
 

  

 

 

 

รหัสทัวร PVC1903887 
ทัวรจอรแดน LUXURY JORDAN 7 วัน 4 คืน RJ 
ยอดเขาเมาทเนโบ MOUNT NEBO / เมืองมาดาบา / ชมอนุสรณไมเทาศักด์ิสิทธแหงโมเสส / แก
รนดแคนยอนแหงจอรแดน / AL KARAK CASTLE /อควาบา / GLASS BOAT / ทะเลทราย
วาดิรัม / ชมน้ําพุแหงลอวเรนซ / PETRA / WADI MUSA / เอล-คาซเนท / ROMANTHEATRE / 
ทะเลเดดซี / ปราสาทแหงเมืองอัจลุน / ชมซุมประตูกษัตรยเฮเดรียนและสนามแขงมาฮิปโปโดรม / 
นครเจอราช / วิหารเทพีอารเทมิส / ถนนโคลอนเนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

จุดเดนนาสนใจทัวรของเรา 
1. เราคือผูบุกเบิกเสนทางตะวันออกกลาง และประเทศจอรแดนอยางจริงจัง เปนบริษัทฯแรกของ

ไทยท่ีมียอดเปนอันดับ 1 มาตลอด 10 ป จึงมีชวงเวลาและวันเดินทางใหคนเลือกไดมากกวา 
2. รายการทองเที่ยวที่จัดอยางลงตัว เพื่อใหเหมาะกับนักทองเท่ียวคนไทยมากท่ีสุดไมตองเดินทาง

ยอนไป ยอนมา เท่ียวสบาย การันตีถึงคุณภาพและราคาท่ีจะไมมีบริษัทฯใด ใหคุณไดมากกวา
แนนอน 

3. เราใชโรงแรม ระดับ 5 ดาว  ทั้งที่อัมมาน – อควาบา – และเพตรา + วาดิรัมพักแคมป� 1 คืน 
ดูทะเลดาว สังสรรคยามค่ํา รับประทานอาหารแบบเบดูอิน ไกยาง เน้ือยาง ชิมชา ดูดชิชา (ไมนอน
เดดซีเนื่องจากที่เดดซีไมมีกิจกรรมอะไรนาสนใจ มีแคทะเลเดดซีเทาน้ัน ทําใหเราเสียเวลาเปล่ียน 
โรงแรมและยังพลาดโอกาส ในการ SHOPPING ท่ีมีทางเลือกมากมายท่ีกรุงอัมมาน) 

4. กรณีที่กรุฟ ออกเดินทางมากกวา 20 ทาน เรา จะใชรถ BUS ใหญ มี WIFI ON BUS // 
และกรณี ที่กรุฟเดินทางนอยกวา 15  ทาน  เราขอสงวนสิทธ์ิในการใชรถ BUS เล็ก 18 ที่น่ัง
ในการเดินทาง  รถเล็กไมมี WIFI ON BUS คะ 
 

 
 
 
5.อาหารการกินของประเทศจอรแดน เน่ืองจากประเทศจอรแดนน้ัน นับถือศาสนาอิสลาม อาหารน้ัน
ยอมไมมีสวนผสมของเน้ือหมู  อาหารสวนใหญ เนน แป�ง ไก แกะ ปลาและผัก  และสารพัดแป�งนานา
ชนิด  อาหารสไตลบารบีคิว อาหารสไตลเลบานอน (ผักใบเขียวไมคอยมี แตมะเขือเทศประเทศน้ีกรอบ 
อรอยมาก ) และผักดอง เชนแตงกวาดอง พริกดอง หัวไซเทาดอง  แครอทดอง กินกับซอสครีม
หลากหลายชนิดใหเลือกสรร และท่ีไมควรพลาด น้ันคือบารบีคิวจานใหญแหงกรุงอัมมาน ซ่ึงรานน้ี
ไดรับรางวัลจาก TRIPADVISOR ดวย  
 



 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
21.30น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ประเทศ ช้ัน 

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

 

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

เที่ยวบินที่ RJ 181  

 

วนัแรก  (-/-/-)   กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ  

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



 

  

 

 

 

05.10 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ (AMM อัมมาน ควีน อาเลีย QUEEN ALIA) 
ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอรแดน  ใชเวลาในการเดินทาง 8 ช่ัวโมง 55 นาที  
หลังผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง จะมีเจาหนาที่ดาน VISA มาคอยอํานวย
ความสะดวกแกคณะทัวร  
(เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 4 ช่ัวโมง)  
หลังจากรับสัมภาระเรียบรอยแลว ออกจากประตูไป ทางดานซายมือ ทานสามารถแลก
เงิน,ซ้ือSIM 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-ออโธดอกซแหง
เซนตจอรจ ถูกสรางในราวป ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน ชมภาพแผนท่ีดินแดนศักดิ
สิทธิ์แหงเยรูซาเลม ตกแตงโดยโมเสกสีตางๆ ประมาณ 2.3 ลานช้ินแสดงถึงพื้นท่ีดินแดน
ศักด์ิสิทธ์ิตางๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอรเรเนียน, เยรูซาเลม, แมน้ําจอรแดน, ทะเล
เดดซี, เขาไซนาย, อียิปต ฯลฯ   
 

