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***** จุดเดน่น่าสนใจทวัรข์องเรา***** 
� เราคือผูบุ้กเบิกเสน้ทางตะวันออกกลางและประเทศจอรแ์ดนอย่างจริงจงั เป็นบริษัทฯแรกของไทยที�มียอด

เป็นอนัดบั1 มาตลอด 10 ปี จึงมีช่วงเวลาและวนัเดินทางใหค้นเลือกไดม้ากกวา่ 
� รายการท่องเที"ยวที"จดัอยา่งลงตวัเพื"อใหเ้หมาะกบันกัท่องเที"ยวคนไทยมากที"สุดไม่ตอ้งเดินทางยอ้นไป ยอ้น

มา เที�ยวสบาย 
� เราคือบริษัทฯของคนไทยที"มีรากฐานและดาํเนินธุรกิจมานาน ท่านจึงมั �งใจไดว้่าเราจะสามารถ รบัผิดชอบ

และดูแลท่านในกรณีที�เกิดปัญหาระหวา่งการเดินทาง 
� เราเลือกโรงแรมที"มีความสะดวกสบาย ไม่ตอ้งยา้ยโรงแรมที"พกัทุกคืน นอนเพตรา้ 1 คืน / นอนอคาบา 1 

คืน / นอนที�กรุงอมัมานเมืองหลวง 2 คืน(ไม่นอนเดดซีเนื�องจากที�เดดซีไม่มีกิจกรรมอะไรน่าสนใจ มีแค่ทะเล

JORDAN Super Pro.. 
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เดดซีเท่านั5น ทําใหเ้ราเสียเวลาเปลี�ยนโรงแรมและยงัพลาดโอกาส Shopping ที�มีทางเลือกมากมายที�กรุงอัม
มาน) 

� เรายงัเป็นเจา้ของโรงแรม ระดับ 4 และ 5 ดาว ทั5งที�อัมมาน – อควาบา – และเพตรา้ และ รถโคช้ปรับ
อากาศ มากกวา่ 300 คนั เป็นการการนัตีถึงคุณภาพและราคาที�จะไมมี่บริษัทฯใด ใหคุ้ณไดม้ากกวา่แน่นอน 
 

 

21.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ หน้าเคาน์เตอรส์ายการบิน Etihad Airways ชัDน4 แถวQพรอ้ม
เจา้หนา้ที�และมคัคุเทศกข์องบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัภายใตป้้ายชื�อ ทวัรจ์อรแ์ดนดีดี” 

 

 

 

 

 

 

 

02.10 น. �ออกเดินทางสู่ อาบูดาบี5  โดยสายการบิน Etihad Airways เที"ยวบินที" EY-407(บริการอาหารและ
เครื�องดื�มบนเครื�อง) 

05.40 น. เดินทางถึงสนามบินอาบดูาบี5  เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง 
10.30 น. �ออกเดินทางสู่กรุงอมัมาน โดยสายการบิน Etihad Airways เที"ยวบินที" EY-513 
12.40 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติQUEEN ALIAณกรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดนหลงัผ่านพิธีตรวจคน

เขา้เมืองและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิ�นชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชั �วโมง) 
นําท่านเดินทางสู่เมืองอควาบา(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม. 335 กม.) เมืองท่าและเมืองท่องเที�ยว
ตากอากาศที�สาํคญัของประเทศจอรแ์ดนเป็นเมืองแห่งเดียวของประเทศจอรแ์ดนที�ถูกประกาศใหเ้ป็น
เมืองปลอดภาษีมีประชากรอาศยัราว 70,000 คน 

คํ "า  �บริการอาหารคํ "า ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที"พกั (บุฟเฟ่ตI์NTERNATIONAL) 
นาํท่านเขา้พกัโรงแรม ระดบั 4 ดาว GOLDEN TULIPHOTEL หรือเทียบเท่า 
 

