
 
 

 

 

สมัผสัดินแดนแห่งอารยะธรรมโลกอาหรบั ท่องตะลุยทะเลทราย และนอนแคมป์ดูดาวท่ีวาริดมั  

ชมมหานครสีชมพู  หน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยโ์ลกยุคใหม่ท่ีเมืองเพตรา   

ทดลองลอยตวั และพอกโคลน ท่ีทะเลเดดซี ไดต้ามท่ีใจตอ้งการ และพกัโรงแรมท่ีเดดซี  



 
 

 

ตามรอยโมเสส ณ เทือกเขา เมาน์เนโบ และศิลปะแผนท่ีสมยัโบราณท่ีท าจากแผ่นโมเสก 

ชมปราสาทเครคั ป้อมปราการ แห่งสุดทา้ยของเหล่าอศัวิน ในยุคสงครามโมเสก  

กรุงอมัมาน มหานครท่ีเก่าแก่อนัดบัตน้ๆของโลกยุคปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม 
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั เย็น 

 วนัแรก กรุงเทพฯ  - คูเวต- อมัมาน  SULAF LUXURY HOTEL  - -   

วนัท่ีสอง  
อมัมาน – เมาทเ์นโบ – มานาบา – 

ปราสาทเครคั – ทะเลทรายวาดิรมั 
RAHAYEP DESERT CAMP       

อตัราค่าบริการ ต่อท่าน เป็นสกุลเงินไทยบาท (ผูเ้ดินทางไม่ต า่กว่า 30 ท่าน) 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่  พกัหอ้งคู่ / ต่อท่าน พกัหอ้งเด่ียว จ่ายเพ่ิมท่านละ 

16 - 21 พฤศจิกายน 2562 

 23 – 28 พฤศจิกายน 2562 
39,990.- 7,500.- 

28 ธนัวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 43,990.- 7,500.- 

18 – 23 มกราคม 2563 39,990.- 7,500.- 

รายละเอียดเท่ียวบิน 

สายการบิน วนัท่ีเดินทาง เสน้ทาง เท่ียวบิน เวลาออก เวลาถึง ชัว่โมงบิน 

 

 วนัแรก สุวรรณภูมิ - คูเวต KU 412 11:45 15:10 7.45 ชม. 

วนัแรก คูเวต - อมัมาน KU 563 17:10 18:45 2.35 ชม. 

วนัท่ีหา้ อมัมาน - คเูวต KU 564 19:55 21:55 2.00 ชม. 

วนัท่ีหก คูเวต - สุวรรณภูมิ KU 411 23:00 10:15+1 6.45 ชม. 



 
 

 

วนัท่ีสาม วาดิรมั – เพตรา SELLA HOTEL,        

วนัท่ีส่ี เพตรา – ทะเลเดดซี GRAND EAST HOTEL       

วนัท่ีหา้ ทะเลเดดซี – อมัมาน – คูเวต  -     - 

วนัท่ีหก กรุงเทพฯ - - - - 

รายละเอียดการเดินทาง 

วนัแรก กรุงเทพฯ – คูเวต – อมัมาน  

 09.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกนัที่  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 เคาเตอร ์S  สายการบิน

คูเวตแอร์เวย์ เจา้หน้าที่ คอยตอ้นรับ และบริการเร่ืองกระเป๋าเดินทาง เช็คอิน และรับเอกสาร

ประกอบการเดินทาง 

 11.45 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินคูเวต, โดยสายการบินคูเวตแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี KU412 (บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง น ้าหนักกระเป๋าสูงสุดทา่นละ 2 ใบ ใบละไมเ่กิน 23 กิโลกรัม) 

 15.10 น. เดินทางถึง สนามบินคูเวต เปลี่ ยนเคร่ืองบิน เพ่ือเดินทางสูก่รุงอมัมาน 

 17.10น. น าทา่นออกเดินทางสู ่กรุงอมัมาน โดยสายการบินคูเวตแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี KU563 

 18.45 น. ถึง ทา่อากาศยานอมัมานควีนอเลีย ประเทศจอรแ์ดน ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ศุลกากร และ