 
 
 

 
 
นําทานเดินทางสู ยอดเขาเมาทเนโบ MOUNT NEBO มีความสูง 817 เมตร จาก
ระดับน้ําทะเล เช่ือกันวาเปนสถานท่ีฝงศพของโมเสส ผูนําชาวยิวสท่ีเดินทางจากอิยิปต
มายังเยรูซาเลม และเปนสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีสุดแหงหนึ่งของจอรแดน ท่ีแหงน้ีเปนสถานท่ี



 

  

 

 

 

สุดทายของโมเสส กอนจะช้ีทางใหผูสืบทอดนําพาผูคนไปยังดินแดนพันธสัญญา ใน
ประเทศอิสราเอลปจจุบัน เม่ือยืนอยูบนยอดเขาจะมองไปเห็นดินแดนแหงพันธะ
สัญญา THE PROMISED LAND  ท่ีโมเสสเคยเห็นบนยอดเขาน้ี และเปนท่ีจาริกแสวง
บุญของชาวคริสตมาแตโบราณ และโบสถบนยอดเขาไดถูกสรางขึ้นในปลายศตวรรษท่ีส่ี
เพื่อเปนการบงชีจุ้ดท่ีคาดวาโมเสสเสียชีวิต 
MOUNT NEBOยังเคยเปนสถานท่ีมาเยือนของสันตะปาปา ของศาสนาคริสต โดย
สันตะปาปาจอหนปอลท่ี 2 ไดมาแวะพํานักท่ีน่ี ระหวางการเดินทางไปเยือนดินแดน
ศักด์ิสิทธ์ิ และไดปลูกตนมะกอก สัญญลักษณของสันติภาพไวขางๆโบสถไบแซนไทนดวย 

 
 

 
 
 

 

จากจุดน้ีสามารถชมวิวไปไดไกลถึงฝم�งอิสราเอล (ดินแดนพันธสัญญา) 
ชมพิพิธภัณฑขนาดยอม ภายในเก็บส่ิงของตาง ๆ ท่ีขุดพบภายในบริเวณน้ี พรอมท้ังมี
ภาพถายตาง ๆ ภาพถายท่ีสําคัญคือภาพท่ีโป�บ จอหน ปอลท่ี 2 เสด็จมาแสวงบุญท่ีน่ี
และไดประกาศใหเปนดินแดนศักด์ิสิทธ์ิ ในป ค.ศ. 2000  
ชมอนุสรณไมเทาศักด์ิสิทธแหงโมเสส ออกแบบเปนลักษณะเปนไมเทาในรูปแบบไม
กางเขน โดยอุทิศเปนสัญลักษณของโมเสส และพระเยซู   เชิญถายรูป ณ จุดชมวิว โดย
ในวันท่ีทองฟ�าแจมใส ทานสามารถมองเห็น แมน้ําจอรแดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก 
และประเทศอิสราเอล ไดจากจุดนี้อยางชัดเจน  
ไมเทาของโมเสสน้ันหากโยนลงพื้นจะกลายเปนงู ในคร้ังหน่ึงท่ีโมเสสนําพาผูคนไปยัง
ดินแดนพันธสัญญา (Holy Land) เวลาผานไปเน่ินนานผูคนเร่ิมแตกกลุม หมดศรัทธา 



 

  

 

 

 

ต้ังคําถามและไมเช่ือม่ันในตัวผูนํา พระเจาจึงบันดาลใหเกิดโรคระบาดข้ึน ผูคนตาง
บาดเจ็บลมตาย จึงไดมาขอใหโมเสสชวยเหลือ โมเสสจึงไดมาขอรองตอพระเจา 
เพื่อใหชวยเหลือ และใหอภัยตอผูคิดผิดท้ังหลาย พระเจาจึงไดบอกใหโมเสส ยกไมเทา
ข้ึน และใหชาวยิวท่ีติดตามไดจองมองไปยังไมเทานั้น หากผูท่ีเช่ือม่ัน และศรัทธาตอพระ
เจาจะหายจากโรคราย ผูท่ีไมเช่ือจะตองตายไป ดังน้ันไมเทาของโมเสสจึงเปนเหมือน
สัญญลักษณแหงการรักษาโรค รูปงูพันไมเทาท่ีเปนอนุสรณเปนงานออกแบบของชาว 

