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ทวัรจ์อรแ์ดน 8 วนั 5 คืน 

บินตรงโดยสายการบิน รอยลั จอรแ์ดเนียนแอรไ์ลน ์RJ 

 
 

***** จดุเด่นน่าสนใจของรายการท่องเท่ียว***** 
 กรุง-อมัมาน (AMMAN) เมืองหลวงท่ีมีประวติัศาสตร์มากวา่ 6,000 ปี ผสมผสานยคุเก่าและยคุใหม่ อยา่งลงตวั 
 เพตรา (PETRA) มหานครศิลาทรายสีชมพหูรือนครสีดอกกหุลาบ 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยแ์ห่งโลกใหม่  
 ทะเล เดดซี (DEAD SEA) ทะเลในฝันของใครหลายคนท่ีคร้ังหน่ึงตอ้งการมาทดลองวา่ “ ลอยตวั ไดจ้ริง หรือ ไม่ ” 
 นครกรีก-โรมนัเจอราช (JERASH) ฉายา “เมืองพนัเสา” อดีต 1 ใน 10 หวัเมืองเอกอนัยิง่ใหญ่ของอาณาจกัรโรมนั  
 มาดาบา (MADABA) เมืองแห่งโมเสก ชมโบสถเ์ซนตจ์อร์จ ท่ีบนพ้ืนโบสถมี์ภาพโมเสกสีช้ินใหญ่แสดงถึงดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ  
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 เมาท์ เนโบ (MOUNT NEBO) ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเช่ือวา่ โมเสส ผูท่ี้รับ “บญัญติั 10 ประการจากพระเจา้ไดเ้สียชีวติลงณ ท่ีแห่งน้ี 
 ปราสาทเครัค (KERAK CASTLE)  ท่ีแสดงถึงประวติัศาสตร์ แห่งการต่อสูเ้มืองคร้ังอดีตกาล 
 ทะเลทรายวาดรัิม (WADIRUM) เปิดประสบการณ์นอนดูดาวในแคมป์กลางทะเลทราย 
  เมอืงอาคาบา (AQABA) ล่องเรือ ด าน ้ า ชมปะการังในทะเลแดง ทะเลท่ีโมเสส แหวกน ้ าทะเล เพ่ือน าชาวยวิออกจากอียปิต ์ 

 พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว และพกัคา้งคืนดดูาวท่ีทะเลทราย วาดริัม 
 
• สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติม... 
• ส านกังานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour 
• คุณแทก็ โทร.084-758-7773, 083-768-3318 
• ID Line : 0847587773 - E-mail : tax81oceansmile@gmail.com 
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924 
• ID Line : lekocean - E-Mail : oceansmile1@gmail.com 
• คุณแตง โทร.062-596-7088, 087-044-2448 
• ID Line : 0625967088 - E-mail : piriyah.tang@gmail.com 

 

วนัทีห่น่ึง               สนามบินสุวรรณภูมิ -/-/- 
       21.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน โรยลั จอร์แดนเนียล ช้ัน 4  แถว ประตู 7 แถว Q 

01-02 พร้อมเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกข์องบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ 
 

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

00.30 น.  เหินฟ้าสู่กรุงอมัมาน ประเทศจอร์แดน โดยสายการบินโรยลัจอร์แดนเน่ียล เท่ียวบินท่ี RJ 183 0030 0530 
เชิญท่านพกัผอ่นอิสระบนเคร่ือง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  9 ชัว่โมง)  

05.30 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ  QUEEN ALIA ณ กรุงอมัมาน ประเทศจอร์แดน หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้
เมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง) 

