
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ไฮไลทจ์อรแ์ดน  6 วนั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

2 
 

►มาดาบา เมืองแห่งโมเสก ►เม้าท์เนโบ ดนิแดนศกัดิ์สิทธ์ิท่ีอยู่บนเขา ►เครัค ท่ีตัง้ปราสาทเครัค ของนกัรบครูเสด ท่ีใช้ตอ่สู้
ในสงครามครูเสดกบักองทพัมสุลิม ►เพตรา นครศลิาสีชมพหูรือนครสีดอกกหุลาบ 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์แหง่โลกใหม ่ 
►ทะเลทรายวาดิรัม เป็นหนึง่ในทะเลทรายท่ีถกูขนานนามวา่สวยท่ีสดุแหง่หนึง่ของโลก ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีชมพ ู 

►อคาบา เมืองทา่และเมืองตากอากาศท่ีส าคญัของจอร์แดน ►ทะเลเดดซี ทะเลท่ีใครหลายคนใฝ่ฝันมาทดลอง ลอยตวับน
ผืนน า้ ►เจราช เมืองโบราณ กรีก-โรมนั หนึง่ในสิบของหวัเมืองเอกราชอาณาจกัโรมนั 

ก าหนดวนัเดินทาง 

พฤศจกิายน 01 – 06 พฤศจกิายน 2562 58,900.- 
พฤศจกิายน 15 – 20 พฤศจกิายน 2562 58,900.- 
ธนัวาคม 01 – 06 ธนัวาคม 2562 59,900.- 
ธนัวาคม 06 – 11 ธนัวาคม 2562 59,900.- 

ธนัวาคม-มกราคม 27 ธนัวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563 63,900.- 
มกราคม 24 - 29 มกราคม 2563 58,900.- 
กุมภาพนัธ ์ 07 – 02 กุมภาพนัธ ์2563 58,900.- 
มีนาคม 06 – 11 มีนาคม 2563 59,900.- 
มีนาคม 20 – 25 มีนาคม 2563 59,900.- 

ตารางการบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา เวลาในการเดินทาง 

วนัที่สอง กรุงเทพฯ อมัมาน BKK-AMM RJ181 00.20-04.40+1 09.30 ชม. 
วนัที่หก อมัมาน กรุงเทพฯ AMM-BKK RJ180 02.15-15.25+1 08.00 ชม. 
วนัแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  

21.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมีเจา้หน้าท่ี

ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์

สายการบินรอยลั จอรแ์ดเน่ียน ชั้น 4 ประตทูางเขา้ท่ี 9 แถว s 

 

วนัที่สอง กรุงอมัมาน-มาดาบา-เครคั-เพตรา  

00.20 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงอมัมาน" โดยสายการบินรอยลั จอแดเน่ียน เท่ียวบิน RJ181 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 09.30 ชม.)  

 

04.40 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติควีน อเลีย  กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน น า

ท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง  

 

 น าท่านเดินทางสู่เมือง มาดาบา (Madaba) หรือ เมืองแห่งโมเสก ชม โบสถก์รีก 

-ออโธดอกซแ์ห่งเซนตจ์อหน์ ถูกสรา้งในราวปี ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์ 

ชมภาพแผนท่ีดินแดนศกัดิสิทธ์ิแห่งเยรซูาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 

2.3 ลา้นช้ินแสดงถึงพ้ืนท่ีดินแดนศักด์ิสิทธ์ิต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เร

เนียน, เยรูซาเลม, แม่น ้าจอรแ์ดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต ์ฯลฯ  จากน้ัน

น าท่านเขา้สู่โรงแรมเพ่ือ รบัประทานอาหารเชา้ 

น าท่านเดินทางชม เมาท ์เนโบ (Mount Nebo) ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิท่ีตั้งอยู่บนเขา

ซ่ึงเช่ือกนัวา่น่าจะเป็นบริเวณท่ีเสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ผูน้ าชาวยิวสเ์ดินทาง

