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BHT9220151 DEAD SEA JORDAN 6 DAYS 3 

NIGHTS  
(ROYAL JORDANIAN AIRLINE) 

เดดซี จอร์แดน 6 วนั 3 คืน บินตรง รอยลั จอร์แดนเนียนแอร์ไล  
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ตารางการเดินทาง 

วนัท่ี สถานท่ีท่องเที่ยว 
รายละเอียด อาหาร โรงแรมท่ีพกั ระดบั 4 ดาว 

หรือเทียบเท่า เชา้ กลางวนั เย็น 

วนัท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่

กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน 
    

วนัท่ีสอง  อมัมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – 

เดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรมั- Jeep Tour Safari 
✓ ✓ ✓ 

RUM OASIS LUXURY CAMP 

WADI RUM / DELUXE TENT 

วนัท่ีสาม ทะเลทรายวาดิรมั –เมอืงเพตรา-เท่ียวชม มหา

นครเพตรา-เดินทางสุ่เมืองเดดซี 
✓ ✓ ✓ 

GRAND EAST HOTEL 

RESORT & SPA /DEAD SEA 

วนัท่ีสี่ ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA) – ป้อมปราการแห่ง

เมืองอมัมาน-โรงละครโรมนัโบราณ ROMANS 

THEATER 

✓ ✓ ✓ 
THE SIGNATURE HOTEL 

AMMAN 

วนัท่ีหา้ เมืองอมัมาน- ป้อมอจัลุน –เมืองโบราณเจอราช  ✓ ✓ ✓  

วนัท่ีหก ออกเดินทางจาก จอรแ์ดน กลบัสู่ประเทศไทย ✓ ✓ ✓  

 

 

 

 

ตารางเสน้ทางการบิน 

เสน้ทางการบิน เวลาออกเดินทาง-เวลาถึงปลายทาง เท่ียวบิน 
ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 

สุวรรณภูมิ BKK-AMM อมัมาน 00.25-05.10 RJ183 9 ชัว่โมง 

อมัมาน AMM-BKK สุวรรณภูมิ 02.15-15.15 RJ182 8.30 ชัว่โมง 
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***** ท ำไมตอ้งเลือกเดินทำงกบัเรำ #ทวัรจ์อรแ์ดนดีดี ***** 

1. เรำคือผูบุ้กเบิกเสน้ทำงตะวนัออกกลำง และประเทศจอรแ์ดนอยา่งจริงจงั เป็นบริษัทฯแรกของไทยท่ีมียอดเป็นอนัดับ 1 มา

ตลอด 10 ปี จึงมีช่วงเวลาและวนัเดินทางใหค้นเลือกไดม้ากกวา่ 

2. รำยกำรท่องเที่ยวท่ีจดัอยำ่งลงตวั เพื่อใหเ้หมาะกบันักท่องเท่ียวคนไทยมากท่ีสุดไมต่อ้งเดินทางยอ้นไป ยอ้นมา เท่ียวสบาย กา

รนัตีถึงคุณภาพและราคาท่ีจะไม่มีบริษัทฯใด ใหคุ้ณไดม้ากกวา่แน่นอน 

3. เรำใชโ้รงแรม ระดบั 4 ดำว เรำเลือกโรงแรมที่มีควำมสะดวกสบำย  นอนเพตรา้ 1 คืน / นอนอควาบา 1 คืน / นอนท่ีกรุง

อมัมานเมืองหลวง 2 คืน (ไมน่อนเดดซีเน่ืองจากท่ีเดดซีไมม่ีกิจกรรมอะไรน่าสนใจ มีแคท่ะเลเดดซีเท่าน้ัน ท าใหเ้ราเสียเวลา

เปล่ียน โรงแรมและยงัพลาดโอกาส ในการ SHOPPING ท่ีมทีางเลือกมากมายท่ีกรุงอมัมาน) 