  น าท่านเดินทางเพื่อรับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 
เดินทางสู่เมือง มาดาบา หรือเมืองแห่งโมเสก  เขา้ชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ สร้างข้ึนช่วง
ระหวา่งศตวรรษท่ี 6 ในยุคของไบแซนไทน์ ชม ภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธ์ิแห่งเยรูซาเลม ท่ีอยูบ่นพื้นโบสถ์
แห่งน้ี และถูกตกแต่งโดยโมเสกสี ประมาณ 2.3 ล้านช้ินแสดงถึง
พื้นท่ีดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ เช่น เยรูซาเลม, จอร์แดน, ทะเลเดดซี, 
อียปิต ์ฯลฯ  
น าท่านเดินทางสู่ เมาท์ เนโบ ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิท่ีตั้งอยูบ่นเขาซ่ึงเช่ือ กั น
ว่าน่าจะเป็นบริเวณท่ีเสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ผู ้น าชาวยิว
เดินทางจากอิยิปต์มายงักรุงเยรูซาเลม ชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม 
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ภายในเก็บส่ิงของต่าง ๆ ท่ีขุดพบภายในบริเวณน้ี พร้อมทั้งมีภาพถ่ายต่าง ๆ ภาพถ่ายท่ีส าคญัคือภาพที่ โป๊บ 
จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่น่ีและได้ประกาศให้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธ์ิ ในปี ค.ศ. 2000 ชมอนุสรณ์ไม้เท้า
ศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส ลกัษณะเป็นไมเ้ทา้ในรูปแบบไมก้างเขน โดยอุทิศเป็นสัญลกัษณ์ของโมเสส และพระเยซู   
(เชิญถ่ายรูป ณ จุดชมวิว)   ในวนัท่ีทอ้งฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น ้ าจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริ
โก  และประเทศอิสราเอล ไดจ้ากจุดน้ีอยา่งชดัเจน  

กลางวนั  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
      บ่าย น าท่านสู่เมืองเครัคซ่ึงตั้งอยูบ่นท่ีราบสูงขนาดใหญ่ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามของหุบเขาทั้งสอง

ขา้งทางจนไดฉ้ายาเป็น“แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน” ชม ปราสาทเครัคแห่งครูเสด (KERAK) สร้างในปี ค.ศ. 
1142 โดย ผูป้กครองเมือง PAYEN LE BOUTIELLER ในอดีตเป็นเมืองศูนยก์ลางขนาดใหญ่ของนกัรบครูเสด 
และสร้างเพื่อควบคุมเส้นทางทั้ งทางเหนือและใต้และใช้ในการต่อสู้ในสงครามครูเสดกับกองทพัมุสลิม
จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1187 ไดถู้กเขา้ท าลายโดยนกัรบมุสลิมภายใตก้ารน าทพัของ ซาลาดิน (SALADIN) จากนั้น
น าท่านเดินทางสู่เมืองเพตรา 

ค ่า  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารในโรงแรม 
 น าท่านเขา้พกัโรงแรม MOVENPICK NABATIAN CASTLE  HOTEL  5*  หรือ เทียบเท่า 

 

วนัทีส่าม                                   เพตรา –  เมืองอาคาบา เช้า/กลางวนั/เยน็ 
07.00 น.      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม – และเช็คเอา้ท ์ 