รับกระเป๋าสัมภาระ โดยจะมีเจา้หน้ามาคอยชว่ยอ านวยความสะดวกดา้น วีซา่ ใหแ้กค่ณะ (เวลา

ทอ้งถ่ินที่ ประเทศจอร์แดนชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง)  น าคณะเดินทางเขา้สูท่ี่ พกั  

 ค า่ บริการอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ท่ีพกั SULAF LUXURY HOTEL, AMMAN ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่  

 

วนัท่ีสอง อมัมาน – มานาบา – เมาทเ์นโบ – ปราสาทเครคั – ทะเลทรายวาดิรมั 

 เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าทา่นเดินทางสู่ เมืองมาดาบา (MADABA) (ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชั่วโมง) หรือเมืองแห่งโมเสก วา่กนัวา่ที่ น่ีมีงานศิลปะโมเสกที่ สวยงามมาก เป็นเมือง

ทอ่งเที่ ยวเชิงวฒันธรรมที่ น่าสนใจแห่งหน่ึงของประเทศจอร์แดน ผูค้นตัง้ถ่ินฐานอยูท่ี่ น่ีมานานกวา่ 

4,500 ปี ชมโบสถก์รีกออโธ ดอกซ ์แห่งเซนตจ์อรจ์ บนพ้ืนโบสถมี์แผนที่ ท าดว้ยกระเบ้ืองโมเสก

สีสวยงามจ านวนกว่า 2 ลา้นช้ิน ซ่ึงมีความส าคญัทางประวัติศาสตร์ของโลก สร้างข้ึนในสมัย                      

ศตวรรษที่  6 หรือราว ๆ ปี ค.ศ.600  (พ.ศ.1143) ในยุคไบเซนไทน์ แผนที่ น่ีแสดงใหเ้ห็นพ้ืนที่ ดินแดน



 
 

 

ศกัด์ิสิทธ์ิตา่ง ๆ ในอดีต เนินเขา หุบเขา หมูบ่า้น ตวัเมือง ครอบคลุม ไปจนถึงปากแมน่ ้าไนล ์ในแถบ

รอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เยรูซาเลม จอร์แดน ทะเลเดดซี และอียิปต ์ 

 

 

 

 

 

 
 

  จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เขาเนโบ (Mt’ Nebo) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

20 นาที)  ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิที่ ต ัง้อยูบ่นเขา สถานที่ ซ่ึงเช่ือ

กนัวา่น่าจะเป็นบริเวณที่ เสียชีวิต และฝังศพ ของโมเสส 

(ศพัทใ์นศาสนายูดาห์ และศาสนาคริสต)์ หรือ นบีมูซา 

(ศพัทใ์นศาสนาอิสลาม )ผูน้ าชาวยิวเดินทางจากอียิปต ์

ไปยังเมืองคานาอัน และเป็นผูน้ าค าสอนบัญญัติสิบ

ประการของ พระยะโฮวาห์ลงมาเผยแผ่สู่ ม นุษย์               

ชม โบสถอนุ์สรณโ์มเสส ที่ สรา้งข้ึนเพ่ือเป็นที่ ระลึกถึง

โมเสส อนุสรณ์แห่ง น้ีสันนิษฐานว่าสร้างข้ึนในปี              

ค.ศ. 300-400 ในยุคไบเซนไทน์  ตอนตน้คริสตศ์กัราช 

ภายในเป็นพิพิธภณัฑข์นาดยอ่มเก็บส่ิงของตา่ง ๆ ที่ ขุด

พบในบริเวณน้ี พรอ้มทัง้มีภาพถา่ย ใหท้า่นชมวิว และเก็บ

ภาพที่ จะมองเห็นทศันียภาพทัง้แมน่ ้าจอร์แดน ทะเลเดดซี 

นครเจริโค เมืองเบธเลแฮม และเมืองเยรูซาเล็ม หรือ

ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ 

 เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเดินทางสู่ เมืองอัล-คารัค (AL-KARAK) (ระยะทาง 125 กิโลเมตร ใช ้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองคารัค ตัง้อยูบ่นที่ ราบสูงขนาดใหญ ่เพลิดเพลินกบัทศันียภ์าพอนังดงาม

