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ทวัรจ์อรแ์ดน 8 วนั 5 คืน 

บินตรงโดยสายการบิน รอยลั จอรแ์ดเนียนแอรไ์ลน ์RJ 
TOURCODE : JO990801YZ 

 
 

กําหนดการเดินทาง ปี 2560 
กนัยายน วนัที 9 – 16 กนัยายน 2560 / 23 – 30 กนัยายน 2560 ท่านละ 76,900 บาท 
ตลุาคม  วนัที 4 – 11  ตลุาคม  2560  ท่านละ 76,900 บาท 

พฤศจิกายน วนัที 5 – 12  พฤศจิกายน 2560 ท่านละ 76,900 บาท 
ธนัวาคม  วนัที 4 – 11  ธนัวาคม 2560  ท่านละ76,900 บาท 
ธนัวาคม  วนัที 27 ธนัวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561  ท่านละ 84,900 บาท 
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อาํนวยการทวัร์โดย คุณสิทธิชยั อุดมกิจธนกุล (เส็ง) ผูช้าํนาญเส้นทางทวัร์จอร์แดน มากวา่ 14 ปี 

***** จดุเด่นน่าสนใจของรายการท่องเทียว***** 
 กรุง-อมัมาน (AMMAN) เมืองหลวงทีมีประวตัิศาสตร์มากวา่ 6,000 ปี ผสมผสานยคุเก่าและยคุใหม ่อยา่งลงตวั 

 เพตรา (PETRA) มหานครศิลาทรายสีชมพหูรือนครสีดอกกุหลาบ 1 ใน 7 สิงมหศัจรรยแ์ห่งโลกใหม่  

 ทะเล เดดซี  ทะเลในฝันของใครหลายคนทีครังหนึงตอ้งการมาทดลองวา่ “ ลอยตวั ไดจ้ริง หรือ ไม่ ” 

 นครกรีก-โรมนัเจอราช ฉายา “เมืองพนัเสา” อดีต1 ใน 10 หวัเมืองเอกอนัยงิใหญข่องอาณาจกัรโรมนั  

 มาดาบา เมืองแห่งโมเสก ชมโบสถเ์ซนตจ์อร์จ ทีบนพนืโบสถมี์ภาพโมเสกสีชินใหญ่แสดงถึงดินแดนศกัดิสิทธิ  

 เมาท์ เนโบ ดินแดนศกัดิสิทธิทีเชือวา่ โมเสส ผูที้รับ “บญัญตัิ 10 ประการจากพระเจา้ไดเ้สียชีวติลงณ ทีแห่งนี 

 กลุ่มประสาททะเลทราย และ ปราสาทเครัค ทีแสดงถึงประวติัศาสตร์ แห่งการต่อสูเ้มืองครังอดีตกาล 

 ทะเลทรายวาดรัิม เปิดประสบการณ์นอนดูดาวในแคมป์กลางทะเลทราย 

  เมืองอาคาบา ล่องเรือ ดาํนาํ ชมปะการังในทะเลแดง ทะเลทีโมเสส แหวกนาํทะเล เพอืนาํชาวยวิออกจากอียปิต ์ 

 พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว  

วนัทหีนึง               สนามบินสุวรรณภูมิ -/-/- 

       21.30 น.  คณะพร้อมกนัทีสนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน โรยลั จอร์แดนเนียล ชัน 4  แถว ประตู 7 

แถว Q 01-02 พร้อมเจา้หนา้ทีและมคัคุเทศกข์องบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ 
 

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

00.30 น.  เหินฟ้าสู่กรุงอมัมาน ประเทศจอร์แดน โดยสายการบินโรยลัจอร์แดนเนียล เทียวบินที RJ 183 0030 

0530 

เชิญท่านพกัผอ่นอิสระบนเครือง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  9 ชวัโมง)  

05.30 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ  QUEEN ALIA ณ กรุงอมัมาน ประเทศจอร์แดน หลงัผา่นพิธีตรวจ

คนเขา้เมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ (เวลาทอ้งถินชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชวัโมง) 