น าท่านชมเมืองเพตรา(ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การ
ยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ จากการ
ตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านทั่วโลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/ 0 7 ) 
มหานครสีดอกกุหลาบท่ีซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส (WADI 
MUSA) มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานหลายพนัปีเคยเป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัทั้ง ชาว
อีโดไมท์ จวบจนกระทัง่ถึงยุครุ่งเรืองเฟ่ืองฟูในการเขา้มาครอบครอง
ดินแดนของชาว อาหรับเผ่าเร่ร่อน นาบาเทียน ในช่วงระหว่าง 100 ปี 
ก่อนคริสตกาล – ปี ค.ศ 100 และได้เขา้มาสร้างอาณาจกัร, บา้นเมือง 
ฯลฯ จนกระทัง่ในปีค.ศ. 106   นครแห่งน้ีตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ
อาณาจกัรโรมนัท่ีน าโดยกษัตริย์ทราจัน และไดผ้นึกเมืองแห่งน้ีให้เป็นหน่ึงในอาณาจกัรโรมนัแห่งแหลมอาระ
เบีตะวนัออก นครเพตราถึงคราวล่มสลายเม่ือหมดยุคของอาณาจกัรโรมนัท าให้ชาวเมืองนั้นละทิ้งบา้นเมืองจาก
กนัไปหมดทิ้งใหเ้มืองแห่งน้ีรกร้างไปพร้อมกบัการพงัทลายของเมือง  หลงัจากเกิดแผน่ดินไหวหลายคร้ังจนสูญ
หายนบัพนัปี   จวบจนในปี ค.ศ. 1812 นกัส ารวจเส้นทางชาวสวสิ นาย โจฮนัน์ ลุดวิก เบิร์กฮาดท ์ ไดค้น้พบนคร
ศิลาแห่งน้ี และน าไปเขียนในหนงัสือช่ือ “TRAVEL IN SYRIA” จนท าให้เร่ิมเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย
จนถึงปัจจุบนั น าท่าน ขี่ม้า (รวมอยูใ่นค่าบริการแลว้ และเป็นธรรมเนียมท่ีตอ้งมีค่าทิปให้แก่เคนจูงมา้ท่านละ 3 
USD ต่อท่าน ต่อเท่ียว แต่ไม่รวมค่าข่ีลา, ข่ีอูฐรถมา้ลาก ฯลฯ สนใจ กรุณาติดต่อท่ีหวัหน้าทวัร์) ประมาณ 800 
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เมตรบนถนนทรายเพื่อตรงเขา้สู่หนา้เมือง พร้อมชมทศันียภาพรอบขา้งท่ีเป็นภูเขาทั้งสองฝ่ังน าท่านเดินเทา้เขา้สู่
ถนนเขา้เมือง  SIQ เส้นทางมหศัจรรยก์วา่ 1.2 กิโลเมตรท่ีเกิดจากการแยกตวัของเปลือกโลกและการซดัเซาะของน ้ า
เม่ือหลายล้านปีก่อน เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชันทั้ ง 2 ข้างคล้ายกับแคนยอน น้อย ๆ และ 
ส่ิงก่อสร้าง รูปป้ันแกะสลกั ต่างๆ เช่น รูปป้ันเทพเจา้ต่างๆ, รูปกองคาราวานอูฐ, รูปชาวนาบาเทียน, ท่อส่งล าเลียง
น ้ าเข้าสู่เมือง ฯลฯ สุดปลายทางของช่องเขาพบกับความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ์ สิทธ์ิ เอล-คาซเนท์ ( EL-
KHAZNEH / TREASURY) สันนิษฐานวา่จะสร้างในราวศตวรรษท่ี1-2 โดยผูป้กครองเมืองในเวลานั้น เป็นวิหารท่ี
แกะสลกัโดยเจาะเขา้ไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 เมตร และมีความกวา้ง 28 เมตร วิหารแห่งน้ีออกแบบ
โดยไดรั้บอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเขา้ดว้ยกนั เช่น อิยปิต,์ กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบดว้ย 3 ห้อง 
คือ ห้องโถงใหญ่ตรงกลาง และ ห้องเล็กทางด้านซ้ายและขวาเดิมทีถูกเช่ือว่าเป็นท่ีเก็บขุมทรัพยส์มบติัของ
ฟาโรห์อิยิปต์ แต่ภายหลงัไดมี้การขุดพบทางเขา้หลุมฝังศพท่ีหน้าวิหารแห่งน้ี ท าให้นกัประวติัศาสตร์และนกั
โบราณคดีไดล้งความเห็นตรงกนัวา่ น่าจะสร้างข้ึนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กบัผูป้กครองเมือง, ใชเ้ป็นสถานท่ี
ท าพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นสุสานฝังศพของผูป้กครองเมืองและเครือญาติ  เดิมชมสุสานต่างๆ ของชาวนาบา
เทียน, สุสานกษตัริย ์ฯลฯ ชมโรงละครโรมัน (ROMAN THEATRE) ท่ีแกะสลกัจากภูเขาโดยมีแนวราบท่ีนัง่
เท่ากนัและมีความสมดุลยไ์ดอ้ยา่งน่าท่ึง สันนิษฐานเดิมทีสร้างโดยชาวนาบาเทียน ต่อมาในสมยัท่ีโรมนัเขา้มา
ปกครอง ไดต่้อเติมและสร้างเพิ่มเติม มีท่ีนัง่ 32 แถว จุผูช้มไดป้ระมาณ 3,000  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ินในเพตรา 
 อิสระใหท้่านเพลิดเพลินกบัการถ่ายภาพความงดงามในนครเพตรา 
15.00 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองอาควาบา 
ค ่า  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารในโรงแรม 
            น าท่านเขา้พกัโรงแรม DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL  4*  หรือ เทียบเท่า 