 
 
 
 
 

 

อิตาลี จีโอวานนี ฟานโตน่ี และยังเปนสัญญลักษณท่ีคุนตาหลายคน โดยเฉพาะเภสัชกร
ท้ังหลาย เพราะถูกนํามาใชเปนสัญญลักษณในดานท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรมยา 
จากนั้นนําทุกทานเดินทาง สูเมืองเครัค ซ่ึงต้ังอยูบนท่ีราบสูงขนาดใหญ ใหทานได
เพลิดเพลินกับทิวทัศนอันงดงามขางทางระหวางทางขึ้นสูเขา โดยเฉพาะบริเวณท่ีถูกเรียก
ขานกันวาเปน(แกรนดแคนยอนแหงจอรแดน) 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
นําทานสู "AL KARAK CASTLE’’”ปราสาทเครัค ต้ังอยูท่ีเมืองเครัค ทางตอนกลาง
ของประเทศจอรแดน นับเปนปราสาทท่ีมีขนาดใหญแหงหน่ึงในชวงยุคสงครามครูเสด 
จากประวัติศาสตรสงครามครูเสดเปนสงครามระหวางคริสเตียนจากยุโรปและชาวมุสลิม
ซ่ึงยึดครองพื้นท่ีแถบน้ีรวมท้ังนครเยรูซาเล็ม นครศักด์ิสิทธ์ิและสัญลักษณของศาสนาอับ
ราฮัมหลักท้ังสาม (ศาสนายูดาย ศาสนาคริสต และศาสนาอิสลาม) โดยชาวคริสตตองการ
ฟم�นฟูการเขาถึงท่ีศักด์ิสิทธ์ิในและใกลเยรูซาเล็มปราสาทเครัคแหงน้ีสรางในศตวรรษท่ี 12 



 

  

 

 

 

ป ค.ศ. 1115 โดย King Baldwin ท่ี 1 แหงเยรูซาเลม เพื่อเปนจุดยุทธศาสตรในการ
ควบคุมกองคาราวานในเสนทางการคาขายท่ีเชื่อกับประเทศอียิปตไปยังกรุงดามัสกัส 
ประเทศซีเรีย โดยตัวปราสาทสรางดวยหิน กําแพงทรงส่ีเหล่ียมผืนผา หลังคาโคงยาว 
แลวก็เจาะรองแสงเล็กๆ ลักษณะแบบน้ีทําใหงายตอการป�องกันศัตรูปจจุบันสถานท่ีแหงน้ี
ยังคงเหลือโครงสรางท่ีสมบูรณ การแวะเย่ียมชมท่ีน่ี ทําใหเราไดเห็นมุมมองของการทํา
สงครามสมัยประวัติศาสตร (ครูเสด)  

 
 
 

  
 
              หลังจากน้ันนําทุกทานเดินทางสูอควาบา (ใชเวลาในการเดินทาง 3 ช่ัวโมง 30 นาที ) 
 
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 

*** หมายเหตุ สําหรับทานใดท่ีจะลงเลนน้ํา ดําน้ําดูปะการัง นําเส้ือผาของใชสวนตัวไป
เปล่ียนท่ีหองน้ําของเรือ พรุงน้ีดวย ** 

                     นําทานเขาพักโรงแรม ระดับ 5 ดาว MOEVENPICK RESORT 
RESIDENCES@AQABA หรือเทียบเทา 

 
 
 



 

  

 

 

 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
                นําทานเดินทางเขาสูเมืองอาคาบา ซ่ึงเปนเมืองทา และเมืองทองเท่ียวตากอากาศที่

สําคัญของประเทศจอรแดน เปนเมืองแหงเดียวของประเทศจอรแดนท่ีถูกประกาศใหเปน
เมืองปลอดภาษี มีประชากรอาศัยราว 70,000 คน ต้ังอยูใกลๆ กับฉนวนกาซาฝم�งตรง
ขาม คืออิสราเอล โดยมีทะเลแดงคั่น เปนเมืองคอนขางทันสมัยแตก็มีวัฒนธรรมของ
จอรแดนมากพอสมควร และมีส่ิงท่ีนาสนใจ คือ เสาธงสูงที่สุดในโลกซ่ึงไดรับการบันทึกไว
ใน Guinness Book of World Records ดวย 

                จากน้ัน นําทาน ลงเรือทองกระจก (GLASS BOAT) เลนน้ําตามอัธยาศัย (ใชเวลา
ประมาณ 3 – 4 ช่ัวโมง)  

 
 