จาก อียิปตม์ายงัเยรซูาเลม ชมพิพิธภณัฑข์นาดยอ่ม ภายในเก็บส่ิงของต่างๆ ท่ีขุด

พบภายในบริเวณน้ี พรอ้มทั้งมีภาพถ่ายต่าง ๆ ภาพถ่ายท่ีส าคัญคือภาพท่ี โป๊บ 

จอหน์ ปอลท่ี 2 เสด็จมาแสวงบุญท่ีน่ีและไดป้ระกาศใหเ้ป็นดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ ในปี 

ค.ศ. 2000 ชมอนุสรณ์ไมเ้ทา้ศักด์ิสิทธแ์ห่งโมเสส ออกแบบเป็นลักษณะเป็นไม้
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เทา้ในรูปแบบไมก้างเขน โดยอุทิศเป็นสัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู เชิญ

ถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวันท่ีท้องฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น ้ า

จอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ไดจ้ากจุดน้ีอย่าง

ชดัเจน   

จากน้ันน าท่านสู่เมืองเครคั (Kerak) ซ่ึงตั้งอยู่บนท่ีราบสูงขนาดใหญ่ใหท่้านได้

เพลิดเพลินกบัทิวทัศน์อนังดงามขา้งทาง ระหว่างทางข้ึนสู่เขาโดยเฉพาะบริเวณท่ี

ถกูเรียกขานกนัวา่เป็น “แกรนดแ์คนยอนแห่งจอรแ์ดน” 

บ่าย รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
 ชม ปราสาทเครัคแห่งครูเสด (KERAK) สรา้งในปี ค.ศ. 1142 โดย 

ผูป้กครอง PAYEN LE BOUTIELLER ในอดีตเป็นเมืองศูนยก์ลางขนาดใหญ่ของ

นักรบครูเสด และสรา้งเพ่ือควบคุมเสน้ทางทั้งทางเหนือและใตแ้ละใชใ้นการ

ต่อสูใ้นสงครามครูเสดกบักองทัพมุสลิมจนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1187 ไดถู้กเขา้

ท าลายโดยนักรบมุสลิมภายใตก้ารน าทัพของ ซาลาดิน (SALADIN) ไดเ้วลา

สมควรเดินทางสู่เมือง เพตรา [PETRA] 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    
 Hyatt Zaman Petra hotel หรือเทียบเท่า**** PETRA 

วนัที่สาม เพตรา-ทะเลทรายวาดิรมั  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   บุฟเฟต ์

 ชมเมืองเพตรา้ (Petra) (ไดร้ับการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์าร

ยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องแห่งโลกใหม่  จากการ

ตดัสินโดยการโหวตจากบุคคลนับลา้นทัว่โลกในวนัมหศัจรรย ์07/ 07/ 07) 

มหานครสีดอกกุหลาบท่ีซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส (WADI MUSA) มี

ประวติัศาสตรอ์นัยาวนานหลายพนัปีเคยเป็นถ่ินท่ีอยู่อาศยัทั้งชาวอีโดไมท์ จวบ

จนกระทัง่ถึงยุครุ่งเรืองเฟ่ืองฟูในการเขา้มาครอบครองดิน แดนของชาวอาหรบั

เผ่าเร่ร่อนนาบาเทียน ในช่วงระหว่าง 100 ปี ก่อนคริสตกาล–ปี ค.ศ.100 

และไดเ้ขา้มาสรา้งอาณา จกัรบา้นเมือง ฯลฯ จนกระทัง่ในปีค.ศ.106 นครแห่ง

น้ีตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของอาณาจกัรโรมนัท่ีน าโดย กษัตริยท์ราจนั และ

ไดผ้นึกเมืองแห่งน้ีใหเ้ป็นหน่ึงในอาณาจกัรโรมนัแห่งแหลมอาระเบียตะวนัออก 

นครเพตราถึงคราวล่มสลายเมื่อหมดยุคของอาณาจกัรโรมนัท าใหช้าวเมืองน้ัน

ละท้ิงบา้นเมืองจากกนัไปหมดท้ิงใหเ้มืองแห่งน้ีรกรา้งไปพรอ้มกบัการพงั ทลาย

ของเมืองหลังจากเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งจนสูญหายนับพันปีจวบจนในปี 

