
 

 

 

รหัสทัวร PVC2000559 
ทัวรจอรแดน HABIBI JORDAN 7 วัน 4 คืน (RJ) 
อัมมาน – มาดาบา –MOUNT NEBO – เครัค– เมืองอคาบา - BOAT CRUISE INCL LUNCH – 
WADIRUM – JEEP TOUR – PETRA – อัจลุน –เจอราช - ทะเล DEAD SAE - AMMAN 
CITADEL – ROMANS THEATER –DESERT CASTLES กลุมปราสาทในทะเลทราย 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จุดเด่นของทวัรเ์รา 
1. เราคือผูบุ้กเบิกเสน้ทางตะวนัออกกลาง 

และประเทศจอรแ์ดนอยา่งจริงจงั เป็น
บริษัทฯแรกของไทยที�มียอดเป็นอนัดบั 
� มาตลอด �� ปี จึงมีชว่งเวลาและวนั
เดินทางใหค้นเลือกไดม้ากกวา่ 

2. รายการท่องเที�ยวที�จดัอยา่งลงตวั
เพื�อใหเ้หมาะกบันักท่องเที�ยวคนไทย
มากที�สุดไม่ตอ้งเดินทางยอ้นไป ยอ้น
มา เที�ยวสบาย  

3. เราคือบริษัทฯของคนไทยที�มีรากฐาน
และดาํเนินธุรกิจมานาน ทา่นจงึมั �งใจ
ไดว้า่เราจะสามารถ รบัผิดชอบและ
ดูแลท่านในกรณีที�เกิดปัญหาระหวา่ง
การเดินทาง 

4. เราเลือกโรงแรมที�มีความสะดวกสบาย 
นอนตวัเมืองอมัมาน � คืน นอนเพต
รา้ � คืน / นอนอคาบา � คืน /(ไม่
นอนเดดซีเนื�องจากที�เดดซีไม่มี
กิจกรรมอะไรน่าสนใจ มีแค่ทะเลเดดซี
เท่านั�น ทาํใหเ้ราเสียเวลาเปลี�ยน 
โรงแรมและยงัพลาดโอกาส ในการ 
SHOPPING ที�มีทางเลือกมากมายที�
กรุงอมัมาน) 

5. เราใชโ้รงแรม ระดบั � ดาว  ทั�งที�อมั
มาน – อควาบา – และเพตรา้  

 
-กรณีที�กรุ๊ฟ ออกเดินทางมากกวา่ 
�� ท่าน เรา จะใชร้ถ BUS ใหญ่ ม ี
WIFI ON BUS 
-กรณี ที�กรุ๊ฟเดินทางน้อยกวา่ ��  
ท่าน  เราขอสงวนสิทธิ�ในการใชร้ถ 
BUS เล็ก �� ที�นั�งในการเดินทางซึ�ง
BUSเล็กไม่มี WIFI ON BUS  

อาหารการกินของประเทศ

จอร์แดน  เนื� องจากประเทศ

จอร์แดนนั� น  นับถือศาสนา
อิสลาม อาหารนั� นย่อมไม่มี
ส่ ว น ผ ส ม ข อ ง เ นื� อ ห มู     
อาหารส่วนใหญ่ เน้น แป้ง ไก่ 

แกะ ปลาและผัก  และสารพัด
แป้งนานาชนิด  อาหารสไตล์
บ า ร์ บี คิ ว  อ า ห า ร ส ไ ต ล์
เลบานอน (ผักใบเขียวไม่ค่อย
มี  แต่ มะเขือ เทศประเทศ นี�
กรอบ อร่อยมาก ) และผกัดอง 
เช่นแตงกว่าดอง พริกดอง หัว
ไซเทา้ดอง  แครอทดอง กินกบั
ซอสครีมหลากหลายชนิดให้
เลือกสรร และที�ไม่ควรพลาด 
นั�นคือบาร์บีคิวจานใหญ่แห่ง
กรุงอัมมาน ซึ� งร้าน นี� ได้รับ
รางวลัจาก TRIPADVISOR ดว้ย 

 



 

 

 

***** จุดเดนนาสนใจทัวรของเรา***** 
1. เราคือผูบุกเบิกเสนทางตะวันออกกลาง และประเทศจอรแดนอยางจริงจัง เปนบริษัทฯแรกของ

ไทยท่ีมียอดเปนอันดับ 1 มาตลอด 10 ป จงึมีชวงเวลาและวันเดินทางใหคนเลือกไดมากกวา 
2. รายการทองเที่ยวที่จัดอยางลงตัว เพ่ือใหเหมาะกับนักทองเท่ียวคนไทยมากท่ีสุดไมตองเดินทาง

ยอนไป ยอนมา เท่ียวสบาย การันตีถึงคุณภาพและราคาท่ีจะไมมีบริษัทฯใด ใหคุณไดมากกวา
แนนอน 

3. เราใชโรงแรม ระดับ 4 ดาว เราเลือกโรงแรมท่ีมีความสะดวกสบาย  นอนเพตรา 1 คนื / นอ
นอควาบา 1 คืน / นอนท่ีกรุงอัมมานเมืองหลวง 2 คืน (ไมนอนเดดซีเน่ืองจากท่ีเดดซีไมมีกิจกรรม
อะไรนาสนใจ มีแคทะเลเดดซีเทานั้น ทําใหเราเสียเวลาเปลี่ยน โรงแรมและยังพลาดโอกาส ในการ 
SHOPPING ท่ีมีทางเลือกมากมายท่ีกรงุอัมมาน) 