 
 
 

น้ําทะเลท่ีนี่ใสมาก แตดวยความลึกและการมองผานกระจกหนาจึงทําใหดูปะการังและ
ซากเรือไมคอยชัดมาก นําทานแลนสูจุดท่ีชมปะการัง ลึกแคประมาณ  5 -6 เมตร สวน
จุดเรือจมลึกประมาณ 27 เมตร ปะการังโดยสวนใหญไมคอยมีสีสรร  สัตวทะเล  เชน 
ปลาสิงโต ปลานกแกว Goby fish ปลิงทะเล หอยเมน  และยังเปนแหลงดําน้ําลึกท่ีมี
ช่ือเสียง ทะเลท่ีมีนานน้ําครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ ประเทศจอรแดน, อิสราเอล, 
อิยิปตและ ซาอุดิอาระเบีย ชมความใสของน้ําทะเล, ปะการัง, ปลาทะเลหลากชนิด, เมน
ทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ (ทะเลแดงเปนทะเลแหงประวัติสาสตร ท่ีไดมีการกลาวขานใน

วนัที�สาม (B/L/D) อควาบา – BOAT CRUISE - วาดริมั (WADI RUM CAMP) – JEEP TOUR  -วาดิรมั 



 

  

 

 

 

พระคัมภีรของศาสนาคริสตวาทะเลแหงน้ีเปนสถานท่ีโมเสสไดทําอัศจรรยโดยการชูไมเทา
แหวกทะเลแดงเปนทางเดินพาชาวอิสราเอลหนีใหรอดพนจากการตามลาของทหารอิยิปต 
เพื่อจับไปเปนทาสของอียิปตและจุดมุงหมายเพื่อเดินทางไปสูแผนดินแหงพันธะสัญญาท่ี
พระเปนเจาทรงมอบใหกับชาวอิสราเอล  

                น่ันคือก็คือกรุงเยรูซาเลมในปจจุบัน)  
 
 
 
 
   
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน BBQ บนเรือ   
                อาหารเท่ียงแบบบุฟเฟ�ตบนเรือ มีท้ังปลา ไก และแกะบารบีคิว ทานกับผักสลัดและแป�ง

โรตี 
 
 
 
 
 
 
 

หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ใชเวลาประมาณ 1 
ช่ัวโมง 40 นาที ทะเลทรายแหงน้ีในอดีตเปนเสนทางคาราวานจากประเทศซาอุฯ
เดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน (เคยเปนท่ีอยูอาศัยของชาวนาบาเทียนกอนท่ี



 

  

 

 

 

จะยายถ่ินฐานไปสรางอาณาจักรอันย่ิงใหญท่ีเมืองเพตรา) ในศึกสงครามอาหรับรีโวลท
ระหวางป ค.ศ. 1916- 1918 ทะเลทราย แหงน้ีไดถูกใชเปนฐานบัญชาการในการรบของ
นายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอวเรนซ และ เจาชายไฟซาล ผูนําแหง ชาวอาหรับรวมรบกัน
ขับไลพวกออตโตมันท่ีเขามารุกรานเพื่อครอบครองดินแดน และตอมายังไดถูกใชเปน 
สถานท่ีจริงในการถายทําภาพยนตฮอลลีวูดอันย่ิงใหญในอดีตเร่ือง “LAWRENCE OF 
ARABIA”(และในป ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวัลออสการไดถึง 7 รางวัล และรางวัล
จากสถาบันอื่นๆ มากกวา 30 รางวัล นําแสดงโดย PETER TOOLE OMAR 
SHARIF ผานชมเต็นทชาวเบดูอินท่ีอาศัยอยูในทะเลทราย เลี้ยงแพะเปนอาชีพ ฯลฯ  
นําทาน น่ังรถกระบะเปดหลังคารับบรรยาอากาศทองทะเลทรายท่ีถูกกลาวขานวา
สวยงามท่ีสุดของโลกแหงหน่ีง ดวยเม็ดทรายละเอียดสีสมอมแดงอันเงียบสงบที่กวาง
ใหญไพศาล (สีของเม็ดทราบน้ันปรับเปล่ียนไปตามแสงของดวงอาทิตย) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
เขาไปจนถึงจุดพักแคมป�สําหรับคืนน้ี ใหทานไดชมพระอาทิตยลับขอบฟ�าจนกระท้ังตก
ดิน นอนดูทะเลดาวนับลานๆดวงในทะเลทรายแหงน้ี  
 
 



 

  

 

 

 

ค่ํา             บริการอาหารมื้อค่ํากลางทะเลทรายในแคมป�ของชาวเบดูอิน 
 นําทานเขาสูที่พัก CAMP กลางทะเลทราย WADI RUM  
 (พักแบบหอง STANDARD มีหองน้ําสวนตัว สะดวก สบาย)  