ระหว่างทางข้ึนเขา โดยเฉพาะบริเวณ  “แกรนด์แคนยอนแห่งจอรแ์ดน” ชม ปราสาทเครคั 

(KERAK CASTLE) ที่ ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1142 โดยในอดีตเคยเป็นหน่ึงในเมืองศูนยก์ลางของ



 
 

 

นักรบครูเสด เพ่ือควบคุมเสน้ทางส าหรับตอ่สูใ้นสงครามครูเสด ทัง้จากทางเหนือและใต ้กบักองทพั

มุสลิมจนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1187 ไดถู้กนักรบมุสลิมเขา้ท าลายโดยภายใตก้ารน าทพัของซาลาดิน 

   
 

   

 

 จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ เขตอุทยานวาดิรมั (WADI RUM) (ระยะทาง 240 กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ทะเลทรายแหง่น้ีในอดีตเป็นเสน้ทางคาราวาน จากประเทศซาอุฯเดินทาง

ไปยงัประเทศซีเรียและปาเสลไตน์ (เคยเป็นที่ อยูอ่าศยัของชาวนาบาเทียน กอ่นที่ จะยา้ยถ่ินฐานไป

สรา้งอาณาจกัรอนัย่ิงใหญท่ี่ เมืองเพตรา) น าคณะเขา้ที่ แคมป์ที่ พกัเพ่ือท าการเช็คอิน 

 ค า่ บริการอาหารค า่ แบบ บาบีคิว บุฟเฟต ์ท่ีหอ้งอาหารของแคมป์ท่ีพกั 

 ท่ีพกั RAHAYEP DESERT CAMP, WADI RUM  หรือเทียบเท่า (หอ้งพักท่ีแคมป์เป็นแบบ Deluxe Tent 

สะดวกสบาย มีหอ้งน ้าทนัสมยัในตวั ทัง้น้ีไฟฟ้าส่วนกลางจะปิดเวลาประมาณ 4 ทุม่ตรง  เพ่ือใหลู้กคา้ออกมาชม

บรรยากาศดาวบนทอ้งฟ้าไดอ้ยา่งชดัเจน แตภ่ายในหอ้งยงัสามารถเปิดไฟไดจ้นถึงประมาณเท่ียงคืน) 

 

วนัท่ีสาม วาดิรมั – เพตรา 

 เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของแคมป์ท่ีพกั 

  น าคณะนั่งรถกระบะเปิดหลงัคารับบรรยากาศทอ่งทะเลทรายที่ ถูกกลา่วขานวา่สวยงามที่ สุดของโลก  

แห่งหน่ีง ดว้ยเม็ดทรายละเอียดสีสม้ อมแดง ปรับเปลี่ ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย์ ในสงคราม

อาหรับ ระหวา่งปี ค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นฐานบญัชาการรบของนายทหาร

ชาวองักฤษ ทีอี ลอวเ์รนซ ์และเจา้ชายไฟซาล ผูน้ าแห่งชาวอาหรับ ร่วมรบขบัไลก่องทพัออตโตมนั  

ที่ เขา้มารุกรานเพ่ือครอบครองดินแดน และตอ่มายงัไดถู้กใชเ้ป็นสถานที่ ในการถา่ยท าภาพยนตร์             

ฮอลลีวูด เร่ือง “LAWRENCE OF ARABIA” (และในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวลัออสการ์ได ้

ถึง 7 รางวัล และรางวัลจากสถาบนัอ่ืนๆ อีกกว่า 30 รางวัล น าแสดงโดย PETER O'TOOLE, 

OMAR SHARIF  น าคณะท่องทะเลทรายต่อไปยัง ภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนแกะสลักก่อน



 
 

 

ประวติัศาสตร์ที่ เป็นภาพแกะสลกัของชาวนาบาเทียนที่  แสดงถึงเร่ืองราวในชีวิตประจ าวันต่างๆ            

และรูปภาพตา่งๆ ผา่นชมเต็นทช์าวเบดูอิน ที่ อาศยัอยูใ่นทะเลทราย (โปรดเตรียมคา่ทิปคนขบัรถตาม

ธรรมเนียม ทา่นละ 2 USD)  

 

 

 

 

 

 

 

  จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองเพตรา (ระยะทาง 138 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  

 เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  น าทา่นชม เมืองเพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพูที่ แกะสลกัข้ึนจากภูเขาทัง้ลูก สถานที่ แห่งน้ีตัง้อยู่

ระหวา่งทะเลเดดซี กบัอา่วอะกาบะ ซ่ึงซอ่นตวัซอ่นตวัอยูภ่ายใตอ้อ้มกอดของหุบเขาวาดี มูซา ที่ สูงชนั

ประดุจเป็นปราการอนัย่ิงใหญ ่ถูกลืมเลือนไป จากความทรงจ าของผูค้นและสูญหายไปจากแผนที่

นานนับพนัปี จนกระทัง้ในปี ค.ศ. 1812 (พ.ศ. 2355) เม่ือมีนักส ารวจชา  วสวิตเซอร์แลนด ์โยฮนัน์ 

ลุควิก บวร์กฮาร์ท เดินทางผา่นมาพบเห็นและออกมาเขียนหนังสือ เลา่ขานถึงความสวยงามและความ

มหัศจรรยข์องนครแห่งน้ี เพตราแห่งน้ีจึงเร่ิมปรากฏแกส่ายตาชาวโลกอีกครั้งและในปี ค.ศ.1985 

(พ.ศ. 2528) องคก์ารยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหเ้พตรา เป็นเมืองมรดกโลก โดยกล่าวอธิบายไวว้ ่า             

"เป็นหน่ึงในส่ิงที่ ล ้าคา่มากที่ สุดของมรดกทางวฒันธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ" (one of the most 

precious cultural properties of man's cultural heritage) และยงัไดร้ับคดัเลือกเป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิง

มหัศจรรยข์องโลกอีกดว้ย ใหท้า่นนั่งมา้ลดัเลาะไปตามพ้ืนหินและทรายกวา่ 600 เมตร (คา่น่ังมา้

รวมอยูใ่นคา่บริการแลว้ ทัง้น้ีโปรดเตรียมคา่ทิปคนจูงมา้ ทา่นละ 5USD ตอ่เท่ียว และขอแนะน าให้

เตรียม ผา้ปิดจมูกติดตัวไปดว้ย ราคาทัวร์ไมร่วมรวมคา่ข่ีอูฐ ข่ีลา รถมา้ลาก สนใจกรุณาติดตอ่

หวัหนา้ทวัร์)   
              



 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  มุง่หนา้ไปในเสน้ทางมหศัจรรยท์ี่ ทางเขา้ออกของเมืองเพตรา พรอ้มชมทศันียภาพรอบขา้งที่ เป็นภูเขา

ทั้งสองฝ่ังที่ มีรูปร่างหน้าตาต่างกันออกไป จากนั้นเดินเทา้เขา้สู่เมืองบริเวณซอกเขาเรียกว่า

ซิค SIQ เป็นหุบเขาสูงกวา่ 250 ฟตุ ที่ เกิดจากการแยกตวัของเปลือกโลกและการกดัเซาะของน ้าเม่ือ

หลายลา้นปีกอ่นจนเกิดเป็นชอ่งทางเดินเล็ก ๆ ระหวา่งหุบเขา ชมสีสนัความสวยงามของหินสีตา่ง ๆ 

ที่ เกิดข้ึนจากธรรมชาติ และยงัมีภาพศิลปะแกะสลกัจากภูเขา อาทิ รูปปั้นแกะสลกัตา่ง ๆ เชน่ รูปปั้น

เทพเจา้ตา่ง ๆ รูปกองคาราวานอูฐ, รูปชาวนาบาเทียน, ทอ่ส่งล าเลียงน ้าเขา้สู่เมือง ฯลฯ อีกมากมาย 

เขา้เขตหนา้ผาสูงชัน้สองขา้งทางสู่มหานครแห่งศิลาทรายสีชมพู ต่ืนตาต่ืนใจกบัความสวยงามของ 

มหาวิหารศกัด์ิสิทธ์ิ เอล-คาซเนท ์(EL-Khazneh / Treasury)  สถานที่ แห่งน้ีถูกสนันิษฐานวา่  

สร้างในราวศตวรรษที่  1-2 โดยผูป้กครองเมืองในเวลานั้น มหาวิหารถูกแกะสลกัจากภูเขาสีชมพู                 

