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กรุง-อั มมาน (AMMAN) เมืองหลวงที่มปี ระวัติศาสตร์มากว่า 6,000 ปี
เพตรา (PETRA) มหานครศิลาทรายสีชมพู หรือนครสีดอกกุหลาบ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลก
ทะเล เดดซี (DEAD SEA) ทะเลในฝันที่ครั้งหนึ่งต้องการมาทดลองว่า “ ลอยตัว ได้จริง หรือ ไม่ ”
นครกรีก-โรมันเจอราช (JERASH) เมืองพันเสา 1 ใน 10 หัวเมืองเอกอั นยิ่งใหญ่ของโรมัน
มาดาบา (MADABA) เมืองแห่งโมเสก ชมโบสถ์เซนต์จอร์จ
เมาท์ เนโบ (MOUNT NEBO) ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่า โมเสส ผูท้ ี่รับ “บัญญัติ 10 ประการจากพร
เจ้าได้เสียชีวิตลงณ ที่แห่งนี้
ปราสาทเครัค (KERAK CASTLE) ที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ แห่งการต่อสู้เมืองครั้งอดีตกาล
ทะเลทรายวาดิรัม (WADIRUM) เปิ ดประสบการณ์นอนดูดาวในแคมป์กลางทะเลทราย
อาคาบา (AQABA) ล่องเรือ ดาน้า ชมปะการังในทะเลแดง
พักโรงแรมระดับ 5 ดาว และพักค้างคืนดูดาวที่ทะเลทราย วาดิรัม

JOR UTR01(RJ)MAR-OCT

2

กาหนดการเดิ นทาง
มีนาคม – ตุลาคม 2561
วันแรก
สนามบิ นสุวรรณภูมิ
21.30 น.
พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ เคาน์เตอร์สายการบินโรยัล จอร์แดนเนียล ชัน้ 4 แถว ประตู 7 แถว
Q 01-02 พร้อมเจ้าหน้าทีแ่ ละมัคคุเทศก์ของบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ
วันที่สอง
00.30 น.
05.30 น.

กลางวัน
บ่าย

คํ่า

อัมมาน – มาดาบา – เมาท์ เนโบ – ปราสาทเครัค – เพตรา
ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยสายการบิ นโรยัลจอร์แดนเนี่ ยล เทีย่ วบินที่ RJ 183
0030 0530เชิญท่านพักผ่อนอิสระบนเครือ่ ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชัวโมง)
่
ถึง สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน หลังผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมือง
และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิน่ ช้ากว่าประเทศไทย 4 ชัวโมง)
่
นาท่านเดินทางเพื่อรับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร (1)
เดินทางสู่เมือง มาดาบา หรือเมืองแห่งโมเสก เข้าชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่ งเซนต์จอร์จ สร้าง
ขึน้ ช่วงระหว่างศตวรรษที่ 6 ในยุคของไบแซนไทน์ ชม ภาพแผน
ที่ดินแดนศักดิ สิทธิ์ แห่งเยรูซาเลม ทีอ่ ยู่บนพืน้ โบสถ์แห่งนี้ และ
ถูกตกแต่งโดยโมเสกสี ประมาณ 2.3 ล้านชิน้ แสดงถึงพืน้ ทีด่ นิ แดน
ศักดิ ์สิทธิ ์ต่างๆ เช่น เยรูซาเลม, จอร์แดน, ทะเลเดดซี, อียปิ ต์ ฯลฯ
นําท่านเดินทางสู่ เมาท์ เนโบ ดินแดนศักดิ ์สิทธิ ์ทีต่ งั ้ อยู่บนเขาซึง่
เชื่อกันว่าน่ าจะเป็ นบริเวณทีเ่ สียชีวติ และฝั งศพของโมเสส ผูน้ ํา
ชาวยิวเดินทางจากอิยปิ ต์มายังกรุงเยรูซาเลม ชมพิพธิ ภัณฑ์ขนาดย่อม ภายในเก็บสิง่ ของต่างๆ ทีข่ ดุ
พบภายในบริเวณนี้ พร้อมทัง้ มีภาพถ่ายต่างๆ ภาพถ่ายทีส่ าํ คัญคือ ภาพที่ โป๊ บ จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จ
มาแสวงบุญที่นี่และได้ประกาศให้ เป็ นดิ นแดนศักดิ์ สิทธิ์ ในปี ค.ศ. 2000 ชมอนุสรณ์ ไม้เท้าศักดิ์
สิ ทธ์แห่งโมเสส ลักษณะเป็ นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอุทศิ เป็ นสัญลักษณ์ของโมเสส และพระ
เยซู (เชิญถ่ายรูป ณ จุดชมวิว) ในวันทีท่ อ้ งฟ้ าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น้ําจอร์แดน, ทะเล
เดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ได้จากจุดนี้อย่างชัดเจน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่ (2)
นําท่านสู่เมืองเครัค ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นทีร่ าบสูงขนาดใหญ่ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั งดงามของหุบ
เขาทัง้ สองข้างทางจนได้ฉายาเป็ น“แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน” ชม ปราสาทเครัคแห่งครูเสด
(KERAK) สร้างในปี ค.ศ. 1142 โดย ผูป้ กครองเมือง PAYEN LE BOUTIELLER ในอดีตเป็ นเมือง
ศูนย์กลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสด และสร้างเพื่อควบคุมเส้นทางทัง้ ทางเหนือและใต้และใช้ในการ
ต่อสูใ้ นสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิมจนกระทังในปี
่
ค.ศ. 1187 ได้ถูกเข้าทําลายโดยนักรบมุสลิม
ภายใต้การนําทัพของ ซาลาดิน (SALADIN) จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่เมืองเพตรา
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
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นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม MOVENPICK NABATIAN CASTLE HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สาม
เช้า