ค.ศ.1812 นักส ารวจเสน้ทางชาวสวิส นาย โจฮันน์ ลุดวิก เบิรก์ฮาดท์  ได้

คน้พบนครศิลาแห่งน้ี และน าไปเขียนในหนังสือช่ือ “TRAVEL IN SYRIA” จนท า

ใหเ้ร่ิมเป็นท่ีรูจ้กักนัอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบนั น าท่านข่ีมา้ เขา้เมืองเพตรา 

*** ส าหรบัการเขา้ชมเมืองเพตรา ทางทวัรจ์ดัใหท้่านนัง่มา้ เพื่อเขา้ไปชม

เมืองเพตราเท่านั้น (รวมอยู่ในค่าบริการแลว้ และเป็นธรรมเนียมท่ีตอ้งมีค่า

ทิปใหแ้ก่ คนขบัรถมา้ท่านละ 3 - 5 USD ต่อท่าน ต่อเท่ียว (ไม่รวมอยู่ใน

ค่าบริการ) /และไมร่วมค่าข่ีลา, ขี่อฐู,นัง่รถมา้ ฯลฯ สนใจกรุณาติดต่อท่ีหวัหน้า

ทัวร์)  ส  าหรับขาออกทางทัวร์จะน าท่านเดินออกเพื่อที่จะให้ได้ชม
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บรรยากาศรอบเมือง  แต่หากท่านตอ้งการที่จะนัง่รถมา้ ตอ้งมีค่าใชจ้่าย

เพิ่มเติมอยู่ที่ USD 40/คนั (ราคาเดียวเท่านั้น ไม่ว่าจะนัง่เขา้ หรือออก

อย่างเดียว หรือทั้งเขา้ทั้งออก) *** ประมาณ 900 เมตรบนถนนทรายเพ่ือ

ตรงเขา้สู่หนา้เมือง พรอ้มชมทศันียภาพรอบขา้งท่ีเป็นภูเขาทั้งสองฝัง่ท่ีมีรูปร่าง

หน้าตาต่างกันออกไป น าท่านเดินเทา้เขา้สู่ถนนเขา้เมือง SIQ เสน้ทาง

มหศัจรรยก์ว่า 1.5 ก.ม. ท่ีเกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซดัเซาะ

ของน ้าเมื่อหลายลา้นปีก่อน เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชนัทั้ง 2 

ขา้งคลา้ยกบัแคนยอนน้อย ๆ และ ส่ิงก่อสรา้ง รูปป้ันแกะสลกั ต่างๆ เช่น รูป

ป้ันเทพเจา้ต่างๆ รปูกองคาราวานอฐู, รูปชาวนาบาเทียน, ท่อส่งล าเลียงน ้าเขา้

สู่เมือง ฯลฯ สุดปลายทางของช่องเขาพบกับความสวยงามของมหาวิหาร

ศกัด์ิสิทธ์ิ เอล-คาซเนท ์(EL-KHAZNEH / TREASURY) สนันิษฐานว่าจะสรา้ง

ในราวศตวรรษท่ี 1-2 โดยผูป้กครองเมืองในเวลาน้ัน เป็นวิหารท่ีแกะสลกัโดย

เจาะเขา้ไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 เมตร และมีความกวา้ง 28 

เมตร วิหารแห่งน้ีไดถู้กออกแบบโดยไดร้ับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเขา้

ดว้ยกนั เช่น อียิปต์, กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประ กอบดว้ย 3 หอ้ง คือ 

หอ้งโถงใหญ่ตรงกลาง และ หอ้งเล็กทางดา้นซา้ยและขวา เดิมทีถูกเช่ือว่าเป็นท่ี

เก็บขุมทรพัยส์มบติัของฟาโรหอี์ยิปต์  แต่ภายหลงัไดม้ีการขุดพบทางเขา้หลุม

ฝังศพท่ีหน้าวิหารแห่งน้ี ท าให้นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีได้ลง

ความเห็นตรงกนัวา่น่าจะสรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองใหก้บัผูป้กครองเมือง, 

ใชเ้ป็นสถานท่ีท าพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นสุสานฝังศพของผู ้ปกครองเมือง

และเครือญาติ เดิมชมสุสานต่างๆ ของชาวนาบาเทียน สุสานกษัตริย ์ฯลฯ  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
 น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรมั (WADI RUM) ทะเลทรายแห่งน้ีในอดีต

เป็นเสน้ทางคาราวานจากประเทศซาอุฯ เดินทางไปยงัประเทศซีเรียและปาเสล

ไตน์ (เคยเป็นท่ีอยู่อาศัยของชาวนาบาเทียนก่อนท่ีจะยา้ยถ่ินฐานไปสรา้ง

อาณาจกัรอนัยิ่งใหญท่ีเมืองเพตรา้)ในศึกสงครามอาหรบัรีโวลทร์ะหว่างปี ค.ศ. 