  นาํท่านเดินทางเพอืรับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

เดินทางสู่เมือง มาดาบา หรือเมืองแห่งโมเสก  เขา้ชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ สร้างขึนช่วง

ระหว่างศตวรรษที 6 ในยุคของไบแซนไทน์ ชม ภาพแผนทีดินแดนศักดิสิทธิแห่งเยรูซาเลม ทีอยู่บนพืน

โบสถ์แห่งนี และถูกตกแต่งโดยโมเสกสี ประมาณ 2.3 ลา้นชินแสดงถึงพืนทีดินแดนศกัดิสิทธิต่างๆ เช่น 

เยรูซาเลม, จอร์แดน, ทะเลเดดซี, อียปิต ์ฯลฯ  

นาํท่านเดินทางสู่ เมาท์ เนโบ ดินแดนศกัดิสิทธิทีตงัอยู่บนเขาซึงเชือ

กนัว่าน่าจะเป็นบริเวณทีเสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ผูน้าํชาวยิว

เดินทางจากอิยิปต์มายงักรุงเยรูซาเลม ชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม 

ภายในเก็บสิงของต่าง ๆ ทีขุดพบภายในบริเวณนี พร้อมทงัมีภาพถ่าย

ต่าง ๆ ภาพถ่ายทีสาํคญัคือภาพท ีโป๊บ จอห์น ปอลท ี2 เสด็จมาแสวงบุญทีนีและได้ประกาศให้เป็นดินแดน

ศักดสิิทธิ ในปี ค.ศ. 2000 ชมอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิสิทธ์แห่งโมเสส ลกัษณะเป็นไมเ้ทา้ในรูปแบบไมก้างเขน 
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โดยอุทิศเป็นสัญลกัษณ์ของโมเสส และพระเยซู   (เชิญถ่ายรูป ณ จุดชมวิว)   ในวนัทีทอ้งฟ้าแจ่มใส ท่าน

สามารถมองเห็น แม่นาํจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก  และประเทศอิสราเอล ไดจ้ากจุดนีอยา่งชดัเจน  

กลางวนั  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 

      บ่าย นาํท่านสู่เมืองเครัคซึงตงัอยู่บนทีราบสูงขนาดใหญ่ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามของหุบเขา

ทงัสองขา้งทางจนไดฉ้ายาเป็น“แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน” ชม ปราสาทเครัคแห่งครูเสด (KERAK) 

สร้างในปี ค.ศ. 1142 โดย ผูป้กครองเมือง PAYEN LE BOUTIELLER ในอดีตเป็นเมืองศูนยก์ลางขนาด

ใหญ่ของนกัรบครูเสด และสร้างเพือควบคุมเส้นทางทงัทางเหนือและใตแ้ละใช้ในการต่อสู้ในสงครามครู

เสดกบักองทพัมุสลิมจนกระทงัในปี ค.ศ. 1187 ไดถู้กเขา้ทาํลายโดยนกัรบมุสลิมภายใตก้ารนาํทพัของ ซา

ลาดิน (SALADIN) จากนนันาํท่านเดินทางสู่เมืองเพตรา 

คาํ  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารในโรงแรม 

 นาํท่านเขา้พกัโรงแรม MARRIOTT PETRA HOTEL  5*  หรือ เทียบเท่า 
 

วนัทสีาม                                   เพตรา –  เมืองอาคาบา เช้า/กลางวนั/เยน็ 

07.00 น.      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม – และเช็คเอา้ท ์ 

นาํท่านชมเมืองเพตรา(ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การ

ยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิงมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ จากการ

ตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านทัวโลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/ 

07) มหานครสีดอกกุหลาบทีซ่อนตวัอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส (WADI 

MUSA) มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานหลายพนัปีเคยเป็นถินทีอยูอ่าศยัทงั

ชาวอีโดไมท ์จวบจนกระทงัถึงยุครุ่งเรืองเฟืองฟูในการเขา้มาครอบครอง

ดินแดนของชาว อาหรับเผ่าเร่ร่อน นาบาเทียน ในช่วงระหว่าง 100 ปี 

ก่อนคริสตกาล – ปี ค.ศ 100 และได้เข้ามาสร้างอาณาจกัร, บา้นเมือง 

ฯลฯ จนกระทงัในปีค.ศ. 106   นครแห่งนีตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ

อาณาจกัรโรมนัทีนาํโดยกษัตริย์ทราจัน และไดผ้นึกเมืองแห่งนีให้เป็นหนึงในอาณาจกัรโรมนัแห่งแหลม

อาระเบีตะวนัออก นครเพตราถึงคราวล่มสลายเมือหมดยุคของอาณาจกัรโรมนัทาํให้ชาวเมืองนนัละทิง

บ้านเมืองจากกันไปหมดทิงให้เมืองแห่งนีรกร้างไปพร้อมกับการพังทลายของเมือง  หลังจากเกิด

แผ่นดินไหวหลายครังจนสูญหายนบัพนัปี   จวบจนในปี ค.ศ. 1812 นักสํารวจเส้นทางชาวสวิส นาย โจ

ฮนัน์ ลุดวิก เบิร์กฮาดท ์ ไดค้น้พบนครศิลาแห่งนี และนาํไปเขียนในหนงัสือชือ “TRAVEL IN SYRIA” 

จนทาํให้เริมเป็นทีรู้จกักนัอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบนั นาํท่าน ขีม้า (รวมอยู่ในค่าบริการแลว้ และเป็น

ธรรมเนียมทีตอ้งมีค่าทิปใหแ้ก่เคนจูงมา้ท่านละ 3 USD ต่อท่าน ต่อเทียว แต่ไม่รวมค่าขีลา, ขีอูฐรถมา้ลาก 

ฯลฯ สนใจ กรุณาติดต่อทีหวัหนา้ทวัร์) ประมาณ 800 เมตรบนถนนทรายเพือตรงเขา้สู่หนา้เมือง พร้อมชม

ทศันียภาพรอบขา้งทีเป็นภูเขาทงัสองฝังนาํท่านเดินเทา้เขา้สู่ถนนเขา้เมือง  SIQ เส้นทางมหัศจรรยก์วา่ 1.2 

กิโลเมตรทีเกิดจากการแยกตวัของเปลือกโลกและการซดัเซาะของนาํเมือหลายลา้นปีก่อน เดินชมความสวยงาม
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ของผาหินสีชมพูสูงชนัทงั 2 ขา้งคลา้ยกบัแคนยอน น้อย ๆ และ สิงก่อสร้าง รูปปันแกะสลกั ต่างๆ เช่น รูป

ปันเทพเจา้ต่างๆ, รูปกองคาราวานอูฐ, รูปชาวนาบาเทียน, ท่อส่งลาํเลียงนาํเขา้สู่เมือง ฯลฯ สุดปลายทางของ

ช่องเขาพบกับความสวยงามของ มหาวิหารศักดิสิทธิ เอล-คาซเนท์ ( EL-KHAZNEH / TREASURY) 

สันนิษฐานว่าจะสร้างในราวศตวรรษที1-2 โดยผูป้กครองเมืองในเวลานนั เป็นวิหารทีแกะสลกัโดยเจาะเขา้

ไปในภูเขาสีชมพูทงัลูก มีความสูง 40 เมตร และมีความกวา้ง 28 เมตร วิหารแห่งนีออกแบบโดยได้รับ

อิทธิพลศิลปะของหลายชาติเขา้ดว้ยกนั เช่น อิยปิต,์ กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบดว้ย 3 ห้อง คือ 

ห้องโถงใหญ่ตรงกลาง และ ห้องเล็กทางดา้นซ้ายและขวาเดิมทีถูกเชือว่าเป็นทีเก็บขุมทรัพยส์มบติัของ

ฟาโรห์อิยปิต ์แต่ภายหลงัไดมี้การขดุพบทางเขา้หลุมฝังศพทีหนา้วิหารแห่งนี ทาํให้นกัประวติัศาสตร์และ