วนัทีส่ี่                       เมืองอาคาบา – ลงเรือทะเลแดง – ทะเลทรายวาดิรัม  เช้า/กลางวนั/เยน็ 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม - และเช็คเอาทอ์อกจากโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองอาคาบา เมืองท่าและเมืองท่องเท่ียวตากอากาศท่ี
ส าคญัของประเทศจอร์แดน เป็นเมืองแห่ง เดียวของประเทศจอร์แดนท่ี ถู ก
ประกาศใหเ้ป็นเมืองปลอดภาษี มีประชากรอาศยัราว 70,000 คน 
น าท่าน ลงเรือ แล่นในทะเลแดง ทะเลท่ีมีน่านน ้ าครอบคลุมถึง 4 
ประเทศ คือ จอร์แดน, อิสราเอล, อิยิปต ์และ ซาอุดิอาระเบีย ให้ท่านได้ ด า
น ้า ชมความใสของน ้าทะเล, ปะการัง, ปลาทะเลหลากชนิด, เม่นทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ ทะเลแดงเป็นทะเลแห่ง
ประวติัสาสตร์ ท่ีไดมี้การกล่าวขานในพระคมัภีร์ของศาสนา คริสต์ว่า ทะเลแห่งน้ีเป็นสถานท่ีโมเสสไดท้  า
อศัจรรย์โดยการชูไม้เท้าแหวกทะเลแดงเป็นทางเดินพาชาวอิสราเอล  หนีให้รอดพน้จากการตามล่าของ
ทหารอิยปิตเ์พื่อจบัไปเป็นทาสของอียปิต ์และจุดมุ่งหมายเพื่อเดินทางไปสู่แผน่ดินแห่งพนัธสัญญาท่ีพระเป็นเจา้
ทรงมอบใหก้บัชาวอิสราเอล คือ กรุงเยรูซาเลมปัจจุบนั 
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนับาบีคิว บนเรือ พร้อมชมทศันียภาพ และบรรยากาศของทะเลแดง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ทะเลทรายแห่งน้ีในอดีตเป็นเส้นทางคาราวานจากประเทศ 

ซาอุดิอารเบีย เดินทางไปยงัประเทศซีเรียและปาเสลไตน์ (เคยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของชาวนาบาเทียนก่อนท่ีจะยา้ยถ่ิน
ฐานไป สร้างอาณาจกัรอนัยิง่ใหญท่ีเมืองเพตร้า) ในศึกสงครามอาหรับรี
โวลทร์ะหวา่งปี ค.ศ. 1916—1918 ทะเลทราย แห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นฐาน
บญัชาการในการรบของนายทหารชาวองักฤษ ทีอี ลอวเ์รนซ์ และ 
เจา้ชายไฟซาล ผูน้ าแห่ง ชาวอาหรับร่วมรบกนัขบัไล่พวกออตโตมนัท่ีเขา้ มา
รุกรานเพื่อครอบครองดินแดน และต่อมายงัไดถู้กใชเ้ป็น สถานท่ีจริงใน การ
ถ่ายท าภาพยนตฮ์อลลีวดูอนัยิ่งใหญ่ในอดีตเร่ือง “LAWRENCE OF 

ARABIA”  
 น าท่านนัง่รถกระบะเปิดหลงัคารับบรรยาอากาศท่องทะเลทรายท่ีถูกกล่าว ขาน

วา่สวยงามท่ีสุดแห่งหน่ีง ของโลก ดว้ยเมด็ทรายละเอียดสีส้มอมแดงอนั เงียบ
สงบท่ีกวา้งใหญ่ไพศาล (สีของเมด็ทรายนั้นปรับเปล่ียนไปตามแสงของ ดวงอาทิตย)์  

 น าท่านท่องทะเลทรายต่อไปยงัภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนแกะสลกัก่อน ประวติัศาสตร์ ท่ีเป็นภาพแกะสลกัของ
ชาวนาบาเทียนท่ีแสดงถึงเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัต่างๆ และรูปภาพต่าง ๆ ผา่นชมเตน็ทช์าวเบดูอินท่ีอาศยัอยู่
ในทะเลทราย เล้ียงแพะเป็นอาชีพ ฯลฯ  