 
 

 
 
 
   
 
 
 

 
*** ทุกทานสามารถ ต่ืนเชา ออกมาดูพระอาทิตยข้ึน จ๊ิบชารอนๆ หรือกาแฟยามเชา 
ถายรูปเก็บบรรยากาศ  เดินชมบรรยากาศในแคมป� ด่ืมด่ํากับวาดิรัมกอน ท่ีเราจะอําลาสู
เพตรา ในภาคบาย   *** 

เชา            รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของแคมป�ที่พัก 
เก็บสถานท่ีในวาดิรัมตอจากเม่ือคืน 
นําทานทองทะเลทรายตอไปยังภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนแกะสลักกอน 
ประวัติศาสตร ท่ีเปนภาพแกะสลักของชาวนาบาเทียนท่ีแสดงถึงเร่ืองราวในชีวิตประจําวัน
ตางๆ และรูปภาพตาง ๆ ผานชมเต็นทชาวเบดูอินท่ีอาศัยอยูในทะเลทราย เล้ียงแพะเปน
อาชีพ ฯลฯ  

วนัที�สี�   (B/L/D)  วาดิรมั (WADI RUM) – เพตรา PETRA 



 

  

 

 

 

ชมน้ําพุแหงลอวเรนซ สถานท่ีในอดีตนายทหาร ทีอี ลอวเรนซ ทหารชาวอังกฤษใชเปน
สถานท่ีพักและคิดแผนการสูรบกันพวกออตโตมัน (เปนธรรมเนียมปฏิบัติในการใหทิป
ทานละ 2 USD แกคนขับรถ) 

 
 
 
 
 
 
กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  รานอาหาร 
                นําทานเดินทาง สูนครสีชมพู เมืองหลวงของอาณาจักร แหงดินแดนที่ถูกลืม 

(PETRA) นครเปตรา คือนครหินแกะสลักโบราณ ท่ีถูกซอนตัวอยางลึกลับในหุบเขาวาดี 
มูซา (WADI MUSA) หุบเขาท่ีต้ังอยูระหวางทะเลสาบเดดซี กับ ทะเลอัคบาร ใน
ประเทศจอรแดน นครแหงน้ีแตเดิมน้ัน เปนนครแหงการคาขนาดใหญ ท่ีถูกสรางข้ึนมา
โดยชนเผาพื้นเมือง นาบีเทียน ท่ีร่ํารวยมาจากการเปนผูคุมกัน คาราวานสินคา ตอมา
เสนทาง ทางการคา ไดถูกเปล่ียนไปเปนทางทะเล มีประวัติศาสตรอันยาวนานหลายพันป 
และเปนถ่ินที่อยูอาศัยท้ังชาวอีโดไมทจวบจนกระท่ังถึงยุครุงเรืองเฟم�องฟูในการเขามา
ครอบครองดินแดนของชาวอาหรับเผาเรรอนนาบาเทียนในชวงระหวาง 100 ป กอน
คริสตกาล – ป ค.ศ 100และไดเขามาสรางอาณาจักร, บานเมือง ฯลฯ จนกระท่ังในป
ค.ศ. 106 นครแหงน้ีตกอยูภายใตการปกครองของอาณาจักรโรมันท่ีนําโดย กษัตริยทรา
จัน และไดผนึกเมืองแหงน้ีใหเปนหน่ึงในอาณาจักรโรมันแหงแหลมอาระเบียตะวันออก 
ทําใหนครแหงน้ีถูกละท้ิงเปนเวลานานกวา 700 ป และไดรับการประกาศใหเปนมรดก
โลกจากองคการยูเนสโกป ค.ศ. 1985 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของแหงโลกใหม จาก
การตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับลานทั่วโลกในวันมหัศจรรย 07/ 07/ 07)  