4. กรณีที่กรุฟ ออกเดินทางมากกวา 20 ทาน เรา จะใชรถ BUS ใหญ ม ีWIFI ON BUS // 
และกรณี ที่กรุฟเดินทางนอยกวา 15  ทาน  เราขอสงวนสิทธิ์ในการใชรถ BUS เล็ก 18 ที่นั่ง
ในการเดินทาง  //รถเล็กไมมี WIFI ON BUS คะ 

5. อาหารการกินของประเทศจอรแดน เน่ืองจากประเทศจอรแดนนั้น นับถือศาสนาอิสลาม อาหาร
นั้นยอมไมมีสวนผสมของเนื้อหมู  อาหารสวนใหญ เนน แป�ง ไก แกะ ปลาและผัก  และสารพัด
แป�งนานาชนิด  อาหารสไตลบารบคีิว อาหารสไตลเลบานอน (ผักใบเขียวไมคอยม ีแตมะเขือเทศ
ประเทศนี้กรอบ อรอยมาก ) และผักดอง เชนแตงกวาดอง พริกดอง หัวไซเทาดอง  แครอทดอง 
กินกับซอสครีมหลากหลายชนิดใหเลือกสรร และท่ีไมควรพลาด นัน้คือบารบคีิวจานใหญแหงกรุง
อัมมาน ซึ่งรานนี้ไดรับรางวัลจาก TRIPADVISOR ดวย  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
21.30 น.พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ประเทศ  
                ชัน้ 4 เคานเตอร  Q1-Q5 ประตู 8 โดยสายการบนิ ROYAL JORDANIAN 

เท่ียวบินที่ RJ 181พบกับเจาหนาท่ีของบริษทัฯ ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 
 

 
00.25 น.ออกเดินทาง สู เมืองอัมมาน (AMM) โดยสายการบิน ROYAL JORDANIAN 

เท่ียวบินที่ RJ 181  
 

 
 
05.10 น.เดินทางถงึสนามบินนานาชาต ิ(AMM อัมมาน ควนี อาเลีย QUEEN ALIA) 
               ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอรแดน  ใชเวลาในการเดินทาง 8 ชั่วโมง 55 นาท ี
               จะมีเจาหนาที่ดาน VISA มาคอยอํานวยความสะดวกแกคณะทัวร  (เวลาทองถ่ินชา

กวาประเทศไทย 4 ชัว่โมง) เมืองหลวงของประเทศจอรแดน หรือ ราชอาณาจกัรฮัช
ไมตจอรแดนศนูยกลางแหงตะวันออกกลางท่ีมีการผสมผสาน 

วนัแรก  (-/-/-)  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ  

วนัที�สอง (B/L/D) อมัมาน – มาดาบา –MOUNT NEBO – เครคั– เมืองอคาบา 



 

 

 

                ความเกาแกเขากับยุคสมัยปจจบุัน หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง และ
ศุลกากรแลว  

                รบัสัมภาระเรียบรอยแลว ออกจากประตูไป ทางดานซายมือ ทานสามารถแลกเงิน
,ซื้อSIM INTERNET ไดเลย ราคา ณ วันท่ี 6 JUN 18 ลาสุด // ราคาข้ึนอยูกับ GB   

                -INTERNET BUNDLE  6GB = 17 USD , 12GB = 19 USD , 18GB = 22 USD 
เชา  รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม 
                นาํทานเดินทางสูเมืองมาดาบา (ประมาณ 50 กิโลเมตร)  อดตีเสนทางสําคัญสมัย

โรมัน ดินแดนอันศักดิสิ์ทธ์ิแหงเยรูซาเล็ม และเมืองแหงเรื่องราวของโมเสสท่ีสําคัญทาง
หนาประวัตศิาสตรของศาสนายูดา, คริสต และอิสลาม ยังเปนศูนยกลางที่ข้ึนชื่อเรื่องการ
ทําโมเสก เปนศิลปะการตกแตงดวยชิ้นแกว, หิน, หรือกระเบื้องชิ้นเล็กๆ ซึ่งใชในการ
ตกแตงมหาวิหาร หรือในปจจุบันใชประยุกตในการตกแตงบานเรือนหรือ เมืองแหง
โมเสก ชม โบสถกรีก-ออโธดอกซแหงเซนตจอรจ ถูกสรางในราวป ค.ศ. 600  

                ยุคของไบแซนไทน ชมภาพแผนท่ีดินแดนศักดิสิทธ์ิแหงเยรูซาเลม ตกแตงโดยโมเสกสี
ตางๆ ประมาณ 2.3 ลานชิ้นแสดงถึงพื้นท่ีดนิแดนศักดิ์สิทธ์ิตางๆ ในแถบรอบทะเลเมดิ
เตอรเรเนียน, เยรูซาเลม, แมนํ้าจอรแดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต ฯลฯ  

 
 
 
 
 
 