4. กรณีที่กรุฟ๊ ออกเดินทำงมำกกว่ำ 20 ท่ำน เรำ จะใชร้ถ BUS ใหญ่ มี WIFI ON BUS // และกรณี ที่กรุฟ๊เดินทำงนอ้ยกว่ำ 

15  ท่ำน  เรำขอสงวนสิทธิ์ในกำรใชร้ถ BUS เล็ก 18 ทีน่ัง่ในกำรเดินทำง  //รถเล็กไม่มี WIFI ON BUS ค่ะ 

5. อำหำรกำรกินของประเทศจอรแ์ดน เน่ืองจากประเทศจอรแ์ดนน้ัน นับถือศาสนาอิสลาม อาหารน้ันยอ่มไม่มีส่วนผสมของเน้ือ

หมู  อาหารส่วนใหญ่ เน้น แป้ง ไก่ แกะ ปลาและผกั  และสารพดัแป้งนานาชนิด  อาหารสไตลบ์ารบ์ีคิว อาหารสไตลเ์ลบานอน 

(ผกัใบเขียวไม่ค่อยมี แต่มะเขือเทศประเทศน้ีกรอบ อร่อยมาก ) และผกัดอง เช่นแตงกวา่ดอง พริกดอง หวัไซเทา้ดอง  แครอทด

อง กินกบัซอสครีมหลากหลายชนิดใหเ้ลือกสรร และท่ีไม่ควรพลาด น้ันคือบารบ์ีคิวจานใหญ่แห่งกรุงอมัมาน ซึ่งรา้นน้ีไดร้บัรางวลั

จาก TRIPADVISOR ดว้ย  
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วนัแรก   กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน (-/-/-) 

21.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ประเทศ ชัน้ 4  

เคาน์เตอร ์สายการบิน ROYAL JORDANIAN เท่ียวบินท่ี RJ 183 

พบกบัเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 

วนัท่ีสอง อมัมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – เดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรมั- Jeep Tour Safari (B/L/D) 

00.25 น.ออกเดินทาง สู่ เมืองอมัมาน (AMM) โดยสายการบิน ROYAL JORDANIAN เท่ียวบนิท่ี RJ 183  

05.10 น.เดินทางถึงสนามบนินานาชาติ (AMM อมัมาน ควนี อาเลีย QUEEN ALIA) 

ณ กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน  ใชเ้วลาในการเดินทาง 8 ชัว่โมง 55 นาที 

จะมีเจา้หนา้ท่ีดา้น VISA มาคอยอ านวยความสะดวกแก่คณะทวัร ์ (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง) เมืองหลวงของประเทศ

จอรแ์ดน หรือ ราชอาณาจกัรฮชัไมตจ์อรแ์ดนศูนยก์ลางแห่งตะวนัออกกลางท่ีมีการผสมผสานความเก่าแก่เขา้กบัยุคสมยัปัจจุบนั 

หลงัจากผ่านพธีิการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรแลว้ รบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ ออกจากประตูไป ทางดา้นซา้ยมือ ทา่นสามารถ

แลกเงิน,ซ้ือSIM INTERNET ไดเ้ลย ราคา ณ วนัท่ี 6 JUN 18 ลา่สุด // ราคาขึ้ นอยูก่บั GB   

-INTERNET BUNDLE  6GB = 17 USD , 12GB = 19 USD , 18GB = 22 USD 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองมาดาบา (ประมาณ 50 กิโลเมตร)  อดีตเสน้ทางส าคญัสมัยโรมัน ดินแดนอนัศักด์ิสิทธ์ิแห่งเยรูซาเล็ม และ

เมืองแห่งเรื่องราวของโมเสสท่ีส าคญัทางหน้าประวติัศาสตรข์องศาสนายูดา, คริสต์ และอิสลาม ยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีข้ึนชื่อเรื่องการท า

โมเสก เป็นศิลปะการตกแต่งดว้ยชิ้ นแกว้, หิน, หรือกระเบื้ องชิ้ นเล็กๆ ซ่ึงใชใ้นการตกแต่งมหาวิหาร หรือในปัจจุบนัใชป้ระยุกต์ในการ

