
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

รายการท่องเที่ยว CLASSIC JORDAN 7 วัน  

“จอรแ์ดน” มหานครหลากวฒันธรรมผสมผสานสสีนัหลายยคุสมยั 
 กรุง-อัมมาน (AMMAN) เมืองหลวงที่มีประวตัิศาสตร์มากกว่า 6,000 ปี ผสมผสานยุคเก่าและยุคใหม่ อย่างลงตวั 
 เพตรา (PETRA) มหานครศิลาทรายสีชมพูหรอืนครสีดอกกุหลาบ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกใหม่  
 ทะเล เดดซี  ทะเลในฝันของใครหลายคนที่คร้ังหนึง่ต้องการมาทดลองวา่ “ ลอยตวั ได้จริง หรือ ไม ่” 
 นครกรีก-โรมันเจอราช ฉายา “เมืองพันเสา” อดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกอันยิง่ใหญ่ของอาณาจักรโรมัน  
 ทะเลทรายวาดิรัม ท่ีถูกกลา่วขานว่าสวยงามทีสุ่ดของโลกแห่งหนึ่ง ด้วยเม็ดทรายละเอยีดสีชมพูกวา้งใหญ่ไพศาล 
 ประสาทเครัค ของนักรบครูเสด ใช้ในการต่อสู้ในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิม 
 ทะเลแดง สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ น ้าทะเลที่ใสที่สดุ ชมแนวประการังเรือท้องกระจก 

*พเิศษ* นอนนับดาวกลางทะเลทราย / พกัในเพตรา / พกัโรงแรมเดดซ ีพกัผอ่นพอกโคลนลอยตวัเตม็ที!่! 
 

วนัที ่1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ  - - - 

21.00 น. คณะพรอ้มกันที่ สนามบนิสวุรรณภูม ิเคาน์เตอรส์ายการบนิ โรยัลจอรแ์ดนเนียล ชัน้ 4  แถว ประตู 7 

แถว เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

วนัที ่2 อมัมาน  - นครเจอราช - เมอืงเพตรา B L D 

00.22 น.    เหนิฟ้าสูก่รงุอัมมาน ประเทศจอรแ์ดน โดยสายการบนิโรยัลจอรแ์ดนเนยีน เทีย่วบนิที ่RJ 181  

เชญิทา่นพักผอ่นอสิระบนเครือ่งทวีสีว่นตัวทกุทีน่ั่ง   

05.50 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตคิวนีอาเลยีเมอืงอัมมาน (QUEEN ALIA Amman) เมอืง

หลวงของประเทศจอร์แดนหรือราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนศูนย์กลางแห่งตะวันออกกลางที่มีการ

ผสมผสานความเก่าแก่เขา้กับยคุสมัยปัจจุบันไดอ้ย่างลงตัว  หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และ

ศลุกากรและรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ ***(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง) 

 “กรงุอมัมาน” เป็นเมอืงหลวงและศนูยก์ลางเศรษฐกจิของของประเทศจอรแ์ดนและเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุ

ในประเทศจอรแ์ดน มปีระชากรประมาณ 3 ลา้นกวา่คนน าท่านชมบรรยากาศของเมอืงหลวงพรอ้มกับชอ๊ป

ป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงตามอัธยาศัย 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านชม นครเจอราช (JERASH) หรอื “เมอืงพันเสา” เป็นอดตี 1 ใน 10 หัว เมอืงเอกตะวันออกอัน

ยิง่ใหญ่ของอาณาจักรโรมัน สันนษิฐานวา่เมอืงนี้น่าจะถูกสรา้งในราว 100 – 200 ปีก่อนครสิตกาล นคร

แหง่นีไ้ดถ้กูท าลายโดยแผน่ดนิไหวครัง้ใหญ ่และถกูทรายฝังกลบจนสญูหายไปเป็นนับพันปี ชม ซุม้ประตู



 

 