                นาํทานเดินทางสู ยอดเขาเมาทเนโบ MOUNT NEBO มคีวามสูง 817 เมตร จาก

ระดับนํ้าทะเล เชื่อกันวาเปนสถานท่ีฝงศพของโมเสส ผูนําชาวยิวสท่ีเดินทางจากอิยิปต
มายังเยรูซาเลม และเปนสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิท่ีสุดแหงหนึ่งของจอรแดน ที่แหงนี้เปนสถานท่ี
สุดทายของโมเสส กอนจะชี้ทางใหผูสืบทอดนําพาผูคนไปยังดินแดนพันธสัญญา ใน
ประเทศอิสราเอลปจจุบัน เมื่อยืนอยูบนยอดเขาจะมองไปเห็นดินแดนแหงพันธะ



 

 

 

สัญญา THE PROMISED LAND  ท่ีโมเสสเคยเห็นบนยอดเขานี้ และเปนที่จาริกแสวง
บุญของชาวคริสตมาแตโบราณ และโบสถบนยอดเขาไดถูกสรางขึ้นในปลายศตวรรษท่ีส่ี
เพ่ือเปนการบงชี้จุดทีค่าดวาโมเสสเสียชีวิต   MOUNT NEBOยังเคยเปนสถานท่ีมา
เยือนของสันตะปาปา ของศาสนาคริสต โดยสันตะปาปาจอหนปอลท่ี 2 ไดมาแวะพํานัก
ท่ีนี่ ระหวางการเดินทางไปเยือนดินแดนศกัดิ์สิทธ์ิ และไดปลูกตนมะกอก สัญญลักษณ
ของสันติภาพไวขางๆโบสถไบแซนไทนดวย 

 
 
 
 
 
 
 
                ชมพิพิธภัณฑขนาดยอม ภายในเก็บสิ่งของตาง ๆ ทีขุ่ดพบภายในบริเวณนี ้พรอมท้ังมี

ภาพถายตาง ๆ ภาพถายท่ีสําคัญคือภาพท่ีโป�บ จอหน ปอลท่ี 2 เสดจ็มาแสวงบุญท่ีนี่
และไดประกาศใหเปนดินแดนศักดิ์สิทธ์ิ ในป ค.ศ. 2000 

                ชมอนุสรณไมเทาศักด์ิสิทธแหงโมเสส ออกแบบเปนลักษณะเปนไมเทาในรปูแบบไม
กางเขน โดยอุทิศเปนสัญลักษณของโมเสส และพระเยซู   เชิญถายรูป ณ จุดชมวิว โดย
ในวันท่ีทองฟ�าแจมใส ทานสามารถมองเห็น แมนํ้าจอรแดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก 
และประเทศอิสราเอล ไดจากจุดนี้อยางชดัเจน  
 
 
 

 
 
 



 

 

 

เท่ียง          บริการอาหารกลางวัน  ณ รานอาหาร 
                จากนั้นนาํทาน สูเมืองเครัค ซึ่งตั้งอยูบนท่ีราบสูงขนาดใหญ ใหทานไดเพลิดเพลินกับ

ทิวทัศนอันงดงามขางทางระหวางทางขึ้นสูเขา โดยเฉพาะบริเวณท่ีถูกเรียกขานกันวาเปน 
“แกรนดแคนยอนแหงจอรแดน” "AL KARAK CASTLE’’”ปราสาทเครัค ตั้งอยูท่ี
เมืองเครัค ทางตอนกลางของประเทศจอรแดน นับเปนปราสาทท่ีมีขนาดใหญแหงหนึ่ง
ในชวงยคุสงครามครูเสด จากประวัตศิาสตรสงครามครูเสดเปนสงครามระหวางคริส
เตียนจากยุโรปและชาวมุสลิมซึ่งยึดครองพื้นท่ีแถบนี้รวมทั้งนครเยรซูาเล็ม นครศกัดิ์สิทธ์ิ
และสัญลักษณของศาสนาอับราฮัมหลักท้ังสาม (ศาสนายูดาย ศาสนาคริสต และศาสนา
อิสลาม) โดยชาวคริสตตองการฟم�นฟูการเขาถงึที่ศักดิ์สิทธ์ิในและใกลเยรูซาเล็มปราสาท
เครัคแหงนีส้รางในศตวรรษท่ี 12 ป ค.ศ. 1115 โดย King Baldwin ท่ี 1 แหงเยรู
ซาเลม เพ่ือเปนจุดยุทธศาสตรในการควบคุมกองคาราวานในเสนทางการคาขายท่ีเชือ่
กับประเทศอียิปตไปยังกรุงดามัสกัส ประเทศซีเรีย โดยตัวปราสาทสรางดวยหิน กําแพง
ทรงสี่เหล่ียมผืนผา หลังคาโคงยาว แลวก็เจาะรองแสงเล็กๆ ลักษณะแบบนี้ทําใหงายตอ
การป�องกนัศัตรูปจจบุนัสถานท่ีแหงนี้ยังคงเหลือโครงสรางที่สมบรูณ การแวะเยี่ยมชม
ท่ีนี ่ทําใหเราไดเห็นมุมมองของการทําสงครามสมัยประวัตศิาสตร (ครูเสด)  

 
 
 
 
 
 
 
                หลังจากนั้นนาํทุกทานเดินทางสูอควาบา (ใชเวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง 30 

นาที ) 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก  
ที่พัก          โรงแรม ระดับ 4 ดาว CITY TOWER HOTEL@AQABA หรือเทียบเทา 



 

 

 

