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ทวัรจ์อรแ์ดน 8 วนั 5 คืน 

บินตรงโดยสายการบิน รอยลั จอรแ์ดเนียนแอรไ์ลน ์RJ 
 

 
 

ก าหนดการเดินทาง ปี 2561 

มีนาคม วนัท่ี 23 – 30 มีนาคม 2561 ท่านละ 76,900 บาท 

เมษายน  วนัท่ี 21 – 28  เมษายน  2561  ท่านละ 76,900 บาท 

เมษายน วนัท่ี 28  เมษายน  - 05 พฤษภาคม 2561 ท่านละ 76,900 บาท 

กนัยายน วนัท่ี 22 – 29  กนัยายน  2561 ท่านละ 76,900 บาท 

ตลุาคม  วนัท่ี 19 – 26  ตลุาคม  2561  ท่านละ76,900 บาท 

อ ำนวยกำรทวัร์โดย คุณสิทธิชยั อุดมกิจธนกลุ (เส็ง) ผูช้  ำนำญเส้นทำงทวัร์จอร์แดน มำกวำ่ 14 ปี 
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***** จดุเด่นน่าสนใจของรายการท่องเท่ียว***** 
 กรุง-อมัมาน (AMMAN) เมืองหลวงท่ีมีประวติัศำสตร์มำกวำ่ 6,000 ปี ผสมผสำนยคุเก่ำและยคุใหม่ อยำ่งลงตวั 
 เพตรา (PETRA) มหำนครศิลำทรำยสีชมพหูรือนครสีดอกกหุลำบ 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยแ์ห่งโลกใหม่  
 ทะเล เดดซี (DEAD SEA) ทะเลในฝันของใครหลำยคนท่ีคร้ังหน่ึงตอ้งกำรมำทดลองวำ่ “ ลอยตวั ไดจ้ริง หรือ ไม่ ” 
 นครกรีก-โรมนัเจอราช (JERASH) ฉำยำ “เมืองพนัเสำ” อดีต 1 ใน 10 หวัเมืองเอกอนัยิง่ใหญ่ของอำณำจกัรโรมนั  
 มาดาบา (MADABA) เมืองแห่งโมเสก ชมโบสถเ์ซนตจ์อร์จ ท่ีบนพ้ืนโบสถมี์ภำพโมเสกสีช้ินใหญ่แสดงถึงดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ  
 เมาท์ เนโบ (MOUNT NEBO) ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเช่ือวำ่ โมเสส ผูท่ี้รับ “บญัญติั 10 ประกำรจำกพระเจำ้ไดเ้สียชีวติลงณ ท่ีแห่งน้ี 
 ปราสาทเครัค (KERAK CASTLE)  ท่ีแสดงถึงประวติัศำสตร์ แห่งกำรต่อสูเ้มืองคร้ังอดีตกำล 
 ทะเลทรายวาดรัิม (WADIRUM) เปิดประสบกำรณ์นอนดูดำวในแคมป์กลำงทะเลทรำย 
  เมืองอาคาบา (AQABA) ล่องเรือ ด ำน ้ ำ ชมปะกำรังในทะเลแดง ทะเลท่ีโมเสส แหวกน ้ ำทะเล เพ่ือน ำชำวยวิออกจำกอียปิต ์ 

 พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว และพกัคา้งคืนดดูาวที่ทะเลทราย วาดริมั 

วนัทีห่น่ึง               สนามบินสุวรรณภูมิ -/-/- 
       21.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ เคำน์เตอร์สำยกำรบิน โรยลั จอร์แดนเนียล ช้ัน 4  แถว ประตู 7 แถว 

Q 01-02 พร้อมเจำ้หนำ้ท่ีและมคัคุเทศกข์องบริษทัฯ คอยใหก้ำรตอ้นรับ 
 

วนัทีส่อง  อมัมาน – มาดาบา – เมาท์ เนโบ – ปราสาทเครัค –  เพตรา เช้า/กลางวนั/เยน็ 

00.30 น.  เหินฟ้ำสู่กรุงอมัมำน ประเทศจอร์แดน โดยสำยกำรบินโรยลัจอร์แดนเน่ียล เท่ียวบินท่ี RJ 183 0030 0530 
เชิญท่ำนพกัผอ่นอิสระบนเคร่ือง (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ  9 ชัว่โมง)  

05.30 น. คณะเดินทำงถึง สนำมบินนำนำชำติ  QUEEN ALIA ณ กรุงอมัมำน ประเทศจอร์แดน หลงัผำ่นพิธีตรวจคน
เขำ้เมืองและรับสัมภำระเรียบร้อยแลว้ (เวลำทอ้งถ่ินชำ้กวำ่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง) 