กษัตรยิเ์ฮเดรยีน และ สนามแขง่มา้ฮปิโปโดรม น าท่านเดนิเขา้ประตทูางทศิใต ้ชม โอวัลพลาซา่ สถานที่

ชมุนุม พบปะ สังสรรคข์องชาวเมอืง, วหิารเทพซอีสุ ฯลฯ โรงละครทางทศิใต ้(สรา้งในราวปี ค.ศ. 90-92 

จุผูช้มไดถ้งึ 3,000 คน) ชม วหิารเทพีอาร์เทมสิ เป็นเทพีประจ าเมอืงเจอราช สรา้งในราวปี ค.ศ. 150 

สรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรับท าพธิบีวงสรวง และบชูายัญตอ่เทพอีงคน์ี ้น าทา่นเดนิเขา้สู ่ถนนคารโ์ด 

หรอื ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักเขา้เมอืง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย          น าทา่นสูเ่มอืงเครคั (Kerak Castle) ซึง่ตัง้อยูบ่นทีร่าบสงูขนาดใหญใ่หท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์

อันงดงามของหบุเขาทัง้สองขา้งทางจนไดฉ้ายาเป็น“แกรนดแ์คนยอนแหง่จอรแ์ดน” ชม ปราสาทเครคั

แหง่ครูเสด (KERAK) สรา้งในปี ค.ศ. 1142 โดย ผูป้กครองเมอืง PAYEN LE BOUTIELLER ในอดตี

เป็นเมอืงศนูยก์ลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสด และสรา้งเพือ่ควบคมุเสน้ทางทัง้ทางเหนือและใตแ้ละใช ้

ในการต่อสูใ้นสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลมิจนกระท่ังในปี ค.ศ. 1187 ไดถู้กเขา้ท าลายโดยนักรบ

มสุลมิภายใตก้ารน าทัพของซาลาดนิ (SALADIN)  

จากน ัน้ น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเพตรา นครเพตรา มรดกโลกในหบุผา อารยธรรมโบราณแหง่จอรแ์ดน 

จอรแ์ดน (Jordan) ประเทศทีพ่ืน้ทีก่วา่ 2 ใน 3 ถูกทะเลทรายปกคลมุจนแหง้แลง้ และยังเป็นทีต่ัง้ของ

ทะเลที่ไม่มสี ิง่มชีวีติใดๆ อาศัยอยู่ไดอ้ย่าง Dead Sea อกีดว้ย ถงึอย่างนั้นดนิแดนแห่งนี้ก็อุดมไปดว้ย

ร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย ดงึดูดใหผู้ท้ีห่ลงใหลในมนตเ์สน่หข์องเมอืงทะเลทรายเดนิทางมา

เทีย่วอยา่งไมข่าดสายในแตล่ะปี โดยเฉพาะที่ เพตรา Petra นครหนิแกะสลักโบราณ ทีห่ายสาบสญูไป

จากแผนที่มานานนับพันปีแห่งนี้   นครเปตรา หรอื เพตรา ถูกสรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษที่ 4 ก่อน

ครสิตกาล โดยชาวนาบาเทยีน และไดก้ลายมาเป็นนครแห่งการคา้ขนาดใหญ่ ซึง่เป็นตลาด ซือ้สนิคา้

ส าคัญที่สุดของโลกตะวันออก ที่ต่อมาถูกละทิ้งเป็นเวลานานกว่า 700 ปี จนเมื่อมีนักส ารวจชาว

สวติเซอรแ์ลนด ์โยฮันน ์ลคุวกิ บวรก์ฮารท์ เดนิทางผา่นมาพบ เห็นเขา้เมือ่ปี พ.ศ. 2355 

