพิม่เตมิ มีที่นัง่ 32 แถว จผุูชมไดประมาณ 3,000 
คน /อิสระในการเดินชมและถายรูปภายในเมืองเพตรา 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน  ณ รานอาหาร 
หลังรับประทานอาหารแลว นําทานเดินทางสู ทะเลทรายวาดริัม (WADI RUM) ใชเวลา 

1 ชัว่โมง 30 นาทีในการ 



 

 

เดินทาง ทะเลทรายแหงนี้ในอดตีเปนเสนทางคาราวาน จากประเทศซาอุฯเดินทางไปยัง
ประเทศซีเรียและปาเสลไตน (เคยเปนที่อยูอาศัยของชาวนาบาเทียนกอนที่จะยายถิ่นฐานไป
สรางอาณาจกัรอนัยิ่งใหญที่เมืองเพตรา) ในศกึสงครามอาหรับรีโวลทระหวางปค.ศ. 1916–
1918 ทะเลทรายแหงนี้ไดถกูใชเปนฐานบัญชาการในการรบของนายทหารชาวองักฤษ ทีอ ี
ลอวเรนซและเจาชายไฟซาล ผูนําแหงชาวอาหรับรวมรบกันขับไลพวกออตโตมันที่เขามา
รุกรานเพื่อครอบครองดินแดนและตอมายงัไดถูกใชเปนสถานที่จรงิในการถายทําภาพยนต
ฮอลลวีดูอันยิง่ใหญในอดตีเรื่อง “LAWRENCE OF ARABIA”(และในป ค.ศ.1963 
สามารถกวาดรางวัลออสการไดถึง 7 รางวัล และรางวัลจากสถาบันอื่นๆ มากกวา30 
รางวัล นําแสดงโดย PETER O'TOOLE, OMAR SHARIF  
 

 
 
 
 

นําทานนั่งรถกระบะเปดหลังคารับบรรยาอากาศทองทะเลทราย ที่ถูกกลาวขานวา
สวยงามที่สุดของโลกแหงหนี่ง ดวยเม็ดทรายละเอียดสีสมอมแดง อันเงยีบสงบที่กวางใหญ
ไพศาล (สีของเม็ดทราบนั้นปรับเปล่ียนไปตามแสงของดวงอาทิตย) ชมนํ้าพุแหงลอวเรนซ 
สถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอี ลอวเรนซ ทหารชาวอังกฤษใชเปนสถานที่พักและคิดแผนการ
สูรบกันพวกออตโตมัน  
 
 
 

 
 
คํ่า บรกิารอาหารคํ่า ณ กลางทะเลทราย CAMP WADI RUM  

หลังจากมื้ออาหารอันแสนอรอยแลว นาํทกุทาน กลับสูเมือง อควาบา ใชเวลาในการ
เดินทางประมาณ  50 นาที  
สูเมืองทาและเมอืงทองเที่ยวตากอากาศที่สําคญัของประเทศจอรแดนเปนเมืองแหงเดียว



 

 

ของประเทศจอรแดนทีถ่กูประกาศใหเปนเมอืงปลอดภาษมีีประชากรอาศัยราว 70,000 
คน 
 นําทานเขาพักโรงแรม CITY TOWER HOTEL@AQABA ระดบั 4 หรือเทียบเทา 

 
 
 
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทาง สูเมืองอควาบา เมืองทาและเมืองทองเที่ยวตากอากาศที่สําคัญของ