  น ำท่ำนเดินทำงเพื่อรับประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำร 
เดินทำงสู่เมือง มาดาบา หรือเมืองแห่งโมเสก  เขำ้ชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ สร้ำงข้ึนช่วง
ระหว่ำงศตวรรษท่ี 6 ในยุคของไบแซนไทน์ ชม ภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธ์ิแห่งเยรูซาเลม ท่ีอยู่บนพื้น
โบสถ์แห่งน้ี และถูกตกแต่งโดยโมเสกสี ประมำณ 2.3 ลำ้นช้ินแสดง
ถึงพื้นท่ีดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิต่ำงๆ เช่น เยรูซำเลม, จอร์แดน, ทะเลเดดซี, 
อียปิต ์ฯลฯ  
น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมาท์ เนโบ ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิท่ีตั้งอยูบ่นเขำซ่ึงเช่ือ
กนัว่ำน่ำจะเป็นบริเวณท่ีเสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ผูน้ ำชำวยิว
เดินทำงจำกอิยิปต์มำยงักรุงเยรูซำเลม  ชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม 
ภำยในเก็บส่ิงของต่ำง ๆ ท่ีขุดพบภำยในบริเวณน้ี พร้อมทั้งมีภำพถ่ำยต่ำง ๆ ภำพถ่ำยท่ีส ำคญัคือภาพที่ โป๊บ 
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จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่น่ีและได้ประกาศให้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธ์ิ ในปี ค.ศ. 2000 ชมอนุสรณ์ไม้
เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส ลกัษณะเป็นไมเ้ทำ้ในรูปแบบไมก้ำงเขน โดยอุทิศเป็นสัญลกัษณ์ของโมเสส และ
พระเยซู   (เชิญถ่ำยรูป ณ จุดชมววิ)   ในวนัท่ีทอ้งฟ้ำแจ่มใส ท่ำนสำมำรถมองเห็น แม่น ้ำจอร์แดน, ทะเลเดดซี, 
เมืองเจอริโก  และประเทศอิสรำเอล ไดจ้ำกจุดน้ีอยำ่งชดัเจน  

กลำงวนั  รับประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำรทอ้งถ่ิน 
      บ่ำย น ำท่ำนสู่เมืองเครัคซ่ึงตั้งอยูบ่นท่ีรำบสูงขนำดใหญ่ให้ท่ำนไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงำมของหุบเขำทั้ง

สองขำ้งทำงจนไดฉ้ำยำเป็น“แกรนดแ์คนยอนแห่งจอร์แดน” ชม ปราสาทเครัคแห่งครูเสด (KERAK) สร้ำงใน
ปี ค.ศ. 1142 โดย ผูป้กครองเมือง PAYEN LE BOUTIELLER ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลำงขนำดใหญ่ของ
นักรบครูเสด และสร้ำงเพื่อควบคุมเส้นทำงทั้งทำงเหนือและใต้และใช้ในกำรต่อสู้ในสงครำมครูเสดกับ
กองทพัมุสลิมจนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1187 ได้ถูกเขำ้ท ำลำยโดยนักรบมุสลิมภำยใตก้ำรน ำทพัของ ซำลำดิน 
(SALADIN) จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเพตรำ 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำรในโรงแรม 
 น ำท่ำนเขำ้พกัโรงแรม MOVENPICK NABATIAN CASTLE  HOTEL  5*  หรือ เทียบเท่ำ 

 

วนัทีส่าม                                   เพตรา –  เมืองอาคาบา เช้า/กลางวนั/เยน็ 
07.00 น.      รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม – และเช็คเอำ้ท ์ 