เพตรา – เมืองอาคาบา
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (4) นําท่านชมเมืองเพตรา (ได้รบั การประกาศให้เป็ นมรดก
โลกจากองค์การยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ จากการตัดสิ น
โดยการโหวตจากบุคคลนับล้านทัวโลกในวั
่
นมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07) มหานครสีดอกกุหลาบทีซ่ ่อน
ตัวอยูใ่ นหุบเขาแห่งโมเสส (WADI MUSA) มีประวัตศิ าสตร์อนั
ยาวนานหลายพันปี เคยเป็ นถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยทัง้ ชาวอีโดไมท์ จวบ
จนกระทังถึ
่ งยุครุง่ เรืองเฟื่ องฟูในการเข้ามาครอบครองดินแดนของ
ชาว อาหรับเผ่าเร่รอ่ น นาบาเทียน ในช่วงระหว่าง 100 ปี ก่อน
คริสตกาล – ปี ค.ศ 100 และได้เข้ามาสร้างอาณาจักร, บ้านเมือง
ฯลฯ จนกระทังในปี
่ ค.ศ. 106 นครแห่งนี้ตกอยูภ่ ายใต้การปกครอง
ของอาณาจักรโรมันทีน่ ําโดยกษัตริ ยท์ ราจัน และได้ผนึกเมืองแห่งนี้
ให้เป็ นหนึ่งในอาณาจักรโรมันแห่งแหลมอาระเบียตะวันออก นครเพ
ตราถึงคราวล่มสลายเมือ่ หมดยุคของอาณาจักรโรมันทําให้ชาวเมือง
นัน้ ละทิง้ บ้านเมืองจากกันไปหมดทิง้ ให้เมืองแห่งนี้รกร้างไปพร้อมกับ
การพังทลายของเมือง หลังจากเกิดแผ่นดินไหวหลายครัง้ จนสูญหายนับพันปี จวบจนในปี ค.ศ.
1812 นักสํารวจเส้นทางชาวสวิส นาย โจฮันน์ ลุดวิก เบิรก์ ฮาดท์ ได้คน้ พบนครศิลาแห่งนี้ และนําไป
เขียนในหนังสือชื่อ “TRAVEL IN SYRIA” จนทําให้เริม่ เป็ นทีร่ จู้ กั กันอย่างแพร่หลายจนถึงปั จจุบนั นํา
ท่าน ขีม่ า้ (รวมอยูใ่ นค่าบริการแล้ว และเป็ นธรรมเนียมทีต่ อ้ งมีค่าทิปให้แก่เคนจูงม้าท่านละ 3 USD ต่อ
ท่าน ต่อเทีย่ ว แต่ไม่รวมค่าขีล่ า, ขีอ่ ูฐรถม้าลาก ฯลฯ สนใจ กรุณาติดต่อทีห่ วั หน้าทัวร์) ประมาณ 800
เมตรบนถนนทรายเพื่อตรงเข้าสู่หน้าเมือง พร้อมชมทัศนียภาพรอบข้างทีเ่ ป็ นภูเขาทัง้ สองฝั ง่ นําท่าน
เดินเท้าเข้าสู่ถนนเข้าเมือง SIQ เส้นทางมหัศจรรย์กว่า 1.2 กิโลเมตรทีเ่ กิดจากการแยกตัวของเปลือก
โลกและการซัดเซาะของนํ้าเมือ่ หลายล้านปี ก่อน เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสงู ชันทัง้ 2 ข้าง
คล้ายกับแคนยอน น้อย ๆ และ สิง่ ก่อสร้าง รูปปั ้นแกะสลัก ต่างๆ เช่น รูปปั น้ เทพเจ้าต่างๆ, รูปกอง
คาราวานอูฐ, รูปชาวนาบาเทียน, ท่อส่งลําเลียงนํ้าเข้าสู่เมือง ฯลฯ สุดปลายทางของช่องเขาพบกับ
ความสวยงามของ มหาวิ หารศักดิ์ สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ ( EL-KHAZNEH / TREASURY) สันนิษฐาน
ว่าจะสร้างในราวศตวรรษที1่ -2 โดยผูป้ กครองเมืองในเวลานัน้ เป็ นวิหารทีแ่ กะสลักโดยเจาะเข้าไปใน
ภูเขาสีชมพูทงั ้ ลูก มีความสูง 40 เมตร และมีความกว้าง 28 เมตร วิหารแห่งนี้ออกแบบโดยได้รบั
อิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้าด้วยกัน เช่น อิยปิ ต์, กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบด้วย 3