 
เชา้  �บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านลงเรือทอ้งกระจก  (GLASS BOAT)แล่นในทะเลแดง ทะเลที�มีน่านนํ5าครอบคลุมถึง 4 ประเทศ 
คือ ประเทศจอรแ์ดน, อิสราเอล, อิยิปต์และ ซาอุดิอาระเบีย ชมความใสของนํ5าทะเล, ปะการัง, ปลา
ทะเลหลากชนิด, เม่นทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ(ทะเลแดงเป็นทะเลแห่งประวติัสาสตร ์ที�ไดมี้การกล่าว
ขานในพระคมัภีรข์องศาสนาคริสตว์่าทะเลแห่งนี5 เป็นสถานที�โมเสสไดท้าํอศัจรรยโ์ดยการชูไมเ้ทา้แหวก
ทะเลแดงเป็นทางเดินพาชาวอิสราเอลหนีใหร้อดพน้จากการตามล่าของทหารอิยิปตเ์พื�อจบัไปเป็นทาส
ของอียิปต์ และจุดมุ่งหมายเพื�อเดินทางไปสู่แผ่นดินแห่งพนัธสญัญาที�พระเป็นเจา้ทรงมอบใหก้บัชาว
อิสราเอล นั�นคือก็คือกรุงเยรูซาเลมในปัจจุบนั) 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ         (-/-/-) 

วนัที"สอง อมัมาน - อคาบา         (B/L/D) 

วนัที"สาม   อคาบา –วาดิรมั– เพตรา        (B/L/D) 
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เที"ยง  �บริการอาหารแบบบารบี์คิวบุฟเฟตบ์นเรือ พรอ้มชมทศันียภาพและบรรยากาศของทะเลแดง 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรมั(WADI RUM) ทะเลทรายแห่งนี5 ในอดีตเป็นเสน้ทางคาราวานจาก

ประเทศซาอุฯเดินทางไปยงัประเทศซีเรียและปาเสลไตน์(เคยเป็นที�อยู่อาศยัของชาวนาบาเทียนก่อนที�
จะยา้ยถิ�นฐานไปสรา้งอาณาจกัรอนัยิ�งใหญ่ที�เมืองเพตรา้)ในศึกสงครามอาหรบัรีโวลท์ระหว่างปีค.ศ. 
1916–1918 ทะเลทรายแห่งนี5 ไดถู้กใชเ้ป็นฐานบัญชาการในการรบของนายทหารชาวอังกฤษ ทีอี 
ลอวเ์รนซ์และเจา้ชายไฟซาลผูนํ้าแห่งชาวอาหรับร่วมรบกันขบัไล่พวกออตโตมนัที�เขา้มารุกรานเพื�อ
ครอบครองดินแดนและต่อมายงัไดถู้กใชเ้ป็นสถานที�จริงในการถ่ายทาํภาพยนตฮ์อลลีวูดอนัยิ�งใหญ่ใน
อดีตเรื�อง“LAWRENCE OF ARABIA”  (และในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวลัออสการไ์ดถึ้ง 7 
รางวลั และรางวลัจากสถาบนัอื�นๆ มากกว่า 30 รางวลั นําแสดงโดย Peter O'Toole, Omar Sharifฯลฯ)
นําท่านนั�งรถกระบะเปิดหลงัคารบับรรยาอากาศท่องทะเลทรายที�ถูก กล่าวขานว่าสวยงามที� สุด
ของโลกแห่งหนี�ง ดว้ยเม็ดทรายละเอียดสีสม้อมแดงอนัเงียบสงบที�กวา้งใหญ่ไพศาล (สีของเม็ดทราบนั5น
ปรบัเปลี�ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย)์ชมนํDาพุแห่งลอวเ์รนซ ์สถานที�ในอดีตนายทหาร ทีอี ลอวเ์รนซ ์
ทหารชาวองักฤษใชเ้ป็นสถานที�พกัและคิดแผนการสูร้บกนัพวกออตโตมนั  

 

 

 

 

 

 

นําท่านท่องทะเลทรายต่อไปยังภูเขาคาซารีชมภาพเขียนแกะสลักก่อนประวัติศาสตรที์� เป็นภาพ
แกะสลกัของชาวนาบาเทียนที�แสดงถึงเรื�องราวในชีวิตประจาํวนัต่างๆ และรูปภาพต่าง ๆ  ผ่านชมเต็นท์
ชาวเบดูอินที�อาศยัอยูใ่นทะเลทราย(เป็นธรรมเนียมปฏิบตัใินการใหท้ิปท่านละ 2USD แก่คนขบัรถ) 

คํ "า �พิเศษ!!!   ทานอาหารมืD อคํ "ารอบกองไฟกลางทะเลทรายในแคมป์ของชาวเบดูอิน (อาหารบุฟ
เฟ่ต ์พืD นเมือง) // ไดเ้วลาอนัสมควรนาํทุกท่านเดินทางสู่เพตรา 
นาํท่านเขา้พกัโรงแรม ระดบั 4 ดาว PETRA PANORAMAHOTELหรือเทียบเท่า 