น ำท่ำนชมเมืองเพตรำ(ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การ
ยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ จากการ
ตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านทั่วโลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/ 
07) มหำนครสีดอกกุหลำบท่ีซ่อนตวัอยู่ในหุบเขำแห่งโมเสส (WADI 
MUSA) มีประวติัศำสตร์อนัยำวนำนหลำยพนัปีเคยเป็นถ่ินท่ีอยูอ่ำศยัทั้ง
ชำวอีโดไมท ์จวบจนกระทัง่ถึงยคุรุ่งเรืองเฟ่ืองฟูในกำรเขำ้มำครอบครอง
ดินแดนของชำว อำหรับเผ่ำเร่ร่อน นาบาเทียน ในช่วงระหว่ำง 100 ปี 
ก่อนคริสตกำล – ปี ค.ศ 100 และได้เข้ำมำสร้ำงอำณำจกัร, บ้ำนเมือง 
ฯลฯ จนกระทัง่ในปีค.ศ. 106   นครแห่งน้ีตกอยู่ภำยใตก้ำรปกครองของ
อำณำจกัรโรมนัท่ีน ำโดยกษัตริย์ทราจัน และได้ผนึกเมืองแห่งน้ีให้เป็นหน่ึงในอำณำจกัรโรมนัแห่งแหลม
อำระเบีตะวนัออก นครเพตรำถึงครำวล่มสลำยเม่ือหมดยุคของอำณำจกัรโรมนัท ำให้ชำวเมืองนั้นละทิ้ง
บำ้นเมืองจำกกนัไปหมดทิ้งใหเ้มืองแห่งน้ีรกร้ำงไปพร้อมกบักำรพงัทลำยของเมือง  หลงัจำกเกิดแผน่ดินไหว
หลำยคร้ังจนสูญหำยนบัพนัปี   จวบจนในปี ค.ศ. 1812 นกัส ำรวจเส้นทำงชำวสวิส นำย โจฮนัน์ ลุดวิก เบิร์ก
ฮำดท์  ไดค้น้พบนครศิลำแห่งน้ี และน ำไปเขียนในหนงัสือช่ือ “TRAVEL IN SYRIA” จนท ำให้เร่ิมเป็นท่ี
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รู้จกักนัอยำ่งแพร่หลำยจนถึงปัจจุบนั น ำท่ำน ขี่ม้า (รวมอยูใ่นค่ำบริกำรแลว้ และเป็นธรรมเนียมท่ีตอ้งมีค่ำทิป
ให้แก่เคนจูงมำ้ท่ำนละ 3 USD ต่อท่ำน ต่อเท่ียว แต่ไม่รวมค่ำข่ีลำ, ข่ีอูฐรถมำ้ลำก ฯลฯ สนใจ กรุณำติดต่อท่ี
หัวหน้ำทวัร์) ประมำณ 800 เมตรบนถนนทรำยเพื่อตรงเขำ้สู่หน้ำเมือง พร้อมชมทศันียภำพรอบขำ้งท่ีเป็น
ภูเขำทั้งสองฝ่ังน ำท่ำนเดินเทำ้เขำ้สู่ถนนเขำ้เมือง  SIQ เส้นทำงมหัศจรรยก์ว่ำ 1.2 กิโลเมตรท่ีเกิดจำกกำรแยกตวั
ของเปลือกโลกและกำรซดัเซำะของน ้ ำเม่ือหลำยลำ้นปีก่อน เดินชมควำมสวยงำมของผำหินสีชมพูสูงชนัทั้ง 2 ขำ้ง
คลำ้ยกบัแคนยอน นอ้ย ๆ และ ส่ิงก่อสร้ำง รูปป้ันแกะสลกั ต่ำงๆ เช่น รูปป้ันเทพเจำ้ต่ำงๆ, รูปกองคำรำวำนอูฐ
, รูปชำวนำบำเทียน, ท่อส่งล ำเลียงน ้ ำเขำ้สู่เมือง ฯลฯ สุดปลำยทำงของช่องเขำพบกบัควำมสวยงำมของ มหาวหิาร
ศักดิ์ สิทธ์ิ เอล-คาซเนท์  ( EL-KHAZNEH / TREASURY) สันนิษฐำนว่ำจะสร้ำงในรำวศตวรรษท่ี1-2 โดย
ผูป้กครองเมืองในเวลำนั้น เป็นวิหำรท่ีแกะสลกัโดยเจำะเขำ้ไปในภูเขำสีชมพูทั้งลูก มีควำมสูง 40 เมตร และมี
ควำมกวำ้ง 28 เมตร วิหำรแห่งน้ีออกแบบโดยไดรั้บอิทธิพลศิลปะของหลำยชำติเขำ้ดว้ยกนั เช่น อิยิปต์, กรีก, 
นำบำเทียน ฯลฯ ภำยในประกอบดว้ย 3 ห้อง คือ ห้องโถงใหญ่ตรงกลำง และ ห้องเล็กทำงดำ้นซ้ำยและขวำ
เดิมทีถูกเช่ือว่ำเป็นท่ีเก็บขุมทรัพยส์มบติัของฟำโรห์อิยิปต์ แต่ภำยหลงัได้มีกำรขุดพบทำงเขำ้หลุมฝังศพท่ี
หน้ำวิหำรแห่งน้ี ท ำให้นกัประวติัศำสตร์และนกัโบรำณคดีไดล้งควำมเห็นตรงกนัวำ่ น่ำจะสร้ำงข้ึนเพื่อเป็น
กำรเฉลิมฉลองให้กับผูป้กครองเมือง, ใช้เป็นสถำนท่ีท ำพิธีกรรมทำงศำสนำ และเป็นสุสำนฝังศพของ
ผูป้กครองเมืองและเครือญำติ  เดิมชมสุสำนต่ำงๆ ของชำวนำบำเทียน, สุสำนกษตัริย ์ฯลฯ ชมโรงละครโรมัน 
(ROMAN THEATRE) ท่ีแกะสลักจำกภูเขำโดยมีแนวรำบท่ีนั่งเท่ำกันและมีควำมสมดุลย์ได้อย่ำงน่ำท่ึง 
สันนิษฐำนเดิมทีสร้ำงโดยชำวนำบำเทียน ต่อมำในสมยัท่ีโรมนัเขำ้มำปกครอง ไดต่้อเติมและสร้ำงเพิ่มเติม มี
ท่ีนัง่ 32 แถว จุผูช้มไดป้ระมำณ 3,000  

กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถ่ินในเพตรำ 
 อิสระใหท้่ำนเพลิดเพลินกบักำรถ่ำยภำพควำมงดงำมในนครเพตรำ 
15.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองอำควำบำ 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำรในโรงแรม 
            น ำท่ำนเขำ้พกัโรงแรม DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL  4*  หรือ เทียบเท่ำ 

วนัทีส่ี่                       เมืองอาคาบา – ลงเรือทะเลแดง – ทะเลทรายวาดิรัม  เช้า/กลางวนั/เยน็ 

เชำ้        รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม - และเช็คเอำทอ์อกจำกโรงแรม  
น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอาคาบา เมืองท่ำและเมืองท่องเท่ียวตำกอำกำศท่ี
ส ำคญัของประเทศจอร์แดน เป็นเมืองแห่ง เดียวของประเทศจอร์แดนท่ี
ถูกประกำศใหเ้ป็นเมืองปลอดภำษี มีประชำกรอำศยัรำว 70,000 คน 
น ำท่ำน  ลงเรือ แล่นในทะเลแดง  ทะเลท่ีมีน่ำนน ้ ำครอบคลุมถึง 4 
ประเทศ คือ จอร์แดน, อิสรำเอล, อิยปิต ์และ ซำอุดิอำระเบีย ให้ท่ำนได้
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ด ำน ้ ำ ชมควำมใสของน ้ ำทะเล, ปะกำรัง, ปลำทะเลหลำกชนิด, เม่นทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ ทะเลแดงเป็น
ทะเลแห่งประวติัสำสตร์ ท่ีได้มีกำรกล่ำวขำนในพระคมัภีร์ของศำสนำ คริสต์ว่ำ ทะเลแห่งน้ีเป็นสถำนท่ี
โมเสสไดท้ ำอศัจรรยโ์ดยกำรชูไมเ้ทำ้แหวกทะเลแดงเป็นทำงเดินพำชำวอิสรำเอล  หนีให้รอดพน้จำกกำรตำม
ล่ำของทหำรอิยิปต์เพื่อจบัไปเป็นทำสของอียิปต ์และจุดมุ่งหมำยเพื่อเดินทำงไปสู่แผน่ดินแห่งพนัธสัญญำท่ี
พระเป็นเจำ้ทรงมอบใหก้บัชำวอิสรำเอล คือ กรุงเยรูซำเลมปัจจุบนั 

กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนับำบีคิว บนเรือ พร้อมชมทศันียภำพ และบรรยำกำศของทะเลแดง 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ทะเลทรำยแห่งน้ีในอดีตเป็นเส้นทำงคำรำวำนจำก

ประเทศ ซำอุดิอำรเบีย เดินทำงไปยงัประเทศซีเรียและปำเสลไตน์ (เคยเป็นท่ีอยูอ่ำศยัของชำวนำบำเทียน
ก่อนท่ีจะยำ้ยถ่ินฐำนไป สร้ำงอำณำจกัรอนัยิง่ใหญท่ีเมืองเพตร้ำ) ในศึก
สงครำมอำหรับรีโวลทร์ะหวำ่งปี ค.ศ. 1916—1918 ทะเลทรำย แห่งน้ีได้
ถูกใชเ้ป็นฐำนบญัชำกำรในกำรรบของนำยทหำรชำวองักฤษ ทีอี 
ลอวเ์รนซ์ และ เจำ้ชำยไฟซำล ผูน้ ำแห่ง ชำวอำหรับร่วมรบกนัขบัไล่พวก
ออตโตมนัท่ีเขำ้มำรุกรำนเพื่อครอบครองดินแดน และต่อมำยงัไดถู้กใช้
เป็น สถำนท่ีจริงในกำรถ่ำยท ำภำพยนตฮ์อลลีวดูอนัยิง่ใหญ่ในอดีตเร่ือง 
“LAWRENCE OF ARABIA”  

 น ำท่ำนนัง่รถกระบะเปิดหลงัคำรับบรรยำอำกำศท่องทะเลทรำยท่ีถูกกล่ำว
ขำนวำ่สวยงำมท่ีสุดแห่งหน่ีง ของโลก ดว้ยเมด็ทรำยละเอียดสีส้มอมแดง
อนัเงียบสงบท่ีกวำ้งใหญ่ไพศำล (สีของเมด็ทรำยนั้นปรับเปล่ียนไปตำมแสงของ ดวงอำทิตย)์  

 น ำท่ำนท่องทะเลทรำยต่อไปยงัภูเขำคำซำรี ชมภำพเขียนแกะสลกัก่อน ประวติัศำสตร์ ท่ีเป็นภำพแกะสลกั
ของชำวนำบำเทียนท่ีแสดงถึงเร่ืองรำวในชีวติประจ ำวนัต่ำงๆ และรูปภำพต่ำง ๆ ผำ่นชมเต็นทช์ำวเบดูอินท่ี
อำศยัอยูใ่นทะเลทรำย เล้ียงแพะเป็นอำชีพ ฯลฯ  

