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INCREDIBLE JORDAN 7 DAYS (RJ) 

จอร์แดน  
พเิศษ ชม PETRA BY NIGHT  

พกัโรงแรมโดมกระจก กลางทะเลทราย WADI RAM 

7 วัน 4 คืน  / ROYAL JORDANIAN AIRLINES (RJ) (บินตรง) 
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ไฮไลทข์องโปรแกรมทวัร ์>> เสน้ทางท่องเท่ียวสุดมหศัจรรย ์ที่ท่านตอ้งไปเยือนให้

ไดส้กัครั้งในชีวิต สมัผสันครเพตรา 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลก เท่ียวสบายๆ  

 

>>  พิเศษชม  PETRA BY NIGHT  กิจกรรมจุดเทียนกว่า 1,500 แท่งหนา้นครเพตรา UNSEEN 

>> ชมนคร PETRA 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลก (UNESCO) 

>> ชมทะเลทราย WADI RAM หน่ึงในทะเลทรายที่เก่าแก่และสวยที่สุดในโลก(UNESCO) 

>> สนุกสนานกบัทะเล DEAD SEA ในท่านลองลอยตวัในน ้าทะเลสุดมหศัจรรย ์ 

>> ชมซากโบราณเมือง JERASH อดีตที่ตั้งเมืองหลวงของอาณาจกัรโรมันตะวันออก 

>> ชม MOUNT NEBO ภูเขาศกัด์ิสิทธิ์ อนุสรณไ์มเ้ทา้ศกัด์ิสิทธิ์แห่งโมเสส 

>> ชมเมือง AMMAN เมืองหลวงของจอรแ์ดน 

>> ล่องเรือทอ้งกระจก ชมทะเลแดง  

 

พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว            

รวมค่าคนขบัรถในจอรแ์ดน  / ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน 

รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า  

แจกน ้าด่ืมท่านละ  1 ขวด / วัน 
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รายละเอียดการเดินทาง 
วันแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 
21.30 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 ROW  Q สายการบินROYAL  JORDANIAN  

AIRLINES (RJ) พบเจา้หนา้ที่บริษทัอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วันที่ (2) อัมมาน - มาดาบา - เมาท์ เนโบ – เพตรา  -  OPTION พิเศษ PETRA BY NIGHT 
00.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยสายการบินรอยัลจอร์แดนเน่ียน เที่ยวบินที่ RJ181 
04.40 น. เดินทางถึง สนามบินอัมมาน ประเทศจอร์แดน จากนั้นน าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ตรวจรบัสัมภาระเรียบร้อยแลว้  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง)  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ณ  โรงแรมระดับ 5 ดาว  