1916–1918 ทะเลทรายแห่งน้ีได้ถูกใช้เป็นฐานบัญชาการในการรบของ   

นายทหารชาวองักฤษ ทีอี ลอวเ์รนซ ์และ เจา้ชายไฟซาล ผูน้ าแห่งชาวอาหรบั

ร่วมรบกนัขบัไล่พวกออตโตมนัท่ีเขา้มารุกรานเพ่ือครอบครองดินแดน และ

ต่อมายงัไดถู้กใชเ้ป็นสถานท่ีจริงในการถ่ายท าภาพยนตรฮ์อลลีวดูอนัยิ่งใหญ่ใน

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

รางวลัออสการไ์ดถึ้ง 7 รางวลั และรางวลัจากสถาบนัอ่ืนๆ มากกว่า 30 รางวลั 

น าแสดงโดย Peter O'Toole, Omar Sharif ฯลฯ)  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม อาหารพ้ืนเมือง 

 Mazayen rum Luxury Camp หรือเทียบเท่า WADIRUM 
วนัที่สี่ ทะเลทรายวาดิรมั-อาคาบา-เดดซี  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์
 ซาฟารีทวัรท์ี่ทะเลทรายวาดิรมั รบับรรยากาศท่องทะเลทรายท่ีถูกกล่าวขาน  

http://www.imdb.com/name/nm0001725/
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ว่าสวยงามท่ีสุดของโลกแห่งหน่ึง ดว้ยเม็ดทรายละเอียดสีชมพอูมสม้อมแดงอนั

เงียบสงบท่ีกวา้งใหญ่ไพศาล (สีของเม็ดทราบน้ันปรับเปล่ียนไปตามแสงของ

ดวงอาทิตย)์ ชมน ้าพุแห่งลอวเ์รนซ ์สถานท่ีในอดีตนายทหาร ทีอี ลอวเ์รนซ ์

ทหารชาวองักฤษใชเ้ป็นสถานท่ีพกั และคิดแผนการสูร้บกนัพวกออตโตมนั น า

ท่านท่องทะเลทรายต่อไปยังภูเขาคาซารี  ชมภาพเขียนแกะสลักก่อน

ประวัติศาสตร ์ท่ีเป็นภาพแกะสลกัของชาวนาบาเทียนท่ีแสดงถึงเร่ืองราวใน

ชีวิตประจ าวนัต่างๆ และรูปภาพต่าง ๆ  ผ่านชมเต็นทช์าวเบดูอินท่ีอาศยัอยู่ใน

ทะเลทราย เล้ียงแพะเป็นอาชีพ ฯลฯ    

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอคาบา (Aqaba) เมืองท่าและเมืองท่องเท่ียวตาก

อากาศท่ีส าคญัของประเทศจอรแ์ดน 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทะเล 

 ชม เมืองอคาบา (Aqaba) เมืองท่าและเมืองท่องเท่ียวตากอากาศท่ีส าคญัของ

ประ เทศจอรแ์ดน เป็นเมืองแห่งเดียวของประเทศจอรแ์ดนท่ีถูกประกาศใหเ้ป็น

เมืองปลอดภาษี  น าท่านแวะถ่ายรปูสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญั “ทะเลแดง” ทะเล

ท่ีมีน่านน ้าครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือประเทศจอรแ์ดน อิสราเอล  อิยิปต ์

และซาอุดิอาระเบีย (ทะเลแดงทะเลแห่งประวติัสาสตร ์ท่ีครั้งหน่ึงไดม้ีการกล่าว

ขานในพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ว่า  ทะเลแห่งน้ีเป็นสถานท่ีโมเสสไดท้ า