ทัง้ลูก อยา่งกลมกลืนไดส้ดัส่วนและสวยงามน่าอศัจรรย ์เป็นอาคารสองชัน้ อยา่งน่าท่ึง สนันิษฐาน

วา่เดิมทีสรา้งโดยชาวนาบาเธียน อิสระในการเดินชมและเก็บภาพบรรยากาศ 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่ีพกั SELLA HOTEL, PETRA ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีส่ี เพตรา - เดดซี 
 

 เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (Dead Sea) (ระยะทางประมาณ 300 ก.ม. ใช ้เวลาเดินทาง

ประมาณ 3.30 ชม.) ทะเล ที่ ถูกบนัทึกลงในหนังสือกินเนสส์วา่ เป็นจุดที่ ต ่ าที่ สุดในโลก ต ่ ากว่า

ระดบัน ้าทะเลถึง 400 เมตร และมีความเค็มที่ สุดในโลกมากกวา่ 20 เปอร์เซ็นตข์องน ้าทะเลทัว่ไปท า

ใหไ้มมี่ส่ิงมีชีวิตอาศยัอยูไ่ดใ้นทอ้งทะเลแหง่น้ี 



 
 

 

กลางวนั      บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  น าคณะเขา้เช็คอิน ณ โรงแรมที่ พกั ใหท้า่นอิสระใน

การลงเล่นน ้าทะเล และพิสูจน์ความจริงว่าท่าน

สามารถลอยตวัในน ้าทะเลแห่งน้ีไดจ้ริงหรือไม่ และ

พกัผอ่นตามอธัยาศยั (การลงเลน่น ้าในทะเลนั้น มีวิธี

ขัน้ตอนการลงเล่น และขอ้ควรระวังตา่ง ๆ ควรฟัง

ค าแนะน าจากมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์)  

           

 ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ท่ีพกั GRAND EAST HOTEL, DEAD SEA ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

วนัท่ีหา้ ทะเลเดดซี – อมัมาน 

 เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนั้นทา่นเดินทางสู ่กรุงอมัมาน เมืองหลวงของจอร์แดน (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชั่วโมง) ถือเป็นเมืองที่ มีผูค้นอาศยัอยูม่า

ตัง้แตอ่ดีตจนถึง ปัจจุบนั และมีความเกา่แกท่ี่ สุดเมือง

หน่ึงของโลก น าทา่นชมเมืองหลวง กรุงอมัมาน เมือง

หลวงที่ ต ัง้อยู่บนภูเขา 7 ลูก และมีประวัติศาสตร์

ยาวนานมากกว่า 6,000 ปี ผ่านชมย่านเมืองเก่า ,

เมืองใหม ,่ ยา่นธุรกิจ, ตลาดใจกลางเมือง, ยา่นคน



 
 

 

รวย ฯลฯ ชม ป้อมปราการแห่งกรุงอมัมาน (Amman Citadel) บนยอดเขาสูงสุดในกรุงอมัมาน 

ถูกสรา้งข้ึน เพ่ือเป็นจุดสงัเกตเหตุบา้นการเมืองตา่ง ๆ รอบเมือง แมจ้ะเหลือเพียงซากปรักหกัพงัแต่

ยงัสวยงามและมีอายุยอ้นกลบัไปตัง้แตส่มยัยุคหิน เผยใหเ้ห็นอิทธิพลดา้นสถาปัตยกรรมที่ มาจากยุค

เหล็ก รวมถึงยุคโรมัน ยุคไบแซนไทน์และยุคอุมัยยะฮ์  ชม วิหารเฮอร์คิวลิส (Temple of 

Hercules) ที่ สรา้งข้ึนระหวา่งปี ค.ศ.162-166 (พ.ศ. 705-709) วิหารแห่งน้ีมีขนาดใหญก่วา่วิหารที่

อยูใ่นโรมโบราณเสียอีก เดินผา่นทางเขา้ที่ เป็นแนวเสาระเบียง ไปยงัสถานที่ ศกัด์ิสิทธ์ิขา้งใน จากนั้น

เคล่ือนตวัไปที่ หินขนาดใหญท่ี่ อยูบ่ริเวณปลายหนา้ผา ตรงน้ีจะเป็นจุดชมวิว พาโนรามาอนัสวยงาม