น าท่านเดินทางสู่เมืองมาดาบา (MADABA) (ระยะทาง 25 กม. ใช้เวลา 30 นาที) เมืองน้ีเป็นหน่ึงใน
เมืองศกัด์ิสิทธ์ิที่ผูค้นรู้จกัมากที่สุดในฐานะ “เมืองแห่งโมเสก” โดยไฮไลทข์องที่น่ีคือโบสถก์รีก-
ออโธดอกซ์ แห่งเซนตจ์อร์จ ที่มีภาพแผนที่ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิแห่ง เยรูซาเล็มที่ท  าจากโมเสกสีต่างๆ 
ประมาณ 2 ลา้นช้ินดว้ยขนาดที่ใหญ่ถึง 25x25 ตารางเมตร และยงัคงสภาพเดิมไวไ้ดจ้นถึงทุกวนัน้ี 
น าท่านเขา้ชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ (Greek Orthodox Church Of Antioch) น า
ท่านชมไฮไลทข์องเมืองมาดาบา แผนที่อนัศกัด์ิของชาวเยรูซาเล็มที่ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ 
จ านวนกว่า 2.3 ลา้นช้ินโดยเน้ือหาบนแผนที่นั้นจะแสดงสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิ อาทิ ทะเลเมดิเตอร์เร
เนียน, เยรูซาเล็ม, แม่น ้าจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย และ และอียิปต ์ 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมาท์ เนโบ (Mount Nebo) (ระยะทาง 10 กม. ใช้เวลา 15 นาที) มีความสูง 
817 เมตร จากระดบัน ้าทะเล เช่ือว่ายอดเขาเนโบเป็นสถานที่ฝังศพของโมเสสและเป็นสถานที่
ศกัด์ิสิทธ์ิที่สุดของจอร์แดน เม่ือคุณยืนอยูบ่นยอดเขา คุณจะไดเ้ห็นส่ิงที่โมเสสเคยเห็นที่แห่งน้ีเป็น
สถานที่สุดทา้ยของโมเสส กอ่นจะช้ีทางให้ผูสื้บทอดน าพาผูค้นไปยงัดินแดนพนัธสัญญา ใน
ประเทศอิสราเอลปัจจุบนั เม่ือยืนอยูบ่นยอดเขาจะมองไปเห็นดินแดนแห่งพนัธะสัญญา THE 
PROMISED LAND ที่โมเสสเคยเห็นบนยอดเขาน้ี และเป็นที่จาริกแสวงบุญของชาวคริสตม์าแต่
โบราณ และโบสถบ์นยอดเขาไดถู้กสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ส่ีเพื่อเป็นการบ่งช้ีจุดที่คาดว่า
โมเสสเสียชีวิต MOUNT NEBO ยงัเคยเป็นสถานที่มาเยือนของสันตะปาปา ของศาสนาคริสต ์โดย
สันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2 ไดม้าแวะพ านกัที่น่ี ระหว่างการเดินทางไปเยอืนดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ และ
ไดป้ลูกตน้มะกอก สัญลกัษณ์ของสันติภาพไวข้า้งๆโบสถไ์บแซนไทน์ดว้ย จากจุดน้ีสามารถชมวิว
ไปไดไ้กลถึงฝ่ังอิสราเอล (ดินแดนพนัธสัญญา) ชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ภายในเก็บส่ิงของต่าง ๆ 
ที่ขุดพบภายในบริเวณน้ี พร้อมทั้งมีภาพถ่ายต่าง ๆ ภาพถ่ายที่ส าคญัคือภาพที่โป๊บ จอห์น ปอลที่ 2 
เสด็จมาแสวงบุญที่น่ีและไดป้ระกาศให้เป็นดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ ในปี ค.ศ. 2000 ชมอนุสรณ์ไม้เท้า
ศักดิ์สิทธิ์แห่งโมเสส ออกแบบเป็นลกัษณะเป็นไมเ้ทา้ในรูปแบบไมก้างเขน โดยอุทิศเป็นสัญลกัษณ์
ของโมเสส และพระเยซู เชิญถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวนัที่ทอ้งฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น 
แม่น ้ าจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ไดจ้ากจุดน้ีอยา่งชดัเจน ไมเ้ทา้ของ