ประเทศจอรแดนเปนเมอืงแหงเดียวของประเทศจอรแดนทีถู่กประกาศใหเปนเมอืงปลอด
ภาษมีีประชากรอาศัยราว 70,000 คน 
นําทานลง เรือทองกระจก (GLASS BOAT) นํ้าทะเลที่นี่ใสมาก แตดวยความลกึและการ
มองผานกระจกหนาจึงทาํใหดูปะการงัและซากเรือไมคอยชดัมาก นําทานแลนสูจุดทีช่ม
ปะการงั ลกึแคประมาณ  5 -6 เมตร สวนจุดเรือจมลกึประมาณ 27 เมตร ปะการงัโดย
สวนใหญไมคอยมีสีสรร  สัตวทะเล  เชน ปลาสิงโต ปลานกแกว Goby fish ปลงิทะเล 
หอยเมน  และยงัเปนแหลงดาํนํ้าลกึทีม่ีชื่อเสียง ทะเลที่มนีานน้ําครอบคลุมถงึ 4 ประเทศ 
คือ ประเทศจอรแดน, อิสราเอล, อิยิปตและ ซาอุดอิาระเบีย ชมความใสของนํ้าทะเล, 
ปะการงั, ปลาทะเลหลากชนดิ, เมนทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ (ทะเลแดงเปนทะเลแหงประวตัิ
สาสตร ที่ไดมกีารกลาวขานในพระคมัภีรของศาสนาคริสตวาทะเลแหงนี้เปนสถานที่โมเสส
ไดทําอัศจรรยโดยการชูไมเทาแหวกทะเลแดงเปนทางเดินพาชาวอิสราเอลหนีใหรอดพนจาก
การตามลาของทหารอิยิปต เพือ่จบัไปเปนทาสของอียิปตและจดุมุงหมายเพื่อเดินทางไปสู 
 
 
 
 

วนัที�สี�  (B/L/D)   อควาบา AQABA – เรือทอ้งกระจก –เครคัหรือโชบคั – อมัมาน     



 

 

แผนดนิแหงพันธะสัญญาที่พระเปนเจาทรงมอบใหกบัชาวอิสราเอล นั่นคือกค็ือกรุงเยร ู
ซาเลมในปจจุบัน)  *** หมายเหต ุทกุทานสามารถ ลงดํานํ้าดูปะการงัได เตรียมเส้ือไป 
เปล่ียนดวยนะคะ แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพอากาศและกัปตันเรือ *** 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน BBQ บนเรอื  
 อาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ�ตบนเรือ มทีั้งปลา ไก และแกะบารบคีวิ ทานกบัผกัสลัดและแป�งโรต ี
 
 
 
 

จากอควาบาเดินทางสูเครคั ใชเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ปราสาทเครคัจะปดประมาณ 5 โมง  
เราจึงนาํทานเที่ยวปราสาทครูเสดโชบัคแทน ซึง่มคีวามสําคัญและลักษณะปราสาท
คลายๆกัน แตทานจะเห็นบาน 
ใตถํา้ในสมัย 60 กวาปทีผ่านมา บริเวณ นั้นๆ  
นําทานสู SHOUBAK ปราสาทครูเสดโชบคั หรอืที่รูจกักันในพวกนกัรบครูเสดชือ่ มอนท
รีลแหง ตะวันออก (MONTREAL) สรางขึ้นโดยกษัตรบอลดวนิที ่1 แหงเยรูซาเลม ในป 
ค.ศ. 1115 เพื่อใชเปนป�อม ปราการควบคุมเสนทางกองคาราวานที่จะเดินทางจากดามัสกัส
ไปอิยิปต ในอดตีเมอืงแหงนี้มชีาวคริสตอาศัยอยู ราว 6,000 คน และในป ค.ศ. 1189 ได
ถูกทําลายลงโดยนกัรบมุสลิมภายใตการนาํทพัของ ซาลาดิน (SALADIN) บริเวณขางลาง 
หรือเขาขางปราสาทโชบคั ทานสามารถมองเห็นบานชอง สภาพการอยูภายในถํ่าหลงเหลือ
อยู  
 
 
 
 

 
 หมายเหตุ  กรณีที่ออกจากอควาบาไว และสามารถตีไปทันปราสาทเครัค เราจะนํา
ทานเที่ยวเครัค 



 

 