นกัโบราณคดีไดล้งความเห็นตรงกนัว่า น่าจะสร้างขึนเพือเป็นการเฉลิมฉลองให้กบัผูป้กครองเมือง, ใช้

เป็นสถานทีทาํพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นสุสานฝังศพของผูป้กครองเมืองและเครือญาติ  เดิมชมสุสาน

ต่างๆ ของชาวนาบาเทียน, สุสานกษตัริย ์ฯลฯ ชมโรงละครโรมัน (ROMAN THEATRE) ทีแกะสลกัจาก

ภูเขาโดยมีแนวราบทีนงัเท่ากนัและมีความสมดุลยไ์ดอ้ยา่งน่าทึง สันนิษฐานเดิมทีสร้างโดยชาวนาบาเทียน 

ต่อมาในสมยัทีโรมนัเขา้มาปกครอง ไดต่้อเติมและสร้างเพิมเติม มีทีนงั 32 แถว จุผูช้มไดป้ระมาณ 3,000  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถินในเพตรา 

 อิสระใหท้่านเพลิดเพลินกบัการถ่ายภาพความงดงามในนครเพตรา 

15.00 น. นาํท่านเดินทางสู่เมืองอาควาบา 

คาํ  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารในโรงแรม 

            นาํท่านเขา้พกัโรงแรม DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL  5*  หรือ เทียบเท่า 

วนัทสีี                       เมืองอาคาบา – ลงเรือทะเลแดง – ทะเลทรายวาดิรัม  เช้า/กลางวนั/เยน็ 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม - และเช็คเอาทอ์อกจากโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอาคาบา เมืองท่าและเมืองท่องเทียวตากอากาศที

สาํคญัของประเทศจอร์แดน เป็นเมืองแห่ง เดียวของประเทศจอร์แดนที

ถูกประกาศใหเ้ป็นเมืองปลอดภาษี มีประชากรอาศยัราว 70,000 คน 

นาํท่าน ลงเรือ แล่นในทะเลแดง ทะเลทีมีน่านนาํครอบคลุมถึง 4 

ประเทศ คือ จอร์แดน, อิสราเอล, อิยิปต ์และ ซาอุดิอาระเบีย ให้ท่านได้

ดาํนาํ ชมความใสของนาํทะเล, ปะการัง, ปลาทะเลหลากชนิด, เม่นทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ ทะเลแดงเป็น

ทะเลแห่งประวติัสาสตร์ ทีไดมี้การกล่าวขานในพระคมัภีร์ของศาสนา คริสตว์า่ ทะเลแห่งนีเป็นสถานที

โมเสสไดท้าํอศัจรรยโ์ดยการชูไมเ้ทา้แหวกทะเลแดงเป็นทางเดินพาชาวอิสราเอล หนีให้รอดพน้จากการ

ตามล่าของทหารอิยิปต์เพือจบัไปเป็นทาสของอียิปต ์ และจุดมุ่งหมายเพือเดินทางไปสู่แผน่ดินแห่งพนัธ

สัญญาทีพระเป็นเจา้ทรงมอบใหก้บัชาวอิสราเอล คือ กรุงเยรูซาเลมปัจจุบนั 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนับาบีคิว บนเรือ พร้อมชมทศันียภาพ และบรรยากาศของทะเลแดง 
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บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ทะเลทรายแห่งนีในอดีตเป็นเส้นทางคาราวานจาก

ประเทศ ซาอุดิอารเบีย เดินทางไปยงัประเทศซีเรียและปาเสลไตน์ (เคยเป็นทีอยูอ่าศยัของชาวนาบาเทียน

ก่อนทีจะยา้ยถินฐานไป สร้างอาณาจกัรอนัยงิใหญทีเมืองเพตร้า) ในศึก

สงครามอาหรับรีโวลทร์ะหวา่งปี ค.ศ. 1916 1918 ทะเลทราย แห่งนีได้

ถูกใชเ้ป็นฐานบญัชาการในการรบของนายทหารชาวองักฤษ ทีอี 
ลอวเ์รนซ์ และ เจา้ชายไฟซาล ผูน้าํแห่ง ชาวอาหรับร่วมรบกนัขบัไล่พวก

