ทัวร์จอร์แดน 8 วัน 5 คืน
บินตรงโดยสายการบิน รอยัล จอร์แดเนียนแอร์ไลน์ RJ

***** จุดเด่นน่าสนใจของรายการท่องเที่ยว*****






กรุง-อัมมาน (AMMAN) เมืองหลวงที่มีประวัติศาสตร์มากว่า 6,000 ปี ผสมผสานยุคเก่าและยุคใหม่ อย่างลงตัว
เพตรา (PETRA) มหานครศิลาทรายสี ชมพูหรื อนครสี ดอกกุหลาบ 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์แห่งโลกใหม่
ทะเล เดดซี (DEAD SEA) ทะเลในฝันของใครหลายคนที่ครั้งหนึ่งต้องการมาทดลองว่า “ ลอยตัว ได้จริ ง หรื อ ไม่ ”
นครกรีก-โรมันเจอราช (JERASH) ฉายา “เมืองพันเสา” อดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกอันยิง่ ใหญ่ของอาณาจักรโรมัน
มาดาบา (MADABA) เมืองแห่งโมเสก ชมโบสถ์เซนต์จอร์จ ที่บนพื้นโบสถ์มีภาพโมเสกสี ชิ้นใหญ่แสดงถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์
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เมาท์ เนโบ (MOUNT NEBO) ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่า โมเสส ผูท้ ี่รับ “บัญญัติ 10 ประการจากพระเจ้าได้เสี ยชีวติ ลงณ ที่แห่งนี้
ปราสาทเครัค (KERAK CASTLE) ที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ แห่งการต่อสูเ้ มืองครั้งอดีตกาล
ทะเลทรายวาดิรัม (WADIRUM) เปิ ดประสบการณ์นอนดูดาวในแคมป์ กลางทะเลทราย
เมืองอาคาบา (AQABA) ล่องเรื อ ดาน้ า ชมปะการังในทะเลแดง ทะเลที่โมเสส แหวกน้ าทะเล เพื่อนาชาวยิวออกจากอียปิ ต์

 พักโรงแรมระดับ 5 ดาว และพักค้างคืนดูดาวที่ทะเลทราย วาดิรัม
• สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม...
• สานักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณแท็ก 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

-/-/วันทีห่ นึ่ง
สนามบินสุ วรรณภูมิ
21.30 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบิน โรยัล จอร์แดนเนียล ชั้น 4 แถว ประตู 7 แถว Q
01-02 พร้อมเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ
วันทีส่ อง
อัมมาน – มาดาบา – เมาท์ เนโบ – ปราสาทเครัค – เพตรา
เช้ า/กลางวัน/เย็น
00.30 น.  เหิ นฟ้ าสู่ กรุ งอัมมาน ประเทศจอร์ แดน โดยสายการบินโรยัลจอร์แดนเนี่ยล เที่ยวบินที่ RJ 183 0030 0530
เชิญท่านพักผ่อนอิสระบนเครื่ อง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชัว่ โมง)
05.30 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุ งอัมมาน ประเทศจอร์ แดน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้า
เมืองและรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชัว่ โมง)
 นาท่านเดินทางเพื่อรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
เดิ นทางสู่ เมื อง มาดาบา หรื อเมื องแห่ งโมเสก เข้า ชม โบสถ์ กรี ก-ออโธดอกซ์ แห่ งเซนต์ จอร์ จ สร้ างขึ้ นช่ วง
ระหว่างศตวรรษที่ 6 ในยุคของไบแซนไทน์ ชม ภาพแผนที่ดินแดนศั กดิสิทธิ์แห่ งเยรู ซาเลม ที่อยูบ่ นพื้นโบสถ์
แห่ ง นี้ และถู กตกแต่ ง โดยโมเสกสี ประมาณ 2.3 ล้า นชิ้ นแสดงถึ ง
พื้นที่ดินแดนศักดิ์ สิทธิ์ ต่างๆ เช่ น เยรู ซาเลม, จอร์ แดน, ทะเลเดดซี ,
อียปิ ต์ ฯลฯ
นาท่านเดินทางสู่ เมาท์ เนโบ ดินแดนศักดิ์ สิทธิ์ ที่ต้ งั อยูบ่ นเขาซึ่ งเชื่ อ
กั น
ว่า น่ า จะเป็ นบริ เ วณที่ เ สี ย ชี วิ ต และฝั ง ศพของโมเสส ผู้น าชาวยิ ว
เดิ นทางจากอิยิป ต์มายัง กรุ ง เยรู ซ าเลม ชมพิพิธภัณฑ์ ขนาดย่ อม
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กลางวัน
บ่าย