ตามเดิม    จากนั้นนําทาน สูเมืองเครัค ซึ่งตั้งอยูบนที่ราบสูงขนาดใหญ ใหทานได
เพลิดเพลินกับทิวทัศนอันงดงามขางทางระหวางทางขึ้นสูเขา โดยเฉพาะบริเวณที่ถูกเรียก
ขานกันวาเปน “แกรนดแคนยอนแหงจอรแดน” "AL KARAK CASTLE’’”ปราสาทเครัค 
ตั้งอยูที่เมืองเครัค ทางตอนกลางของประเทศจอรแดน นับเปนปราสาทที่มีขนาดใหญแหง
หนึ่งในชวงยุคสงครามครูเสด จากประวัติศาสตรสงครามครูเสดเปนสงครามระหวางคริส
เตียนจากยุโรปและชาวมุสลิมซึ่งยึดครองพื้นที่แถบนี้รวมทั้งนครเยรูซาเล็ม นครศักดิ์สิทธิ์
และสัญลักษณของศาสนาอับราฮัมหลักทั้งสาม (ศาสนายูดาย ศาสนาคริสต และศาสนา
อิสลาม) โดยชาวคริสตตองการฟم�นฟูการเขาถึงที่ศักดิ์สิทธิ์ในและใกลเยรูซาเล็มปราสาท
เครัคแหงนี้สรางในศตวรรษที่ 12 ป ค.ศ. 1115 โดย King Baldwin ที่ 1 แหงเยรูซาเลม 
เพื่อเปนจุดยุทธศาสตรในการควบคุมกองคาราวานในเสนทางการคาขายที่เชื่อกับประเทศ
อียิปตไปยังกรุงดามัสกัส ประเทศซีเรีย โดยตัวปราสาทสรางดวยหิน กําแพงทรง
สี่เหลี่ยมผืนผา หลังคาโคงยาว แลวก็เจาะรองแสงเล็กๆ ลักษณะแบบนี้ทําใหงายตอการ
ป�องกันศัตรปูจจุบันสถานที่แหงนี้ยังคงเหลือโครงสรางที่สมบูรณ การแวะเย่ียมชมที่นี่ ทําให
เราไดเห็นมุมมองของการทําสงครามสมัยประวัติศาสตร (ครูเสด)  
 

 
 
 
 

นําทานเดินทางกลับ สูกรุงอัมมาน  
คํ่า บรกิารอาหาร ณ โรงแรมทีพ่ัก  

นําทานเขาพักโรงแรมระดบั 4 ดาว SADEEN AMMAN HOTEL @AMMAN หรือ
เทียบเทา 

 
 
เชา  บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสูเมืองมาดาบา (ประมาณ 50 กิโลเมตร)  อดตีเสนทางสําคัญสมัยโรมัน 
ดินแดนอันศกัดิ์สทิธิ์แหงเยรูซาเลม็ และเมอืงแหงเรื่องราวของโมเสสที่สําคัญทางหนา
ประวัตศิาสตรของศาสนายดูา, คริสต และอิสลาม ยงัเปนศูนยกลางทีข่ึ้นชือ่เรื่องการทาํ

วนัที�หา้ (B/L/D) อมัมาน –มาดาบา –MOUNT NEBO - ทะเล Dead Sea – อมัมาน   



 

 

โมเสก เปนศิลปะการตกแตงดวยชิ้นแกว, หิน, หรือกระเบื้องชิ้นเล็กๆ ซึง่ใชในการตกแตง
มหาวหิาร หรือในปจจุบันใชประยกุตในการตกแตงบานเรือนหรือ เมอืงแหงโมเสก ชม 
โบสถกรกี-ออโธดอกซแหงเซนตจอรจ ถกูสรางในราวป ค.ศ. 600 ยคุของไบแซนไทน ชม
ภาพแผนทีด่ินแดนศักดิสิทธิ์แหงเยรูซาเลม ตกแตงโดยโมเสกสีตางๆ ประมาณ 2.3  ลาน
ชิ้นแสดงถงึพื้นทีด่ินแดนศกัดิ์สิทธิต์างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอรเรเนียน, เยรูซาเลม, 
แมนํ้าจอรแดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต ฯลฯ  

 
นําทานเดินทางสู  ยอดเขาเมาทเนโบ MOUNT NEBO มีความสูง 817 เมตร จาก
ระดับนํ้าทะเล เชื่อกันวาเปนสถานทีฝ่งศพของโมเสส ผูนําชาวยิวสที่เดนิทางจากอิยิปตมายงั
เยรูซาเลม และเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแหงหนึ่งของจอรแดน ที่แหงนี้เปนสถานที่สุดทาย
ของโมเสส กอนจะชี้ทางใหผูสืบทอดนําพาผูคนไปยังดินแดนพันธสัญญา ในประเทศ
อิสราเอลปจจุบัน เมื่อยืนอยูบนยอดเขาจะมองไปเห็นดินแดนแหงพันธะสัญญา THE 
PROMISED LAND  ที่โมเสสเคยเห็นบนยอดเขานี้ และเปนที่จาริกแสวงบุญของชาว
คริสตมาแตโบราณ และโบสถบนยอดเขาไดถกูสรางขึ้นในปลายศตวรรษทีส่ี่เพื่อเปนการบงชี้
จุดที่คาดวาโมเสสเสียชีวิต   MOUNT NEBOยังเคยเปนสถานที่มาเยือนของสันตะปาปา 
ของศาสนาคริสต โดยสันตะปาปาจอหนปอลที่ 2 ไดมาแวะพํานักที่นี่ ระหวางการเดินทาง
ไปเยือนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ และไดปลูกตนมะกอก สัญญลักษณของสันติภาพไวขางๆโบสถไบ
แซนไทนดวย 