โมเสสนั้นหากโยนลงพื้นจะกลายเป็นงู ในครั้ งหน่ึงที่โมเสสน าพาผูค้นไปยงัดินแดนพนัธ
สัญญา (Holy Land) เวลาผ่านไปเน่ินนานผูค้นเร่ิมแตกกลุ่ม หมดศรัทธา ตั้งค าถามและไม่เช่ือมัน่ใน
ตวัผูน้ า พระเจา้จึงบนัดาลให้เกิดโรคระบาดขึ้น ผูค้นต่างบาดเจ็บลม้ตาย จึงไดม้าขอให้โมเสส
ช่วยเหลอื โมเสสจึงไดม้าขอร้องต่อพระเจา้ เพือ่ให้ช่วยเหลอื และให้อภยัต่อผูค้ิดผิดทั้งหลาย พระ
เจา้จึงไดบ้อกให้โมเสส ยกไมเ้ทา้ขึ้น และให้ชาวยิวที่ติดตามไดจ้อ้งมองไปยงัไมเ้ทา้นั้น หากผูท้ี่
เช่ือมัน่ และศรัทธาต่อพระเจา้จะหายจากโรคร้าย ผูท้ี่ไม่เช่ือจะตอ้งตายไป ดงันั้นไมเ้ทา้ของโมเสส
จึงเป็นเหมือนสัญลกัษณ์แห่งการรักษาโรค รูปงพูนัไมเ้ทา้ที่เป็นอนุสรณ์เป็นงานออกแบบของชาว
อิตาลี จีโอวานนี ฟานโตน่ี และยงัเป็นสัญลกัษณ์ที่คุน้ตาหลายคน โดยเฉพาะเภสัชกรทั้งหลาย 
เพราะถูกน ามาใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ในดา้นที่เก่ียวกบัอุตสาหกรรมยา 
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กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเพตรา (Petra) (ระยะทาง 220 กม. ใช้เวลา 3 ชม.) เมืองเพตรา มหา
นครศิลาทรายสีชมพู หรือ Rose City ไดร้ับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกปี 
ค.ศ. 1985 และ ไดร้ับการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ (New 7 Wonders of 
the World) จากการตดัสินโดยการโหวตจากบุคคลนบัลา้นทัว่โลกในวนัมหัศจรรย ์07/ 07/ 07 มหา
นครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตวัอยูใ่นหุบเขาวาดี มูซา (Wadi Musa Valley) หรือหุบเขาแห่งโมเสส น า
ท่านชมเมืองเพตร้า มหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตวัอยูใ่นหุบเขาแห่งโมเสส (WADI MUSA) ซ่ึงมี
ประวตัิศาสตร์อนัยาวนานหลายพนัปีเคยเป็นถิ่นที่อยูอ่าศยัทั้งชาวอโีดไมท ์จวบจนกระทัง่ถึงยคุ
รุ่งเรืองเฟ่ืองฟูในการเขา้มาครอบครองดิน แดนของชาวอาหรับเผ่าเร่ร่อนนาบาเทียน ในช่วง
ระหว่าง 100 ปี กอ่นคริสตกาล–ปี ค.ศ.100 และไดเ้ขา้มาสร้างอาณา จกัรบา้นเมือง ฯลฯ จนกระทัง่
ในปีค.ศ.106 นครแห่งน้ีตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของอาณาจกัรโรมนัที่น าโดย กษตัริยท์ราจนั และ
ไดผ้นึกเมืองแห่งน้ีให้เป็นหน่ึงในอาณาจกัรโรมนัแห่งแหลมอาระเบียตะวนัออก นครเพตราถงึ
คราวล่มสลายเม่ือหมดยคุของอาณาจกัรโรมนัท าให้ชาวเมืองนั้นละทิ้งบา้นเมืองจากกนัไปหมดทิง้
ให้เมืองแห่งน้ีรกร้างไปพรอ้มกบัการพงั ทลายของเมืองหลงัจากเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้ งจนสูญ
หายนบัพนัปีจวบจนในปี ค.ศ.1812 นกัส ารวจเส้นทางชาวสวิส นาย โจฮนัน์ ลุดวิก เบิร์กฮาดท ์ได้
คน้พบนครศิลาแห่งน้ี และน าไปเขียนในหนงัสือช่ือ “TRAVEL IN SYRIA” จนท าให้เร่ิมเป็นทีรู่้จกั
กนัอยา่งแพร่หลายจนถงึปัจจุบนั  ให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