 (เป็นธรรมเนียมปฏิบติัในกำรใหทิ้ปท่ำนละ 2 USD แก่คนขบัรถ)  
ค ่ำ      รับประทำนอำหำรม้ือค ่ำกลำงทะเลทรำยในแคมป์ของชำวเบดูอิน 

      น ำท่ำนเขำ้ท่ีพกั นอนดูดำว กลำงทะเลทรำยวำดิรัม RAHAYED CAMP  หรือ เทียบเท่ำ  
 

วนัทีห้่า   วาดิรัม – เดดซี เช้า/กลางวนั/เยน็ 

เชำ้        รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ แคมป์เบดูอิน – และเช็คเอำทอ์อกจำกท่ีพกั 
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ ทะเลสำบเดดซี เป็นจุดท่ีต ่ำทีสุดในโลก มีควำมต ่ำกว่ำระดบัน ้ ำทะเลถึง 400 เมตร 
และ มีควำมเค็มท่ีสุดในโลก มีควำมเค็มมำกกวำ่ 20% ของน ้ ำทะเลทัว่ไป ท ำให้ไม่มีส่ิงมีชีวิตใดเลยอำศยัอยู่
ไดใ้นทอ้งทะเลแห่งน้ี  

กลำงวนั   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร ทอ้งถ่ิน 
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 น ำท่ำนเช็คอินเขำ้สู่โรงแรม และเพลิดเพลินกบักำรลอยตวัในเดดซี เพื่อสุขภำพผวิพรรณท่ีดี 
  รับประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำรภำยในโรงแรม 

 พกัโรงแรม  MOVENPICK HOTGEL 5*  หรือ เทียบเท่ำ 

 

วนัที่หก           เดดซี - อมัมาน เช้า/กลางวนั/เยน็ 

เชำ้  รับประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรเชำ้ของโรงแรม 
 ใหท้่ำนไดอิ้สระในกำรลอยตวั และ บ ำรุงผวิ ในทะเลเดดซี  
11.00 น. เช็คเอำ้ทโ์รงแรม เพื่อเดินทำงสู่เมืองอมัมำน 
กลำงวนั   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร ทอ้งถ่ิน 

เมืองอมัมำน  ชมเมืองหลวงอมัมำน ตั้งอยูบ่นภูเขำทั้ง 7 ลูก และมีประวติัศำสตร์เก่ำแก่ยำวนำนกวำ่ 6,000 ปี 
ข้ึนชม  ป้อมปราการ แห่งกรุงอมัมาน (CITDAEL) ถูกสร้ำงข้ึนเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบำ้น กำรเมืองต่ำง ๆรอบ
เมือง เชิญอิสระถ่ำยรูปตรงจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของเมืองแห่งน้ี โดยมีฉำกหลงัเป็น โรงละครโรมัน ท่ีมีขนำด
ใหญ่ท่ีสุดในประเทศจอร์แดน จุผูช้มได ้6,000 คน และ ตึกรำมบำ้นช่องท่ีตั้งอยูบ่นภูเขำสูง อนัแปลกตำยิง่นกั 
ชม วิหารเฮอร์คิวลิส ท่ีสันนิษฐำนวำ่น่ำจะถูกสร้ำงข้ึนระหว่ำงปี     ค.ศ. 161–180 ในสมยัโรมนั พระราชวัง
เก่าอุมมายาด สร้ำงข้ึนในประมำณปี ค.ศ. 720 โดยผูน้ ำชำวมุสลิม ไดเ้ขำ้มำปกครองประเทศจอร์แดน ภำยใน
ประกอบไปดว้ยหอ้งท ำงำน, หอ้งรับแขก ฯลฯ  
ผำ่นชม พระราชวังของพระมหากษัตริย์อบัดุลลาห์ที่สอง (RAGHADAN PALACE) ท่ีตั้งอยูบ่นภูเขำมีท ำเลท่ี
สวยงำมมำกท่ีสุดในกรุงอมัมำน และมีทหำรคอยเฝ้ำดูแลตรวจตรำอยำ่งเขม้งวด 

  รับประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำรภำยในโรงแรม 
 น ำท่ำนเขำ้พกัโรงแรม  KEMPINSKI HOTEL 5 *   หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัทีเ่จ็ด           อมัมาน – อจัลุน – เจอราช – ช้อปป้ิง  – กรุงเทพฯ เช้า/กลางวนั/เยน็ 

เชำ้  รับประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรเชำ้ของโรงแรม-เช็คเอำ้ทโ์รงแรม 
       น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองอจัลุน อยูท่ำงดำ้นเหนือของเมืองเจอรำชไปเล็กนอ้ย เมืองท่ีตั้งอยูบ่นภูเขำสูงท่ีหอ้มลอ้ม