ตกแต่งบา้นเรือนหรือ เมืองแห่งโมเสก ชม โบสถก์รีก-ออโธดอกซแ์ห่งเซนตจ์อรจ์ ถูกสรา้งในราวปี ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์ 

ชมภำพแผนท่ีดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซำเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3 ลา้นชิ้ นแสดงถึงพื้ นท่ีดินแดนศักด์ิสิทธ์ิ

ต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน, เยรูซาเลม, แม่น ้าจอรแ์ดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต ์ฯลฯ  

 

 

 

 



   

 

     

 

5 

 

น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาเมาท์เนโบ MOUNT NEBO มีความสูง 817 เมตร จากระดับน ้าทะเล เชื่อกนัวา่เป็นสถานท่ีฝังศพของโมเสส 

ผูน้ าชาวยิวสท่ี์เดินทางจากอิยิปตม์ายงัเยรูซาเลม และเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีสุดแห่งหน่ึงของจอรแ์ดน ท่ีแห่งน้ีเป็นสถานท่ีสุดทา้ยของ

โมเสส ก่อนจะชี้ ทางใหผู้ส้ืบทอดน าพาผูค้นไปยงัดินแดนพนัธสญัญา ในประเทศอิสราเอลปัจจุบนั เมื่อยืนอยูบ่นยอดเขาจะมองไปเห็น

ดินแดนแห่งพนัธะสญัญา THE PROMISED LAND  ท่ีโมเสสเคยเห็นบนยอดเขาน้ี และเป็นท่ีจาริกแสวงบุญของชาวคริสต์มาแต่โบราณ 

และโบสถบ์นยอดเขาไดถู้กสรา้งข้ึนในปลายศตวรรษท่ีสี่เพื่อเป็นการบ่งชี้ จุดท่ีคาดว่าโมเสสเสียชีวิต   MOUNT NEBOยงัเคยเป็นสถาน

ท่ีมาเยือนของสนัตะปาปา ของศาสนาคริสต์ โดยสนัตะปาปาจอหน์ปอลท่ี 2 ไดม้าแวะพ านักท่ีน่ี ระหวา่งการเดินทางไปเยือนดินแดน

ศกัด์ิสิทธ์ิ และไดป้ลูกตน้มะกอก สญัญลกัษณข์องสนัติภาพไวข้า้งๆโบสถไ์บแซนไทน์ดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

ชมพิพธิภณัฑข์นาดยอ่ม ภายในเก็บสิ่งของต่าง ๆ ท่ีขุดพบภายในบริเวณน้ี พรอ้มทั้งมีภาพถา่ยต่าง ๆ ภาพถ่ายท่ี 

ส าคญัคือภาพท่ีโป๊บ จอหน์ ปอลท่ี 2 เสด็จมาแสวงบุญท่ีน่ีและไดป้ระกาศใหเ้ป็นดินแดนศกัด์ิสทิธ์ิ ในปี ค.ศ. 2000 

ชมอนุสรณไ์มเ้ทา้ศกัด์ิสิทธแ์ห่งโมเสส ออกแบบเป็นลกัษณะเป็นไมเ้ทา้ในรูปแบบไมก้างเขน โดยอุทิศเป็น 

สญัลกัษณข์องโมเสส และพระเยซู   เชิญถา่ยรูป ณ จุดชมววิ โดยในวนัท่ีทอ้งฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น ้า 

จอรแ์ดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ไดจ้ากจุดน้ีอยา่งชดัเจน  

เท่ียง     บริการอาหารกลางวนั  ณ รา้นอาหาร 
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จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรมั (WADI RUM) ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาที  

ทะเลทรายแห่งน้ีในอดีตเป็นเสน้ทางคาราวานจากประเทศซาอฯุ เดินทางไปยงัประเทศซีเรียและปาเสลไตน์  

(เคยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของชาวนาบาเทียนก่อนท่ีจะยา้ยถ่ินฐานไปสรา้งอาณาจกัรอนัย่ิงใหญ่ท่ีเมืองเพตรา้) ในศึกสงครามอาหรบัรีโวลท์

ระหวา่งปีค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นฐานบญัชาการในการรบของนายทหารชาวองักฤษ ทีอี ลอวเ์รนซแ์ละ

เจา้ชายไฟซาล ผูน้ าแห่งชาวอาหรบัรว่มรบกนัขบัไล่พวกออตโตมนัท่ีเขา้มารุกรานเพื่อครอบครองดินแดนและต่อมายงัไดถู้กใชเ้ป็น

สถานท่ีจริงในการถา่ยท าภาพยนตฮ์อลลวีดูอนัย่ิงใหญ่ในอดีตเรือ่ง “LAWRENCE OF ARABIA” (และในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาด

รางวลัออสการไ์ดถึ้ง 7 รางวลั และรางวลัจากสถาบนัอื่นๆ มากกวา่ 30 รางวลั น าแสดงโดย PETER O'TOOLE, OMAR SHARIF  

 

น าท่าน นัง่รถกระบะเปิดหลงัคารบับรรยากาศทะเลทราย  ท่ีถูกกล่าวขานวา่สวยงามท่ีสุดของโลกแห่งหน่ีง ดว้ยเม็ดทรายละเอียดสีสม้

อมแดงอนัเงียบสงบท่ีกวา้งใหญ่ไพศาล (สีของเม็ดทราบน้ันปรบัเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย)์ ชมน ้าพุแห่งลอวเ์รนซ์ สถานท่ีใน

อดีตนายทหาร ทีอี ลอวเ์รนซ ์ทหารชาวองักฤษใชเ้ป็นสถานท่ีพกัและคิดแผนการสูร้บกนัพวกออตโตมนั  
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ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

 น าท่านเขา้พกัโรงแรม ระดบั 4 ดาว RUM OASIS LUXURY CAMP WADI RUM / DELUXE TENT 

 

วนัท่ีสาม ทะเลทรายวาดิรมั –เมืองเพตรา-เท่ียวชม มหานครเพตรา-เดินทางสุ่เมืองเดดซี (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

น าท่านสู่เมืองเพตรา้ (ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องแห่งโลก

ใหม่ จากการตดัสินโดยการโหวตจากบุคคลนับลา้นทัว่โลกในวนัมหศัจรรย ์07/ 07/ 07)  

มหานครสีดอกกุหลาบท่ีซ่อนตวัอยูใ่นหุบเขาแห่งโมเสส (WADI MUSA)  

มีประวติัศาสตรอ์นัยาวนานหลายพนัปีเคยเป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัทั้งชาวอีโดไมทจ์วบจนกระทัง่ถึงยุครุ่งเรืองเฟ่ืองฟูในการเขา้มา

ครอบครองดินแดนของชาวอาหรบัเผ่าเรร่่อนนาบาเทียนในช่วงระหวา่ง 100 ปี ก่อนครสิตกาล – ปี ค.ศ 100และไดเ้ขา้มาสรา้ง

อาณาจกัร, บา้นเมือง ฯลฯ จนกระทัง่ในปีค.ศ. 106 นครแห่งน้ีตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของอาณาจกัรโรมนัท่ีน าโดย กษัตริยท์ราจนั 

และไดผ้นึกเมืองแห่งน้ีใหเ้ป็นหน่ึงในอาณาจกัรโรมนัแห่งแหลมอาระเบียตะวนัออก  

 

 

 

 

 

 

 

(ทุกท่านสามารถข่ีมา้ภายในเสน้ทางท่ีมา้เดินในเพตราได ้ซ่ึงรวมอยูใ่นค่าบตัรแลว้ เพียงแต่ตอ้งจ่ายค่าทิปแก่คนจูงมา้ ทา่นละ 5 USD 