                 *** หมายเหตุ สําหรับทานใดที่จะลงเลนนํ้า ดํานํ้าดูปะการัง นําเส้ือผาของใชสวนตัวไป
เปล่ียนท่ีหองนํ้าของเรือ พรุงนี้ดวย ** 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม    

นําทานเดินทางเขาสูเมืองอาคาบา ซึง่เปนเมืองทา และเมืองทองเท่ียวตากอากาศที่
สําคัญของประเทศจอรแดน เปนเมืองแหงเดียวของประเทศจอรแดนท่ีถูกประกาศใหเปน
เมืองปลอดภาษี มปีระชากรอาศัยราว 70,000 คน ตั้งอยูใกลๆ กบัฉนวนกาซาฝم�งตรง
ขาม คืออิสราเอล โดยมีทะเลแดงคั่น เปนเมืองคอนขางทันสมัยแตกม็ีวัฒนธรรมของ
จอรแดนมากพอสมควร และมีสิ่งท่ีนาสนใจ คอื เสาธงสูงท่ีสุดในโลกซึ่งไดรบัการบันทึก
ไวใน Guinness Book of World Records ดวย 

                นําทานลงเรือทองกระจก (GLASS BOAT) เลนนํ้าตามอัธยาศยั  (ใชเวลา
ประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง)  

 
 
 
 
 
 
 
                นํ้าทะเลท่ีนีใ่สมาก แตดวยความลึกและการมองผานกระจกหนาจึงทําใหดูปะการังและ

ซากเรือไมคอยชัดมาก  
                นาํทานแลนสูจุดที่ชมปะการัง ลึกแคประมาณ  5 - 6 เมตร สวนจดุเรือจมลึกประมาณ 

27 เมตร ปะการังโดยสวนใหญไมคอยมีสีสรร  สัตวทะเล  เชน ปลาสิงโต ปลานกแกว 
Goby fish ปลิงทะเล หอยเมน  และยังเปนแหลงดํานํ้าลึกที่มีชื่อเสียงอีกดวย ทะเลท่ีนี้

วนัที�สาม  (B/L/D) อควาบา- BOAT CRUISE INCL LUNCH – WADIRUM – JEEP TOUR – PETRA 



 

 

 

มีนานนํ้าครอบคลุมถงึ 4 ประเทศ คือ ประเทศจอรแดน, อิสราเอล, อิยิปตและ 
ซาอุดิอาระเบีย ชมความใสของนํ้าทะเล,ชมปะการัง, ปลาทะเลหลากหลายชนิด, เมน
ทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ  
(ทะเลแดงเปนทะเลแหงประวตัิสาสตร ที่ไดมกีารกลาวขานในพระคมัภีรของศาสนา
คริสตวาทะเลแหงนี้เปนสถานท่ีโมเสสไดทําอัศจรรย โดยการชูไมเทาแหวกทะเลแดงเปน
ทางเดินพาชาวอิสราเอลหนีใหรอดพนจากการตามลาของทหารอิยิปต เพ่ือจับไปเปน
ทาสของอียิปต และจุดมุงหมายเพ่ือเดินทางไปสูแผนดินแหงพันธะสัญญาท่ีพระเปนเจา
ทรงมอบใหกบัชาวอิสราเอล นั่นคือก็คือกรุงเยรูซาเลมในปจจุบัน)  

 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน BBQ บนเรือ   
                อาหารเท่ียงแบบบุฟเฟ�ตบนเรือ มีทั้งปลา ไก และแกะบารบคีิว ทานกบัผกัสลัดและแป�ง

โรต ี
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                จากนั้น นําทานเดินทางสู ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ใชเวลาประมาณ 1 
ชั่วโมง 40 นาท ีทะเลทรายแหงนี้ในอดีตเปนเสนทางคาราวานจากประเทศซาอุฯ 
เดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน (เคยเปนท่ีอยูอาศัยของชาวนาบาเทียนกอนท่ี
จะยายถิ่นฐานไปสรางอาณาจักรอันยิ่งใหญที่เมืองเพตรา) ในศึกสงครามอาหรับรีโวลท
ระหวางปค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแหงนี้ไดถูกใชเปนฐานบญัชาการในการรบของ
นายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอวเรนซและเจาชายไฟซาล ผูนําแหงชาวอาหรับรวมรบกัน
ขับไลพวกออตโตมันที่เขามารุกรานเพ่ือครอบครองดินแดนและตอมายังไดถูกใชเปน
สถานท่ีจริงในการถายทําภาพยนตฮอลลีวูดอันยิ่งใหญในอดีตเรื่อง “LAWRENCE OF 
ARABIA” (และในป ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวัลออสการไดถึง 7 รางวัล และ
รางวัลจากสถาบันอื่นๆ มากกวา 30 รางวัล นําแสดงโดย PETER O'TOOLE, 
OMAR SHARIF  

 
 
 
 
 
 
                นาํทาน นั่งรถกระบะเปดหลังคารับบรรยาอากาศทองทะเลทรายท่ีถูก กลาวขานวา

สวยงามท่ีสุดของโลกแหงหนี่ง ดวยเม็ดทรายละเอียดสีสมอมแดงอันเงียบสงบท่ีกวาง
ใหญไพศาล (สีของเม็ดทราบนั้นปรับเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย) ชมนํา้พุแหง
ลอวเรนซ สถานท่ีในอดีตนายทหาร ทีอี ลอวเรนซ ทหารชาวอังกฤษใชเปนสถานท่ีพัก
และคิดแผนการสูรบกนัพวกออตโตมัน  