ค่า

ภายในเก็บสิ่ งของต่าง ๆ ที่ ขุดพบภายในบริ เวณนี้ พร้ อมทั้งมี ภาพถ่ ายต่าง ๆ ภาพถ่ ายที่ สาคัญคื อภาพที่ โป๊ บ
จอห์ น ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่นี่และได้ ประกาศให้ เป็ นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ในปี ค.ศ. 2000 ชมอนุสรณ์ ไม้ เท้ า
ศักดิ์สิทธ์ แห่ งโมเสส ลักษณะเป็ นไม้เท้าในรู ปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็ นสัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู
(เชิ ญถ่ายรู ป ณ จุดชมวิว) ในวันที่ทอ้ งฟ้ าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น้ าจอร์ แดน, ทะเลเดดซี , เมืองเจอริ
โก และประเทศอิสราเอล ได้จากจุดนี้อย่างชัดเจน
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านสู่ เมืองเครัคซึ่ งตั้งอยูบ่ นที่ราบสู งขนาดใหญ่ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั งดงามของหุ บเขาทั้งสอง
ข้างทางจนได้ฉายาเป็ น“แกรนด์แคนยอนแห่ งจอร์ แดน” ชม ปราสาทเครั คแห่ งครู เสด (KERAK) สร้างในปี ค.ศ.
1142 โดย ผูป้ กครองเมือง PAYEN LE BOUTIELLER ในอดีตเป็ นเมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ของนักรบครู เสด
และสร้ า งเพื่ อควบคุ ม เส้ น ทางทั้ง ทางเหนื อและใต้แ ละใช้ใ นการต่ อ สู ้ ใ นสงครามครู เ สดกับ กองทัพ มุ ส ลิ ม
จนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 1187 ได้ถูกเข้าทาลายโดยนักรบมุสลิมภายใต้การนาทัพของ ซาลาดิน (SALADIN) จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเพตรา
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารในโรงแรม
 นาท่านเข้าพักโรงแรม MOVENPICK NABATIAN CASTLE HOTEL 5* หรื อ เทียบเท่า

วันทีส่ าม
เพตรา – เมืองอาคาบา
เช้ า/กลางวัน/เย็น
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม – และเช็คเอ้าท์
นาท่านชมเมืองเพตรา(ได้ รับการประกาศให้ เป็ นมรดกโลกจากองค์ การ
ยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ ของแห่ งโลกใหม่ จากการ
ตัดสิ นโดยการโหวตจากบุ คคลนับล้ านทั่วโลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/
07)
มหานครสี ด อกกุ ห ลาบที่ ซ่ อ นตัว อยู่ ใ นหุ บ เขาแห่ ง โมเสส (WADI
MUSA) มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานหลายพันปี เคยเป็ นถิ่นที่อยูอ่ าศัยทั้ง
ชาว
อีโดไมท์ จวบจนกระทัง่ ถึ งยุครุ่ งเรื องเฟื่ องฟูในการเข้ามาครอบครอง
ดินแดนของชาว อาหรับเผ่าเร่ ร่อน นาบาเทียน ในช่ วงระหว่าง 100 ปี
ก่อนคริ สตกาล – ปี ค.ศ 100 และได้เข้ามาสร้างอาณาจักร, บ้านเมือง
ฯลฯ จนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 106 นครแห่ งนี้ ตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของ
อาณาจักรโรมันที่นาโดยกษัตริย์ทราจัน และได้ผนึกเมืองแห่ งนี้ ให้เป็ นหนึ่ งในอาณาจักรโรมันแห่ งแหลมอาระ
เบีตะวันออก นครเพตราถึงคราวล่มสลายเมื่อหมดยุคของอาณาจักรโรมันทาให้ชาวเมืองนั้นละทิ้งบ้านเมืองจาก
กันไปหมดทิ้งให้เมืองแห่งนี้รกร้างไปพร้อมกับการพังทลายของเมือง หลังจากเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งจนสู ญ
หายนับพันปี จวบจนในปี ค.ศ. 1812 นักสารวจเส้นทางชาวสวิส นาย โจฮันน์ ลุดวิก เบิร์กฮาดท์ ได้คน้ พบนคร
ศิลาแห่ งนี้ และนาไปเขียนในหนังสื อชื่ อ “TRAVEL IN SYRIA” จนทาให้เริ่ มเป็ นที่รู้จกั กันอย่างแพร่ หลาย
จนถึงปั จจุบนั นาท่าน ขี่ม้า (รวมอยูใ่ นค่าบริ การแล้ว และเป็ นธรรมเนี ยมที่ตอ้ งมีค่าทิปให้แก่เคนจูงม้าท่านละ 3
USD ต่อท่าน ต่อเที่ยว แต่ไม่รวมค่าขี่ลา, ขี่อูฐรถม้าลาก ฯลฯ สนใจ กรุ ณาติดต่อที่หวั หน้าทัวร์ ) ประมาณ 800
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กลางวัน
15.00 น.
ค่า
วันทีส่ ี่
เช้า