ค ่า                      รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก 
ที่พกั MOVENPICK RESORT PETRA หรือระดบัเทยีบเท่า 5  ดาว 

** OPTION พิเศษ PETRA BY NIGHT (ไม่รวมในค่าทัวร์ กรณีติดต่อหัวหน้าทัวร์)  หลังอาหารค ่า 
ท่านที่สนใจกิจกรรมพิเศษ PETRA BY NIGHT  เป็นกิจกรรมที่ทาง PETRA จุดเทียนกว่า 1,500 แท่ง 
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ด้านหน้าของวิหาร มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ นครเพตรา  ท่านจะได้ชมแสงเทียน สว่างไสว
สวยงามสุดโรแมนติค **  กิจกรรม PETRA BY NIGHT มีเฉพาะ วันจันทร์ / พุธ / พฤหัส เท่าน้ัน   

หากมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถจัด Petra by night ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก 

 
วันที ่(3) เพตรา - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ -   ทะเลทรายวาดิรัม - พักโรงแรมโดมกระจก 
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

 



                                                          7 | P a g e  
 

จากนั้นน าท่านเทา้เขา้ชม นครเพตรา (Petra) ให้ท่านไดส้ัมผสั 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกอนัน่า
อศัจรรยน์อกจากจะขนานนามว่า “นครศิลาสีกุหลาบ The Rose City” ยงัมีอกีฉายาว่า “นครที่สูญ
หายไป The Lost City” ชมความสวยงามดัง่มนตส์ะกดที่ซ่อนตวัลกึลบัอยูใ่นหุบเขาวาดิมูซา ใน
อดีตนครเพตราคอืนครแห่งการคา้ขายที่มีขนาดใหญ่เป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมยัไบแซนไทน์ 
ก่อนคริสตกาลถงึ 400ปี โดยพวกบานาเทียน และถูกทิ้งลา้งมานานกว่า 700 ปีจึงถูกคน้พบโดยนกั
ส ารวจชาวสวิสเซอร์แลนด์นายโจฮนัน์ ลุดวิก เบร์ิกฮาดทใ์นปี ค.ศ.1812ต่อมาในปี ค.ศ.1985 นคร
เพตราจึงไดร้ับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้และเคยใชเ้ป็นทีถ่่ายท าภาพยนตร์
ช่ือดงั เร่ืองอินเดียนน่า โจนส์ (Indiana Jones) ภาคที่ 3 ขุมทรัพยสุ์ดขอบฟ้า”,Transformers: 
Revenge of the Fallen, The Mummy Returns ฯลฯและยงัไดร้ับการคดัเลอืกจากนิตยสาร 
Smithsonianให้เป็น “1ใน 28สถานที่ตอ้งไปเยือนกอ่นตาย” อีกดว้ย ระหว่างทางที่เขา้ชมท่านจะได้
พบกบัความแปลกตาของภูเขาที่เกิดจากการแยกตวัของเปลือกโลกและการซดัเซาะของน ้าที่เกิดขึ้น
เม่ือหลายลา้นปีก่อนที่เรียกว่า ซอกหินซิค (The Siq) ที่มีระยะทาง 1.5 กม.และจะส้ินสุดปลายทาง
ของช่องเขาก็จะพบกบัความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์  
(EL-KHAZNEH / TREASURY) 

 
มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ (EL-KHAZNEH / TREASURY) ลกัษณะเป็นวิหารที่เจาะหนา้
ผาหินและแกะสลกัความสูงถึง 40 เมตร ของภูเขาทีมี่ลกัษณะเป็นภูเขาสีชมพูทั้งลูกโดดเด่นดว้ย
เอกลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมของอียปิตแ์ละโรมนั  
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กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

 อิสระให้ท่านช่ืนชมความสวยงาม และเพลิดเพลินกบัการถ่ายภาพภายในบริเวณนครเพตราตาม
อธัยาศยั  จากนั้นให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการนัง่รถมา้ กลบัออกมาจากนครเพตรา 
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น าท่านเดินทางสู่เมืองอัคคาบา (Aqaba) (ระยะทาง 125 กม. ใช้เวลา 2 ชม.) เมืองติดทะเลแดงและ
เป็นเมืองตากอากาศที่ส าคญัของจอร์แดน เมืองน้ีจะเต็มไปดว้ยรีสอร์ทและกิจกรรมทางน ้า 

ค ่า                     รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พกั MOVENPICK RESORT AQABA หรือระดบัเทยีบเท่า 5  ดาว 

วันที ่(4) อัคคาบา - ล่องเรือท้องกระจก -  ทะเลทรายวาดิรัม – กิจกรรมทัวร์ทะเลทราย  -  
                     พักโรงแรมโดมกระจก 
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

 
น าท่าน ล่องเรือท้องกระจก ( Glass boat ) แล่นไปในทะเลแดง ทะเลที่มีน่านน ้ าครอบคลุมถึง 4 
ประเทศไดแ้ก่ อียิปต ์อิสราเอล ซาอุดิอารเบียร์ และ จอร์แดน ชมความสวยงามใตท้อ้งทะเล ทั้งแนว
ปะการัง และ ปลาหลากหลายชนิดโดยไม่ตอ้งเปียก  กระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ 
ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RAM) (ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลา 1 ชม.) หรืออีกช่ือเรียกว่า“หุบเขาแห่ง
พระจันทร์”(The Valley of the Moon) เช่ือว่าทะเลทรายแห่งน้ีมีมนุษยอ์าศยัก่อนคริสตก์าล8,000ปี
และยงัเคยใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าหนงัฮอลลีวูดช่ือดงัเร่ือง Lawrence of Arabia ให้ท่านช่ืนชมวิว
ทิวทศัน์ตลอดสองขา้งทาง 
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จากน้ันน าท่านเข้าสู่ที่พัก WADI RUM MATIAN TENT  ห้องพกัสไตลโ์ดมกระจก  