 
 
 
 



 

 

 

                นําทานเดินทางสูเมืองอควาบาเมืองทาและเมืองทองเท่ียวตากอากาศที่สําคัญของ
ประเทศจอรแดนเปนเมืองแหงเดียวของประเทศจอรแดนท่ีถูกประกาศใหเปนเมืองปลอด
ภาษีมีประชากรอาศัยราว 70,000 คน 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ กลางทะเลทราย CAMP WADI RUM  
ที่พัก         โรงแรม PETRA PANORAMA HOTELระดับ 4 @PETRA หรือเทียบเทา 
 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
                นําทานสูเมืองเพตรา (ไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโกป ค.ศ. 

1985 และ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของแหงโลกใหม จากการตดัสินโดยการโหวตจาก
บุคคลนบัลานท่ัวโลกในวันมหัศจรรย 07/ 07/ 07) มหานครสีดอกกุหลาบที่ซอนตัวอยู
ในหุบเขาแหงโมเสส (WADI MUSA) มปีระวัติศาสตรอันยาวนานหลายพันปเคยเปนถิ่น
ท่ีอยูอาศัยท้ังชาวอีโดไมทจวบจนกระทั่งถงึยคุรุงเรืองเฟم�องฟูในการเขามาครอบครอง
ดินแดนของชาวอาหรบัเผาเรรอนนาบาเทียนในชวงระหวาง 100 ป กอนคริสตกาล – ป 
ค.ศ 100และไดเขามาสรางอาณาจักร, บานเมือง ฯลฯ จนกระท่ังในปค.ศ. 106 นคร
แหงนีต้กอยูภายใตการปกครองของอาณาจักรโรมันที่นําโดย กษตัรยิทราจัน และไดผนึก
เมืองแหงนี้ใหเปนหนึ่งในอาณาจักรโรมันแหงแหลมอาระเบียตะวันออก  

 
 
 
 
 
 
 

วนัที�สี� (B/L/D)  PETRA – AMMAN อมัมาน  



 

 

 

(ทุกทานสามารถขี่มาภายในเสนทางท่ีมาเดินในเพตราได ซึ่งรวมอยูในคาบัตรแลว 
เพียงแตตองจายคาทิปแกคนจูงมา ทานละ 5 USD ตอทาน /ตอเท่ียว หรือแลวแต
การตอรองราคา กับคนจูงมา กรณีอยากขี่ลา, ขี่อูฐ, รถมาลาก ฯลฯ สอบถาม
โดยตรงตอเจาหนาทีห่รือสอบถามที่หัวหนาทัวร)   

                ระยะทางท่ีเดินเขาไปในเพตรา ประมาณ  800 เมตร บน
ถนนทรายเพ่ือตรงเขาสูหนาเมืองพรอมชมทัศนียภาพรอบ
ขางท่ีเปนภูเขาท้ังสองฝم�ง ธารนํ้า คลังสมบัต ิภูเขาท้ังสองฝم�ง
ท่ีมีรูปรางหนาตาตางกนัออกไป 
นําทานเดินเทาเขาสูถนนเขาเมือง THE SIQ เปนชอง
ทางเดินที่ขนาบสองฝم�งดวยหนาผา กวา 1.5 กโิลเมตรท่ีเกิดจากการแยกตัวของเปลือก
โลกและการซัดเซาะของนํ้าเมื่อหลายลานปกอน สวนใหญทางเดินรมๆ สบายๆ (ทางเดิน
คอนขางลาดลง ไมเหนือ่ย ระหวางทางก็มมีุมสวยๆ ใหเก็บภาพเรื่อยๆ และมีบรรดาคน
มาขายของที่ระลึก เดนิชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชันทั้ง 2 ขางคลายกับแคน
ยอนนอย ๆ และ สิ่งกอสราง รูปปم�นแกะสลัก ตางๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั     รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  รานอาหารจากนั้นนาํทุกทานเดินทางกลับ สูอัม

มาน AMMAN ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง  
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ  รานอาหาร  
ที่พัก          โรงแรมระดับ 4 ดาว AL THURAYA HOTEL @AMMAN หรือเทียบเทา 



 

 

 

 
เชา            รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
                นาํทานเดินทางไปยังเมืองอัจลุน  (AJLOUN CASTLE)  ใชเวลาในการเดินทาง 1 

ชั่วโมง 40 นาท ีอยูทางดานเหนือของเมืองเจอราชไปเล็กนอยเมืองที่ตั้งอยูบนภูเขาสูงที่
หอมลอมไปดวยป�าตนสนและตนมะกอก  
ชมปราสาทแหงเมืองอัจลุนถูกสรางโดยพวกนักรบมุสลิม ในป ค.ศ. 1184 -1185 ใช
เปนป�อมทหารในการตอสูรบกับพวกนกัรบครเูสด และในป ค.ศ. 1260 ถูกเขาทําลาย
โดยกองทัพมองโกลส 

 
 
 
 
 
 
               นําทานเดินทางขึ้นสูทางเหนือของประเทศจอรแดน เพ่ือ ชมนครเจอราช (JERASH) 