อัศจรรยแ์หวกทะเลแดงพาชาวอิสราเอลหนีใหร้อดพน้จากการเป็นทาสของ

อียิปต์เพ่ือเดินทางไปสู่แผ่น ดินแห่งพนัธะสญัญาท่ีพระเป็นเจา้ทรงมอบใหก้บั

ชาวอิสราเอล โดยการชไูมเ้ทา้ของโมเสส ) จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ทะเลเดดซี 
(Dead Sea) ใช้เวลาในการเดนิทาง 4 ชม. 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

 Dead Sea Spa and Resort  หรือเทียบเท่า**** DEAD SEA 
วนัที่หา้ ทะเลเดดซี-เจราช-อมัมาน  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์

 อิสระใหท่้านลงเล่นน ้าทะเล และพิสูจน์ ความจริงว่าท่านลอยตัวไดจ้ริงหรือไม ่

(การลงเล่นน ้าในทะเลน้ันมีวิธีขั้นตอนการลงเล่น และขอ้ควรระวงัต่างๆ ควร

ฟังค าแนะน าจากมัคคุเทศก์ทอ้งถ่ินและหัวหน้าทัวร์)   ทะเลสาบเดดซี ถูก

บนัทึกลงในหนังสือ กินเนสสว์า่ เป็นจุดท่ีต า่ทีสุดในโลก มีความต า่กว่าระดบัน ้า 

ทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มท่ีสุดในโลกมากกว่า 20 เปอรเ์ซ็นต์ของ

น ้าทะเลทัว่ไป ท าใหไ้ม่มีส่ิงมีชีวิตใดเลยอาศัยอยู่ไดใ้นทอ้งทะเลแห่งน้ี แวะซ้ือ

ผลิตภัณฑท่ี์ท าจาก เดดซี   เช่น โคลนพอกตัว พอกหน้า  สบู่ และสินคา้อ่ืนท่ี

ท าจากเดดซีอีกมากมาย  

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองเจราช (JERASH) น าท่านชม เมืองเจราช 

(JERASH) เมืองโบราณยุคกรีก-โรมัน ถูกสรา้งขึ้ นราว 200 ปีก่อนคริสต

ศักราชอดีตเคยเป็นหน่ึงในสิบของหัวเมืองเอกของอาณาจักรโรมัน ชมซาก

ปรักหักพังท่ียงัคงมีกล่ินไอของความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรโรมนั และมี

ความสมบูรณ์แบบท่ีสุดแห่งหน่ึง สนามแข่งมา้ฮิปโปโดรม น าท่านเดินผ่าน
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ค่าทวัรต่์อท่าน : พฤศจกิายน 2562 / มกราคม-กุมภาพนัธ ์2563  (อตัราคา่บริการส าหรบัผูเ้ดินทาง 20 ท่าน ขึ้ นไป) 
  ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  

 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 เด็กอายุ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 มีตัว๋เคร่ืองบินแลว้ ลดท่านละ 

         58,900.- 
9,500.-        

58,900.- 
20,000.- 

ค่าทวัรต่์อท่าน :  ธนัวาคม 2562 / มีนาคม 2563  (อตัราค่าบริการส าหรบัผูเ้ดินทาง 20 ท่าน ขึ้ นไป) 
  ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  

 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 เด็กอายุ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 มีตัว๋เคร่ืองบินแลว้ ลดท่านละ 

         59,900.- 
9,500.-        

59,900.- 
20,000.- 

ค่าทวัรต่์อท่าน : 27 ธนัวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563  (อตัราค่าบริการส าหรบัผูเ้ดินทาง 20 ท่าน ขึ้ นไป) 

  ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 เด็กอายุ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 มีตัว๋เคร่ืองบินแลว้ ลดท่านละ 

         63,900.- 
9,500.-        

63,900.- 
20,000.- 

 

ประตูทางทิศใตห้รือประตูแห่งชัยชนะ เป็นประตูท่ีใชเ้ขา้สู่เมืองต่อเมื่อ

กองทัพรบชนะกลบัมาในอดีต ชมโรงละครโรมัน ท่ีจุผูช้มไดถึ้ง 5,000 คน 

เชิญทดสอบกบัความมหัศจรรยข์องการคิดคน้การวางจุดใหเ้กิดเสียงเอ็คโคได ้

เพียงพดูเบาๆ ตรงจุดก่ึงกลางของโรงละครแลว้จะไดย้ินทั้งโรงละคร ชม วิหาร

อารท์ีมีส เทพีแห่งความรกัและความสงบสุข ชมความมหศัจรรยข์องกอ้นหิน 3 

ก้อนท่ีเรียงกันไม่ล้ม หลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ และสัมผัสถึงความ