 
 
 
 
 

ชมพพิิธภณัฑขนาดยอม ภายในเก็บสิง่ของตาง ๆ ทีขุ่ดพบภายในบริเวณนี้ พรอมทัง้มี
ภาพถายตาง ๆ ภาพถายที่สําคัญคอืภาพที่โป�บ จอหน ปอลที ่2 เสด็จมาแสวงบุญทีน่ี่และ
ไดประกาศใหเปนดินแดนศักดิ์สิทธิ ์ในป ค.ศ. 2000ชมอนุสรณไมเทาศกัดิ์สิทธแหงโมเสส 
ออกแบบเปนลกัษณะเปนไมเทาในรูปแบบไมกางเขน โดยอทุศิเปนสัญลักษณของโมเสส 
และพระเยซู   เชญิถายรูป ณ จุดชมววิ โดยในวันที่ทองฟ�าแจมใส ทานสามารถมองเห็น 
แมนํ้าจอรแดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ไดจากจุดนีอ้ยางชดัเจน  



 

 

 
 
 
 
 
 จากนั้นนําทานเดนิทาง เดดซี  
เที่ยง     บรกิารอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ�ต INTERNATIONAL) 
 จากนั้น นําทานเดินทางสู ทะเลเดดซี (DEAD SEA) ทะเลสาบเดดซตีั้งอยูพรมแดน

ระหวางอสิราเอลและจอรแดน 
  เกิดจากนํ้าที่ไหลมาจากลําธารในจอรแดน มสีวนผสมของโซเดียมและแมกนีเซียม ทํา

ปฏิกิริยากับนํ้าพุรอนที่อยู 
 ดานลางทะเลสาบ โดยมคีวามเคม็ มากกวาทะเลอื่นถงึ 4 เทา มคีวามยาว 76 กิโลเมตร 

กวางถงึ 18 กิโลเมตร มีจดุลึก 
 ที่สุดคือ 400 เมตร และอยูตํ่ากวาระดับนํ้าทะเล 417.5 เมตร นับเปนพื้นที่ทีอ่ยูตํ่ากวา

ระดับนํ้าทะเลมากที่สุดในโลก 
 นํ้าในทะเลเดดซมีคีวามหนาแนนมาก มีเกลือละลายในนํ้าถึง 25% จงึทําใหวตัถุลอยเหนอื

นํ้า แมแตคนวายนํ้าไมเปนก ็
 ลอยตวัไดในเดดซีและถกูบันทกึลงในหนงัสือ กินเนสส วา เปนจุดทีต่ํ่าที่สดุในโลก  

เชิญทาน อสิระในการลงเลนนํ้าทะเลและพสิูจน ความจริงวาทานลอยตัวไดจรงิหรือไม 
(การลงเลนนํ้าในทะเลนั้นมวีิธีขัน้ตอนการลงเลน และขอควรระวังตางๆ ควรฟง
คําแนะนําจากมัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวร) 

 
 
 
 

 
 

 



 

 

นําทานเดินทางเขา สูกรงุอัมมาน ระหวางทางแวะซื้อผลิตภณัฑทีท่ําจากเดดซ ีเชน 
โคลนพอกตวั พอกหนา สบู และสินคาอื่นที่ทาํจากเดดซอีีกมากมาย จากนั้นเดินทางตอสู
กรงุอมัมาน 

 
 

 
 
 
 
คํ่า บรกิารอาหาร ณ  โรงแรมที่พัก  

นําทานเขาพักโรงแรมระดบั 4 ดาว SADEEN AMMAN HOTEL @AMMAN หรือ
เทียบเทา 
 
 
 