ต่อท่าน /ต่อเท่ียว หรอืแลว้แต่การต่อรองราคา กบัคนจูงมา้  

กรณีอยากข่ีลา, ข่ีอฐู, รถมา้ลาก ฯลฯ สอบถามโดยตรงต่อเจา้หน้าท่ีหรือสอบถามท่ีหวัหน้าทวัร)์   

ระยะทางท่ีเดินเขา้ไปในเพตรา ประมาณ  800 เมตร บนถนนทรายเพื่อตรงเขา้สู่หนา้เมืองพรอ้มชมทศันียภาพรอบขา้งท่ีเป็นภูเขาทั้ง

สองฝ่ัง ธารน ้า คลงัสมบติั ภูเขาทั้งสองฝ่ังท่ีมีรูปร่างหนา้ตาต่างกนัออกไป 

น าท่านเดินเทา้เขา้สูถ่นนเขา้เมือง THE SIQ เป็นชอ่งทางเดินท่ีขนาบสองฝ่ังดว้ยหน้าผา กวา่ 1.5 กิโลเมตรท่ีเกิดจากการแยกตวัของ

เปลือกโลกและการซดัเซาะของน ้าเมื่อหลายลา้นปีก่อน สว่นใหญ่ทางเดินร่มๆ สบายๆ (ทางเดินค่อนขา้งลาดลง ไม่เหน่ือย ระหวา่ง
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ทางก็มีมุมสวยๆ ใหเ้ก็บภาพเรื่อยๆ และมีบรรดาคนมาขายของท่ีระลึก เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพสููงชนัทั้ง 2 ขา้งคลา้ยกบั

แคนยอนน้อย ๆ และ สิ่งก่อสรา้ง รูปป้ันแกะสลกั ต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  รา้นอาหาร 

 สมควรแก่เวลา น าคณะเดินทางสู่เมืองเดดซี โดยใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัง่โมง 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ โรงแรมแรมท่ีพกั 

 น าท่านเขา้พกัโรงแรม GRAND EAST HOTEL RESORT & SPA /DEAD SEA หรอืเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสี่ ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA) – ป้อมปราการแห่งเมืองอมัมาน-โรงละครโรมนัโบราณ ROMANS THEATER (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทะเลเดดซี (DEAD SEA) ทะเลสาบเดดซีตั้งอยู่พรมแดนระหว่างอิสราเอลและจอรแ์ดน เกิดจากน ้าท่ีไหลมาจากล าธารในจอรแ์ดน มี

ส่วนผสมของโซเดียมและแมกนีเซียม ท าปฏิกิริยากบัน ้าพุรอ้นท่ีอยู่ดา้นล่างทะเลสาบ โดยมีความเค็ม มากกว่าทะเลอื่ นถึง 4 เท่า มี

ความยาว 76 กิโลเมตร กวา้งถึง 18 กิโลเมตร มีจุดลึกท่ีสุดคือ 400 เมตร และอยูต่ า่กวา่ระดบัน ้าทะเล 417.5 เมตร นับเป็นพื้ นท่ีท่ี

อยู่ต า่กว่าระดับน ้าทะเลมากท่ีสุดในโลก น ้าในทะเลเดดซีมีความหนาแน่นมาก มีเกลือละลายในน ้าถึง 25% จึงท าใหว้ตัถุลอยเหนือ

น ้า แมแ้ต่คนวา่ยน ้าไม่เป็นก็ลอยตัวไดใ้นเดดซีและถูกบนัทึกลงในหนังสือ กินเนสส ์วา่ เป็นจุดท่ีต า่ท่ีสุดในโลก เชิญท่าน อิสระในการ

ลงเล่นน ้าทะเลและพิสูจน์ ความจริงวา่ท่านลอยตวัไดจ้ริงหรือไม่ 

(การลงเล่นน ้าในทะเลน้ันมวีธีิขั้นตอนการลงเล่น และขอ้ควรระวงัต่างๆ ควรฟังค าแนะน าจากมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหน้าทวัร)์ 