                              ** หมายเหตุ : โรงแรม MATIAN TENT  มีหลากหลายแบบ ขึน้อยุ่กับโรงแรมน้ันๆ 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

น าท่านสนุกกบักิจกรรมทัวร์ทะเลทราย (Desert Tour In Wadi Rum) น าท่านน่ังรถ JEEP 4x4 
ตะลุยทะเลทรายที่ขึน้ช่ือว่าสวยที่สุดในโลกแห่งหน่ึง เป็นทะเลทรายอนักวา้งใหญ่และเงียบสงบมี
ผืนทรายสีส้มเม็ดละเอียดและจะเปลี่ยนสีไปตามสีของพระอาทิตยใ์นอดีตนั้นเคยเป็นเส้นทาง
คาราวานจากประเทศซาอุฯ ที่เดินทางไปยงัประเทศซีเรียและปาเสลไตน์ ในครั้ งศึกสงครามอาหรับ
รีโวลทท์ะเลทรายแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นฐานบญัชาการในการรบของ นายทหารชาวองักฤษ ทีอี 
ลอวเ์รนซ์ และเจา้ชายไฟซาล ผูน้ าแห่งชาวอาหรับที่ร่วมรบขบัไล่พวกออตโตมนัที่เขา้มารุกราน 
ต่อมาไดใ้ชเ้ป็นสถานที่จริงในการถ่ายท าภาพยนตร์ฮอลลวีูดเร่ือง “LAWRENCE OF ARABIA”  
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น าท่านสัมผสัวิถีชีวิตของชาวเบดูอินทีอ่าศยัอยูก่ลางทะเลทราย และชมภาพแกะสลกัต่างๆของชาว
บานาเทียน น าท่านชมทะเลทราย และมีวิวสวยๆ ให้ท่านไดถ้่ายรูป  

 
 น าท่นกลบัสู่ที่พกั อิสระใหทุ้กท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
ค ่า                      รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก 
ที่พัก WADI RUM MATIAN TENT  ห้องพกัสไตลโ์ดมกระจก  
** หมายเหตุ : โรงแรม MATIAN TENT  มีหลากหลายแบบ ขึน้อยุ่กับโรงแรมน้ันๆ 
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วันที ่(5) ทะเลทรายวาดิรัม - เมืองเครัค - ทะเลเดดซี 
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

จากนั้นน าทุกท่านเดินทาง สู่เมืองเครัค (ระยะทาง 260 กม. ใช้เวลา 3.20 ชม. ) ซ่ึงตั้งอยูบ่นที่ราบสูง
ขนาดใหญ่ ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามขา้งทางระหว่างทางขึ้นสู่เขา โดยเฉพาะ
บริเวณที่ถูกเรียกขานกนัว่าเป็น (แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน) น าท่านสู่ปราสาทเครัค (AL 
KARAK CASTLE) ตั้งอยูท่ีเ่มืองเครัค ทางตอนกลางของประเทศจอร์แดน นบัเป็นปราสาทที่มี
ขนาดใหญ่แห่งหน่ึงในช่วงยคุสงครามครูเสด จากประวตัิศาสตร์สงครามครูเสดเป็นสงคราม
ระหว่างคริสเตียนจากยโุรปและชาวมุสลิมซ่ึงยึดครองพื้นที่แถบน้ีรวมทั้งนครเยรูซาเล็ม นคร
ศกัด์ิสิทธ์ิและสัญลกัษณ์ของศาสนาอบัราฮมัหลกัทั้งสาม (ศาสนายดูาย ศาสนาคริสต ์และศาสนา
อิสลาม) โดยชาวคริสตต์อ้งการฟ้ืนฟูการเขา้ถึงที่ศกัด์ิสิทธ์ิในและใกลเ้ยรูซาเล็มปราสาทเครคัแห่งน้ี
สร้างในศตวรรษที่ 12 ปี ค.ศ. 1115 โดย King Baldwin ที่ 1 แห่งเยรูซาเลม เพื่อเป็นจุดยทุธศาสตร์
ในการควบคุมกองคาราวานในเส้นทางการคา้ขายที่เช่ือกบัประเทศอยีิปตไ์ปยงักรุงดามสักสั 
ประเทศซีเรีย โดยตวัปราสาทสร้างดว้ยหิน ก าแพงทรงส่ีเหลี่ยมผืนผา้ หลงัคาโคง้ยาว แลว้ก็เจาะ
ร่องแสงเล็กๆ ลกัษณะแบบน้ีท าให้ง่ายต่อการป้องกนัศตัรูปัจจุบนัสถานที่แห่งน้ียงัคงเหลือ
โครงสร้างที่สมบูรณ์ การแวะเยี่ยมชมที่น่ี ท าให้เราไดเ้ห็นมุมมองของการท าสงครามสมยั
ประวตัิศาสตร์ (ครูเสด)  