เชา บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางชมDESERT CASERT กลุมปราสาทในทะเลทราย (DESERT 
CASTLES) 1 ใน 2 มรดกโลกของประเทศจอรแดน สรางขึ้นเพื่อใชในการพกัของกอง
คาราวาน, ชมป�อมปราการกลางทะเลทราย ซึง่เปนตัวอยางของศิลปะและสถาปตยกรรม
แบบอิสลามยคุตน ๆ ที่สวยงาม มกีารใชศิลปะโมเสก เฟรสโก การแกะสลักบนหินและพื้น
ปูน รวมทั้งภาพวาด ป�อมเหลานีถ้กูใชเปนจุดพักของกองคาราวาน เพือ่การเกษตรและ เปน
ศูนยกลางการคา ใชกางเต็นทเพื่อพักอาศัยและยังเปนปราการใหกับผูปกครองจากมณฑลที่
หางไกล ใชควบคมุดแูลเผาเบดูอิน และยงัเปนสถานบันเทงิ และป�องกันศึกสงครามครูเสด 

 
 
 
 
 
 

นําทาน ชมรอบเมืองหลวงกรงุอัมมาน เมืองหลวงทีต่ั้งอยูบนภูเขา7ลูกและมี
ประวัตศิาสตรยาวนานมากกวา 6,000 ปผานชมยานเมืองเกา,เมืองใหม,ยานธุรกิจ,ตลาด
ใจกลางเมือง,ยานคนรวย ฯลฯ  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทองถิ่น  

วนัที�หก (B/L/-) AMMAN CITADEL – ROMANS THEATER - หา้ง CITY MALL-CARREFOUR - โอมาน      



 

 

ชมป�อมปราการแหงกรุงอัมมาน (CITDAEL) ถกูสรางขึ้นเพื่อเปนจดุสังเกตเหตบุาน 
การเมืองตางๆรอบเมอืงเชญิอสิระถายรูปตรงจุดชมววิที่สวยที่สดุของเมืองแหงนี้ โดยมฉีาก
หลังเปน โรละครโรมัน ROMANSTHEATER ทีม่ีขนาดใหญที่สุดในประเทศจอรแดนจุ
ผูชมไดถึง 6,000 คน และตึกรามบานชองทีต่ั้งอยูบนภูเขาสงูอันแปลกตายิง่นกัที่สันนษิฐาน
วานาจะถูกสรางขึ้นระหวางป ค.ศ. 161-180 ในสมัยโรมัน พระราชวังเกาอุมเมยาด สราง
ขึ้นในประมาณป ค.ศ. 720 โดยผูนาํชาวมุสลิม ของราชวงศ ในสมัยมุสลิมไดเขามา
ปกครองประเทศจอรแดนซึง่ภายในประกอบหองทาํงาน, หองรับแขกฯลฯ 

 
ผานชมพระราชวงัของพระมหากษตัริย อับดุลลาหที่สอง (RAGHADAN PALACE),
ที่ตัง้อยูบนภูเขามีทาํเลที่สวยงามมากที่สดุในกรุงอมัมาน และมีทหารคอยเฝ�าดูแลตรวจตรา
อยางเขมงวด  
 
 

 
 
 
 

ปลอยชอปปم�งตลาดพืน้เมืองตามอัธยาศัย 
 
  
 
 
 
 
คํ่า  บริการอาหารเย็น  ณ รานอาหาร  
19.00น.  นําทกุทานอําลา จอรแดน เดินทางสูสนามบนิ CHECK IN GROUP   

  สูทาอากาศยานนานาชาติควนีอเลียอัมมาน AMM 
  (โดยจะมีเจาหนาที่ VISA เม่ือตอนขามาอํานวยความสะดวกแตทาน)  
 
 
 
 
 



 

 

 
 

01.45 น.ออกเดินทางสูสนามบิน ประเทศโอมานโดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ 
WY412 
06.40 น.เดินทางถึงสนามบนิประเทศโอมาน (มัสกัต MCT) เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง                     
09.05 น. ออกเดินทางกลบัสูสนามบนิสวุรรณภูมิ โดยสายการบิน OMAN AIR เทีย่วบิน

ที่ WY815 
17.45 น. เดนิทางกลับถึง สนามบินสวุรรณภูมิ ดวยความสวสัดิภ์าพและความประทับใจ มิรู