ไปดว้ยป่ำตน้สน และตน้มะกอกชมปราสาทแห่งเมืองอัจลุน ถูกสร้ำงโดยพวกนกัรบมุสลิม ในปี ค.ศ. 1184-
1185 ใชเ้ป็นป้อมทหำรในกำรต่อสู้รบกบัพวกนกัรบครูเสด และในปี ค.ศ. 1260 และถูกเขำ้ท ำลำยโดยกองทพั
มองโกล 

กลำงวนั  รับประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร ภำยในเมืองเจอรำช 
บ่ำย ชม นครเจอราช (JERASH) หรือ “เมืองพนัเสา”เป็นอดีต 1 ใน 10 หวั เมืองเอกตะวนัออกอนัยิง่ใหญ่ของ

อำณำจกัรโรมนั สันนิษฐำนวำ่เมืองน้ีน่ำจะถูกสร้ำงในรำว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกำล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งน้ี
ช่ือวำ่ ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งน้ีไดถู้กท ำลำยโดยแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่ และถูกทรำยฝังกลบจนสูญหำยไปเป็น
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นบัพนัปี ชม ซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน และ สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม น ำท่ำนเดินเขำ้ประตูทางทิศใต้ ชม 
โอวลัพลาซ่า สถำนท่ีชุมนุม พบปะ สังสรรคข์องชำวเมืองในยคุก่อน, 
วหิารเทพซูส , โรงละครทางทศิใต้ (สร้ำงในรำวปี ค.ศ. 90-92 จุผูช้ม
ไดถึ้ง 3,000 คน) ดว้ยควำมสำมำรถทำงสถำปัตยท่ี์สร้ำงให้มีจุด
สะทอ้นเสียงตรงกลำงโรงละคร เชิญทดสอบกบัควำมอศัจรรย ์เพียง
พูดเบำ ๆ ก็จะมีเสียงสะทอ้นกอ้งเขำ้มำในหูของเรำ      ชม วหิารเทพี
อาร์เทมิส เป็นเทพีประจ ำเมืองเจอรำช สร้ำงในรำวปี ค.ศ. 150 สร้ำง
ข้ึนพื่อใชเ้ป็นสถำนท่ีส ำหรับท ำพิธีบวงสรวง และบูชำยญัต่อเทพีองคน้ี์ แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลำง 
ชั้นในน ำท่ำนเดินเขำ้สู่ ถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสำยหลกัท่ีใชเ้ขำ้ – ออกเมือง บนถนนนั้นยงัมี
ร้ิวรอยทำงของลอ้รถมำ้, ฝำท่อระบำยน ้ำ, ซุม้โคมไฟ, บ่อน ้ำด่ืมของมำ้ ชม น า้พุใจกลางเมือง 
(NYMPHAEUM) สร้ำงในรำวปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดำแห่งขนุเขำ ซ่ึงเป็นท่ีนบัถือของชำวเมืองแห่ง
น้ี   มีท่ีพน่น ้ำเป็นรูปหวัสิงโตทั้งเจ็ด และตกแต่งดว้ยเทพต่ำงๆ ประจ ำซุม้  ดำ้นบนของน ้ำพุ ฯลฯ         
จำกนั้นเดินทำงกลบักรุงอมัมำน ใหท้่ำนไดอิ้สระกบักำรเลือกซ้ือของฝำกำท่ีระลึกในหำ้งสรรพสินคำ้ทอ้งถ่ิน 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร 
22.00 น.  จำกนั้นน ำท่ำนสู่ สนำมบินเพื่อเดินทำงกลบัสู่ ประเทศไทย 
 

วนัทีแ่ปด                            สนามบินสุวรรณภูมิ -/-/- 
03.10 น. ออกเดินทำงกลบัสู่ประเทศไทย ดว้ยสำยกำรบิน โรยลัจอร์แดนเน่ียน  เท่ียวบินท่ี RJ 180 0310 1535 
15.35 น. เดินทำงกลบัถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ ดว้ยควำมสวสัดิภำพและควำมประทบัใจ มิรู้ลืม 

%%%%%%%%%% 
 
หมายเหตุ  :  ก ำหนดกำรเดินทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได้เพื่อควำมเหมำะสม ทัง้นีท้ำงบริษัทฯ จะยดึถือควำมปลอดภยัเป็นหลกั 
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ทวัรจ์อรแ์ดน 8 วนั 5 คืน 

บินตรงโดยสายการบิน รอยลั จอรแ์ดเนียนแอรไ์ลน ์RJ 
ก าหนดการเดินทาง 

ปี 2561 

ระดบั 

ท่ีพกั 
พกัหอ้งค ู่ 

พกัหอ้งเด่ียว 

จ่ายเพ่ิม 

เด็ก 3 – 11 ปี  

พกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มีนาคม 23 – 30 มีนาคม 2561 5 ดาว 76,900 บาท 10,500 บาท 73,500 บาท 