เมตรบนถนนทรายเพื่อตรงเข้าสู่ หน้าเมือง พร้อมชมทัศนี ยภาพรอบข้างที่เป็ นภูเขาทั้งสองฝั่งนาท่านเดินเท้าเข้าสู่
ถนนเข้าเมือง SIQ เส้นทางมหัศจรรย์กว่า 1.2 กิ โลเมตรที่เกิดจากการแยกตัวของเปลื อกโลกและการซัดเซาะของน้ า
เมื่ อหลายล้านปี ก่ อน เดิ นชมความสวยงามของผาหิ นสี ชมพู สู งชันทั้ง 2 ข้างคล้ายกับแคนยอน น้อ ย ๆ และ
สิ่ งก่อสร้าง รู ปปั้ นแกะสลัก ต่างๆ เช่น รู ปปั้ นเทพเจ้าต่างๆ, รู ปกองคาราวานอูฐ, รู ปชาวนาบาเทียน, ท่อส่ งลาเลียง
น้ าเข้าสู่ เมื อง ฯลฯ สุ ดปลายทางของช่ องเขาพบกับความสวยงามของ มหาวิหารศั กดิ์ สิ ทธิ์ เอล-คาซเนท์ ( ELKHAZNEH / TREASURY) สันนิ ษฐานว่าจะสร้างในราวศตวรรษที่1-2 โดยผูป้ กครองเมืองในเวลานั้น เป็ นวิหารที่
แกะสลักโดยเจาะเข้าไปในภูเขาสี ชมพูท้ งั ลูก มีความสู ง 40 เมตร และมีความกว้าง 28 เมตร วิหารแห่ งนี้ ออกแบบ
โดยได้รับอิทธิ พลศิลปะของหลายชาติเข้าด้วยกัน เช่น อิยปิ ต์, กรี ก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบด้วย 3 ห้อง
คื อ ห้องโถงใหญ่ตรงกลาง และ ห้องเล็กทางด้านซ้ายและขวาเดิ มที ถูกเชื่ อว่าเป็ นที่ เก็ บขุมทรั พย์สมบัติของ
ฟาโรห์อิยิปต์ แต่ภายหลังได้มีการขุดพบทางเข้าหลุ มฝังศพที่หน้าวิหารแห่ งนี้ ทาให้นกั ประวัติศาสตร์ และนัก
โบราณคดีได้ลงความเห็นตรงกันว่า น่าจะสร้างขึ้นเพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองให้กบั ผูป้ กครองเมือง, ใช้เป็ นสถานที่
ทาพิธีกรรมทางศาสนา และเป็ นสุ สานฝังศพของผูป้ กครองเมืองและเครื อญาติ เดิมชมสุ สานต่างๆ ของชาวนาบา
เทียน, สุ สานกษัตริ ย ์ ฯลฯ ชมโรงละครโรมัน (ROMAN THEATRE) ที่แกะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบที่นงั่
เท่ากันและมีความสมดุ ลย์ได้อย่างน่ าทึ่ง สันนิ ษฐานเดิ มทีสร้ างโดยชาวนาบาเทียน ต่อมาในสมัยที่โรมันเข้ามา
ปกครอง ได้ต่อเติมและสร้างเพิ่มเติม มีที่นงั่ 32 แถว จุผชู ้ มได้ประมาณ 3,000
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นในเพตรา
อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพความงดงามในนครเพตรา
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอาควาบา
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารในโรงแรม
 นาท่านเข้าพักโรงแรม DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL 4* หรื อ เทียบเท่า
เมืองอาคาบา – ลงเรือทะเลแดง – ทะเลทรายวาดิรัม
เช้ า/กลางวัน/เย็น
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม - และเช็คเอาท์ออกจากโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอาคาบา เมืองท่าและเมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่
สาคัญของประเทศจอร์ แดน เป็ นเมืองแห่ ง เดียวของประเทศจอร์ แดนที่
ถู ก
ประกาศให้เป็ นเมืองปลอดภาษี มีประชากรอาศัยราว 70,000 คน
นาท่าน ลงเรื อ แล่ นในทะเลแดง ทะเลที่ มีน่า นน้ าครอบคลุ มถึ ง 4
ประเทศ คือ จอร์แดน, อิสราเอล, อิยิปต์ และ ซาอุดิอาระเบีย ให้ท่านได้
ด า
น้ า ชมความใสของน้ าทะเล, ปะการัง, ปลาทะเลหลากชนิด, เม่นทะเล, แมงกะพรุ น ฯลฯ ทะเลแดงเป็ นทะเลแห่ ง
ประวัติสาสตร์ ที่ได้มีการกล่ าวขานในพระคัมภีร์ของศาสนา คริ สต์ว่า ทะเลแห่ งนี้ เป็ นสถานที่โมเสสได้ทา
อัศ จรรย์โดยการชู ไม้เท้า แหวกทะเลแดงเป็ นทางเดิ นพาชาวอิ ส ราเอล หนี ใ ห้รอดพ้นจากการตามล่ า ของ
ทหารอิยปิ ต์เพื่อจับไปเป็ นทาสของอียปิ ต์ และจุดมุ่งหมายเพื่อเดินทางไปสู่ แผ่นดินแห่ งพันธสัญญาที่พระเป็ นเจ้า
ทรงมอบให้กบั ชาวอิสราเอล คือ กรุ งเยรู ซาเลมปัจจุบนั
4