ลืมเลือน 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ราคาผูใหญ 

(พักหองละ 2-3 ทาน) 
ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 
ราคาเด็กไมเสริมเตียง 
(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 

พักเดี่ยวจายเพิ่ม 

17–23 ต.ค. 62 
05–11 ธ.ค. 62 
21 – 27 ธ.ค.62 

49,555 48,555 47,555 8,000 

 
28 ธ.ค.62 – 03 ม.ค.
63 
31 ธ.ค.62 – 06 ม.ค.
63 

52,888 51,888 50,888 8,500 

25-31 ม.ค. 63 
08-14 ก.พ. 63 
07-13 มี.ค. 63 
28 มี.ค.-04 เม.ย. 63 
04-10 เม.ย. 63 

49,888 48,888 47,888 7,500 

09-15 เม.ย. 63 
11-17 เม.ย. 63 

53,888 52,888 51,888 8,500 

UPDATE 01NOV19 
 
 
 
 
 

วนัที�เจด็ (-/-/-) โอมาน – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ               



 

 

เงื่อนไขในการจองทัวร 
งวดที่ 1 : สํารองที่นัง่จาย 15, 000 บาท /ทาน (หลงัการจองภายใน 3 วัน) พรอมสงสําเนา
หนังสือเดินทาง 
งวดที่ 2 :ชําระยอดสวนที่เหลือ กอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน   
หากไมชําระคาใชจายภายในกาํหนด ทางบรษิัทจะถือวาทานยกเลิกการเดนิทางโดย
อัตโนมตั ิ
** การ LOCK ที่นัง่บนเครื่องบิน อาจไมไดตามทีข่อ ขึ้นอยูกับสายการบิน นั้นๆ ปกติ จะล็อก
เปน Zone กรุปเราอยูแลวคะ แตทางเรา จะขอพนกังานหนาเคานเตอรตอนออกตัว๋ใหอกีทนีะคะ  
ในกรณีทีค่ณะออกเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน ทางผูจัดรายการ //ขอพิจารณายกเลิกการเดนิทาง 
หรือเรียกเก็บคาทวัรเพิม่เตมิตามความเหมาะสมในทริปเดินทางและจํานวนผูเดินทางตอนน้ันๆ 
หากกรณผีูรวมเดินทางในคณะ ไมยินดีจายเพิม่ คณะทัวรนั้น จําเปนตองยกเลิกเดินทาง  
 
เอกสารประกอบขอวีซาเขาประเทศจอรแดน 
SCAN FILE สีชดัเจน กาง 2 หนาเต็มๆ //หนังสือเดินทางไทยทีม่ีอายุในวันเดินทางมากกวา 6 
เดือน และมีหนาวางมากกวา 2 หนา 
 
 

กรณียกเลกิ 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไมสามารถ คืนเงิน
ได  
(ตัวอยางเชน คาตั๋วเครื่องบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณ ี
กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บรษิัทจะ
ทําเรือ่งยื่นเอกสารไปยงัสายการบิน โรงแรม และในทกุๆการใหบรกิาร เพื่อใหพิจารณาอกีครัง้ 
ทั้งนี้ อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซ่ึงไมสามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินไดทัง้หมด
หรือบางสวน หรือไมไดเลย เพราะขึ้นอยูกับการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและ
ในทุกๆบรกิารอื่นๆเปนสําคัญ 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการนี้รวม  

คาตั๋วเครือ่งบนิไป - กลับโดยสายการบิน โอมานแอร (Oman Air) ชั้นประหยดั  
โดยสายการบินโอมานแอร (Oman Air) กําหนดนํ้าหนักชั้นประหยดั อยูที่  30 กิโลกรัม //โดยมี
กระเป�า เดินทาง 1 ใบใหญเทานั้น 
คารถปรบัอากาศนาํเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง  
คาทีพ่ักหองละ 2 ทาน เปนเตียง TWIN ROOM  ในโรงแรม ตามทีร่ะบุในรายการหรือระดบั
เดียวกัน รวมทั้งสิ้น 5 คืน 
คาอาหารทกุมื้อที่ระบตุามรายการ 
คาบตัรเขาชมสถานที่และการแสดงทกุแหงทีร่ะบตุามรายการ 
คาวีซาประเทศจอรแดน ในการยืนเอกสารใหแลนดทางจอรแดนเปนผูดําเนินการ  
คาประกันอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และคารกัษาพยาบาล 500,000 
บาท (หมายเหตุ: คาประกนัอุบติิเหตุสําหรับเด็กทีม่ีอายุนอยกวา 2 ป และ ผูใหญอายมุากกวา 70 
ป ทางบริษทัประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึง่ของสัญญาฯ) 
 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม  