ค า่  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารในโรงแรม (บฟุเฟต)์ 

 เขา้พักโรงแรมระดับสีด่าวมาตรฐานทอ้งถิน่  ณ เมอืงเพตรา PETRA CASTLE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 เพตรา (เต็มวนั) B L D 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้  น าท่านชม เพตรา (Petra) 1 ในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์อง
โลก (ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก
ปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ 
จากการตัดสนิโดยการโหวตจากบุคคลนับลา้นท่ัวโลกในวัน
มหัศจรรย ์07/ 07/ 07)  
นครเพตรา (Petra) มหานครศลิาทีห่ายสาบสญูไปนานกวา่ 
700 ปี ซ่อนตัวอย่างลกึลับในหุบเขาวาดี มูซา หรือหุบเขา
โมเสส แรกเริม่ทีน่ี่เป็นถิน่ทีอ่ยูอ่าศัยของชาวเอโดไมทต์ัง้แต่
สมัย 1,000 ปีก่อนครสิตกาล แต่กลุ่มชนทีส่รา้งเมอืงเพตรา



 

 

ขึน้มาคอืชาวนาบาเธยีน (Nabataeans) ซึง่เป็นชนเผา่เร่ร่อนแตเ่ดมิ ไดเ้ริม่ลงหลักปักฐาน สรา้งทีพั่ก
อาศัย และเริม่สกัดหนิผาเพื่อใชเ้ป็นที่อยู่อาศัยมหานครสดีอกกุหลาบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่ง
โมเสส (WADI MUSA) มปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานหลายพันปีเคยเป็นถิน่ทีอ่ยู่อาศัยทัง้ชาวอโีดไมท ์
จวบจนกระท่ังถงึยุครุ่งเรอืงเฟ่ืองฟใูนการเขา้มาครอบครองดนิแดนของชาว อาหรับเผ่าเร่ร่อน นาบา
เทยีน ในชว่งระหวา่ง 100 ปี ก่อนครสิตกาล – ปี ค.ศ 100 และไดเ้ขา้มาสรา้งอาณาจักร, บา้นเมอืง 
ฯลฯ จนกระท่ังในปีค.ศ. 106 นครแห่งนี้ตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของอาณาจักรโรมันที่น าโดย
กษตัรยิท์ราจนั และไดผ้นกึเมอืงแห่งนี้ใหเ้ป็นหนึง่ในอาณาจักรโรมันแหง่แหลมอาระเบยีตะวันออก 
นครเพตราถงึคราวลม่สลายเมือ่หมดยคุของอาณาจักรโรมันท าใหช้าวเมอืงนัน้ละทิง้บา้นเมอืงจากกัน
ไปหมดทิง้ใหเ้มอืงแหง่นีร้กรา้งไปพรอ้มกับการพังทลายของเมอืง  หลังจากเกดิแผน่ดนิไหวหลายครัง้
จนสูญหายนับพันปี  จวบจนในปี ค.ศ. 1812 นักส ารวจเสน้ทางชาวสวสิ นาย โจฮันน์ ลุดวกิ เบริ์ก
ฮาดท ์ ไดค้น้พบนครศลิาแหง่นี้ และน าไปเขยีนในหนังสอืชือ่ “TRAVEL IN SYRIA” จนท าใหเ้ริม่
เป็นทีรู่จั้กกันอยา่งแพรห่ลายจนถงึปัจจบุัน 

หมายเหต:ุ ในวนอทุยานมมีา้ 800 เมตรไวบ้รกิาร ผูท้ีส่นใจสามารถน่ังมา้ได ้โดยจ่ายคา่น่ังมา้หรอืค่าทปิคนจูงมา้ 5 

USD /ท่าน/เที่ยว ขีล่า 15-20 USD/ท่าน, ขีอู่ฐ 10 USD ราคาแลว้แต่ความสามารถในการต่อรอง 

ส าหรับรถมา้เหมาไปกับ 45 JD น่ังได2้ทา่นตอ่รองไมไ่ด ้

บนถนนทรายเพือ่ตรงเขา้สูห่นา้เมอืง พรอ้มชมทัศนยีภาพรอบขา้งทีเ่ป็นภเูขาทัง้สองฝ่ังน าทา่นเดนิเทา้