 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                (ทุกทานสามารถข่ีมาภายในเสนทางที่มาเดินในเพตราได ซ่ึงรวมอยูในคาบตัรแลว 
เพียงแตตองจายคาทิปแกคนจูงมา ทานละ 5 USD ตอทาน /ตอเที่ยว หรือแลวแต
การตอรองราคา กับคนจูงมา  
กรณีอยากขี่ลา, ข่ีอูฐ, รถมาลาก ฯลฯ สอบถามโดยตรงตอเจาหนาที่หรือสอบถามที่
หัวหนาทัวร)  
ระยะทางท่ีเดินเขาไปในเพตรา ประมาณ  800 เมตร บนถนนทรายเพื่อตรงเขาสูหนา
เมืองพรอมชมทัศนียภาพรอบขางท่ีเปนภูเขาท้ังสองฝم�ง ธารน้ํา คลังสมบัติ ภูเขาท้ังสองฝم�ง
ท่ีมีรูปรางหนาตาตางกันออกไป 
นําทานเดินเทาเขาสูถนนเขาเมือง THE SIQ เปนชองทางเดินท่ีขนาบสองฝم�งดวยหนา
ผา กวา 1.5 กิโลเมตรท่ีเกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน้ําเม่ือ
หลายลานปกอน สวนใหญทางเดินรมๆ สบายๆ (ทางเดินคอนขางลาดลง ไมเหน่ือย 
ระหวางทางก็มีมุมสวยๆ ใหเก็บภาพเร่ือยๆ และมีบรรดาคนมาขายของท่ีระลึก เดินชม
ความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชันท้ัง 2 ขางคลายกับแคนยอนนอย ๆ และ ส่ิงกอสราง 
รูปปم�นแกะสลัก ตางๆ 

 
 
 
 



 

  

 

 

 

                มหาวิหารศักด์ิสิทธ์ิ เอล-คาซเนท (EL-KHAZNEH / TREASURY)สันนิษฐานวาจะ
สรางในราวศตวรรษท่ี1-2 โดยผูปกครองเมืองในเวลาน้ันเปนวิหารท่ีแกะสลักโดยเจาะเขา
ไปในภูเขาสีชมพูท้ังลูก มีความสูง 40 เมตร และมีความกวาง 28 เมตร วิหารแหงนี้ได
ถูกออกแบบโดยไดรับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเขาดวยกัน เชน อิยิปต, กรีก, นาบา
เทียน ฯลฯ ภายในประกอบดวย 3 หอง คือ หองโถงใหญตรงกลางและหองเล็กทาง
ดานซายและขวาเดิมทีถูกเช่ือวาเปนท่ีเก็บขุมทรัพยสมบัติของฟาโรหอิยิปต  

               ชมโรงละครโรมัน (ROMANTHEATRE)ท่ีแกะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบท่ีน่ังเทากัน
และมีความสมดุลไดอยางนาท่ึง สันนิษฐานเดิมทีสรางโดยชาวนาบาเทียนตอมาในสมัยท่ี
โรมันเขามาปกครองไดตอเติมและสรางเพิ่มเติม มีท่ีน่ัง 32 แถว จุผูชมไดประมาณ 
3,000 คน / อิสระในการเดินชมและถายรูปนําทานเดินทางกลับสูโรงแรมที่พัก (เตรียม
กระเป�าเส้ือผาเล็กไวสําหรับไปเลนทะเล เดดซี ในวันพรุงนี้) 

 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
                 นําทานเขาพักโรงแรม ระดับ 5 ดาว HYATT ZAMAN 

HOTEL&RESORT@PETRA หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

อําลาเพตรา ยามเชา หลังจากรับประทานอาหารเชาแลว พาทุกทานเดินทางเขาสู
เดดซี 

               (ออกเดินทางจากเพตรา สูเดดซี ใชระยะเวลากับเดินทาง 3 ช่ัวโมง 50 นาที)  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ�ต INTERNATIONAL) 
                 ทานเดินทางสูทะเลเดดซี ทะเลท่ีถูกบันทึกลงในหนังสือ กินเนสส วาเปนจุดที่ต่ําท่ีสุดใน

โลก ต่ํากวาระดับน้ําทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มท่ีสุดในโลกมากกวา 20 
เปอรเซนตของนํ้าทะเลท่ัวไป ทําใหไมมีส่ิงมีชีวิตใดเลยอาศัยอยูไดในทองทะเลแหงน้ี  
เชิญทานอิสระในการลงเลนน้ําทะเลและพิสูจน ความจริงวาทานลอยตัวไดจริงหรือไม 
(การลงเลนน้ําในทะเลน้ันมีวิธีข้ันตอนการลงเลน และขอควรระวังตางๆ ควรฟง
คําแนะนําจากมคัคุเทศกทองถ่ินและหัวหนาทัวร) **** เต็มอ่ิม มีเวลาเลนน้ํา   2 – 
3  ช่ัวโมง **** 

 
 
 
 
 
                เดินทางกลับสู อัมมาน  (ใชเวลาเดินทาง ประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

ระหวางทางแวะซ้ือผลิตภัณฑที่ทําจากเดดซี เชน โคลนพอกตัว พอกหนา สบู และ
สินคาอ่ืนท่ีทําจากเดดซีอีกมากมาย จากน้ันเดินทางตอสูกรุงอัมมาน 

 

วนัที�หา้  (B/L/D)   เพตรา - DEAD SEA -  อมัมาน 



 