 (เป็นธรรมเนียมปฏิบติัในการใหทิ้ปท่านละ 2 USD แก่คนขบัรถ)  
ค ่า      รับประทานอาหารม้ือค ่ากลางทะเลทรายในแคมป์ของชาวเบดูอิน 

      น าท่านเขา้ท่ีพกั นอนดูดาว กลางทะเลทรายวาดิรัม RAHAYED CAMP  หรือ เทียบเท่า  
 

วนัทีห้่า   วาดิรัม – เดดซี เช้า/กลางวนั/เยน็ 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ แคมป์เบดูอิน – และเช็คเอาทอ์อกจากท่ีพกั 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเดดซี เป็นจุดท่ีต ่าทีสุดในโลก มีความต ่ากวา่ระดบัน ้ าทะเลถึง 400 เมตร และ 
มีความเค็มท่ีสุดในโลก มีความเค็มมากกวา่ 20% ของน ้ าทะเลทัว่ไป ท าให้ไม่มีส่ิงมีชีวิตใดเลยอาศยัอยู่ไดใ้น
ทอ้งทะเลแห่งน้ี  

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ทอ้งถ่ิน 
 น าท่านเช็คอินเขา้สู่โรงแรม และเพลิดเพลินกบัการลอยตวัในเดดซี เพื่อสุขภาพผวิพรรณท่ีดี 
  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 

 พกัโรงแรม  MOVENPICK HOTGEL 5*  หรือ เทียบเท่า 

 

วนัที่หก           เดดซี - อมัมาน เช้า/กลางวนั/เยน็ 

เชา้  รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม 
 ใหท้่านไดอิ้สระในการลอยตวั และ บ ารุงผวิ ในทะเลเดดซี  
11.00 น. เช็คเอา้ทโ์รงแรม เพื่อเดินทางสู่เมืองอมัมาน 
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กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ทอ้งถ่ิน 
เมืองอมัมาน  ชมเมืองหลวงอมัมาน ตั้งอยูบ่นภูเขาทั้ง 7 ลูก และมีประวติัศาสตร์เก่าแก่ยาวนานกวา่ 6,000 ปี ข้ึน
ชม  ป้อมปราการ แห่งกรุงอัมมาน (CITDAEL) ถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบา้น การเมืองต่าง ๆรอบเมือง 
เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของเมืองแห่งน้ี โดยมีฉากหลงัเป็น โรงละครโรมัน ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด
ในประเทศจอร์แดน จุผูช้มได ้6,000 คน และ ตึกรามบา้นช่องท่ีตั้งอยูบ่นภูเขาสูง อนัแปลกตายิ่งนกั ชม วิหาร
เฮอร์คิวลิส ท่ีสันนิษฐานวา่น่าจะถูกสร้างข้ึนระหวา่งปี     ค.ศ. 161–180 ในสมยัโรมนั พระราชวังเก่าอุมมายาด 
สร้างข้ึนในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผูน้ าชาวมุสลิม ไดเ้ขา้มาปกครองประเทศจอร์แดน ภายในประกอบไปดว้ย
หอ้งท างาน, หอ้งรับแขก ฯลฯ  
ผ่านชม พระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดุลลาห์ที่สอง (RAGHADAN PALACE) ท่ีตั้งอยู่บนภูเขามีท าเลท่ี
สวยงามมากท่ีสุดในกรุงอมัมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอยา่งเขม้งวด 

  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 
 น าท่านเขา้พกัโรงแรม  KEMPINSKI HOTEL 5 *   หรือเทียบเท่า 

 

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

เชา้  รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม-เช็คเอา้ทโ์รงแรม 
       น าท่านเดินทางสู่เมืองอจัลุน อยูท่างดา้นเหนือของเมืองเจอราชไปเล็กนอ้ย เมืองท่ีตั้งอยูบ่นภูเขาสูงท่ีห้อมลอ้มไป

ดว้ยป่าตน้สน และตน้มะกอกชมปราสาทแห่งเมืองอัจลุน ถูกสร้างโดยพวกนกัรบมุสลิม ในปี ค.ศ. 1184-1185 
ใชเ้ป็นป้อมทหารในการต่อสู้รบกบัพวกนกัรบครูเสด และในปี ค.ศ. 1260 และถูกเขา้ท าลายโดยกองทพัมองโกล 