กลางวัน
บ่าย

 รับประทานอาหารกลางวันบาบีคิว บนเรื อ พร้อมชมทัศนียภาพ และบรรยากาศของทะเลแดง
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ทะเลทรายแห่งนี้ในอดีตเป็ นเส้นทางคาราวานจากประเทศ
ซาอุดิอารเบีย เดินทางไปยังประเทศซีเรี ยและปาเสลไตน์ (เคยเป็ นที่อยูอ่ าศัยของชาวนาบาเทียนก่อนที่จะย้ายถิ่น
ฐานไป สร้างอาณาจักรอันยิง่ ใหญที่เมืองเพตร้า) ในศึกสงครามอาหรับรี
โวลท์ระหว่างปี ค.ศ. 1916—1918 ทะเลทราย แห่งนี้ได้ถูกใช้เป็ นฐาน
บัญชาการในการรบของนายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอว์เรนซ์ และ
เจ้าชายไฟซาล ผูน้ าแห่ง ชาวอาหรับร่ วมรบกันขับไล่พวกออตโตมันที่เข้า
มา
รุ กรานเพื่อครอบครองดินแดน และต่อมายังได้ถูกใช้เป็ น สถานที่จริ งใน
การ
ถ่ายทาภาพยนต์ฮอลลีวดู อันยิ่งใหญ่ในอดีตเรื่ อง “LAWRENCE OF
ARABIA”

ค่า

วันทีห่ ้ า
เช้า

กลางวัน

นาท่านนัง่ รถกระบะเปิ ดหลังคารับบรรยาอากาศท่องทะเลทรายที่ถูกกล่าว
ขาน
ว่าสวยงามที่สุดแห่งหนี่ง ของโลก ด้วยเม็ดทรายละเอียดสี ส้มอมแดงอัน
เงียบ
สงบที่กว้างใหญ่ไพศาล (สี ของเม็ดทรายนั้นปรับเปลี่ยนไปตามแสงของ ดวงอาทิตย์)
นาท่านท่องทะเลทรายต่อไปยังภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนแกะสลักก่อน ประวัติศาสตร์ ที่เป็ นภาพแกะสลักของ
ชาวนาบาเทียนที่แสดงถึงเรื่ องราวในชีวิตประจาวันต่างๆ และรู ปภาพต่าง ๆ ผ่านชมเต็นท์ชาวเบดูอินที่อาศัยอยู่
ในทะเลทราย เลี้ยงแพะเป็ นอาชีพ ฯลฯ
(เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิในการให้ทิปท่านละ 2 USD แก่คนขับรถ)
 รับประทานอาหารมื้อค่ากลางทะเลทรายในแคมป์ ของชาวเบดูอิน
 นาท่านเข้าที่พกั นอนดูดาว กลางทะเลทรายวาดิรัม RAHAYED CAMP หรื อ เทียบเท่า
วาดิรัม – เดดซี
เช้ า/กลางวัน/เย็น
 รับประทานอาหารเช้า ณ แคมป์ เบดูอิน – และเช็คเอาท์ออกจากที่พกั
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเดดซี เป็ นจุดที่ต่าทีสุดในโลก มีความต่ากว่าระดับน้ าทะเลถึง 400 เมตร และ
มีความเค็มที่สุดในโลก มีความเค็มมากกว่า 20% ของน้ าทะเลทัว่ ไป ทาให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเลยอาศัยอยู่ได้ใน
ท้องทะเลแห่งนี้
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท้องถิ่น
นาท่านเช็คอินเข้าสู่ โรงแรม และเพลิดเพลินกับการลอยตัวในเดดซี เพื่อสุ ขภาพผิวพรรณที่ดี
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
 พักโรงแรม MOVENPICK HOTGEL 5* หรื อ เทียบเท่า