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (DEAD SEA) (ระยะทาง 80 กม. ใช้เวลา 1.15 ชม.) ทะเลที่ได้
ช่ือว่าเค็มที่สุดในโลก ที่ส่ิงมีชีวิตไม่สามารถอาศยัอยูไ่ด ้จึงถูกขนานนามว่าเป็นทะเลมรณะทะเล
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เดดซีนบัว่าเป็นพื้นที่ที่อยูต่  ่ากว่าระดบัน ้าทะเลมากที่สุด เน่ืองจากน ้าในทะเลเดดซีมีความหนาแน่น
มาก และมีเกลือละลายอยูใ่นน ้าถึง 25% จึงท าให้วตัถุต่างๆ สามารถลอยเหนือน ้าได ้แมแ้ต่คนที่ลง
ไปว่ายน ้าก็ไม่จมเช่นกนัจากนั้นให้ท่าน ไดผ่้อนคลายกบัการแช่น ้าในทะเลเดดซี ซ่ึงเป็นทะเลทีถู่ก
บนัทึกลงใน กินเนสส์บุ๊ค ว่า เป็นจุดที่ต  ่าที่สุดในโลก มีความต ่ากว่าระดบัน ้าทะเลถึง 400 เมตร และ 
มีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซนตข์องน ้าทะเลทัว่ไป ท าให้ไม่มีส่ิงมีชีวิตใดเลยอาศยัอยู่
ไดใ้นทอ้งทะเลแห่งน้ี ให้ท่านอิสระในการลงเล่นน ้าทะเล และ พิสูจน์ความจริงว่าสามารถลอยตวั
ไดจ้ริงหรือไม่ นอกจากน้ีการพอกโคลนทะเลเดดซีโคลนเดดซีเป็นโคลนธรรมชาติเพื่อสุขภาพและ
ความสวยความงาม เพราะเป็นโคลนจากทะเลน ้าเคม็ ซ่ึงอุดมไปดว้ยแร่ธาตุตามธรรมชาติ ซ่ึงเกิด
จากหิมะละลายบนเทอืกเขาสูงในประเทศซีเรียและจอร์แดนที่พาเอาดินโคลนบริสุทธ์ิจากเทอืกเขา
ไหลลงมารวมกนัที่ทะเลเดดซีน้ีนบัพนัๆปี (การลงเล่นน ้าในทะเลมีวิธีขั้นตอนการลงเล่น และขอ้
ควรระวงัต่างๆ ควรฟังค าแนะน าจากมคัคุเทศก์ทอ้งถิ่น) 

 
ค ่า                      รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก 
ที่พกั MOVENPICK DEAD SEA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 5  ดาว     

วันที ่(6) เดดซี - อัมมาน – ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน – เจอราช - อัมมาน - สนามบิน  
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

จากนั้น อิสระชอ้ปป้ิง ผลิตภัณฑ์ SKINCARE ที่ขึ้นช่ือว่าเป็นขุมทรัพยข์องแร่ธาตุมากมายจาก
ทะเลสาบเดดซี มีทั้งผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพใบหนา้และล าตวั นอกจากน้ี ปัจจบุนัยงัไดน้ าวตัถุดิบจาก
ทะเลสาบเดดซีมาบรรจุคดักรองแร่ธาตุต่างๆ ให้อยูใ่นรูปแบบเคร่ืองส าอาง และมีสถาบนัเสริม