น าท่านเดินทางเขา้ สู่กรุงอมัมาน ระหวา่งทางแวะซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ท าจากเดดซี เช่น โคลนพอกตวั พอกหน้า สบู่ และสินคา้อื่นท่ีท าจาก

เดดซีอีกมากมาย จากน้ันเดินทางต่อสู่กรุงอมัมาน 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  รา้นอาหาร 
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น าท่าน ชมรอบเมืองหลวงกรุงอมัมาน เมืองหลวงท่ีตั้งอยูบ่นภูเขา7ลูกและมีประวติัศาสตรย์าวนานมากกวา่ 6,000 ปีผ่านชมยา่น

เมืองเก่า,เมืองใหม่,ยา่นธุรกิจ,ตลาดใจกลางเมือง,ยา่นคนรวย ฯลฯ  

ชมป้อมปราการแห่งกรุงอมัมาน (CITDAEL) ถูกสรา้งข้ึนเพื่อเป็นจุดสงัเกตเหตุบา้น การเมืองต่างๆรอบเมืองเชิญอิสระถ่ายรูปตรงจุด

ชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของเมืองแห่งน้ี โดยมีฉากหลงัเป็น โรละครโรมนั ROMANSTHEATER ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศจอรแ์ดนจุผูช้มได้

ถึง 6,000 คน และตึกรามบา้นช่องท่ีตั้งอยูบ่นภูเขาสูงอนัแปลกตายิ่งนักท่ีสนันิษฐานวา่น่าจะถูกสร้างข้ึนระหว่างปี ค.ศ. 161-180 

ในสมัยโรมัน พระราชวงัเก่าอุมเมยาด สรา้งข้ึนในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผูน้ าชาวมุสลิม ของราชวงศ์ ในสมัยมุสลิมไดเ้ขา้มา

ปกครองประเทศจอรแ์ดนซ่ึงภายในประกอบหอ้งท างาน, หอ้งรบัแขกฯลฯ  

ผ่านชมพระราชวงัของพระมหากษัตริย ์อบัดุลลาหท่ี์สอง (RAGHADAN PALACE) ท่ีตั้งอยูบ่นภูเขามีท าเลท่ีสวยงามมากท่ีสุดในกรุงอมั

มาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอยา่งเขม้งวด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ  รา้นอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

 น าท่านเขา้พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว THE SIGNATURE HOTEL AMMAN หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหา้ เมืองอมัมาน- ป้อมอจัลุน –เมืองโบราณเจอราช  (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางไปยงัเมืองอจัลุน  (AJLOUN CASTLE)  ใชเ้วลาในการเดินทาง 1 ชัว่โมง 40 นาที  
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อยูท่างดา้นเหนือของเมืองเจอราชไปเล็กน้อยเมืองท่ีตั้งอยูบ่นภูเขาสูงท่ีหอ้มลอ้มไปดว้ยป่าตน้สนและตน้มะกอก  

ชมปราสาทแห่งเมืองอจัลุนถูกสรา้งโดยพวกนักรบมสุลิม ในปี ค.ศ. 1184 -1185 ใชเ้ป็นป้อมทหารในการต่อสูร้บกบัพวกนักรบครู

เสด และในปี ค.ศ. 1260 ถูกเขา้ท าลายโดยกองทพัมองโกลส ์

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ชมนครเจอราช (JERASH) หรอื“เมืองพนัเสา”เป็นอดีต 1 ใน 10 หวัเมืองเอกตะวนัออกอนัย่ิงใหญ่ของอาณาจกัรโรมนั สนันิษฐานวา่

เมืองน้ีน่าจะถูกสรา้งในราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งน้ีชื่อวา่ ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งน้ีไดถู้กแผ่นดินไหว

ครั้งใหญ่ท าลาย และถูกฝังกลบโดยทรายหลังจากน้ันก็ไดสู้ญหายไปเป็นนับพนัปี ชมซุม้ประตูกษัตรยเ์ฮเดรียนและสนามแข่งมา้ฮิปโป