เขา้สูถ่นนเขา้เมอืง  SIQ เสน้ทางมหัศจรรยก์วา่ 1.2 กโิลเมตรทีเ่กดิจากการแยกตัวของเปลอืกโลก

และการซัดเซาะของน ้าเมือ่หลายลา้นปีก่อน เดนิชมความสวยงามของผาหนิสชีมพูสงูชันทัง้ 2 ขา้ง



 

 

คลา้ยกับแคนยอน นอ้ย ๆ และ สิง่ก่อสรา้ง รูปปั้นแกะสลัก ต่างๆ เช่น รูปปั้นเทพเจา้ต่างๆ, รูปกอง

คาราวานอูฐ, รูปชาวนาบาเทยีน, ท่อสง่ล าเลยีงน ้าเขา้สูเ่มอืง ฯลฯ สดุปลายทางของชอ่งเขาพบกับ

ค ว า ม ส ว ย ง า ม ข อ ง   ม ห า วิ ห า ร ศ ัก ด ิ์ ส ิ ท ธิ์  เ อ ล - ค า ซ เ น ท์  (  AL-KHAZNEH / 

TREASURY) สันนษิฐานวา่จะสรา้งในราวศตวรรษที1่-2 โดยผูป้กครองเมอืงในเวลานัน้ เป็นวหิารที่

แกะสลักโดยเจาะเขา้ไปในภูเขาสชีมพูทัง้ลูก มคีวามสงู 40 เมตร และมคีวามกวา้ง 28 เมตร วหิาร

แหง่นี้ออกแบบโดยไดรั้บอทิธพิลศลิปะของหลายชาตเิขา้ดว้ยกัน เชน่ อยิปิต,์ กรกี, นาบาเทยีน ฯลฯ 

ภายในประกอบดว้ย 3 หอ้ง คอื หอ้งโถงใหญ่ตรงกลาง และ หอ้งเล็กทางดา้นซา้ยและขวาเดมิทถีูก

เชือ่ว่าเป็นที่เก็บขุมทรัพยส์มบัตขิองฟาโรหอ์ยิปิต ์แต่ภายหลังไดม้กีารขุดพบทางเขา้หลุมฝังศพที่

หนา้วหิารแหง่นี้ ท าใหนั้กประวัตศิาสตรแ์ละนักโบราณคดไีดล้งความเห็นตรงกันวา่ น่าจะสรา้งขึน้เพือ่

เป็นการเฉลมิฉลองใหก้ับผูป้กครองเมอืง, ใชเ้ป็นสถานทีท่ าพธิกีรรมทางศาสนา และเป็นสสุานฝังศพ

ของผูป้กครองเมอืงและเครอืญาต ิ เดมิชมสสุานตา่งๆ ของชาวนาบาเทยีน, สสุานกษัตรยิ ์ฯลฯ ชมโรง

ละครโรมนั (ROMAN THEATRE) ทีแ่กะสลักจากภเูขาโดยมแีนวราบทีน่ั่งเท่ากันและมคีวามสมดุลย์

ไดอ้ย่างน่าทึง่ สันนษิฐานเดมิทสีรา้งโดยชาวนาบาเทยีน ต่อมาในสมัยทีโ่รมันเขา้มาปกครอง ไดต้อ่

เตมิและสรา้งเพิม่เตมิ มทีีน่ั่ง 32 แถว จผุูช้มไดป้ระมาณ 3,000  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย อสิระเก็บภาพแหง่ความประทับโดยรอบเพตรา หรอืเดนิขา้งเขาเพือ่ไปทา้ยเมอืงเพตรา โดยเกนิขึน้บัน

ใดหนิ ประมาณ 800 ขึน้สู ่MONASTERY PETRA อารามหรอืทีป่ระชมุลับของกษัตรย์หรอืผูน้ าเมอืงใน