เคล่ือนไหวตลอดเวลาของกอ้นหินบนน้ิวมือ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่กรุงอัม

มาน ชมรอบเมืองหลวงกรุงอมัมาน เมืองหลวงท่ีตั้งอยู่บนภูเขา 7 ลกู และมี
ประวติัศาสตรย์าวนานมาก กว่า 6,000 ปี ผ่านชมย่านเมืองเก่า, เมืองใหม่, 

ยา่นธุรกิจ, ตลาดใจกลางเมือง, ยา่นคนรวย ฯลฯ  

อิสระในการชอ้ปป้ิงและอิสระอาหารค า่ภายในหา้งสรรพสินคา้ MECCA 

MALL ซ่ึงมีสินคา้ใหท่้านเลือกมากมายเป็นของฝากจากจอรแ์ดน  

21.30 น. น าท่านออกเดินทางไปยงัสนามบิน เพ่ือท าการตรวจเอกสารในการเดินทาง  
วนัที่หก กรุงเทพฯ // สุวรรณภูมิ  

02.15 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” สายการบินรอยลั จอรแ์ดเน่ียน เท่ียวบินท่ี RJ180 
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 08.00 ชม.) 

 

15.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ 

 

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 
 

 

 
*** ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่ 

การเปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษทัฯ 
จะยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั *** 

 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมัดจ  าล่วงหนา้ 30,000 บาท/
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ท่าน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือ

ตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 
ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อมัมาน-กรุงเทพฯ โดยสายการรอยลั จอรแ์ดเน่ียน (RJ) 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 

 ค่าโรงแรมท่ีพกั 3 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 ค่าอาหารทุกมื้ อตามท่ีระบุในโปรแกรม และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าจอรแ์ดน  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 ดอลลาร ์ต่อท่าน ต่อวนั รวม 4 วนั คิดเป็น 20 ดอลลาร ์

 ค่าทิป คนขบัรถมา้ท่ีเพตรา ท่านละ 3-5 USD ต่อท่าน ต่อเท่ียว 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 3 ดอลลาร ์ต่อท่าน ต่อวนั รวม 6 วนั คิดเป็น 18 ดอลลาร ์ 
(ขึ้ นอยูก่บัความพอใจของท่าน) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนั

เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

การยกเลิก : 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วง

เดือนตุลาคม และปีใหม)่ ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบั
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ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ า

ท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั  หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้

มี) 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 

การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

เอกสารในการใชย้ืน่วีซ่า : 
1.แสกนสีหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง 

หากหมดอายุกรุณาน าไปต่ออายุก่อนน าส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า 

ตอ้งสแกนโดยไม่มีส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้มลูขาดหายไป และชดัเจน  
2.แสกนรูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พ้ืนฉากหลังรูปตอ้งมีสีขาวเท่าน้ัน รูปจะต้องเป็นภาพท่ี

คมชดั หา้มสวมแว่นสายตา หา้มมีเงา หา้มถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่

เกิน 6 เดือน) ขนาด 35 mm x  45 mm หรือ 1.5 x 2 น้ิว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่

พิจารณารูปท่ีถ่ายเอง) 

หมายเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โ รงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ 

จากอุบติัเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิด

กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ

ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองที่นัง่บนเครื่อง และ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไป

ในลกัษณะเหมาจ่าย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ 

บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ

นักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะ

ทวัรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่

เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 
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ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย

การบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทัวร์น้ันๆ ยืนยนัการเดินทาง 

แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ

รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบ

ต่อค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

 เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึง

อาจจะท าใหท่้านไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่ เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือตดิตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้ นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี

เดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ืองได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย

การบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋า

จริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 

(Business) ดงัน้ันจึงไมแ่นะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงัน้ัน

ท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ในระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง

เป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