โดรม 

 

น าท่านเดินเขา้ประตูทางทิศใต ้ชมโอวลัพลาซ่า สถานท่ีชุมนุม พบปะ สงัสรรคข์องชาวเมือง, วหิารเทพซีอุสฯลฯโรงละครทางทิศ

ใต(้สรา้งในราวปี ค.ศ. 90-92) จุผูช้มไดถึ้ง 3,000 คน มีจุดเสียงสะทอ้นตรงกลางโรงละคร  

เชิญทดสอบกบัความอศัจรรยเ์พยีงพูดเบา ๆก็จะมีเสียงสะทอ้นกอ้งเขา้มาในหขูองเรา  

ชมวิหารเทพีอารเ์ทมิส เป็นเทพปีระจ าเมืองเจอราช สรา้งในราวปี ค.ศ. 150 สรา้งข้ึนพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรบัท าพธีิบวงสรวง และ

บูชายญัต่อเทพีองคน้ี์ แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นใน 

น าท่านเดินเขา้สู่ ถนนคารโ์ด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลกัท่ีใชเ้ขา้-ออกเมืองแห่งน้ีบนถนนน้ันยงัมีริ้ วรอยทางของลอ้รถมา้,ฝา

ท่อระบายน ้า,ซุม้โคมไฟ,บอ่น ้าด่ืมของมา้ ชมน ้าพใุจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สรา้งในราวปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่ง
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ขุนเขา ซ่ึงเป็นท่ีนับถือของชาวเมืองแห่งน้ี มีท่ีพ่นน ้าเป็นรูปหวัสิงโตทั้งเจ็ด และตกแต่งดว้ยเทพต่างๆ ประจ าซุม้ดา้นบนของน ้าพุฯลฯ  

จากน้ันเดินทางต่อสู่กรุงอมัมานหลงัจากน้ันอสิระ ชอ้ปป้ิง หา้ง CITY MALL- CARREFOUR เป็น 2 หา้งใหญ่ติดกนั มีของแบรนดเ์นม  

ใหเ้ลือกสรรมากมาย 

ค า่ ริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน จากน้ันสมควรแก่เวลา พาคณะเดินทางไปยงัสนามบนิ 

สูส่นามบินนานาชาติ (AMM อมัมาน ควีน อาเลีย QUEEN ALIA)  

 

วนัท่ีหก ออกเดินทางจาก จอรแ์ดน กลบัสู่ประเทศไทย (-/-/-) 

02.15 น. ออกเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย ดว้ยสายการบิน ROYAL JORDANNIAN เท่ียวบินท่ี RJ182 

15.15 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทบัใจ มิรูล้ืมเลือน 

 

 

 

 

อตัราคา่บริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ราคาผูใ้หญ่  

(พกัหอ้งละ 2-3 

ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม 

01-06 ต.ค. 65 51,988 บาท 51,988 บาท 51,988 บาท 6,500 บาท 

Promotion 2 group only 

04-09 ต.ค. 65* 

06-11 ต.ค. 65* 

49,988 บาท 49,988 บาท 49,988 บาท 6,500 บาท 

11-16 ต.ค. 65 

18-23 ต.ค. 65 

22-27 ต.ค. 65 

55,988 บาท 55,988 บาท 55,988 บาท 6,500 บาท 

20-25 ต.ค. 65 57,988 บำท 57,988 บำท 57,988 บำท 6,500 บำท 

 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 15,000 บาท /ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

งวดท่ี 2 :ช าระยอดส่วนท่ีเหลอื ก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 20 วนั   

หากไม่ช าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

** การ LOCK ท่ีนัง่บนเครื่องบิน อาจไม่ไดต้ามท่ีขอ ข้ึนอยูก่บัสายการบิน น้ันๆ ปกติ จะล็อกเป็น Zone กรุ๊ฟเราอยูแ่ลว้ค่ะ แต่ทางเรา จะขอ