วันที่หก
เดดซี - อัมมาน
เช้า
 รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม
ให้ท่านได้อิสระในการลอยตัว และ บารุ งผิว ในทะเลเดดซี
11.00 น. เช็คเอ้าท์โรงแรม เพื่อเดินทางสู่ เมืองอัมมาน

เช้ า/กลางวัน/เย็น

5

กลางวัน

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท้องถิ่น
เมืองอัมมาน ชมเมืองหลวงอัมมาน ตั้งอยูบ่ นภูเขาทั้ง 7 ลูก และมีประวัติศาสตร์ เก่าแก่ยาวนานกว่า 6,000 ปี ขึ้น
ชม ป้อมปราการ แห่ งกรุ งอัมมาน (CITDAEL) ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็ นจุดสังเกตเหตุบา้ น การเมืองต่าง ๆรอบเมือง
เชิญอิสระถ่ายรู ปตรงจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองแห่ งนี้ โดยมีฉากหลังเป็ น โรงละครโรมัน ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ในประเทศจอร์ แดน จุผชู ้ มได้ 6,000 คน และ ตึกรามบ้านช่องที่ต้ งั อยูบ่ นภูเขาสู ง อันแปลกตายิ่งนัก ชม วิหาร
เฮอร์ คิวลิส ที่สันนิ ษฐานว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 161–180 ในสมัยโรมัน พระราชวังเก่ าอุมมายาด
สร้างขึ้นในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผูน้ าชาวมุสลิม ได้เข้ามาปกครองประเทศจอร์ แดน ภายในประกอบไปด้วย
ห้องทางาน, ห้องรับแขก ฯลฯ
ผ่านชม พระราชวังของพระมหากษัตริ ย์อับดุลลาห์ ที่สอง (RAGHADAN PALACE) ที่ต้ งั อยู่บนภูเขามี ทาเลที่
สวยงามมากที่สุดในกรุ งอัมมาน และมีทหารคอยเฝ้ าดูแลตรวจตราอย่างเข้มงวด
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
 นาท่านเข้าพักโรงแรม KEMPINSKI HOTEL 5 * หรื อเทียบเท่า