สมัยกอ่น 

ค า่   รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารในโรงแรม  

 เขา้พักโรงแรมระดับสีด่าวมาตรฐานทอ้งถิน่  Petra Castle Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4            เมอืงอคาบา – ลงเรอืทอ้งกระจก – ทะเลทรายวาดริมั   B L D 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม – และเช็คเอา้ท ์ 

ท่านเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงอคาบา (Aqaba) เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง เมอืงท่าและเมอืงท่องเทีย่ว

ตากอากาศทีส่ าคัญของประ เทศจอรแ์ดน เป็นเมอืงแหง่เดยีวของประเทศจอรแ์ดนทีถ่กูประกาศใหเ้ป็น

เมืองปลอดภาษี น าท่านลงเรอืทอ้งกระจก (GLASS BOAT) แล่นในทะเลแดง ทะเลที่มีน่านน ้า

ครอบคลมุถงึ 4 ประเทศ คอื ประเทศจอรแ์ดน, อสิราเอล, อยิปิต ์และ ซาอดุอิาระเบยี ชมความใสของ

น ้าทะเล, ปะการัง, ปลาทะเลหลากชนดิ ฯลฯ  

 

 



 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารบนเรอื 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลทรายวาดริมั (WADI RUM) ทะเลทรายแหง่นี้ในอดตีเป็นเสน้ทางคาราวาน

จากประเทศ ซาอฯุ เดนิทางไปยังประเทศซเีรยีและปาเสลไตน์ ในศกึสงครามอาหรับรโีวลทร์ะหวา่งปี 

ค.ศ. 1916-1918 ทะเลทราย แหง่นีไ้ดถ้กูใชเ้ป็นฐานบัญชาการในการรบของนายทหารชาวอังกฤษ ที

อ ีลอวเ์รนซ ์และเจา้ชาย ไฟซาล ผูน้ าแหง่ชาวอาหรับร่วมรบกันขับไลพ่วกออตโตมันทีเ่ขา้มารุกราน

เพือ่ครอบครองดนิแดน และตอ่มาเป็นสถานทีจ่รงิในการถ่ายท าภาพยนตฮ์อลลวีดูอันยิง่ใหญใ่นอดตี

เรือ่ง “LAWRENCE OF ARABIA” น าท่านน่ังรถกระบะเปิดหลังคารับบรรยากาศทอ้งทะเลทรายวาดรัิม

ที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนี่ง ดว้ยเม็ดทรายละเอยีดสสีม้อมแดงอันเงยีบสงบที่

กวา้งใหญ่ไพศาล ชมสถานที่ในอดตีนายทหาร ทีอ ีลอว์เรนซ ์ทหารชาวอังกฤษใชเ้ป็นสถานทีพั่ก 

และคดิแผนการสูร้บกันพวกออตโตมัน น าท่านท่องทะเลทรายต่อไปยังภูเขาคาซารี ชมภาพเขยีน

แกะสลักก่อน ประวัต ิศาสตร์ ที่เป็นภาพแกะสลักของชาวนาบาเทียนที่แสดงถึงเรื่องราวใน

ชวีติประจ าวนัตา่งๆ และรปูภาพตา่ง ๆ ผา่นชมเตน้ทช์าวเบดอูนิทีอ่าศัยอยูใ่นทะเลทราย เลีย้งแพะเป็น

อาชพี ฯลฯ (เป็นธรรมเนยีมปฏบิัตใินการใหท้ปิทา่นละ 1 USD แกค่นขบัรถ) 

ค า่  รับประทานอาหาร ในแคม้ป์กลางทะเลทราย แบบทอ้งถิน่ของชนเผา่เบดอูนิ  

                     เขา้พักแคม้ป์กลางทะเลทราย LUXURY RUM MAGIC CAMP, BUBBLE TENT  หรอืเทยีบเทา่ 

 

 



 

 

วนัที ่5           วาดริมั – เดดซ ีทะเลทีไ่มม่วีนัจม  B L D 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม – และเช็คเอา้ท ์ 