เมษายน 21 – 28  เมษายน  2561 5 ดาว 76,900 บาท 10,500 บาท 73,500 บาท 

เมษายน 28  เมษายน  - 05 พฤษภาคม 2561 5 ดาว 76,900 บาท 10,500 บาท 73,500 บาท 

กนัยายน 22 – 29  กนัยายน  2561 5 ดาว 76,900 บาท 10,500 บาท 73,500 บาท 

ตลุาคม 19 – 26  ตลุาคม  2561 5 ดาว 76,900 บาท 10,500 บาท 73,500 บาท 

 

เอกสารประกอบขอวีซ่าเข้าประเทศจอร์แดน 

- หนงัสอืเดินทำงไทยที่มีอำยใุนวนัเดินทำงมำกกวำ่ 6 เดือน และมีหน้ำวำ่งมำกกวำ่ 2 หน้ำ   

การช าระเงนิ   

งวดที่ 1 : ส ำรองที่นัง่จำ่ย 30,000 บำท/ทำ่น ภำยใน 3 วนั พร้อมสง่รำยช่ือและหน้ำพำสปอร์ตผู้ที่จะเดินทำงทนัที 

งวดที่ 2 : ช ำระสว่นท่ีเหลอื 45 วนั ลว่งหน้ำก่อนออกเดินทำง 

กรณียกเลกิ 

ยกเลิก 45 วนั  (สงกรำนต-์ปีใหม่ 60 วนั) ก่อนกำรเดินทำง หกัค่ำมดัจ ำ 30,000 บำท + ค่ำวซ่ีำ (ถำ้มี) 
ยกเลิก 30-44 วนั (สงกรำนต-์ปีใหม่ 45-59 วนั) ก่อนกำรเดินทำง หกั 50 %  ของรำคำทวัร์ + ค่ำวซ่ีำ (ถำ้มี)   
ยกเลิก 1-30 วนั (สงกรำนต-์ปีใหม่ 44 วนั)   ก่อนกำรเดินทำง บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ำทวัร์เตม็จ ำนวน 100% 
*** ยกเลกิหลังจากจ่ายเงนิเตม็จ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงนิทัง้หมดในทุกกรณี ***              
***ผูเ้ดินทำงท่ีไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมืองได ้เน่ืองจำกกำรยืน่เอกสำรปลอม หกัค่ำใชจ่้ำย 100% *** 
หมายเหตุ :   คณะส่วนตวั หรือ กรุ๊ปเหมำ ไม่สำมำรถท ำกำรยกเลิกได ้เน่ืองจำกเป็นคณะท่ีจดัข้ึนเป็นพิเศษเฉพำะกลุ่ม ตอ้งช ำระเงิน 100 % 
***หำกมีกำรยกเลิกกำรจองทวัร์ หลงัไดท้ ำกำรยืน่วซ่ีำเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรน ำเล่มพำสปอร์ตไปยกเลิกวซ่ีำในทุกกรณี 

ไม่วำ่ค่ำใชจ่้ำยในกำรยืน่วซ่ีำจะรวมหรือแยกจำกรำยกำรทวัร์ก็ตำม*** 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

- คำ่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั โดยสำยกำรแหง่ชำติ โรยลัจอร์แดนเนียล ชัน้ประหยดั   

- คำ่รถปรับอำกำศน ำเทีย่วตำมรำยกำร พร้อมคนขบัรถทีช่ ำนำญเส้นทำง   

- คำ่ที่พกัห้องละ 2 – 3 ทำ่น ในโรงแรม ตำมที่ระบใุนรำยกำรหรือระดบัเดียวกนั รวมทัง้สิน้ 5 คืน   

- คำ่อำหำรทกุมือ้ที่ระบตุำมรำยกำร 
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- คำ่เข้ำชมสถำนท่ีทกุแหง่ที่ระบตุำมรำยกำร 

- คำ่ขีม้่ำที่เมืองเพตรำ และคำ่นัง่รถเที่ยวทะเลทรำยวำดิรัม (ยกเว้นคำ่ทิป) 

- คำ่วีซำ่ประเทศจอร์แดน (ไมเ่สยีคำ่วีซำ่ในกรณีเดินทำงเป็นหมูค่ณะ >มำกกวำ่ 7 ทำ่นขึน้ไป) 

- คำ่บริกำรน ำทวัร์โดยมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและหวัหน้ำทวัร์จำกประเทศไทย 

- คำ่ประกนัอบุตัิเหตใุนกำรเดินทำงวงเงิน 1,000,000 บำท และคำ่รักษำพยำบำลจำกอบุตัิเหตวุงเงิน  500,000 บำท   

(หมำยเหต ุ: คำ่ประกนัอบุิติเหตสุ ำหรับเด็กที่มอีำยนุ้อยกวำ่ 2 ปี และ ผู้ใหญ่อำยมุำกกวำ่ 70 ปี ทำงบริษัทประกนัฯจะชดใช้คำ่สนิไหม