วันทีเ่ จ็ด
เช้า

อัมมาน – อัจลุน – เจอราช – ช้ อปปิ้ ง – กรุ งเทพฯ
เช้ า/กลางวัน/เย็น
 รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม-เช็คเอ้าท์โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอัจลุน อยูท่ างด้านเหนือของเมืองเจอราชไปเล็กน้อย เมืองที่ต้ งั อยูบ่ นภูเขาสู งที่ห้อมล้อมไป
ด้วยป่ าต้นสน และต้นมะกอกชมปราสาทแห่ งเมืองอัจลุน ถูกสร้างโดยพวกนักรบมุสลิม ในปี ค.ศ. 1184-1185
ใช้เป็ นป้ อมทหารในการต่อสู ้รบกับพวกนักรบครู เสด และในปี ค.ศ. 1260 และถูกเข้าทาลายโดยกองทัพมองโกล
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ภายในเมืองเจอราช
ชม นครเจอราช (JERASH) หรื อ “เมืองพันเสา”เป็ นอดีต 1 ใน 10 หัว เมืองเอกตะวันออกอันยิง่ ใหญ่ของอาณาจักร
โรมัน สันนิษฐานว่าเมืองนี้ น่าจะถูกสร้างในราว 200 – 100 ปี ก่อนคริ สตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งนี้ชื่อว่า ในปี
ค.ศ. 749 นครแห่งนี้ได้ถูกทาลายโดยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ และถูกทรายฝังกลบจนสู ญหายไปเป็ นนับพันปี ชม
ซุ้ มประตูกษัตรย์ เฮเดรี ยน และ สนามแข่ งม้ าฮิปโปโดรม นาท่านเดินเข้าประตูทางทิศใต้ ชม โอวัลพลาซ่ า
สถานที่ชุมนุม พบปะ สังสรรค์ของชาวเมืองในยุคก่อน, วิหารเทพซู ส , โรงละครทางทิศใต้ (สร้างในราวปี ค.ศ.
90-92 จุผชู้ มได้ถึง 3,000 คน) ด้วยความสามารถทางสถาปัตย์ที่สร้างให้มีจุดสะท้อนเสี ยงตรงกลางโรงละคร
เชิญทดสอบกับความอัศจรรย์ เพียงพูดเบา ๆ ก็จะมีเสี ยงสะท้อนก้องเข้ามาในหูของเรา ชม วิหารเทพีอาร์ เท
มิส เป็ นเทพีประจาเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างขึ้นพื่อใช้เป็ นสถานที่สาหรับทาพิธีบวงสรวง และ
บูชายัญต่อเทพีองค์น้ ี แบ่งเป็ น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นในนาท่านเดินเข้าสู่ ถนนคาร์ โด หรือ ถนนโคลอน
เนด ถนนสายหลักที่ใช้เข้า – ออกเมือง บนถนนนั้นยังมีริ้วรอยทางของล้อรถม้า, ฝาท่อระบายน้ า, ซุ ม้ โคมไฟ,
บ่อน้ าดื่มของม้า ชม นา้ พุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สร้างในราวปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิ ดาแห่ง
ขุนเขา ซึ่งเป็ นที่นบั ถือของชาวเมืองแห่งนี้ มีที่พน่ น้ าเป็ นรู ปหัวสิ งโตทั้งเจ็ด และตกแต่งด้วยเทพต่างๆ ประจา
ซุม้ ด้านบนของน้ าพุ ฯลฯ

กลางวัน
บ่าย
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ค่า
22.00 น.

จากนั้นเดินทางกลับกรุ งอัมมาน ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้ อของ
กาที่ระลึกในห้างสรรพสิ นค้าท้องถิ่น
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านสู่ สนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย

ฝา

-/-/วันทีแ่ ปด
สนามบินสุ วรรณภูมิ
03.10 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย ด้วยสายการบิน โรยัลจอร์ แดนเนี่ยน เที่ยวบินที่ RJ 180 0310 1535
15.35 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ มิรู้ลืม
%%%%%%%%%%
หมายเหตุ : กำหนดกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้ เพื่อควำมเหมำะสม ทังนี
้ ้ทำงบริษัทฯ จะยึดถือควำมปลอดภัยเป็ นหลัก

ทัวร์จอร์แดน 8 วัน 5 คืน บินตรงโดยสายการบิน รอยัล จอร์แดเนียนแอร์ไลน์ RJ
กาหนดการเดินทาง
ปี 2561

ระดับ
ที่พกั

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

กันยายน

22 – 29 กันยายน 2561

5 ดาว

76,900 บาท 10,500 บาท

73,500 บาท

ต ุลาคม

19 – 26 ต ุลาคม 2561

5 ดาว

76,900 บาท 10,500 บาท

73,500 บาท

พักห้องคู่

พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

เด็ก 3 – 11 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

เอกสารประกอบขอวีซ่าเข้ าประเทศจอร์ แดน

- หนังสือเดินทำงไทยที่มีอำยุในวันเดินทำงมำกกว่ำ 6 เดือน และมีหน้ ำว่ำงมำกกว่ำ 2 หน้ ำ
การชาระเงิน
งวดที่ 1 : สำรองที่นงั่ จ่ำย 30,000 บำท/ท่ำน ภำยใน 3 วัน พร้ อมส่งรำยชื่อและหน้ ำพำสปอร์ ตผู้ที่จะเดินทำงทันที
งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 45 วัน ล่วงหน้ ำก่อนออกเดินทำง
กรณียกเลิก
ยกเลิก 45 วัน (สงกรำนต์-ปี ใหม่ 60 วัน) ก่อนกำรเดินทำง หักค่ำมัดจำ 30,000 บำท + ค่ำวีซำ่ (ถ้ ำมี)
ยกเลิก 30-44 วัน
(สงกรำนต์-ปี ใหม่ 45-59 วัน) ก่อนกำรเดินทำงหัก 50 % ของรำคำทัวร์ + ค่ำวีซำ่ (ถ้ ำมี)
ยกเลิก 1-30 วัน (สงกรำนต์-ปี ใหม่ 44 วัน) ก่อนกำรเดินทำงบริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำทัวร์ เต็มจำนวน 100%
*** ยกเลิกหลังจากจ่ ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้ หมดในทุกกรณี ***
***ผู้เดินทำงที่ไม่สำมำรถเข้ ำ-ออกเมืองได้ เนื่องจำกกำรยื่นเอกสำรปลอม หักค่ำใช้ จำ่ ย 100% ***
7