 

เชา้  �บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่าน ชมเมืองเพตรา้ (ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 

วนัที"สี"  เพตรา –เครคั - กรุงอมัมาน       (B/L/D) 
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 และ 1 ใน 7 สิ"งมหัศจรรยข์องแห่งโลกใหม่ จากการตดัสินโดยการโหวตจากบุคคลนับลา้นทั "ว
โลกในวนัมหศัจรรย ์07/ 07/ 07) 

เมืองเพตรา้ มหานครสีดอกกุหลาบที�
ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส (WADI 
MUSA) มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน
หลายพนัปีเคยเป็นถิ�นที�อยู่อาศยัทั5งชาวอี
โดไมท์จวบจนกระทั �งถึงยุครุ่งเรืองเฟื� องฟู
ในการเขา้มาครอบครองดินแดนของชาว
อาหรับเผ่าเร่ร่อน นาบาเทียนในช่วง

ระหวา่ง 100 ปี ก่อนคริสตกาล – ปี ค.ศ 100และไดเ้ขา้มาสรา้งอาณาจกัร, บา้นเมือง ฯลฯ จนกระทั �ง
ในปีค.ศ. 106 นครแห่งนี5 ตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของอาณาจกัรโรมนัที�นําโดยกษัตริยท์ราจนั และได้
ผนึกเมืองแห่งนี5 ใหเ้ป็นหนึ�งในอาณาจกัรโรมนัแห่งแหลมอาระเบียตะวนัออก นครเพตรา้ถึงคราวล่ม
สลายเมื�อหมดยุคของอาณาจกัรโรมนัทาํใหช้าวเมืองนั5นละทิ5 งบา้นเมืองจากกนัไปหมดทิ5 งใหเ้มืองแห่งนี5
รกรา้งไปพรอ้มกบัการพงัทลายของเมืองหลงัจากเกิดแผ่นดินไหวหลายครั5งจนสูญหายนับพนัปีจวบจน
ในปี ค.ศ. 1812 นักสาํรวจเสน้ทางชาวสวิส นาย โจฮนัน์ลุดวิกเบิรก์ฮาดทไ์ดค้น้พบนครศิลาแห่งนี5  และ
นําไปเขียนในหนังสือชื�อTRAVEL IN SYRIA”จนทาํใหเ้ริ�มเป็นที�รูจ้กักนัอยา่แพร่หลายจนถึงปัจจุบนั  

 

 

 

 
 