กลางวนั  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร ภายในเมืองเจอราช 
บ่าย ชม นครเจอราช (JERASH) หรือ “เมืองพนัเสา”เป็นอดีต 1 ใน 10 หวั เมืองเอกตะวนัออกอนัยิง่ใหญ่ของอาณาจกัร

โรมนั สันนิษฐานวา่เมืองน้ีน่าจะถูกสร้างในราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งน้ีช่ือวา่ ในปี 
ค.ศ. 749 นครแห่งน้ีไดถู้กท าลายโดยแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่ และถูกทรายฝังกลบจนสูญหายไปเป็นนบัพนัปี ชม 
ซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน และ สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม น าท่านเดินเขา้ประตูทางทศิใต้ ชม โอวลัพลาซ่า 
สถานท่ีชุมนุม พบปะ สังสรรคข์องชาวเมืองในยคุก่อน, วิหารเทพซูส , โรงละครทางทิศใต้ (สร้างในราวปี ค.ศ. 
90-92 จุผูช้มไดถึ้ง 3,000 คน) ดว้ยความสามารถทางสถาปัตยท่ี์สร้างให้มีจุดสะทอ้นเสียงตรงกลางโรงละคร 
เชิญทดสอบกบัความอศัจรรย ์เพียงพดูเบา ๆ ก็จะมีเสียงสะทอ้นกอ้งเขา้มาในหูของเรา      ชม วหิารเทพอีาร์เท
มิส เป็นเทพีประจ าเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างข้ึนพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับท าพิธีบวงสรวง และ
บูชายญัต่อเทพีองคน้ี์ แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นในน าท่านเดินเขา้สู่ ถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอน
เนด ถนนสายหลกัท่ีใชเ้ขา้ – ออกเมือง บนถนนนั้นยงัมีร้ิวรอยทางของลอ้รถมา้, ฝาท่อระบายน ้า, ซุม้โคมไฟ, 
บ่อน ้าด่ืมของมา้ ชม น า้พุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สร้างในราวปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่ง
ขนุเขา ซ่ึงเป็นท่ีนบัถือของชาวเมืองแห่งน้ี   มีท่ีพน่น ้าเป็นรูปหวัสิงโตทั้งเจด็ และตกแต่งดว้ยเทพต่างๆ ประจ า
ซุม้  ดา้นบนของน ้าพุ ฯลฯ         
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จากนั้นเดินทางกลบักรุงอมัมาน ใหท้่านไดอิ้สระกบัการเลือกซ้ือของ ฝา
กาท่ีระลึกในหา้งสรรพสินคา้ทอ้งถ่ิน 

ค ่า  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
22.00 น.  จากนั้นน าท่านสู่ สนามบินเพื่อเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย 
 

วนัทีแ่ปด                            สนามบินสุวรรณภูมิ -/-/- 
03.10 น. ออกเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย ดว้ยสายการบิน โรยลัจอร์แดนเน่ียน  เท่ียวบินท่ี RJ 180 0310 1535 
15.35 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทบัใจ มิรู้ลืม 

%%%%%%%%%% 
 
หมายเหตุ  :  ก ำหนดกำรเดินทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได้เพื่อควำมเหมำะสม ทัง้นีท้ำงบริษัทฯ จะยดึถือควำมปลอดภยัเป็นหลกั 

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 

- หนงัสือเดนิทำงไทยท่ีมีอำยใุนวนัเดนิทำงมำกกวำ่ 6 เดือน และมีหน้ำว่ำงมำกกว่ำ 2 หน้ำ   

การช าระเงนิ   

งวดท่ี 1 : ส ำรองท่ีนัง่จำ่ย 30,000 บำท/ทำ่น ภำยใน 3 วนั พร้อมสง่รำยช่ือและหน้ำพำสปอร์ตผู้ ท่ีจะเดินทำงทนัที 