หมายเหตุ : คณะส่วนตัว หรื อ กรุ๊ปเหมำ ไม่สำมำรถทำกำรยกเลิกได้ เนื่องจำกเป็ นคณะที่จดั ขึ ้นเป็ นพิเศษเฉพำะกลุม่
ต้ องชำระเงิน 100 %
***หำกมีกำรยกเลิกกำรจองทัวร์ หลังได้ ทำกำรยื่นวีซ่ำเรี ยบร้ อยแล้ ว บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรนำเล่มพำสปอร์ ตไปยกเลิกวี
ซ่ำในทุกกรณี ไม่วำ่ ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรยื่นวีซำ่ จะรวมหรื อแยกจำกรำยกำรทัวร์ ก็ตำม***
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
- ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ โดยสำยกำรแห่งชำติ โรยัลจอร์ แดนเนียล ชันประหยั
้
ด
- ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมรำยกำร พร้ อมคนขับรถที่ชำนำญเส้ นทำง
- ค่ำที่พกั ห้ องละ 2 – 3 ท่ำน ในโรงแรม ตำมที่ระบุในรำยกำรหรื อระดับเดียวกัน รวมทังสิ
้ ้น 5 คืน
- ค่ำอำหำรทุกมื ้อที่ระบุตำมรำยกำร
- ค่ำเข้ ำชมสถำนที่ทกุ แห่งที่ระบุตำมรำยกำร
- ค่ำขี่ม้ำที่เมืองเพตรำ และค่ำนัง่ รถเที่ยวทะเลทรำยวำดิรัม (ยกเว้ นค่ำทิป)
- ค่ำวีซำ่ ประเทศจอร์ แดน (ไม่เสียค่ำวีซำ่ ในกรณีเดินทำงเป็ นหมูค่ ณะ >มำกกว่ำ 7 ท่ำนขึ ้นไป)
- ค่ำบริกำรนำทัวร์ โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้ ำทัวร์ จำกประเทศไทย
- ค่ำประกันอุบตั เิ หตุในกำรเดินทำงวงเงิน 1,000,000 บำท และค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบตั เิ หตุวงเงิน 500,000 บำท
(หมำยเหตุ : ค่ำประกันอุบิตเิ หตุสำหรับเด็กที่มีอำยุน้อยกว่ำ 2 ปี และ ผู้ใหญ่อำยุมำกกว่ำ 70 ปี ทำงบริ ษัทประกันฯจะชดใช้
ค่ำสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึง่ ของสัญญำฯ)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
- ภำษีตำ่ ง ๆ เช่น ภำษี 7% ภำษีหกั ณ ที่จำ่ ย 3% ฯลฯ
- ค่ำเช่ำผ้ ำเช็ดตัวและค่ำเช่ำตู้ล็อคเกอร์ ที่โรงแรม เดดซี
- ค่ำใช้ จำ่ ยส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่ำอำหำรและเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ นอกเหนือรำยกำร, ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรี ด, มินิบำร์ และ
ทีวีชอ่ งพิเศษ ฯลฯ
- ค่ำขี่ลำ, ขี่อฐู , รถม้ ำลำก ฯลฯ
- ค่ำทิปม้ ำที่เมืองเพตรำ ท่ำนละ 3 USD / เที่ยว
- ค่ำทิปคนขับรถที่ทะเลทรำยวำดิรัม ท่ำนละ 2 USD
- ค่ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ คนไทย มัคเุ ทศน์ท้องถิ่น และ พนักงำนขับรถในประเทศจอร์ แดน รวม 54 USD/ท่ าน หรือ
2,000 บาทไทย
หมายเหตุ
1.บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรขอเรี ยกเก็บเงินเพิ่ม ท่ำนละ 2,500 บำท ในกรณีท่ มี ีผ้ ูเดินทาง ตัง้ แต่ 10 ท่ าน แต่ ไม่ ถึง 15
ท่ าน หรื อ ยกเลิกกำรเดินทำง โดยบริษัทฯ จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทำงทรำบล่วงหน้ ำ อย่ำงน้ อย 20 วัน ก่อนกำรเดินทำง
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2.บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยกำร หรื อเปลี่ยนแปลงรำคำได้ ตำมควำมจำเป็ นและเหมำะสม ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั
สภำวะของสำยกำรบิน, โรงแรมที่พกั , ภูมิอำกำศ, ภัยธรรมชำติ, กำรก่อกำรร้ ำย, กำรนัดหยุดงำน ฯลฯ
3. เมื่อเกิดเหตุจำเป็ นสุดวิสยั จนไม่อำจแก้ ไขได้ ในกรณีที่สญ
ู หำย สูญเสีย ได้ รับบำดเจ็บ หรื อถูกทำร้ ำย ที่นอกเหนือควำม