หรือ“เมืองพันเสา”เปนอดีต 1 ใน 10 หัวเมอืงเอกตะวันออกอันย่ิงใหญของอาณาจักร
โรมัน สันนิษฐานวาเมอืงนี้นาจะถูกสรางในราว 200 – 100 ปกอนคริสตกาล เดิมทีใน
อดีตเมืองแหงนี้ชื่อวา ในป ค.ศ. 749 นครแหงนี้ไดถกูแผนดินไหวครัง้ใหญทําลาย และ
ถูกฝงกลบโดยทรายหลังจากนั้นก็ไดสูญหายไปเปนนับพันป  
ชมซุมประตูกษัตรยเฮเดรียนและสนามแขงมาฮิปโปโดรม 

 
 
 
 
 

วนัที�หา้ (B/L/D)   อมัมาน – อจัลนุ –เจอราช - ทะเล DEAD SAE – อมัมาน 



 

 

 

                นาํทานเดินเขาประตูทางทิศใต ชมโอวัลพลาซา สถานท่ีชุมนุม พบปะ สังสรรคของ
ชาวเมือง, วิหารเทพซีอุสฯลฯโรงละครทางทิศใต(สรางในราวป ค.ศ. 90-92) จุผูชมได
ถึง 3,000 คน มีจุดเสียงสะทอนตรงกลางโรงละคร  
เชญิทดสอบกับความอศัจรรยเพียงพูดเบา ๆก็จะมีเสียงสะทอนกองเขามาในหูของเรา  
ชมวหิารเทพีอารเทมิส เปนเทพีประจําเมืองเจอราช สรางในราวป ค.ศ. 150 สราง
ขึ้นพ่ือใชเปนสถานท่ีสําหรับทําพิธีบวงสรวง และบูชายัญตอเทพีองคนี้ แบงเปน 3 ชั้น 
คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นใน 
นําทานเดินเขาสู ถนนคารโด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักท่ีใชเขา-ออกเมือง
แหงนี้บนถนนนั้นยังมีริว้รอยทางของลอรถมา,ฝาทอระบายนํ้า,ซุมโคมไฟ,บอนํ้าดื่มของ
มา  

                ชมนํ้าพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สรางในราวป ค.ศ. 191 เพ่ืออุทิศแดเทพธิดา
แหงขุนเขา ซึ่งเปนท่ีนบัถือของชาวเมืองแหงนี้ มีที่พนนํ้าเปนรูปหัวสิงโตท้ังเจ็ด และ
ตกแตงดวยเทพตางๆ ประจําซุมดานบนของนํ้าพุฯลฯ  
ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูทะเลเดดซี ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 
1 ชั่วโมง 40 นาท ี 

 
 
 
 
 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม (บฟุเฟ�ตINTERNATIONAL) 
                จากนั้น นําทานเดินทางสู ทะเลเดดซี (DEAD SEA) ทะเลสาบเดดซีตั้งอยูพรมแดน

ระหวางอิสราเอลและจอรแดน เกิดจากนํ้าท่ีไหลมาจากลําธารในจอรแดน มีสวนผสม
ของโซเดียมและแมกนีเซียม ทําปฏิกิริยากบันํา้พุรอนท่ีอยูดานลางทะเลสาบ โดยมีความ
เค็ม มากกวาทะเลอ่ืนถึง 4 เทา มีความยาว 76 กิโลเมตร กวางถึง 18 กิโลเมตร มีจุด



 

 

 

ลึกท่ีสุดคือ 400 เมตร และอยูตํ่ากวาระดบันํา้ทะเล 417.5 เมตร นบัเปนพ้ืนท่ีท่ีอยูตํ่า
กวาระดบันํ้าทะเลมากท่ีสุดในโลก นํ้าในทะเลเดดซีมีความหนาแนนมาก มีเกลือละลาย
ในนํ้าถึง 25% จึงทําใหวัตถุลอยเหนือนํ้า แมแตคนวายนํ้าไมเปนก็ลอยตัวไดในเดดซีและ
ถูกบันทึกลงในหนังสือ กินเนสส วา เปนจุดที่ตํา่ท่ีสุดในโลก เชิญทาน อิสระในการลง
เลนนํ้าทะเลและพิสูจน ความจริงวาทานลอยตัวไดจริงหรือไม 

 
 
 
 
 
 
 
                (การลงเลนนํ้าในทะเลนั้นมีวิธีขั้นตอนการลงเลน และขอควรระวังตางๆ ควรฟง

คําแนะนําจากมัคคุเทศกทองถ่ินและหัวหนาทัวร) 
                นําทานเดินทางเขา สูกรุงอัมมาน ระหวางทางแวะซ้ือผลิตภัณฑที่ทําจากเดดซ ีเชน 

โคลนพอกตัว พอกหนา สบู และสินคาอ่ืนท่ีทําจากเดดซีอีกมากมาย จากนั้นเดินทางตอสู
กรุงอัมมาน 

 
 
 
 
 
 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก  
ที่พัก          โรงแรมระดับ 4 ดาว AL THURAYA HOTEL @AMMAN หรือเทียบเทา 



 

 

 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
                นําทาน ชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมาน เมืองหลวงทีต่ั้งอยูบนภูเขา7ลูกและมี

ประวตัิศาสตรยาวนานมากกวา 6,000 ปผานชมยานเมือง
เกา,เมืองใหม,ยานธุรกิจ,ตลาดใจกลางเมือง,ยานคนรวย 
ฯลฯ  