 อสิระเก็บภาพแหง่ความประทับใจบรเิวณโดยรอบแคม้ป์กลางทะเลทรายวาดรัิม เมือ่ไดเ้วลาอันควรน า

ท่านเดนิทางสู ่เดดซ ีทะเลเดดซ ี(ใชเ้วลาประมาณ 4-5 ช.ม) ทะเลเดดซตีัง้อยูต่รงเขตแดนประเทศ

จอรแ์ดนและอสิราเอล ก าเนดิมาจากแมน่ ้าจอรแ์ดนเป็นสายหลักไหลมายังพืน้ทีข่องทะเลเดดซนีี ้และ

ดว้ยความทีไ่มม่ทีางออกสูท่ะเลอืน่อกีน ้าในทะเลเดดซจีงึระเหยออกไปเองดว้ยอณุหภมูอิันรอ้นระอใุน

บริเวณนั้นแถมฝนตกนอ้ยดว้ยแลว้ก็เตมิขึน้มาใหม่จากแม่น ้าจอร์แดนที่อุดมไปดว้ยแร่ธาตุอย่าง

โซเดยีมหรือแมกนีเซยีม ทะเลเดดซ ีเป็นจุดที่ต ่าที่สุดในโลก มคีวามต ่ากว่าระดับน ้าทะเลถงึ 400 

เมตร และ มคีวามเค็มทีส่ดุในโลกมากกวา่ 20% ของน ้าทะเลท่ัวไป ท าใหไ้มม่สี ิง่มชีวีติใดเลยอาศัย

อยูไ่ดใ้นทอ้งทะเลแหง่นี ้อกีทัง้เดดซเีป็นจดุต า่  ทีส่ดุใน โลกจงึท าใหบ้รเิวณนี้มอ็ีอกซเิจนและอากาศ

สดชืน่ถงึเมอืงเดดซ ี 

 

 
 

เทีย่ง              รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารในโรงแรมทีพั่ก บฟุเฟ่ต ์

บา่ย น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก ซึง่โรงแรมทีพั่กมหีาดสว่นตัวสามารถเดนิลงหาดไดเ้ลยหรอืจะใชบ้รกิารรถรับ-สง่ 

ของโรงแรม ใหท้่านไดเ้ขา้หอ้งพัก เปลี่ยนเสือ้ผา้เพื่อลงเล่นน ้าเดดซ ีใชเ้วลาตามอัธยาศัย และ

สามารถลงอกีรอบตอนเชา้ได ้เพือ่สขุภาพผวิอุดมดว้ยแร่ธาตุ หรอืจะอสิระวา่ยน ้าในสระว่ายน ้าของ

โรงแรม  วธิกีารหมักโคลน – ลงแชใ่น Dead Sea ประมาณ 10 นาท ี– ขึน้มาทาโคลนใหท่ั้วตัว – ทิง้

ไวป้ระมาณ 20 นาท ีหรอืจนโคลนแหง้ – กลับลงลา้งตัวใน Dead Sea. 

ค า่                รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารในโรงแรมทีพั่ก บฟุเฟย ์

 เขา้พักโรงแรมในเมอืงเดดซ ีRAMADA RESORT DEAD SEA  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 



 

 

วนัที ่6 เดดซ-ี เมาท ์เนโบ – มาดาบา - ป้อมปราการ แหง่กรงุอมัมาน  B L D 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม – และเช็คเอา้ท ์

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมาท ์เนโบ ดนิแดนศักดิส์ทิธิท์ีต่ัง้อยูบ่นเขาซึง่เชือ่กันวา่น่าจะเป็นบรเิวณทีเ่สยีชวีติ

และฝังศพของโมเสส ชมพพิธิภณัฑข์นาดยอ่ม ภายในเก็บสิง่ของตา่งๆทีข่ดุพบภายในบรเิวณนี้ ชม