รับผิดชอบของหัวหน้ ำทัวร์ และเหตุสดุ วิสยั บำงประกำร เช่น กำรนัดหยุดงำน สำยกำรบินล่ำช้ ำ ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล
ต่ำงๆ ทำงบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทังสิ
้ ้น
4..เนื่องจำกรำยกำรทัวร์ นี ้เป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็ จ หำกท่ำนสละสิทธิ์กำรใช้ บริ กำรใด ๆ ตำมรำยกำร หรื อ ถูกปฏิเสธกำร
เข้ ำประเทศไม่วำ่ ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
5. ในกรณีที่ท่ำนจะใช้ หนังสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ้ำเงิน) เดินทำงกับคณะ บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หำก
ท่ำนถูกปฎิเสธกำรเข้ ำหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพรำะโดยปกตินกั ท่องเที่ ยวใช้ หนังสือเดินทำงบุคคลธรรมดำ
เล่มสีเลือดหมู
6. กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้ วีซำ่ แล้ ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้ งสถำนทูตฯเพื่อให้ อยูใ่ นดุลพินิจของ
สถำนฑูตฯ เรื่ องวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซำ่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนำมของบริ ษัทฯ เมื่อท่ำนได้
ชำระเงินมัดจำหรื อทังหมด
้
ไม่วำ่ จะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรื อชำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะ
ขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของเอกสำรวีซำ่
7. หำกสำยกำรบินมีกำรยกเลิกเที่ยวบินหรื อหำกมีเหตุกำรณ์ประกำรใดที่เกิดขึ ้นจำกสำยกำรบินทำงบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่
จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์ นี ้เพื่อให้ เหมำะสมกับสถำนกำรณ์หน้ ำงำนที่เกิดขึ ้นจริง
**หมายเหตุ ** กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความเหมาะสม ทัง้ นีท้ างบริษัทฯ จะยึดถือความ
ปลอดภัยเป็ นหลัก และรายการ-ราคาทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ขึน้ อยู่กับสายการบิน
โดยจะยึดประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ”
เนื่องจากรายการทัวร์ นีเ้ ป็ นแบบเหมาจ่ ายเบ็ดเสร็จ หากท่ านสละสิทธิ์การใช้ บริการใดๆตามรายการ หรื อ ถูก
ปฏิเสธการเข้ าประเทศไม่ ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ คืนเงินในทุกกรณี
หำกลูกค้ ำท่ำนใด ยื่นวีซ่ำแล้ วไม่ได้ รับกำรอนุมตั ิ ลูกค้ ำต้ องชำระค่ำมัดจำ 10,000 บำท และค่ำวีซำ่ ตำมที่สถำนฑูตฯ เรี ยก
เก็บ
หนังสือเดินทำงต้ องมีอำยุเหลือใช้ งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำงและมีหน้ ำที่เหลือไว้ ประทับตรำไม่น้อยกว่ำ 2
หน้ ำ
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่ างชาติ โปรดสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม **
**ในกรณีท่ ผี ้ ูโดยสาร มีไฟล์ ทเดินทางภายในประเทศหรื อระหว่ างประเทศ ที่เกี่ยวข้ องกับวันเดินทางที่ท่านได้ ทา
การจองไว้ กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้ งให้ กับทางเจ้ าหน้ าที่ทราบ ก่ อนการช าระเงินค่ าตั๋วดังกล่ าว ถ้ าเกิด
ข้ อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรั บผิดชอบทุกกรณี**
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