                ชมป�อมปราการแหงกรุงอัมมาน (CITDAEL) ถูกสรางขึ้น
เพ่ือเปนจุดสังเกตเหตุบาน การเมืองตางๆรอบเมืองเชิญ
อิสระถายรูปตรงจดุชมวิวที่สวยท่ีสุดของเมืองแหงนี้ โดยมี
ฉากหลังเปน โรละครโรมัน ROMANSTHEATER ท่ีมีขนาดใหญที่สุดในประเทศ
จอรแดนจุผูชมไดถึง 6,000 คน และตึกรามบานชองท่ีตั้งอยูบนภูเขาสูงอันแปลกตายิ่ง
นักที่สันนิษฐานวานาจะถูกสรางขึ้นระหวางป ค.ศ. 161-180 ในสมยัโรมัน พระราชวัง
เกาอุมเมยาด สรางขึ้นในประมาณป ค.ศ. 720 โดยผูนําชาวมุสลิม ของราชวงศ ใน
สมัยมุสลิมไดเขามาปกครองประเทศจอรแดนซึ่งภายในประกอบหองทํางาน, 
หองรับแขกฯลฯ  

                ผานชมพระราชวังของพระมหากษัตริย อับดุลลาหท่ีสอง (RAGHADAN PALACE) 
ท่ีตั้งอยูบนภูเขามีทําเลท่ีสวยงามมากท่ีสุดในกรุงอัมมาน และมีทหารคอยเฝ�าดูแลตรวจ
ตราอยางเขมงวด  

 
 
 
 
 
 

วนัที�หก (B/L/D)   AMMAN CITADEL – ROMANS THEATER –DESERT CASTLES กลุ่มปราสาทในทะเลทราย  



 

 

 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร  
                นาํทานเดินทางชม DESERT CASERT กลุมปราสาทในทะเลทราย 1 ใน 2 มรดก

โลกของประเทศจอรแดนสรางขึ้นเพ่ือใชในการพักของกองคาราวาน, ชมป�อมปราการ
กลางทะเลทราย ซึ่งเปนตัวอยางของศิลปะและสถาปตยกรรมแบบอิสลามยุคตน ๆ ที่
สวยงาม มีการใชศิลปะโมเสก เฟรสโก การแกะสลักบนหินและพ้ืนปูน รวมทั้งภาพวาด 
ป�อมเหลานี้ถูกใชเปนจดุพักของกองคาราวาน เพ่ือการเกษตรและ เปนศูนยกลางการคา 
ใชกางเต็นทเพ่ือพักอาศัยและยังเปนปราการใหกับผูปกครองจากมณฑลท่ีหางไกล ใช
ควบคุมดูแลเผาเบดูอิน และยังเปนสถานบันเทิง และป�องกันศึกสงครามครูเสด  

 
 
 
 
 
 
                หลังจากนั้นอิสระ ชอปปم�ง หาง CITY MALL- CARREFOUR เปน 2 หางใหญ

ติดกัน มีของแบรนดเนม ใหเลือกสรร 
 
 
 
 
 
 
 
                นาํทานเดินทางกลับสูกรงุอัมมาน อําลาจอรแดน เดินทางสูสนามบนิ CHECK IN 

GROUP 



 

 

 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ รานอาหารจีน สูสนามบินนานาชาต ิ(AMM อัมมาน ควีน 
อาเลีย QUEEN ALIA) (โดยจะมีเจาหนาท่ี VISA เม่ือตอนขามาอํานวยความ
สะดวกแตทาน) 

 
02.10 น. ออกเดินทางกลับสู ประเทศไทย ดวยสายการบิน ROYAL JORDANNIAN 

เท่ียวบินที่ RJ182 
15.15 น. เดินทางกลับถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ ดวยความสวัสดิภาพและความประทับใจ มิรู

ลืมเลือน 
 

อัตราคาบริการ 
 

กําหนดการ
เดินทาง 

ราคาผูใหญ 
(พักหองละ 2-3 

ทาน) 

ราคาเด็กเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเด่ียวจาย
เพ่ิม 

05-11 มี.ค. 63 
27 มี.ค.-02 เม.ย.

63 
57,999 บาท 56,999 บาท 55,999 บาท 6,500 บาท 

03-09 เม.ย. 63 59,999 บาท 58,999 บาท 57,999 บาท 8,500 บาท 

09-15 เม.ย. 63 
10-16 เม.ย. 63 
11-17 เม.ย. 63 

62,999 บาท 61,999 บาท 60,999 บาท 8,500 บาท 

วนัที�เจด็ (B/L/D)   สนามบินสุวรรณภูมิ 



 

 

 

30 เม.ย.-06 พ.ค. 
63 

59,999 บาท 58,999 บาท 57,999 บาท 8,500 บาท 

29 พ.ค.-04 มิ.ย. 
63 

03-09 ก.ค. 63 
24-30 ก.ค. 63 
07-13 ส.ค. 63 
25 ก.ย.-01 ต.ค. 