อนุสรณ์ไมเ้ทา้ศกัด ิส์ทิธแ์ห่งโมเสส ลักษณะเป็นไมเ้ทา้ในรูปแบบไมก้างเขน โดยอุทิศเป็น

สัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซ ู  ชมและถ่ายรูปจุดชมววิ  น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง มาดาบา หรอื

เมอืงแหง่โมเสด  เขา้ชม โบสถก์รกี-ออโธดอกซแ์หง่เซนตจ์อรจ์ สรา้งขึน้ชว่งระหวา่งศตวรรษที ่6 

ในยุคของไบแซนไทน์ ชม ภาพแผนทีด่นิแดนศกัดสิทิธิแ์หง่เยรูซาเลม ทีอ่ยู่บนพืน้โบสถแ์ห่งนี้ 

และถกูตกแตง่โดยโมเสดส ีประมาณ 2.3 ลา้นชิน้แสดงถงึพืน้ทีด่นิแดนศักดิส์ทิธิต์า่งๆ เชน่ เยรซูาเลม

, จอรแ์ดน, ทะเลเดดซ,ี อยีปิต ์ฯลฯ 

 
เทีย่ง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเขา้สู ่น าทา่นชมเมอืงหลวงอัมมาน ตัง้อยูบ่นภเูขาทัง้ 7 ลกู และมปีระวตัศิาสตรเ์กา่แกย่าวนาน

กวา่ 6,000 ปี ขึน้ชม  ป้อมปราการ แหง่กรงุอมัมาน (CITDAEL) ถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็นจุดสังเกตเหตุ

บา้น การเมอืงตา่งๆรอบเมอืง เชญิอสิระถา่ยรูปตรงจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุของเมอืงแหง่นี้ โดยมฉีากหลัง

เป็น โรงละครโรมนั ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในประเทศจอรแ์ดน จผุูช้มได ้6,000 คน และตกึรามบา้นชอ่ง

ทีต่ัง้อยูบ่นภเูขาสงู อันแปลกตายิง่นัก ชม วหิารเฮอรค์วิลสิ ทีส่นันษิฐานวา่น่าจะถกูสรา้งขึน้ระหวา่งปี 

ค.ศ. 161–180 ในสมัยโรมัน พระราชวงัเกา่อมุเมยาด สรา้งขึน้ในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผูน้ าชาว



 

 

มุสลมิของราชวงศ ์ในสมัยมุสลมิไดเ้ขา้มาปกครองประเทศจอรแ์ดน ซึง่ภายในประกอบหอ้งท างาน, 

หอ้งรับแขก ฯลฯ ใหท้า่นใชเ้วลาอสิระในการชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

20.00 น. จากนัน้น าทา่นสู ่สนามบนิเพือ่เดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย 

วนัที ่7 สนามบนิสวุรรณภมู ิ  - - - 

02.15 น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย ดว้ยสายการบนิ โรยัลจอรแ์ดนเนยีล เทีย่วบนิที ่RJ 182  

14.25 น. เดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิดว้ยความสวสิดภิาพและความประทับใจ  

****************************************** 

 

หมายเหต ุโปรแกรมสามารถปรับเปลีย่นไดใ้หเ้หมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ และ รูปภาพใชใ้นการ

อธบิายโปรแกรมเทา่นัน้ 

 

คา่ใชจ้า่ยทวัร ์(CLASSIC JORDAN 7 วนั) 
วนัเดนิทาง 2566  

(คณะ15ทา่นขึน้ไป) 
ระดบัทีพ่กั พกัคู ่ พกัเดีย่วเพิม่ 

30 เม.ย - 6 พ.ค 4 ดาว 72,900 10,500 

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1.จองพรอ้มช าระงวดแรก 30,000 บาท / ทา่น และสง่มอบเอกสารการเตรยีมการยืน่ขอวซีา่ตามทีก่ าหนด  

2.สว่นทีเ่หลอืช าระภายใน 1 เดอืนกอ่นเดนิทาง หรอืตามวันทีร่ะบใุนใบยนืยันจองทัวร ์เนื่องจากจะตอ้งใชใ้นการออก