ห้อง คือ ห้องโถงใหญ่ตรงกลาง และ ห้องเล็กทางด้านซ้ายและขวาเดิมทีถูกเชื่อว่าเป็ นทีเ่ ก็บขุมทรัพย์
สมบัตขิ องฟาโรห์อยิ ปิ ต์ แต่ภายหลังได้มกี ารขุดพบทางเข้าหลุมฝั งศพทีห่ น้าวิหารแห่งนี้ ทําให้นกั
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ประวัตศิ าสตร์และนักโบราณคดีได้ลงความเห็นตรงกันว่า น่าจะสร้างขึน้ เพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองให้กบั
ผูป้ กครองเมือง, ใช้เป็ นสถานทีท่ ําพิธกี รรมทางศาสนา และเป็ นสุสานฝั งศพของผูป้ กครองเมืองและ
เครือญาติ เดิมชมสุสานต่างๆ ของชาวนาบาเทียน, สุสานกษัตริย์ ฯลฯ ชมโรงละครโรมัน (ROMAN
THEATRE) ทีแ่ กะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบทีน่ งเท่
ั ่ ากันและมีความสมดุลย์ได้อย่างน่ าทึง่ สันนิษฐาน
เดิมทีสร้างโดยชาวนาบาเทียน ต่อมาในสมัยทีโ่ รมันเข้ามาปกครอง ได้ต่อเติมและสร้างเพิม่ เติม มีทน่ี งั ่
32 แถว จุผชู้ มได้ประมาณ 3,000
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่ ในเพตรา (5)
อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพความงดงามในนครเพตรา
นําท่านเดินทางสู่เมืองอาควาบา
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
เมืองอาคาบา – ลงเรือทะเลแดง – ทะเลทรายวาดิ รมั
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (7) นําท่านเดินทางสู่ เมืองอาคาบา เมืองท่าและเมืองท่องเทีย่ ว
ตากอากาศทีส่ ําคัญของประเทศจอร์แดน เป็ นเมืองแห่ง เดียวของ
ประเทศจอร์แดนทีถ่ ูกประกาศให้เป็ นเมืองปลอดภาษี มีประชากร
อาศัยราว 70,000 คน นําท่าน ลงเรือ แล่นในทะเลแดง ทะเลทีม่ ี
น่านนํ้าครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ จอร์แดน, อิสราเอล, อิยปิ ต์
และ ซาอุดอิ าระเบีย ให้ท่านได้ดาํ นํ้า ชมความใสของนํ้าทะเล,
ปะการัง, ปลาทะเลหลากชนิด, เม่นทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ ทะเล
แดงเป็ นทะเลแห่งประวัตสิ าสตร์ ทีไ่ ด้มกี ารกล่าวขานในพระคัมภีรข์ องศาสนา คริสต์ว่า ทะเลแห่งนี้เป็ น
สถานทีโ่ มเสสได้ทาํ อัศจรรย์โดยการชูไม้เท้าแหวกทะเลแดงเป็ นทางเดินพาชาวอิสราเอล หนีให้รอดพ้น
จากการตามล่าของทหารอิยปิ ต์เพื่อจับไปเป็ นทาสของอียปิ ต์ และจุดมุ่งหมายเพื่อเดินทางไปสู่แผ่นดิน
แห่งพันธสัญญาทีพ่ ระเป็ นเจ้าทรงมอบให้กบั ชาวอิสราเอล คือ กรุง
เยรูซาเลมปั จจุบนั
รับประทานอาหารกลางวันบาบีควิ บนเรือ พร้อมชมทัศนียภาพ
และบรรยากาศของทะเลแดง (8)
นําท่านเดินทางสู่ทะเลทรายวาดิ รมั (WADI RUM) ทะเลทราย
แห่งนี้ในอดีตเป็ นเส้นทางคาราวานจากประเทศ
ซาอุดอิ ารเบีย
เดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน์ (เคยเป็ นทีอ่ ยูอ่ าศัยของ
ชาวนาบาเทียนก่อนทีจ่ ะย้ายถิน่ ฐานไปสร้างอาณาจักรอันยิง่ ใหญที่
เมืองเพตร้า) ในศึกสงครามอาหรับรีโวลท์ระหว่างปี ค.ศ. 19161918