งวดท่ี 2 : ช ำระสว่นท่ีเหลือ 45 วนั ลว่งหน้ำก่อนออกเดนิทำง 

กรณียกเลิก 
ยกเลิก 45 วนั  (สงกรำนต์-ปีใหม ่60 วนั) ก่อนกำรเดินทำง หกัคำ่มดัจ ำ 30,000 บำท + คำ่วีซำ่ (ถ้ำมี) 
ยกเลิก 30-44 วนั (สงกรำนต์-ปีใหม ่45-59 วนั) ก่อนกำรเดนิทำงหกั 50 %  ของรำคำทวัร์ + คำ่วีซำ่ (ถ้ำมี)
ยกเลิก 1-30 วนั (สงกรำนต์-ปีใหม ่44 วนั) ก่อนกำรเดนิทำงบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคำ่ทวัร์เตม็จ ำนวน 100% 
*** ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเตม็จ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิทัง้หมดในทุกกรณี ***              
***ผู้ เดนิทำงท่ีไมส่ำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เน่ืองจำกกำรย่ืนเอกสำรปลอม หกัคำ่ใช้จำ่ย 100% *** 
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หมายเหตุ :   คณะสว่นตวั หรือ กรุ๊ปเหมำ ไมส่ำมำรถท ำกำรยกเลิกได้ เน่ืองจำกเป็นคณะท่ีจดัขึน้เป็นพิเศษเฉพำะกลุม่ 
ต้องช ำระเงิน 100 % 
***หำกมีกำรยกเลิกกำรจองทวัร์ หลงัได้ท ำกำรย่ืนวีซ่ำเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรน ำเลม่พำสปอร์ตไปยกเลิกวี

ซำ่ในทกุกรณี ไมว่ำ่คำ่ใช้จำ่ยในกำรย่ืนวีซำ่จะรวมหรือแยกจำกรำยกำรทวัร์ก็ตำม*** 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

- คำ่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั โดยสำยกำรแหง่ชำต ิโรยลัจอร์แดนเนียล ชัน้ประหยดั   

- คำ่รถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเส้นทำง   

- คำ่ท่ีพกัห้องละ 2 – 3 ทำ่น ในโรงแรม ตำมท่ีระบใุนรำยกำรหรือระดบัเดียวกนั รวมทัง้สิน้ 5 คืน   

- คำ่อำหำรทกุมือ้ท่ีระบตุำมรำยกำร 

- คำ่เข้ำชมสถำนท่ีทกุแหง่ท่ีระบตุำมรำยกำร 

- คำ่ข่ีม้ำท่ีเมืองเพตรำ และคำ่นัง่รถเท่ียวทะเลทรำยวำดิรัม (ยกเว้นคำ่ทิป) 

- คำ่วีซำ่ประเทศจอร์แดน (ไมเ่สียคำ่วีซำ่ในกรณีเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ >มำกกว่ำ 7 ทำ่นขึน้ไป) 

- คำ่บริกำรน ำทวัร์โดยมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและหวัหน้ำทวัร์จำกประเทศไทย 

- คำ่ประกนัอบุตัเิหตใุนกำรเดนิทำงวงเงิน 1,000,000 บำท และคำ่รักษำพยำบำลจำกอบุตัเิหตวุงเงิน  500,000 บำท   

(หมำยเหต ุ: คำ่ประกนัอบุิตเิหตสุ ำหรับเด็กท่ีมีอำยนุ้อยกวำ่ 2 ปี และ ผู้ใหญ่อำยมุำกกวำ่ 70 ปี ทำงบริษัทประกนัฯจะชดใช้

คำ่สินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหนึง่ของสญัญำฯ) 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
- ภำษีตำ่ง ๆ เชน่ ภำษี 7% ภำษีหกั ณ ท่ีจำ่ย 3% ฯลฯ 
- คำ่เชำ่ผ้ำเช็ดตวัและคำ่เชำ่ตู้ล็อคเกอร์ ท่ีโรงแรม เดดซี  
- คำ่ใช้จำ่ยสว่นตวัอ่ืนๆ  เชน่ คำ่อำหำรและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรำยกำร, คำ่โทรศพัท์, คำ่ซกัรีด, มินิบำร์และ
ทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ  
- คำ่ข่ีลำ, ข่ีอฐู, รถม้ำลำก ฯลฯ   
- คำ่ทิปม้ำท่ีเมืองเพตรำ ท่ำนละ 3 USD / เท่ียว  
- คำ่ทิปคนขบัรถท่ีทะเลทรำยวำดิรัม ทำ่นละ 2  USD  
- คำ่ทิปหวัหน้ำทวัร์คนไทย มคัเุทศน์ท้องถ่ิน และ พนกังำนขบัรถในประเทศจอร์แดน  รวม 54  USD/ท่าน หรือ  
2,000 บาทไทย   
 