นําท่าน ขี"มา้(รวมอยู่ในค่าบริการแลว้ และเป็นธรรมเนียมที"ตอ้งมีค่าทิปใหแ้ก่คนจูงมา้ท่านละ 3 
USD ต่อท่าน ต่อเที"ยว แต่ไม่รวมค่าขี"ลา, ขี"อูฐ, รถมา้ลาก ฯลฯ สนใจกรุณาติดต่อที"หวัหนา้ทวัร)์ 
ประมาณ 800 เมตรบนถนนทรายเพื�อตรงเขา้สู่หน้าเมืองพรอ้มชมทัศนียภาพรอบขา้งที�เป็นภูเขาทั5ง
สองฝั�งนําท่านเดินเทา้เขา้สู่ถนนเขา้เมืองSIQ เสน้ทางมหศัจรรยก์ว่า 1.5 กิโลเมตรที�เกิดจากการแยกตวั
ของเปลือกโลกและการซดัเซาะของนํ5าเมื�อหลายลา้นปีก่อน เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชนั
ทั5ง 2 ขา้งคลา้ยกบัแคนยอนน้อย ๆ และสิ�งก่อสรา้ง รูปปั5นแกะสลกัต่างๆ เช่น รูปปั5นเทพเจา้ต่างๆ, รูป
กองคาราวานอูฐ, รูปชาวนาบาเทียน, ท่อส่งลาํเลียงนํ5าเขา้สู่เมือง ฯลฯ สุดปลายทางของช่องเขาพบกบั
ความสวยงามของ มหาวิหารศกัดิoสิทธิo เอล-คาซเนท ์(EL-KHAZNEH / TREASURY) สนันิษฐานว่าจะ
สรา้งในราวศตวรรษที�1-2 โดยผูป้กครองเมืองในเวลานั5น เป็นวิหารที�แกะสลกัโดยเจาะเขา้ไปในภูเขาสี
ชมพูทั5งลูก มีความสูง 40 เมตร และมีความกวา้ง 28 เมตร วิหารแห่งนี5 ไดถู้กออกแบบโดยไดร้ับ
อิทธิพลศิลปะของหลายชาติเขา้ดว้ยกนั เช่น อิยิปต,์ กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบดว้ย 3 หอ้ง 
คือหอ้งโถงใหญ่ตรงกลาง และหอ้งเล็กทางดา้นซา้ยและขวาเดิมทีถูกเชื�อว่าเป็นที�เก็บขุมทรพัยส์มบติัของ
ฟาโรหอิ์ยิปตแ์ต่ภายหลงัไดมี้การขุดพบทางเขา้หลุมฝังศพที�หน้าวิหารแห่งนี5 ทาํใหนั้กประวติัศาสตรแ์ละ
นักโบราณคดีไดล้งความเห็นตรงกนัว่า น่าจะสรา้งขึ5 นเพื�อเป็นการเฉลิมฉลองใหก้บัผูป้กครองเมือง, ใช้
เป็นสถานที�ทาํพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นสุสานฝังศพของผูป้กครองเมืองและเครือญาติ เดิมชมสุสาน
ต่างๆ ของชาวนาบาเทียน, สุสานกษัตริย ์ฯลฯ 
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ชมโรงละครโรมัน(ROMAN THEATRE) ที�แกะสลกัจากภูเขาโดยมีแนวราบที�นั�งเท่ากนัและมีความ
สมดุลยไ์ดอ้ยา่งน่าทึ�ง สนันิษฐานเดิมทีสรา้งโดยชาวนาบาเทียน ต่อมาในสมยัที�โรมนัเขา้มาปกครอง ได้
ต่อเติมและสรา้งเพิ�มเติม มีที�นั �ง 32 แถว จุผูช้มไดป้ระมาณ 3,000 คน / อิสระในการเดินชมและ
ถ่ายรูปภายในเมืองเพตรา้ 

เที"ยง  �บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ"น 
บ่าย จากนั5นนําท่านสู่เมืองเครคัซึ�งตั5งอยู่บนที�ราบสูงขนาดใหญ่ ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงาม

ขา้งทางระหวา่งทางขึ5 นสู่เขา โดยเฉพาะบริเวณที�ถูกเรียกขานกนัวา่เป็น “แกรนดแ์คนยอนแห่งจอรแ์ดน” 
ชม ปราสาทเครัคแห่งครูเสด (KERAK)สร้างในปี ค.ศ. 1142 โดย ผู้ปกครอง PAYEN LE 
BOUTIELLER ในอดีตเป็นเมืองศูนยก์ลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสดและสรา้งเพื�อควบคุมเสน้ทางทั5ง
ทางเหนือและใตแ้ละใชใ้นการต่อสูใ้นสงครามครูเสดกบักองทพัมุสลิมจนกระทั �งในปี ค.ศ. 1187 ไดถู้ก
เขา้ทาํลายโดยนักรบมุสลิมภายใตก้ารนําทพัของ ซาลาดิน (SALADIN) 
นําท่านเดินทางกลบั สู่กรุงอมัมาน / ระหวา่งทางแวะซื5 อของที�ระลึกพื5 นเมืองต่างๆ ในรา้นคา้ทอ้งถิ�น  

คํ "า  �บริการอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิ"น 
นาํท่านเขา้พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว GOLDEN TULIP GRAND PALACE หรือเทียบเท่า 

 

 

เชา้  �บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางไปยงัเมืองอจัลนุ อยูท่างดา้นเหนือของเมืองเจอราชไปเล็กน้อย เมืองที�ตั5งอยู่บนภูเขาสูง
ที�หอ้มลอ้มไปดว้ยป่าตน้สน และตน้มะกอกชมปราสาทแห่งเมืองอจัลุนถูกสรา้งโดยพวกนักรบมุสลิม 
ในปี ค.ศ. 1184-1185 ใชเ้ป็นป้อมทหารในการต่อสูร้บกบัพวกนักรบครูเสด และในปี ค.ศ. 1260 ถูก
เขา้ทาํลายโดยกองทพัมองโกลสเ์ดินทางสู่นครเจอราช 