คาจดัทําหนังสือเดินทาง 
ภาษตีาง ๆ เชน ภาษี 7% ภาษหีัก ณ ที่จาย 3% ฯลฯ 
คาเชาผาเชด็ตัวและคาเชาตูลอ็คเกอร ที่โรงแรม เดดซี รีสอรทแอนดสปา 
คาใชจายสวนตวัอื่นๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรดี, มินิบารและทวีีชองพิเศษ ฯลฯ ที่ไมไดระบุไว
ในรายการ 
คาอาหารและเครือ่งดืม่สั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ 
คาขี่ลา, ขี่อฐู, รถมาลาก ฯลฯ  
 คาทปิมัคุเทศก พนกังานขับรถ ในประเทศจอรแดน และ หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 
(เปนอัตราปกตติามหลักสากลของการทองเทีย่ว ) 
3 USD / ทาน สําหรบัมัคคุเทศกทองถิ่น x 6 วัน = 18 USD 
2 USD / ทาน สําหรบัคนขบัรถตอวัน x 6 วัน = 12 USD 
3 USD /ทาน สําหรับหัวหนาทัวรไทย x 7 วัน = 21 USD 
รวมคาทิป 51 USD/ทานหรือประมาณ 1,632 บาทไทย 
คาทปิอื่นๆ 
คาทิปมาที่เมืองเพตรา ทานละ 3 -5 USD แลวแตตอรอง / เที่ยว / ทาน 
คาทิปคนขบัรถทีท่ะเลทรายวาดริัม ทานละ 2 USD / เที่ยว / ทาน 
คาทิปยกกระเป�า ตามโรงแรมทีพ่ัก 



 

 

หมายเหต ุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 15 ทาน   
ซึง่ในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดคีืนเงินใหทัง้หมด หรือจดัหาคณะทวัรอื่นใหถาตองการ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี ้เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผดิชอบใดๆ ในกรณทีี่สูญหาย สูญเสียหรือไดรบับาดเจ็บที่
นอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนาทวัรและเหตุสดุวิสัยบางประการ เชน การนัดหยดุงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  
บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบนิ ภัยธรรมชาติ ปฏวิัต ิและอื่น 
ๆ ที่นอกเหนอืการควบคมุของทางบริษทัฯ หรอื คาใชจายเพิม่ที่เกิดขึ้นทางตรง หรอืทางออม เชน 
การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย จากสายการบินเมือ่เที่ยวบิน “ดีเลย” หรือลาชา? หรือ 
เหตุสดุวิสัย หรืออุบตัิเหตตุาง ๆ 
ราคานี้คดิตามราคาบตัรโดยสารเครือ่งบิน ณ ปจจุบัน หากมกีารปรับราคาบตัรโดยสารสงูขึ้น 
ตามอตัราคานํ้ามัน หรือ คาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ ตาม
สถานการณดงักลาวและแจงใหทานทราบ 
เน่ืองจากรายการทวัรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบรกิารใดๆ ตาม
รายการ หรือ ถกูปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดกต็าม ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคนืเงิน
ในทุกกรณ ี
หากลกูคาทานใด ยื่นวีซาแลวไมไดรบัการอนมุตัิ ลูกคาตองชาํระคามดัจาํทวัรที่ 15,000 บาท  
และคาวีซาตามที่สถานฑตูฯเรียกเก็บ 
 

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณีถือหนังสือเดนิทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ** 
**ไมรับเลมพาส ขาราชการเดินทาง** 

**ในกรณีทีผู่โดยสาร มีไฟลเดนิทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกบัวัน
เดินทางทีท่านไดทาํการจองไวกับทางบรษิทัฯ กรณุาแจงใหกบัทางเจาหนาทีท่ราบ กอนการ

ชําระเงินคาตั๋วดังกลาว  
ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการรับผดิชอบทุกกรณี** 

 
 