พนักงานหน้าเคาน์เตอรต์อนออกตัว๋ใหอ้ีกที  

ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กวา่ 15 ท่าน ทางผูจ้ดัรายการ //ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือเรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มเติมตามความ

เหมาะสมในทริปเดินทางและจ านวนผูเ้ดินทางตอนน้ันๆ หากกรณีผูร้่วมเดินทางในคณะ ไม่ยินดีจ่ายเพิ่ม คณะทวัรน้ั์น จ าเป็นตอ้งยกเลิก

เดินทาง  
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 กรณียกเลิก  

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้ 

(ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิัทจะท าเรื่องย่ืนเอกสารไปยงัสายการบิน โรงแรม 

และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ไดว้า่สามารถคืนเงินได้

ทั้งหมดหรือบางสว่น หรอืไม่ไดเ้ลย เพราะข้ึนอยูก่บัการพิจารณาและตดัสนิใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็นส าคญั 

 

อตัราคา่บริการน้ีรวม – ไม่รวมอะไรบา้ง  

 

✓ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบัโดยสายการแห่งชาติ โรยลัจอรแ์ดนเน่ียล ชั้นประหยดั  

✓ค่ารถปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง  

✓ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน เป็น TWIN ROOM หรือ TRP ROOM ในโรงแรม ตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั รวมทั้งสิ้ น 4 คืน 

✓ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 

✓ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 

✓ค่าวีซ่าประเทศจอรแ์ดน   

✓ค่าบริการน าทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหน้าทวัรผ์ูม้ีประสบการณ์ 

✓ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรมั) 

✓ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท  

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

ค่าจดัท าหนังสือเดินทาง 

ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ฯลฯ 

ค่าเช่าผา้เช็ดตวัและค่าเช่าตูล้็อคเกอร ์ท่ีโรงแรม เดดซี รีสอรท์ แอนด ์สปา 

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ 

ค่าขี่ลา, ข่ีอูฐ, รถมา้ลาก ฯลฯ  

 

 

 

ค่าทิปมคุัเทศก ์พนักงานขบัรถ ในประเทศจอรแ์ดน และ หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 

 (เป็นอตัราปกติตามหลกัสากลของการท่องเท่ียว ) 

3 USD / ทา่น ส าหรบัมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน x 5 วนั = 15 USD 

2 USD / ทา่น ส าหรบัคนขบัรถต่อวนั x 5 วนั = 10 USD 

3 USD /ทา่น ส าหรบัหวัหนา้ทวัรไ์ทย x 7 วนั = 21 USD 

รวมค่าทิป 46 USD/ท่าน 

ค่าทิปอื่นๆ 

ค่าทิปมา้ท่ีเมืองเพตรา้ ท่านละ 3 -5 USD แลว้แต่ต่อรอง / เท่ียว / ท่าน 

ค่าทิปคนขบัรถท่ีทะเลทรายวาดิรมั ท่านละ 2 USD / เท่ียว / ท่าน 
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หมายเหตุ 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนลว่งหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งน้อย 15 ท่าน  ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ 

ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบใดๆ 

ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยั

ธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ  

บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาติ ปฏวิติั และอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ 

หรือ ค่าใชจ้า่ยเพิ่มท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย จากสายการบินเมื่อเท่ียวบิน “ดีเลย”์ หรือ

ล่าชา้? หรือ เหตุสุดวิสยั หรืออบุติัเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเครื่องบนิ ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราคา่น ้ามนั หรือ คา่เงินแลกเปลี่ยน 

ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าวและแจง้ใหท้า่นทราบ 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรอื ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ใน

กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

หากลูกคา้ทา่นใด ย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติั ลูกคา้ตอ้งช าระคา่มดัจ าทวัรท่ี์ 15,000 บาท  และค่าวีซ่าตามท่ีสถานฑูตฯ เรียกเก็บ 

 