วนัที"หา้ กรุงอมัมาน – อจัลนุ– เจอราช – ทะเลเดดซี     (B/L/D) 
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ชมนครเจอราช (JERASH) หรือเมืองพนัเสาเป็นอดีต 1 ใน 10 หวัเมืองเอกตะวนัออกอนัยิ�งใหญ่ของ
อาณาจกัรโรมนั สนันิษฐานว่าเมืองนี5 น่าจะถูกสรา้งในราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีต
เมืองแห่งนี5 ชื�อว่า ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งนี5 ไดถู้กแผ่นดินไหวครั5งใหญ่ทาํลาย และถูกฝังกลบโดยทราย
หลงัจากนั5นก็ไดสู้ญหายไปเป็นนับพนัปี  
ชมซุม้ประตูกษัตรยเ์ฮเดรียน และ สนามแข่งมา้ฮิปโปโดรม นําท่านเดินเขา้ประตูทางทิศใตช้ม 
โอวัลพลาซ่า สถานที�ชุมนุม พบปะ สังสรรค์ของชาวเมือง, วิหารเทพซีอุสฯลฯโรงละครทางทิศใต้
(สรา้งในราวปี ค.ศ. 90-92)จุผูช้มไดถึ้ง 3,000 คน มีจุดเสียงสะทอ้นตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบ
กบัความอศัจรรย ์เพียงพูดเบา ๆ ก็จะมีเสียงสะทอ้นกอ้งเขา้มาในหูของเรา ชม.. วิหารเทพีอารเ์ทมิส 
เป็นเทประจาํเมืองเจอราช สรา้งในราวปี ค.ศ. 150 สรา้งขึ5 นเพื�อใชเ้ป็นสถานที�สาํหรบัทาํพิธีบวงสรวง 
และบูชายญัต่อเทพีองคนี์5  แบ่งเป็น 3 ชั5น คือ ชั5นนอก ชั5นกลาง ชั5นในนําท่านเดินเขา้สู่ถนนคารโ์ด 
หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลกัที�ใชเ้ขา้-ออกเมืองแห่งนี5  บนถนนนั5นยงัมีริ5 วรอยทางของลอ้รถมา้, 
ฝาท่อระบายนํ5า, ซุม้โคมไฟ, บ่อนํ5าดื�มของมา้ ชม.. นํDาพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM)สรา้งในราวปี 
ค.ศ. 191 เพื�ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ�งเป็นที�นับถือของชาวเมืองแห่งนี5  มีที�พ่นนํ5าเป็นรูปหวัสิงโต
ทั5
ง
เ
จ็
ด
 
แ
ละตกแต่งดว้ยเทพต่างๆ ประจําซุม้ดา้นบนของนํ5าพุฯลฯนําท่านเดินทางกลับกรุงอัมมาน ใหท่้านได้
อิสระกบัการเลือกซื5 อของฝาก และสินคา้ที�ระลึกในหา้งสรรพสินคา้ทอ้งถิ�น 

เที"ยง  �บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร ภายในเมืองเจอราช 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (DEAD SEA)ทะเลที�ถูกบนัทึกลงในหนังสือ กินเนสส ์ว่า เป็นจุดที�ตํ �าที�สุด

ในโลก ตํ �ากวา่ระดบันํ5าทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มที�สุดในโลกมากกว่า 20 เปอรเ์ซนตข์องนํ5า
ทะเลทั �วไป ทาํใหไ้มมี่สิ�งมีชีวิตใดเลยอาศยัอยูไ่ดใ้นทอ้งทะเลแห่งนี5   เชิญท่านอิสระในการลงเล่นนํ5าทะเล
และพิสูจน์ ความจริงวา่ท่านลอยตวัไดจ้ริงหรือไม ่ 

 

 

 

 
 
(การลงเล่นนํDาในทะเลนัDนมีวิธีขัDนตอนการลงเล่น และขอ้ควรระวังต่างๆ ควรฟังคาํแนะนาํจาก
มคัคุเทศกท์อ้งถิ"นและหวัหนา้ทวัร)์ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางกลบัสู่กรุงอมัมาน 