ออตโตมนัทีเขา้มารุกรานเพือครอบครองดินแดน และต่อมายงัไดถู้กใช้

เป็น สถานทีจริงในการถ่ายทาํภาพยนตฮ์อลลีวูดอนัยงิใหญใ่นอดีตเรือง 
“LAWRENCE OF ARABIA”  

 นาํท่านนงัรถกระบะเปิดหลงัคารับบรรยาอากาศท่องทะเลทรายทีถูกกล่าว

ขานวา่สวยงามทีสุดแห่งหนีง ของโลก ดว้ยเมด็ทรายละเอียดสีส้มอมแดง

อนัเงียบสงบทีกวา้งใหญ่ไพศาล (สีของเมด็ทรายนนัปรับเปลียนไปตามแสงของ ดวงอาทิตย)์  
 นาํท่านท่องทะเลทรายต่อไปยงัภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนแกะสลกัก่อน ประวติัศาสตร์ ทีเป็นภาพ

แกะสลกัของชาวนาบาเทียนทีแสดงถึงเรืองราวในชีวติประจาํวนัต่างๆ และรูปภาพต่าง ๆ ผา่นชมเต็นท์

ชาวเบดูอินทีอาศยัอยูใ่นทะเลทราย เลียงแพะเป็นอาชีพ ฯลฯ (เป็นธรรมเนียมปฏิบติัในการใหทิ้ปท่านละ 
2 USD แก่คนขบัรถ)  

คาํ      รับประทานอาหารมือคาํกลางทะเลทรายในแคมป์ของชาวเบดูอิน 
      นาํท่านเขา้ทีพกั นอนดูดาว กลางทะเลทรายวาดิรัม   SUN CITY CAMP หรือ เทียบเท่า  
 

วนัทห้ีา   วาดิรัม – เดดซี เช้า/กลางวนั/เยน็ 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ แคมป์เบดูอิน – และเช็คเอาทอ์อกจากทีพกั 

จากนันนาํท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเดดซี เป็นจุดทีตาํทีสุดในโลก มีความตาํกว่าระดบันาํทะเลถึง 400 

เมตร และ มีความเคม็ทีสุดในโลก มีความเค็มมากกวา่ 20% ของนาํทะเลทวัไป ทาํให้ไม่มีสิงมีชีวิตใดเลย

อาศยัอยูไ่ดใ้นทอ้งทะเลแห่งนี  

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ทอ้งถิน 

 นาํท่านเช็คอินเขา้สู่โรงแรม และเพลิดเพลินกบัการลอยตวัในเดดซี เพอืสุขภาพผวิพรรณทีดี 

  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 

 นาํท่านเขา้พกัโรงแรม  HOLIDAY INN DEAD SEA RESORT 5*  หรือ เทียบเท่า 

 

วนัทีหก          เดดซี - อัมมาน เช้า/กลางวนั/เยน็ 

เชา้  รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม 

 ใหท้่านไดอิ้สระในการลอยตวั และ บาํรุงผวิ ในทะเลเดดซี  

11.00 น. เช็คเอา้ทโ์รงแรม เพอืเดินทางสู่เมืองอมัมาน 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ทอ้งถิน 
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เมืองอมัมาน  ชมเมืองหลวงอมัมาน ตงัอยู่บนภูเขาทงั 7 ลูก และมีประวติัศาสตร์เก่าแก่ยาวนานกวา่ 6,000 

ปี ขึนชม  ป้อมปราการ แห่งกรุงอัมมาน (CITDAEL) ถูกสร้างขึนเพือเป็นจุดสังเกตเหตุบา้น การเมืองต่าง 

ๆรอบเมือง เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจุดชมววิทีสวยทีสุดของเมืองแห่งนี โดยมีฉากหลงัเป็น โรงละครโรมัน ที

มีขนาดใหญ่ทีสุดในประเทศจอร์แดน จุผูช้มได ้6,000 คน และ ตึกรามบา้นช่องทีตงัอยู่บนภูเขาสูง อนั