                                                          15 | P a g e  
 

ความงามหลายที่ ไดน้ าวตัถุดิบโคลนทะเลสาบเดดซีมาใชใ้นการท าสปา เพื่อเป็นการผ่อนคลายและ
มอบความสดใสชุ่มช้ืนให้กบัผิวอีกดว้ย 
จากนั้นน าท่านเดินทางกลบักรุงอัมมาน (Amman) (ระยะทาง 50 กม. ใช้เวลา 50 นาที) เมืองหลวงที่
ตั้งอยูบ่นภูเขา 7 ลูก และมีประวตัิศาสตร์ยาวนานมากกว่า 6,000 ปี ผ่านชมยา่นเมืองเก่า เมืองใหม่ 
ยา่นธุรกิจ ตลาดใจกลางเมือง ยา่นคนรวย ฯลฯ จากนั้นน าท่านชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน 
(Citadel) ที่ถกูสร้างขึ้นเพือ่เป็นจุดสงัเกตเหตุการณ์ต่างๆรอบเมือง ให้ท่านอิสระถ่ายรูปตรงจุดชม
วิวที่สวยที่สุดของเมืองแห่งน้ี โดยมีฉากหลงัเป็นโรงละครโรมนัที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ
จอร์แดนที่สามารถจุผูช้มไดถ้ึง 6,000 คน และ ตึกรามบา้นช่องที่ตั้งอยูบ่นภูเขาสูง อนัแปลกตายิ่งนกั 
น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑโ์บราณคดี (The Jordan Archaeological Museum) ดา้นในจดัแสดง
ส่ิงประดิษฐ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้รูปป้ัน เม่ือครั้ งสมยัก่อนประวติัศาสตร์จนถึงศตวรรษที่ 15 ที่มี
ความส าคญัทางดา้นโบราณคดีในประเทศจอร์แดนจดัแสดงไวท้ี่น่ีชม วิหารเฮอร์คิวลิส (Temple of 
Hercules) หรือรูจ้กักนัในช่ือซากเสาหินแห่งเฮอร์คิวลิสตั้งอยูบ่นท าเลที่สวยมากของเมืองอมัมาน
ถูกสร้างขึ้นในสมยัโรมนั ลกัษณะเป็นเสาหินโรมนัขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยูอ่นัเป็นเอกลกัษณ์
ของวิหารเฮอร์คิวลิส  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเจอราช (JERASH) (ระยะทาง 50 กม. ใช้เวลา 50 นาที) 1 ใน 10 หัว
เมืองเอกตะวนัออกอนัยิ่งใหญ่ของอาณาจกัรโรมนั โดยสันนิษฐานว่าเมืองน้ีน่าจะถูกสร้างในราว 
200 – 100 ปีกอ่นคริสตกาล ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งน้ีไดถู้กแผ่นดินไหวครั้ งใหญ่ท าลาย และถูกฝัง
กลบโดยทราย หลงัจากนั้นก็ไดสู้ญหายไปเป็นนบัพนัปี ชมซุ้มประตูกษตัริยเ์ฮเดรียน (Hadrian 's 
Arch) จากนั้นน าท่านเดินเขา้ประตูทางทิศใตช้มโอวัลพลาซ่า (Oval Plaza) สถานที่ชุมนุมพบปะ
สังสรรคข์องชาวเมือง ชมโรมันโบราณ (South Roman Theatre) ซ่ึงก็คือโรงละครทางทิศใต ้สร้าง
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ในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผูช้มไดถ้ึง 3,000 คน มีจุดเสียงสะทอ้นตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกบั
ความอศัจรรยเ์พียงพูดเบาๆ กจ็ะมีเสียงสะทอ้นกอ้งเขา้มาในหูของเรา  

 
จากนั้นน าท่านชมน ้าพุใจกลางเมือง (Nymphaeum) ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดา
แห่งขุนเขา ซ่ึงเป็นที่นบัถือของชาวเมืองแห่งน้ี มีที่พ่นน ้าเป็นรูปหัวสิงโตทั้งเจ็ด และตกแต่งดว้ย
เทพต่างๆ ประจ าซุ้มดา้นบนของน ้าพุ 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางกลบักรุงอัมมาน จากนั้นให้ท่านได ้อิสระช้อปป้ิงที่ ห้าง City Mall – 
Carrefour เป็น  
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2 ห้างใหญ่ติดกนั มีของแบรนด์เนมให้เลือกสรรมากมาย จากนั้นให้ท่านไดซ้ื้อของฝากร้านขนม
หวานของชาวอาหรับ ซาลาติโม (Zalatimo Bros Sweets) ร้านขนมที่มีช่ือเสียงที่สุดของกรุงอมั
มาน เปิดกิจการตั้งแต่ปี ค.ศ. 1860 โดยร้านเดิมร้านแรกไดเ้ปิดขายอยูท่ี่กรุงเยรูซาเล็ม อิสราเอล และ
จากนั้นจ าเป็นตอ้งอพยพยา้ยถิ่นฐาน เน่ืองจากสถานการณ์ในประเทศ แต่ยงัคงสืบทอดขนมจากรุ่น
สู่รุ่น และไดพ้ฒันาคุณภาพ และรสชาติของขนมให้มีความหอม อร่อย จนถึงปัจจุบนั 