  

 

 

 

 
 
 
 

 
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
                 นําทานเขาพักโรงแรม HOLIDAY INN HOTEL @AMMAN ระดับ 5 ดาว หรือ

เทียบเทา  
 
 
 
 
 
 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
               จากน้ันนําทานเดินทางไปยังเมืองอัจลุน (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 

30 นาที ) อยูทางดานเหนือของเมืองเจอราชไปเล็กนอยเมืองท่ีต้ังอยูบนภูเขาสูงท่ีหอม
ลอมไปดวยป�าตนสนและตนมะกอก  

               ชมปราสาทแหงเมืองอัจลุนถูกสรางโดยพวกนักรบมุสลิม ในป ค.ศ. 1184 -1185 ใช
เปนป�อมทหารในการตอสูรบกับพวกนักรบครูเสด และในป ค.ศ. 1260 ถูกเขาทําลาย
โดยกองทัพมองโกลส  

วนัที�หก (B/L/D)    อมัมาน – อจัลุน -เจอราช – สนามบิน 



 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                ชมนครเจอราช(JERASH)หรือเมืองพันเสาเปนอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออก

อันย่ิงใหญของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานวาเมืองน้ีนาจะถูกสรางในราว 200 – 100 ป
กอนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแหงน้ีชื่อวา ในป ค.ศ. 749 นครแหงน้ีไดถูก
แผนดินไหวคร้ังใหญทําลาย และถูกฝงกลบโดยทรายหลังจากน้ันก็ไดสูญหายไปเปนนับ
พันป ชมซุมประตูกษัตรยเฮเดรียนและสนามแขงมาฮิปโปโดรม นําทานเดินเขาประตู
ทางทิศใตชม โอวัลพลาซา สถานท่ีชุมนุม พบปะ สังสรรคของชาวเมือง, วิหารเทพซีอุส
ฯลฯโรงละครทางทิศใต(สรางในราวป ค.ศ. 90-92) จุผูชมไดถึง 3,000 คน  
มีจุดเสียงสะทอนตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกับความอัศจรรย เพียงพูดเบา ๆ ก็จะมี
เสียงสะทอนกองเขามาในหูของเรา ชมวิหารเทพีอารเทมิส เปนเทพีประจําเมืองเจอราช 
สรางในราวป ค.ศ. 150 สรางข้ึนเพื่อใชเปนสถานท่ีสําหรับทําพิธีบวงสรวง และบูชายัญ
ตอเทพีองคน้ี แบงเปน 3 ช้ัน คือ ชั้นนอก ช้ันกลาง ช้ันใน 

  
 
 
 
 
 

 



 

  

 

 

 

               นําทานเดินเขาสูถนนคารโด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักท่ีใชเขา-ออกเมืองแหง
น้ี บนถนนน้ันยังมีร้ิวรอยทางของลอรถมา, ฝาทอระบายน้ํา, ซุมโคมไฟ, บอน้ําด่ืมของมา 
ชมน้ําพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สรางในราวป ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแดเทพธิดา
แหงขุนเขา ซ่ึงเปนท่ีนับถือของชาวเมืองแหงน้ี มีท่ีพนนํ้าเปนรูปหัวสิงโตท้ังเจ็ด และ
ตกแตงดวยเทพตางๆ ประจําซุมดานบนของน้ําพุฯลฯ 

  
 
  

  
  

 
กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  รานอาหารทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
                หลังจากน้ันอิสระ ชอปปم�ง หาง CITY MALL- CARREFOUR เปน 2 หางใหญ

ติดกัน มีของแบรนดเนมใหเลือกสรร 

 

 
 
 
 



 

  

 

 

 

ค่ํา           บริการอาหารค่ํา ณ รานอาหารจีน 
               นําทุกทานอําลา จอรแดน เดินทางสูสนามบิน CHECK IN GROUP  
                   สูสนามบินนานาชาติ (AMM อัมมาน ควีน อาเลีย QUEEN ALIA)  
               (โดยจะมีเจาหนาที่ VISA เมื่อตอนขามา อํานวยความสะดวกแตทาน) 

02.10 น.ออกเดินทางกลับสู ประเทศไทย ดวยสายการบิน ROYAL JORDANNIAN เที่ยวบินที่ 
RJ182 

15.15 น.    เดินทางกลับ ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ดวยความสวัสดิภาพและความประทับใจ มิรูลืม  
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ราคาผูใหญ 

(พักหองละ 2-3 
ทาน) 

ราคาเด็ก
เสริมเตียง 

(พักกับผูใหญ 
2 ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเด่ียวจาย
เพิ่ม 