ทดแทนเพียงคร่ึงหนึง่ของสญัญำฯ) 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

- ภำษีตำ่ง ๆ เช่น ภำษี 7% ภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% ฯลฯ 

- คำ่เช่ำผ้ำเช็ดตวัและคำ่เช่ำตู้ลอ็คเกอร์ ท่ีโรงแรม เดดซี  
- คำ่ใช้จำ่ยสว่นตวัอื่นๆ  เช่น คำ่อำหำรและเคร่ืองดืม่สัง่พิเศษ นอกเหนือรำยกำร, คำ่โทรศพัท์, คำ่ซกัรีด, มินิบำร์และทวีีช่องพเิศษ 
ฯลฯ  
- คำ่ขี่ลำ, ขี่อฐู, รถม้ำลำก ฯลฯ   
- คำ่ทิปม้ำที่เมืองเพตรำ ทำ่นละ 3 USD / เที่ยว  
- คำ่ทิปคนขบัรถที่ทะเลทรำยวำดิรัม ทำ่นละ 2  USD  

- คำ่ทิปหวัหน้ำทวัร์คนไทย มคัเุทศน์ท้องถ่ิน และ พนกังำนขบัรถในประเทศจอร์แดน  รวม 54  USD/ท่าน หรือ  2,000 บาท
ไทย   
หมายเหตุ 

1. .บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรขอเรียกเก็บเงินเพ่ิม ท่ำนละ 2,500 บำท ในกรณทีี่มีผู้เดินทาง ตั้งแต่ 10 ท่าน แต่ไม่ถึง 15 ท่าน  หรือ ยกเลิกกำรเดินทำง  โดย
บริษทัฯ จะแจง้ให้ผูเ้ดินทำงทรำบล่วงหนำ้ อยำ่งนอ้ย 20 วนั ก่อนกำรเดินทำง 
 2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยกำร หรือเปล่ียนแปลงรำคำไดต้ำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัสภำวะของสำยกำรบิน, โรงแรมท่ีพกั, 
ภูมิอำกำศ, ภยัธรรมชำติ, กำรก่อกำรร้ำย, กำรนดัหยดุงำน ฯลฯ 
3. เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัยจนไม่อำจแก้ไขได้ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสีย ได้รับบำดเจ็บ หรือถูกท ำร้ำย ท่ีนอกเหนือควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำทวัร์และเหตุ

สุดวิสยับำงประกำร เช่น กำรนดัหยดุงำน สำยกำรบินล่ำชำ้ ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ท่ีจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

4..เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใช้บริกำรใด ๆ ตำมรำยกำร หรือ ถูกปฏิเสธกำรเขำ้ประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. ในกรณีท่ีท่ำนจะใช้หนงัสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ้ ำเงิน) เดินทำงกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หำกท่ำนถูกปฎิเสธกำรเขำ้หรือออกนอก
ประเทศใดประเทศหน่ึง เพรำะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทำงบุคคลธรรมดำ เล่มสีเลือดหมู 
6. กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลงัจำกไดวี้ซ่ำแลว้ ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจง้สถำนทูตฯเพ่ือให้อยูใ่นดุลพินิจของสถำนฑูตฯ เร่ืองวีซ่ำของท่ำน เน่ืองจำก

กำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือ

ช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของเอกสำรวีซ่ำ 

7. หำกสำยกำรบินมีกำรยกเลิกเท่ียวบินหรือหำกมีเหตุกำรณ์ประกำรใดท่ีเกิดข้ึนจำกสำยกำรบินทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำร
ในทวัร์น้ีเพ่ือให้เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์หนำ้งำนท่ีเกิดข้ึนจริง 
**หมายเหตุ ** ก าหนดการเดนิทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม ทั้งนีท้างบริษทัฯ จะยดึถือความปลอดภยัเป็นหลกั และรายการ-ราคาทัวร์ อาจมี

การเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสายการบินโดยจะยดึประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั” 



 
 

10 

เน่ืองจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฏิเสธการเข้า

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิในทุกกรณี 

หำกลกูค้ำทำ่นใด ยื่นวีซำ่แล้วไมไ่ด้รับกำรอนมุตัิ ลกูค้ำต้องช ำระคำ่มดัจ ำ 10,000 บำท และคำ่วซีำ่ตำมที่สถำนฑตูฯ เรียกเก็บ 

หนงัสอืเดินทำงต้องมีอำยเุหลอืใช้งำนไมน้่อยกวำ่ 6 เดือน นบัจำกวนัเดินทำงและมีหน้ำทีเ่หลอืไว้ประทบัตรำไมน้่อยกวำ่ 2 หน้ำ 

** กรณี ถอืหนังสือเดนิทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ** 

**ในกรณีที่ ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดนิทางที่ท่านได้ท าการจองไว้กับ

ทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการช าระเงนิค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกดิข้อผดิพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี** 
 