ตั๋วเครือ่งบนิและเอกสารตา่งๆ เพือ่ยนืยันการเดนิทาง ในการประกอบการพจิารณาวซีา่ของทางสถานทตู 

3.การยกเลกิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิห์ักเงนิตามคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ  

 

อตัรานีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ โดยสายการบนิ RJ ชัน้ประหยัด  

2. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง  

3. คา่หอ้งพักในโรงแรมระดับ 4  ดาว ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน รวมท ัง้ส ิน้ 4 คนื  

4. คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการพรอ้มน ้าดืม่ระหวา่งมือ้ และระหวา่งวนั 2 ขวด ตอ่วนั 

5. คา่บัตรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ 

6. ไกดท์อ้งถิน่ประเทศจอรแ์ดนภาษาอังกฤษ และหัวหนา้ทัวรไ์ทยในกรณีผูเ้ดนิทาง 15 ทา่นขึน้ไป 

7. คา่วซีา่แบบหมูค่ณะประเทศจอรแ์ดน  

8. คา่ประกันอบุัตเิหตแุบบหมูค่ณะรายละเอยีดกรรมธรรม ์

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ฯลฯ 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ 

5. คา่ทปิขีม่า้, คา่ขีล่า, ขีอ่ฐู, รถมา้ ฯลฯ , คา่ทปิรถมา้ทีเ่มอืงเพตรา และคา่ทปิคนขบัรถในทะเลทรายวาดรัิม 

6. คา่ทปิไกด ์3USD/ ทา่น/วนั และพนักงานขับรถโดยเฉลีย่ 2USD/ทา่น/ วนั คอื ทัง้ทรปิจ านวน 5 USDX5 วัน 

=25 USD ส าหรับหัวหนา้ทัวรไ์ทยทปิตามความพอใจ (วนัละ3USDขึน้ต า่) X 7 วนั 

 



 

 

 หมายเหต ุ

1. ในกรณีทีไ่มค่รบ 15 ทา่น จะไมม่หีัวหนา้ทัวรเ์ดนิทางดว้ย หรอืปรับราคาขึน้ตามผูเ้ดนิทางจรงิ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของ

หัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

3. เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูก

ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

4. ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะยดึถือผลประโยชน์ 

ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ  

5. หากสายการบนิมกีารยกเลกิเทีย่วบนิหรอืหากมเีหตกุารณ์ประการใดทีเ่กดิขึน้จากสายการบนิทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้เพือ่ใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์หนา้งานทีเ่กดิขึน้

จรงิ 

6. หากสายการบนิมกีารยกเลกิเทีย่วบนิ, เทีย่วบนิลา่ชา้ หรอืหากมเีหตกุารณ์ประการใดทีเ่กดิขึน้จากสายการบนิ 

ซึง่ท าใหเ้กดิผลกระทบกับท่านผูม้บีนิเทีย่วภายในประเทศ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้ใดๆ 

7. ในกรณีทีผ่ลตรวจเป็นตดิเชือ้โควดิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กดิขึน้ 

8. ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถระบทุีน่ั่งได ้กรณีขอทีน่ั่งพเิศษ บรษัิทฯจะท าการขอทีก่ับทางสายการบนิให ้ทัง้นีบ้รษัิทฯไม่

ยนืยันจะไดต้ามค าขอซึง่ข ึน้อยูก่ับสายการบนิและจ านวนทีน่ั่งผูโ้ดยสารในแตล่ะเทีย่วบนิ 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ทอ่งเทีย่วแบบหมุค่ณะ Jordan 
- หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืการใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง และตอ้งมหีนา้วา่งเหลอืส าหรับ

ประทับตราวซีา่ และตราประทับเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม สแกนหรอืถ่ายรูปสง่ทางอเีมลห์รอืสง่

ทางไลน ์

 