แปลกตายิงนกั ชม วิหารเฮอร์คิวลิส ทีสันนิษฐานวา่น่าจะถูกสร้างขึนระหว่างปี     ค.ศ. 161–180 ในสมยั

โรมนั พระราชวังเก่าอุมมายาด สร้างขึนในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผูน้าํชาวมุสลิม ไดเ้ขา้มาปกครอง

ประเทศจอร์แดน ภายในประกอบไปดว้ยหอ้งทาํงาน, หอ้งรับแขก ฯลฯ  

ชม พระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดุลลาห์ทีสอง (RAGHADAN PALACE) ทีตงัอยู่บนภูเขามีทาํเลที

สวยงามมากทีสุดในกรุงอมัมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอยา่งเขม้งวด 

  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 

 นาํท่านเขา้พกัโรงแรม  GRAND HYATT REGENCY HOTEL *  หรือเทียบเท่า 

 

วนัทเีจ็ด          อมัมาน – อจัลุน – เจอราช – ช้อปปิง  – กรุงเทพฯ เช้า/กลางวนั/เยน็ 

เชา้  รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม-เช็คเอา้ทโ์รงแรม 

       นาํท่านเดินทางสู่เมืองอจัลุน อยูท่างดา้นเหนือของเมืองเจอราชไปเล็กน้อย เมืองทีตงัอยู่บนภูเขาสูงทีห้อม

ลอ้มไปดว้ยป่าตน้สน และตน้มะกอกชมปราสาทแห่งเมืองอจัลุน ถูกสร้างโดยพวกนกัรบมุสลิม ในปี ค.ศ. 

1184-1185 ใช้เป็นป้อมทหารในการต่อสู้รบกบัพวกนกัรบครูเสด และในปี ค.ศ. 1260 และถูกเขา้ทาํลาย

โดยกองทพัมองโกล 

กลางวนั  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร ภายในเมืองเจอราช 

บ่าย ชม นครเจอราช (JERASH) หรือ “เมืองพันเสา”เป็นอดีต 1 ใน 10 หวั เมืองเอกตะวนัออกอนัยงิใหญ่ของ

อาณาจกัรโรมนั สันนิษฐานวา่เมืองนีน่าจะถูกสร้างในราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมือง

แห่งนีชือวา่ ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งนีไดถู้กทาํลายโดยแผน่ดินไหวครังใหญ่ และถูกทรายฝังกลบจนสูญ

หายไปเป็นนบัพนัปี ชม ซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน และ สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม นาํท่านเดินเขา้ประตู

ทางทิศใต้ ชม โอวลัพลาซ่า สถานทีชุมนุม พบปะ สังสรรคข์องชาวเมืองในยุคก่อน, วิหารเทพซูส , โรง

ละครทางทิศใต้ (สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผูช้มไดถึ้ง 3,000 คน) ดว้ยความสามารถทางสถาปัตยท์ีสร้าง

ใหมี้จุดสะทอ้นเสียงตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกบัความอศัจรรย ์เพียงพูดเบา ๆ ก็จะมีเสียงสะทอ้น

กอ้งเขา้มาในหูของเรา      ชม วหิารเทพอีาร์เทมิส เป็นเทพีประจาํเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 

สร้างขึนพือใชเ้ป็นสถานทีสาํหรับทาํพิธีบวงสรวง และบูชายญัต่อเทพีองค์นี แบ่งเป็น 3 ชนั คือ ชนันอก 

ชนักลาง ชนัในนาํท่านเดินเขา้สู่ ถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลกัทีใชเ้ขา้ – ออกเมือง บน

ถนนนนัยงัมีริวรอยทางของลอ้รถมา้, ฝาท่อระบายนาํ, ซุม้โคมไฟ, บ่อนาํดืมของมา้ ชม นําพุใจกลางเมือง 

(NYMPHAEUM) สร้างในราวปี ค.ศ. 191 เพอือุทิศแด่เทพธิดาแห่งขนุเขา ซึงเป็นทีนบัถือของชาวเมือง