ค ่า                      รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
จนกระทัง่ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินอัมมาน  

วันที(่7) สุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 
02.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินรอยัลจอร์แดนเน่ียน เที่ยวบินที่ RJ180 
15.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

*** ขอบพระคุณที่ใช้บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อๆไป *** 
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อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัห้องคู ่

เด็กต ่ากว่า 12 
ปี 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกว่า   
7 ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากว่า 7ปี 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเดี่ยว 
จ่ายเพ่ิม 

23 – 29  ต.ค. 2565 125,900  125,900 115,900 110,900 20,000 

13 – 19 พ.ย. 2565 125,900  125,900 115,900 110,900 20,000 

4 -10 ธันวาคม 2565  125,900  125,900 115,900 110,900 20,000 

25 – 31 ธันวาคม 2565   129,900  129,900 119,900 114,900 20,000 

1  - 7 มกราคม  2566   129,900  129,900 119,900 114,900 20,000 

 
** ราคานี้เป็นราคาทัวร์ตั้งแต่  15 ท่านขึน้ไป ** 

** หากต ่ากว่า 15 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** 
เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมจอร์แดน บงัคบัให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไปจะตอ้งนอนมีเตยีงเสริม 

บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า 
** ท่านใดที่จะออกต๋ัวภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทัวร์ก่อน มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ออกต๋ัวไปแล้ว**  
** ราคาอาจมีปรับขึน้-ลง ตามราคาน ้ามนัที่ปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ  

และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น / ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี** ** 
อัตรานี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
3. ค่าห้องพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจอร์แดน (Visa on Arrival) 
7. ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกนัอุบตัิเหตุ 

วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 
8. ทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น  
9. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พัก 
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10. น ้าด่ืมวันละ 1 ขวด / ท่าน 
อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มส่ังพิเศษ 

 
การจองและการช าระ  

a. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วัน  นับวันจากวันจอง 
b. จากวันจองและช าระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 14 วัน 
c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน   

หมายเหตุ 
***  กรณีวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิด 
ค่าใช่จ่ายที่เกิดขึน้เต็มจ านวน เน่ืองจากเป็น Visa on arrival ไม่สามารถยกเลิกบริการได้ทัน และส าหรับที่ 
มีปัญหาเร่ืองสุขภาพต้องใช้วิลแชร์หรือไม้เท้า อาจไม่สะดวกในบางเส้นทาง 

 
การยกเลิก 
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เก็บค่าใชจ้่าย (ช่วงหน้าเทศกาลวนัหรือหยุดยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หักค่ามดัจ า 20,000 บาท (ช่วงหน้าเทศกาลวนัหรือหยุดยาว เช่น  เป็น 26-44 วนั) 
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจ า (30,000)  (ช่วงหน้าเทศกาลวนัหรือหยุดยาว เช่น  เป็น 20- 25 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วนั  หักค่าใชจ้่าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหน้าเทศกาลวนัหรือหยุดยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หักค่าใชจ้่าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หน้าที หักค่าใชจ้่าย 100% 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทุกๆ กรณี ***** 

        *****เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งข้างต้น *** 

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน 
◊ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่าง
ของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามรถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
◊ กรณียกเลิกการเดินทาง ไดท้ าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองโรงแรมที่พัก 
 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ

ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจไม่ติดกนั 

◊ กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพกัในโรงแรมเต็ม บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในจอร์แดนที่มีลกัษณะ Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยู่ในการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถ

จ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ Double Single Use ได ้
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   ◊  การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความ

สะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน 

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองกระเป๋า 
     ◊   ส าหรับน ้าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) X 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

    ◊ส าหรับน ้าหนกักระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 23 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/Economy Class 
Passenger) การเรียกค่าระว่างน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
     ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 
 

 