63 

56,999 บาท 55,999 บาท 54,999 บาท 6,500 บาท 

UPDATE 08JAN20 
 
เง่ือนไขในการจองทัวร 
งวดที่ 1 : สํารองที่นัง่จาย 15, 000 บาท /ทาน (หลังการจองภายใน 3 วนั) พรอมสงสําเนาหนังสือ
เดินทาง 
งวดที่ 2 :ชําระยอดสวนที่เหลือ กอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน   
หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
** การ LOCK ท่ีนั่งบนเครื่องบนิ อาจไมไดตามที่ขอ ขึ้นอยูกับสายการบิน นั้นๆ ปกติ จะล็อกเปน 
Zone กรุฟเราอยูแลวคะ แตทางเรา จะขอพนักงานหนาเคานเตอรตอนออกตั๋วใหอีกที  
ในกรณีท่ีคณะออกเดนิทางตํ่ากวา 15 ทาน ทางผูจัดรายการ //ขอพิจารณายกเลิกการเดนิทาง หรือ
เรียกเก็บคาทัวรเพ่ิมเตมิตามความเหมาะสมในทริปเดินทางและจํานวนผูเดินทางตอนนั้นๆ หากกรณีผู
รวมเดินทางในคณะ ไมยินดีจายเพ่ิม คณะทัวรนั้น จําเปนตองยกเลกิเดินทาง  
 

 กรณียกเลิก  

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บรษิัทฯจะคิดคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไมสามารถ คืนเงินได  
(ตัวอยางเชน คาตั๋วเครือ่งบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท้ังหมดในทุกกรณ ี



 

 

 

กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งตองมีใบรบัรองแพทยจากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทํา
เรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบรกิาร เพ่ือใหพิจารณาอีกครัง้ ท้ังนี้ 
อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินไดทั้งหมดหรือ
บางสวน หรือไมไดเลย เพราะข้ึนอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ
บริการอืน่ๆเปนสําคัญ 
 

อัตราคาบริการนี้รวม – ไมรวมอะไรบาง  

 
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการแหงชาติ โรยัลจอรแดนเนี่ยล ชั้นประหยดั  
คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง  
คาท่ีพักหองละ 2 ทาน เปน TWIN ROOM  ในโรงแรม ตามทีร่ะบุในรายการหรือระดบัเดียวกัน 
รวมทั้งสิ้น 4 คืน 
คาอาหารทุกมื้อท่ีระบุตามรายการ 
คาบัตรเขาชมสถานท่ีและการแสดงทุกแหงท่ีระบุตามรายการ 
คาวีซาประเทศจอรแดน   
คาบริการนําทัวรโดยมัคคุเทศกทองถิน่และหัวหนาทัวรผูมีประสบการณ 
คายกขนกระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบ (นํ้าหนักไมเกิน 20 กิโลกรมั) 
คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาล 500,000 บาท  
(หมายเหต:ุ คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุนอยกวา 2 ป และ ผูใหญอายุมากกวา 70 ป 
ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) 
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
คาจัดทําหนังสือเดินทาง 
ภาษีตาง ๆ เชน ภาษ ี7% ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% ฯลฯ 
คาเชาผาเช็ดตัวและคาเชาตูล็อคเกอร ที่โรงแรม เดดซี รีสอรท แอนด สปา 



 

 

 

คาใชจายสวนตัวอื่นๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินบิารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ ที่ไมไดระบุไวใน
รายการ 
คาอาหารและเครื่องดื่มส่ังพเิศษ นอกเหนือรายการ 
คาขี่ลา, ขี่อูฐ, รถมาลาก ฯลฯ  
 คาทิปมัคุเทศก พนกังานขับรถ ในประเทศจอรแดน และ หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 
 (เปนอัตราปกตติามหลักสากลของการทองเท่ียว ) 
3 USD / ทาน สําหรบัมัคคุเทศกทองถ่ิน 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 1,500 บาทไทย 
คาทิปอื่นๆ 
คาทิปมาที่เมืองเพตรา ทานละ 3 -5 USD แลวแตตอรอง / เท่ียว / ทาน 
คาทิปคนขับรถที่ทะเลทรายวาดิรัม ทานละ 2 USD / เท่ียว / ทาน 
 

หมายเหตุ 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยาง
นอย 15 ทาน  ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดคีืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอืน่ใหถาตองการ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย
จนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือ
ความรบัผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการ
จลาจล ตางๆ  
บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏิวัต ิและอ่ืน ๆ 
ท่ีนอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การ
เจ็บป�วย การถกูทําราย การสูญหาย จากสายการบินเมื่อเท่ียวบิน “ดีเลย” หรือลาชา? หรอื เหตุ
สุดวิสัย หรืออุบัติเหตุตาง ๆ 



 

 

 

ราคานี้คิดตามราคาบตัรโดยสารเครื่องบนิ ณ ปจจุบัน หากมกีารปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตาม
อัตราคาน้ํามัน หรือ คาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณ
ดังกลาวและแจงใหทานทราบ 
เน่ืองจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบรกิารใดๆ ตามรายการ 
หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณ ี
หากลูกคาทานใด ยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัต ิลูกคาตองชําระคามัดจําทัวรท่ี 15,000 บาท  และ
คาวีซาตามท่ีสถานฑูตฯ เรียกเก็บ 
 

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 
** กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาต ิโปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ** 
**ไมรับเลมพาส ขาราชการเดินทาง** 

**ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับวัน
เดินทางที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการ
ชําระเงินคาตั๋วดังกลาว  
ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี** 

 