คํ "า  �บริการอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิ"น 
นาํท่านเขา้พกัโรงแรม G.T. GRAND PALACE ระดบั 4 หรือเทียบเท่า 
 วนัที"หก ป้อมปราการกรุงอมัมาน – กลุ่มปราสาทในทะเลทราย    (B/L/D) 
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เชา้  �บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมานเมืองหลวงที�ตั5งอยู่บนภูเขา7ลูกและมีประวัติศาสตร์ยาวนาน
มากกวา่ 6,000 ปีผ่านชมยา่นเมืองเก่า,เมืองใหม,่ยา่นธุรกิจ,ตลาดใจกลางเมือง,ยา่นคนรวย ฯลฯ  
ขึ5 นชมป้อมปราการแห่งกรุงอมัมาน(CITDAEL) ถูกสรา้งขึ5 นเพื�อเป็นจุดสงัเกตเหตุบา้น การเมืองต่าง ๆ
รอบเมือง เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวที�สวยที�สุดของเมืองแห่งนี5  โดยมีฉากหลงัเป็นโรงละครโรมันที�มี
ขนาดใหญ่ที�สุดในประเทศจอรแ์ดนจุผูช้มไดถึ้ง 6,000 คน และตึกรามบา้นช่องที�ตั5งอยู่บนภูเขาสูงอนั
แปลกตายิ�งนักที�สนันิษฐานวา่น่าจะถูกสรา้งขึ5 นระหวา่งปี ค.ศ. 161–180 ในสมยัโรมนั พระราชวงัเก่า
อุมเมยาดสรา้งขึ5 นในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผูนํ้าชาวมุสลิม ของราชวงศ์ ในสมยัมุสลิมไดเ้ขา้มา
ปกครองประเทศจอร์แดนซึ�งภายในประกอบหอ้งทํางาน,หอ้งรับแขกฯลฯผ่านชมพระราชวังของ
พระมหากษัตริยอ์บัดุลลาหท์ี"สอง (RAGHADAN PALACE), ที�ตั5งอยู่บนภูเขามีทาํเลที�สวยงามมากที�สุด
ในกรุงอมัมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอยา่งเขม้งวด 
 

 

 

 

 
เที"ยง  �บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ"น 
  ไดเ้วลาอนัสมควรนาํทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน 
15.05 น. �ออกเดินทางกลบัสู่สนามบินอาบดูาบี5 โดยสายการบิน Etihad Airways เที"ยวบินที" EY-514 
19.05 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินอาบดูาบี5  เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง 
21.30 น. �ออกเดินทางกลบัสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสายการบิน Etihad Airways เที"ยวบินที" EY-402 
 
 

07.10 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทบัใจ มิรูลื้มเลือน 
 

หมายเหตุ  

• กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปลี"ยนแปลงไดเ้พื"อความเหมาะสม ทัDงนีD ทางบริษัทฯ จะยึดถือความ
ปลอดภยัเป็นหลกั 

• กรณีเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย  

• กรณีเดินทาง 10 ท่าน และตอ้งการหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย จา่ยเพิ"ม ท่านละ 3,500 บาท 
*กรณีมีไฟลท์เดินทางตอ่หลงัจากกรุป๊กลบัมาทนัทีกรุณาแจง้เจา้หนา้ที"เพื"อความสะดวกในการเดินทางของท่าน* 

 
 
 
 
 

วนัที"เจด็ กรุงเทพฯ          (B/L/D) 
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วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 

ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน) 

พกัเดียว

เพิ"ม 

6-12 ต.ค. 60 46,888 45,888 43,888 

6,500 18-24 ต.ค. / 

3-9 ธ.ค. 
48,888 47,888 46,888 

 

การชาํระเงิน  
งวดที" 1 : สาํรองที"นั "งจา่ย 15, 000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยนืยนักรุป๊เดินทางแน่นอนพรอ้มส่งรายชื"อและ
หนา้พาสปอรต์ผูท้ี"จะเดินทางทนัที 
งวดที" 2 : ชาํระส่วนที"เหลือ 15 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 
การยกเลิก 

�ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ5 นจริง ณ วนันั5น ที�ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตัวอย่างเช่น ค่าตั mว
เครื�องบิน, ค่าวซี่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

�ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิnในการคืนเงินทั5งหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ�งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทําเรื�องยื�นเอกสารไปยงัสาย
การบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื�อใหพิ้จารณาอีกครั5ง ทั5งนี5  อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดําเนินการ ซึ�งไม่สามารถ
แจง้ได้ว่าสามารถคืนเงินได้ทั5งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ5 นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน 
โรงแรมและในทุกๆบริการอื�นๆเป็นสาํคญั 
เอกสารประกอบขอวีซ่าเขา้ประเทศจอรแ์ดน 
- Scan file หนงัสือเดินทางไทยที"มีอายุในวนัเดินทางมากกว่า 6 เดือน และมีหนา้ว่างมากกว่า 2 หนา้ 