22 – 28 ต.ค.62 

67,999 

( 4 ท่ีเหลือเพียง) 
59,999.- 

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 

7 – 13 ก.พ. 63 65,888 64,888 63,888 11,000 

6 - 12 มี.ค. 63 65,888 64,888 63,888 11,000 

27 มี.ค. – 2 เม.ย. 63 65,888 64,888 63,888 11,000 
UPDATE 18 OCT 19 

 

วนัที�เจด็ (-/-/-)   สนามบินสุวรรณภูมิ 



 

  

 

 

 

เง่ือนไขในการจองทัวร 
งวดที่ 1 : สํารองที่น่ังจาย 20, 000 บาท /ทาน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พรอมสงสําเนาหนังสือ
เดินทาง 
งวดที่ 2 :ชําระยอดสวนที่เหลือ กอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน   
หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
** การ LOCK ท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน อาจไมไดตามท่ีขอ ข้ึนอยูกับสายการบิน น้ันๆ ปกติ จะล็อกเปน 
Zone กรุฟเราอยูแลวคะ แตทางเรา จะขอพนักงานหนาเคานเตอรตอนออกต๋ัวใหอีกที  
ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน ทางผูจัดรายการ //ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ 
เรียกเก็บคาทัวรเพิ่มเติมตามความเหมาะสมในทริปเดินทางและจํานวนผูเดินทางตอนน้ันๆ หากกรณีผู
รวมเดินทางในคณะ ไมยินดีจายเพิ่ม คณะทัวรน้ัน จําเปนตองยกเลิกเดินทาง  
 

กรณียกเลิก 

 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง ณ วันน้ัน ท่ีไมสามารถ คืนเงินได 
(ตัวอยางเชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทํา
เร่ืองย่ืนเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพื่อใหพิจารณาอีกคร้ัง ท้ังน้ี 
อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซ่ึงไมสามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินไดท้ังหมดหรือ
บางสวน หรือไมไดเลย เพราะขึ้นอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ
บริการอ่ืนๆเปนสําคัญ 
 
 
 



 

  

 

 

 

อัตราคาบริการนี้รวม  

 
คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับโดยสายการแหงชาติ โรยัลจอรแดนเน่ียล ช้ันประหยัด  
คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง  
คาท่ีพักหองละ 2 ทาน เปนเตียง TWIN ROOM  ตามท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน  
รวมทั้งส้ิน 3 คืน โรงแรม + 1 นอนแคมป� 
คาอาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
คาบัตรเขาชมสถานท่ีและการแสดงทุกแหงที่ระบุตามรายการ 
คาวีซาประเทศจอรแดน   
คาบริการนําทัวรโดยมัคคุเทศกทองถ่ินและหัวหนาทัวรผูมีประสบการณ 
คายกขนกระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบ (น้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม) 
คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาล 500,000 
บาท (หมายเหตุ: คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุนอยกวา 2 ป และ ผูใหญอายุ
มากกวา 70 ป ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสัญญาฯ) 
 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
คาจัดทําหนังสือเดินทาง 
ภาษีตาง ๆ เชน ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% ฯลฯ 
คาเชาผาเช็ดตัวและคาเชาตูล็อคเกอร ที่โรงแรม เดดซี รีสอรท แอนด สปา 
คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ ท่ีไมไดระบุไว
ในรายการ 
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 1,500 บาทไทย 
คาทิปอ่ืนๆ 
คาทิปมาที่เมืองเพตรา ทานละ 5 USD แลวแตตอรอง / เที่ยว / ทาน 
คาทิปคนขับรถที่ทะเลทรายวาดิรัม ทานละ 2 USD / เที่ยว / ทาน 

 

หมายเหตุ 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยาง
นอย 15 ทาน  ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย
จนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การ
จลาจล ตางๆ  
บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอ่ืน ๆ ท่ี
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออม เชน การ
เจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย จากสายการบินเม่ือเท่ียวบิน “ดีเลย” หรือลาชา? หรือ เหตุ
สุดวิสัย หรืออุบัติเหตุตาง ๆ 



 

  

 

 

 

ราคาน้ีคิดตามราคาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน ตาม
อัตราคาน้ํามัน หรือ คาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาต๋ัว ตามสถานการณ
ดังกลาวและแจงใหทานทราบ 
เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ ตามรายการ 
หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 
หากลูกคาทานใด ย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติ ลูกคาตองชําระคามัดจําทัวรท่ี 15,000 บาท  และ
คาวีซาตามท่ีสถานฑูตฯ เรียกเก็บ 
 

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

**ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เก่ียวของกับวัน
เดินทางที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการชําระ
เงินคาต๋ัวดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณ*ี* 