หมายเหตุ 
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรขอเรียกเก็บเงินเพิ่ม ทำ่นละ 2,500 บำท ในกรณีท่ีมีผู้เดนิทาง ตัง้แต่ 10 ท่าน แต่ไม่ถึง 15 

ท่าน  หรือ ยกเลิกกำรเดนิทำง  โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ เดนิทำงทรำบลว่งหน้ำ อยำ่งน้อย 20 วนั ก่อนกำรเดนิทำง 
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 2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยกำร หรือเปล่ียนแปลงรำคำได้ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบั
สภำวะของสำยกำรบนิ, โรงแรมท่ีพกั, ภมูิอำกำศ, ภยัธรรมชำต,ิ กำรก่อกำรร้ำย, กำรนดัหยดุงำน ฯลฯ 
3. เม่ือเกิดเหตจุ ำเป็นสดุวิสยัจนไม่อำจแก้ไขได้ ในกรณีท่ีสญูหำย สูญเสีย ได้รับบำดเจ็บ หรือถกูท ำร้ำย ท่ีนอกเหนือควำม

รับผิดชอบของหวัหน้ำทวัร์และเหตสุดุวิสยับำงประกำร เช่น กำรนดัหยุดงำน สำยกำรบินล่ำช้ำ ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล 

ตำ่งๆ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ท่ีจะไมรั่บผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

4..เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใช้บริกำรใด ๆ ตำมรำยกำร หรือ ถกูปฏิเสธกำร

เข้ำประเทศไมว่ำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทกุกรณี  

5. ในกรณีท่ีท่ำนจะใช้หนงัสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ำ้เงิน) เดินทำงกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หำก
ท่ำนถูกปฎิเสธกำรเข้ำหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพรำะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใช้หนงัสือเดินทำงบุคคลธรรมดำ 
เลม่สีเลือดหม ู
6. กรณียกเลิกกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกได้วีซำ่แล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทตูฯเพ่ือให้อยูใ่นดลุพินิจของ

สถำนฑตูฯ เร่ืองวีซ่ำของทำ่น เน่ืองจำกกำรขอวีซำ่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิตใินนำมของบริษัทฯ เม่ือทำ่นได้

ช ำระเงินมดัจ ำหรือทัง้หมด ไมว่ำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะ

ขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขตำ่งๆของเอกสำรวีซำ่ 

7. หำกสำยกำรบนิมีกำรยกเลิกเท่ียวบนิหรือหำกมีเหตกุำรณ์ประกำรใดท่ีเกิดขึน้จำกสำยกำรบินทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ี
จะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์นีเ้พ่ือให้เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์หน้ำงำนท่ีเกิดขึน้จริง 
**หมายเหตุ ** ก าหนดการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยึดถือความ

ปลอดภัยเป็นหลัก และรายการ-ราคาทัวร์ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กับสายการบิน

โดยจะยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ” 

เน่ืองจากรายการทัวร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก

ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิในทุกกรณี 

หำกลกูค้ำทำ่นใด ย่ืนวีซ่ำแล้วไมไ่ด้รับกำรอนมุตั ิลกูค้ำต้องช ำระคำ่มดัจ ำ 10,000 บำท และคำ่วีซำ่ตำมท่ีสถำนฑตูฯ เรียก

เก็บ 

หนงัสือเดนิทำงต้องมีอำยเุหลือใช้งำนไมน้่อยกวำ่ 6 เดือน นบัจำกวนัเดนิทำงและมีหน้ำท่ีเหลือไว้ประทบัตรำไมน้่อยกว่ำ 2 

หน้ำ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาต ิโปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิ ** 

**ในกรณีท่ีผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดนิทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวข้องกับวันเดนิทางท่ีท่านได้ท า

การจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการช าระเงนิค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิด

ข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี** 
 