อตัราค่าบริการนีD รวม 
�ค่าตั mวเครื�องบินไป-กลบัโดยสายการบิน Etihad Airways ชั5นประหยดั  
�ค่ารถปรบัอากาศนําเที�ยวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถที�ชาํนาญเสน้ทาง  
�ค่าที�พกัหอ้งละ 2 ท่าน ในโรงแรม ตามที�ระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั รวมทัDงสิD น 4 คืน 

�ค่าอาหารทุกมื5 อที�ระบุตามรายการ 
�ค่าบตัรเขา้ชมสถานที�และการแสดงทุกแห่งที�ระบุตามรายการ 
�ค่าวีซ่าประเทศจอรแ์ดน (ไม่เสียค่าวีซ่าในกรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ >มากกว่า 7 ท่านขึD นไป) 
�ค่าบริการนําทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถิ�นและหวัหนา้ทวัรผู์มี้ประสบการณ ์
�ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (นํ5าหนักไมเ่กิน 20 กิโลกรมั) 
�ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท (หมายเหตุ: 
ค่าประกันอุบิติเหตุสาํหรับเด็กที"มีอายุนอ้ยกว่า 2 ปี และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะ
ชดใชค่้าสินไหมทดแทนเพียงครึ"งหนึ"งของสญัญาฯ) 
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อตัราค่าบริการนีD ไม่รวม 

�ค่าจดัทาํหนังสือเดินทาง 
�ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% ฯลฯ 
�ค่าเช่าผา้เช็ดตวัและค่าเช่าตูล็้อคเกอร ์ที"โรงแรม เดดซี รีสอรท์แอนดส์ปา 
�ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื�นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
�ค่าอาหารและเครื�องดื�มสั �งพิเศษ นอกเหนือรายการ 
�ค่าขี�ลา, ขี�อฐู, รถมา้ลาก ฯลฯ  
� ค่าทิปมคุัเทศก ์พนักงานขบัรถ ในประเทศอิหร่าน และ หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย  

3 USD / ท่าน สาํหรบัมคัคุเทศกท์อ้งถิ"น x 5วนั = 15 USD 
2 USD / ท่าน สาํหรบัคนขบัรถตอ่วนั x 5วนั = 10 USD 
3 USD /ท่าน สาํหรบัหวัหนา้ทวัรไ์ทย x 7วนั = 21 USD 
รวมค่าทิป 46USD/ท่านหรือประมาณ 1,610 บาทไทย 
ค่าทิปอื"นๆ 
ค่าทิปมา้ที"เมืองเพตรา้ ท่านละ 5 USD / เที"ยว / ท่าน 
ค่าทิปคนขบัรถที"ทะเลทรายวาดิรมั ท่านละ 2  USD / เที"ยว / ท่าน 

***หมายเหต*ุ* 
�บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิnยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีที�ไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 15 ท่าน  ซึ�ง
ในกรณีนี5 ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั5งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอื์�นใหถ้า้ตอ้งการ 
�บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิnที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์5  เมื�อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้
และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที�นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทัวรแ์ละ
เหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
�บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณที์�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื�น ๆ ที�นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ�มที�เกิดขึ5 นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย 
ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 
�ราคานี5 คิดตามราคาบตัรโดยสารเครื�องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ5 น ตามอตัราค่านํ5ามนั หรือ 
ค่าเงินแลกเปลี�ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิnที�จะปรบัราคาตั mว ตามสถานการณด์งักล่าว 
�เนื�องจากรายการทวัรนี์5 เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิnการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิnไมคื่นเงินในทุกกรณี 
�หากลกูคา้ท่านใด ยื�นวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมติั ลูกคา้ตอ้งชาํระค่ามดัจาํที� 10,000 บาท และค่าวีซ่าตามที�สถานฑูต
ฯ เรียกเก็บ 

หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที"เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสอืเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิ"มเตมิ ** 

**ในกรณีที"ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที"เกี"ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที"ท่านไดท้าํ

การจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที"ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั �วดงักล่าว ถา้เกิด

ขอ้ผิดพลาด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิoในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 