ของเมือง ใกลก้นันั้นมีมือรูปก าปั้นขนาดใหญท่ี่ ท าจากหินออ่นเผยใหเ้ห็นความขาวโพลนจนแทบไมมี่

เลือด ผา่นชม พระราชวงัของพระมหากษตัริยอ์บัดลุลาห์ ท่ีสอง (Raghadan Palace) ที่ ต ัง้อยู่

บนภูเขามีท าเลที่ สวยงามที่ สุดในกรุงอมัมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอยา่งเขม้งวด   

กลางวนั    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  ชม โรงละครโรมนั อายุกวา่ 2,000 ปี ที่ ครั้งหน่ึงเคยเป็นศูนยก์ลางของนครอมัมาน แตป่ัจจุบนัก็ยงั

ท าใหผู้ท้ี่ พบเห็นไดท่ึ้งกบัการวางแผนทางดา้นงานวิศวกรรมของโรมนั อนัชาญฉลาดและมีดีไซน์ที่            

น่าจดจ า โรงละครโรมนั แห่งน้ีเป็นหน่ึงในแหลง่ทอ่งเที่ ยวที่ สวยงามมากที่ สุดในอมัมาน โรงละคร             

มีความลาดเอียงลึกลงไป เอ้ือใหเ้สียงที่ ไดยิ้นรอบตวันั้นมีคุณภาพเยี่ ยม การออกแบบสุดสรา้งสรรคน้ี์

สามารถบรรจุคนไดป้ระมาณ 6,000 คน สนันิษฐานวา่น่าจะถูกสรา้งข้ึนระหวา่งปี ค.ศ. 161-180 

(พ.ศ. 704-723) สมยัการปกครองของ แอนโทนิอุส ปิซุส (Antoninus Pius)   

   
 

  

 

   

 

 

 

  

 ชม ย่านตลาดเก่า ของเมืองอมัมาน ประเทศจอร์แดน ซ่ึงตัง้อยูใ่นเขตเมืองเกา่ ไมไ่กลจากโรมนั       

เธียเตอร์ ตลาดจะเร่ิมคึกคกั เร่ิมเปิดก็หลงัเที่ ยงวนัไปแลว้ ตลาดที่ น่ีมีท ัง้ของสด ของแหง้อาหาร 

เคร่ืองใชไ้มส้อย เส้ือผา้เคร่ืองนุงหม่ ผกั ผลไม ้ถ ัว่งา ถัว่ตา่งๆ เคร่ืองเทศ ขนมปังหลากหลายชนิดมาก 

ขนมหวานที่ ท าจากธญัพืช รา้นน ้าผลไมจ้ะมีประปรายบางรา้นขายชา กาแฟดว้ย บางรา้นขายเฉพาะ



 
 

 

น ้าผลไม ้อาหารฟาสฟู๊ ดของที่ น่ีคือรา้นขายเคบบัหรืออาหารประเภทแป้งห่อเน้ือ อีกรา้นที่ มีเยอะไมแ่พ ้

กนัคือ ร้านขายน ้าหอม ที่ มีท ั้งแบบปรุงมาส าเร็จ บรรจุขวดแลว้ และแบบที่ ใหลู้กคา้เลือกปรุงกล่ิน                

เอาเอง และที่ น่ีจะเห็นแตผู่ช้ายเทา่นั้นที่ ท างานนอกบา้น เพราะไมอ่นุญาติใหผู้ห้ญิงท างานนอกบา้น 

และที่ ส าคญัเวลาเราจะถา่ยภาพบุคคลจะตอ้งขอเจา้ตวัเขาก่อนทุกครั้ง เพราะที่ น่ีไม่ชอบใหใ้ค ร

ถา่ยภาพโดยเฉพาะอยา่งย่ิงผูห้ญิง ถึงเวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสู่ ท่าอากาศยานควีนอเลีย 

เพ่ือท าการเช็คอินไฟลท์  

  ถึงเวลาน าทา่นเดินทางสูท่่าอากาศยานควีนอเลีย เพ่ือท าการเช็คอิน เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  

 19.55 น. ออกเดินทางสู ่เมืองคูเวต, โดยสายการบินคูเวตแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี KU565 (บริการอาหารวา่ง