แห่งนี   มีทีพ่นนาํเป็นรูปหวัสิงโตทงัเจ็ด และตกแต่งดว้ยเทพต่างๆ ประจาํซุ้ม  ดา้นบนของนาํพุ ฯลฯ         
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จากนนัเดินทางกลบักรุงอมัมาน ใหท้่านไดอิ้สระกบัการเลือกซือของ

ฝากาทีระลึกในห้างสรรพสินคา้ทอ้งถิน 

คาํ  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

22.00 น.  จากนนันาํท่านสู่ สนามบินเพือเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย 
 

วนัทแีปด                            สนามบินสุวรรณภูมิ -/-/- 

03.10 น. ออกเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย ดว้ยสายการบิน โรยลัจอร์แดนเนียน  เทียวบินที RJ 180 0310 1535 

15.35 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทบัใจ มิรู้ลืม 

%%%%%%%%%% 

 

หมายเหตุ 

กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลยีนแปลงได้เพอืความเหมาะสม ทงันีทางบริษัทฯ จะยดึถือความปลอดภยัเป็นหลกั 

 

 

 

ทวัรจ์อรแ์ดน 8 วนั 5 คืน 
บินตรงโดยสายการบิน รอยลั จอรแ์ดเนียนแอรไ์ลน ์RJ 

TOURCODE : JO990801YZ 

กาํหนดการเดนิทาง 

ปี 2560 

ระดับ 

ทพีัก 
พักห้องคู่ 

พักห้องเดียว 

จ่ายเพมิ 

เดก็ 3 – 11 ปี  

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

กันยายน  วันท ี9 – 16 / 23 - 30 5 ดาว 76,900 บาท 8,900 บาท 73,500 บาท 

ตุลาคม วันท ี4 – 11 5 ดาว 76,900 บาท 8,900 บาท 73,500 บาท 

พฤศจิกายน วันท ี5 – 12 5 ดาว 76,900 บาท 8,900 บาท 73,500 บาท 

ธันวาคม วันท ี4 - 11 5 ดาว 76,900 บาท 8,900 บาท 73,500 บาท 

ธันวาคม วันท ี23 ธ.ค.60 – 3 ม.ค. 61 5 ดาว 84,900 บาท 9,500 บาท 82,500 บาท 
 

การชาํระเงนิ   

งวดท ี1 : สํารองทนีงัจา่ย 20,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนั พร้อมสง่รายชือและหน้าพาสปอร์ตผู้ทีจะเดินทางทนัท ี

งวดท ี2 : ชําระสว่นทเีหลือ 45 วนั ลว่งหน้าก่อนออกเดินทาง 



 
 

8 

กรณียกเลกิ 

- ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจํา บริษัทฯจะคดิคา่ใช้จา่ยทีเกิดขนึจริง ณ วนันนั ทีไมส่ามารถ คืนเงินได้ 

(ตวัอยา่งเช่น คา่ตวัเครืองบิน, คา่วีซา่, คา่มดัจําห้องพกั เป็นต้น)   

- ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทงัหมดในทกุกรณี 
 

เอกสารประกอบขอวีซ่าเข้าประเทศจอร์แดน 

- หนงัสือเดินทางไทยทีมีอายใุนวนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือน และมีหน้าวา่งมากกวา่ 2 หน้า   

อัตราค่าบริการนีรวม 

- คา่ตวัเครืองบินไป-กลบั โดยสายการแหง่ชาติ โรยลัจอร์แดนเนียล ชนัประหยดั   

- คา่รถปรับอากาศนําเทียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถทชีํานาญเส้นทาง   

- คา่ทพีกัห้องละ 2 – 3 ทา่น ในโรงแรม ตามทรีะบใุนรายการหรือระดบัเดียวกนั รวมทงัสนิ 5 คืน   

- คา่อาหารทกุมือทรีะบตุามรายการ 

- คา่บตัรเข้าชมสถานทีและการแสดงทกุแหง่ทีระบตุามรายการ 

- คา่ขม้ีาทเีมืองเพตรา และคา่นงัรถเทยีวทะเลทรายวาดิรัม 

- คา่วีซา่ประเทศจอร์แดน (ไมเ่สียคา่วีซา่ในกรณีเดินทางเป็นหมูค่ณะ >มากกวา่ 7 ทา่นขนึไป) 