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง น ้าหนักกระเป๋าสูงสุดทา่นละ 2 ใบ ใบละไมเ่กิน 23 กิโลกรัม) 

 21.55 น. เดินทางถึง  สนามบินคูเวต เปลี่ ยนเคร่ืองบิน เพ่ือเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  

 23.00 น. น าทา่นออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินคูเวตแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี KU411 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

 

วนัท่ีหก คูเวต – กรงุเทพฯ 

 09.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

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

โปรแกรมอาจเปลี่ ยนแปลงไดต้ามความเหมาะ โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
 

 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมโดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือ

โปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทั 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชัน้ประหยดั แบบหมูค่ณะ (เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ) โดยสายการบินคูเวตแอร์เวย ์

✓ น ้าหนักกระเป๋าเดินทางสูงสุดทา่นละ 2 ใบ ใบละไมเ่กิน 23 กิโลกรัม  

✓ คา่รถปรับอากาศน าเที่ ยวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถที่ ช  านาญเสน้ทาง  

✓ คา่ที่ พกัหอ้งละ 2 ทา่น ในโรงแรม ตามที่ ระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั 

✓ คา่อาหารทุกม้ือที่ ระบุตามรายการ 

✓ คา่บตัรเขา้ชมสถานที่ และการแสดงทุกแหง่ที่ ระบุตามรายการ 

✓ คา่วีซา่ประเทศจอร์แดน 

✓ คา่บริการน าทวัร์โดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 



 
 

 

✓ คา่ประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางแบบกลุม่วงเงิน 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท 

เง่ือนไขตามกรมธรรมธ ์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ที่ จา่ย 3% ฯลฯ (ส าหรับกรุ๊ปสว่นตวัเทา่นั้น) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอ่ืน ๆ เชน่ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, มินิบาร์และทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ ที่ ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ 

 คา่ขี่ลา, ขี่อูฐ และรถมา้ลาก ฯลฯ  

 คา่ทิปมา้ที่ เมืองเพตรา ทา่นละ 5 USD ตอ่ทา่น 

 คา่ทิปคนขบัรถจ๊ีปที่  ทะเลทรายวาริดมั ทา่นละ 2 USD ตอ่ทา่น 

 คา่ทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน เพ่ือเป็นสินน า้ใจตามธรรมเนียม ขัน้ต า่ 30 USD ต่อท่าน ตลอดทริป 

 คา่ทิปส าหรับหวัหนา้ทวัร์ไทย เพ่ือเป็นสินน ้าใจตามธรรมเนียม ขัน้ต า่ 600 บาท ต่อท่าน ตลอดทริป 

 

เอกสารประกอบขอวีซ่าเขา้ประเทศจอรแ์ดน 

• ส าเนาหนังสือเดินทาง (SCAN) แบบชดัเจน มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมมีหน้าว่างส าหรับ

ประทบัตราเขา้ออกเมืองอยา่งนอ้ย   2 หนา้  

 

การช าระเงิน  

• ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท (ภายใน 3 ว ัน หลังการจอง)  

พรอ้มส าเนาหนงัสือเดินทาง 

• ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั  

• หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

การยกเลิก 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 60 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทัง้หมด. 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-45 วนั เก็บเงินมดัจ าทัง้หมด 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 20-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

 



 
 

 

หมายเหตุ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนั ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น ซ่ึงในกรณีน้ี

ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 3 วนัท าการ หรือจดัเสนอทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 

• กรณีที่ ลูกคา้ยกเลิกการเดินทาง และมีการคืนมดัจ าตามเง่ือนไขทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินภายใน 14 วนั 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ข

ไดแ้ละจะไมร่ับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่ สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที่ นอกเหนือความรับ ผิดชอบของหวัหนา้

ทวัร์และเหตุสุดวิสยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่ง ๆ 

• บริษัทฯ ไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณ์ที่ เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ที่ นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมที่ เกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย 

การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ อุบติัเหตุตา่ง ๆ 

• ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราคา่น ้ามนั 

หรือคา่เงินแลกเปลี่ ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักลา่ว 

• เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

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