- คา่บริการนําทวัร์โดยมคัคเุทศก์ท้องถินและหวัหน้าทวัร์จากประเทศไทย 

- คา่ประกนัอบุตัิเหตใุนการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลจากอบุตัิเหตวุงเงิน  500,000 บาท   

(หมายเหต ุ: คา่ประกนัอบุิติเหตสุาํหรับเด็กทมีอีายนุ้อยกวา่ 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายมุากกวา่ 70 ปี ทางบริษัทประกนัฯจะชดใช้คา่สินไหม

ทดแทนเพียงครึงหนงึของสญัญาฯ) 

อัตราค่าบริการนีไม่รวม 

- ภาษีตา่ง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% ฯลฯ 

- คา่เช่าผ้าเช็ดตวัและคา่เช่าตู้ลอ็คเกอร์ ทีโรงแรม เดดซี  

- คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอืนๆ  เช่น คา่อาหารและเครืองดืมสงัพเิศษ นอกเหนือรายการ, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, มินิบาร์และทวีีช่องพเิศษ ฯลฯ  

- คา่ขลีา, ขีอฐู, รถม้าลาก ฯลฯ   

- คา่ทิปม้าทีเมืองเพตรา ทา่นละ 3 USD / เทียว  

- คา่ทิปคนขบัรถทีทะเลทรายวาดิรัม ทา่นละ 2  USD  

- คา่ทิปหวัหน้าทวัร์คนไทย มคัเุทศน์ท้องถิน และ พนกังานขบัรถในประเทศจอร์แดน  รวม 54  USD/ท่าน 1,950 บาทไทย   

****หมายเหตุ **** 

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิยกเลิกการเดินทางก่อนลว่งหน้า 15 วนั ในกรณีทีไมส่ามารถทาํกรุ๊ปได้อยา่งน้อย 15 ทา่น  ซงึในกรณีนีทาง  

บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทงัหมด หรือจดัหาคณะทวัร์อนืให้ถ้าต้องการบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทจีะเปลยีนแปลงรายละเอียดบางประการใน

ทวัร์นี เมอืเกิดเหตจํุาเป็นสดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้และจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ในกรณีทสีญูหาย สญูเสียหรือได้รับบาดเจ็บทนีอกเหนือ

ความรับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์และเหตสุดุวิสยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ   

บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทเีกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอนื ๆ ทีนอกเหนือการควบคมุของทาง
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บริษัทฯ หรือ คา่ใช้จ่ายเพมิทีเกิดขนึทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท าร้าย การสญูหาย ความลา่ช้า หรือ อบุตัิเหตตุา่ง ๆ 

ราคานคีิดตามราคาบตัรโดยสารเครืองบิน ณ ปัจจบุนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสงูขนึ ตามอตัราคา่นาํมนั หรือ คา่เงิน

แลกเปลยีน ทางบริษัท สงวนสทิธิทจีะปรับราคาตวั ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

เนืองจากรายการทวัร์นีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฏิเสธการ

เข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิไม่คืนเงนิในทุกกรณี 

หากลกูค้าทา่นใด ยืนวีซา่แล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัิ ลกูค้าต้องชําระค่ามดัจํา 10,000 บาท และคา่วีซา่ตามทีสถานฑตูฯ เรียกเก็บ 

หนงัสือเดินทางต้องมีอายเุหลือใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางและมีหน้าทเีหลือไว้ประทบัตราไมน้่อยกวา่ 2 หน้า 

** กรณี ถอืหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพมิเติม ** 

**ในกรณีทผีู้ โดยสาร มไีฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทเีกยีวข้องกับวันเดนิทางทท่ีานได้ทาํการจอง

ไว้กับทางบริษทัฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าทีทราบ ก่อนการช าระเงนิค่าตัวดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบทุกกรณี** 

 