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ทะเลทราย แห่งนี้ได้ถูกใช้เป็ นฐานบัญชาการในการรบของนายทหารชาวอังกฤษทีอลี อว์เรนซ์ และ
เจ้าชายไฟซาล ผูน้ ําแห่ง ชาวอาหรับร่วมรบกันขับไล่พวกออตโตมันทีเ่ ข้ามารุกรานเพื่อครอบครอง
ดินแดน และต่อมายังได้ถูกใช้เป็ นสถานทีจ่ ริงในการถ่ายทําภาพยนต์ฮอลลีวดู อันยิง่ ใหญ่ในอดีตเรือ่ ง
“LAWRENCE OF ARABIA”
นําท่านนังรถกระบะเปิ
่
ดหลังคารับบรรยาอากาศท่องทะเลทรายทีถ่ ูกกล่าวขานว่าสวยงามทีส่ ุดแห่งหนี่ง
ของโลกด้วยเม็ดทรายละเอียดสีสม้ อมแดงอันเงียบสงบทีก่ ว้างใหญ่ไพศาล(สีของเม็ดทรายนัน้
ปรับเปลีย่ นไปตามแสงของ ดวงอาทิตย์)
นําท่านท่องทะเลทรายต่อไปยังภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนแกะสลักก่อน ประวัตศิ าสตร์ ทีเ่ ป็ นภาพ
แกะสลักของชาวนาบาเทียนทีแ่ สดงถึงเรือ่ งราวในชีวติ ประจําวันต่างๆ และรูปภาพต่าง ๆ ผ่านชมเต็นท์
ชาวเบดูอนิ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นทะเลทราย เลีย้ งแพะเป็ นอาชีพ ฯลฯ
(เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นการให้ทปิ ท่านละ 2 USD แก่คนขับรถ
รับประทานอาหารมือ้ คํ่ากลางทะเลทรายในแคมป์ ของชาวเบดูอนิ (9)
นาท่านเข้าทีพ่ กั นอนดูดาว กลางทะเลทรายวาดิรมั RAHAYED CAMP หรือ เทียบเท่า
วาดิ รมั – เดดซี
รับประทานอาหารเช้า ณ แคมป์ เบดูอนิ (10) จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเดดซี เป็ นจุดทีต่ ่าํ ที
สุดในโลก มีความตํ่ากว่าระดับนํ้าทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มทีส่ ุดในโลก มีความเค็มมากกว่า
20% ของนํ้าทะเลทัวไป
่ ทําให้ไม่มสี งิ่ มีชวี ติ ใดเลยอาศัยอยูไ่ ด้ในท้องทะเลแห่งนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่ (11)
นําท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรม และเพลิดเพลินกับการลอยตัวในเดดซี เพื่อสุขภาพผิวพรรณที่ด ี
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)
นาท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม MOVENPICK HOTGEL ระดับ 5 ดาว
เดดซี - อัมมาน
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (13) ให้ท่านได้อสิ ระในการลอยตัว และ บํารุงผิว ในทะเลเดดซี
ให้ท่านได้อสิ ระในการลอยตัว และ บํารุงผิว ในทะเลเดดซี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท้องถิน่ (14 )
นําท่านออกเดินทางสู่เมืองอัมมาน ชมเมืองหลวงอัมมาน ตัง้ อยูบ่ นภูเขาทัง้ 7 ลูก และมีประวัตศิ าสตร์
เก่าแก่ยาวนานกว่า 6,000 ปี ขึน้ ชม ป้ อมปราการ แห่งกรุงอัมมาน (CITDAEL) ถูกสร้างขึน้ เพื่อเป็ น
จุดสังเกตเหตุบา้ น การเมืองต่าง ๆรอบเมือง เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวทีส่ วยทีส่ ุดของเมืองแห่งนี้
โดยมีฉากหลังเป็ น โรงละครโรมัน ทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในประเทศจอร์แดน จุผชู้ มได้ 6,000 คน และ
ตึกรามบ้านช่องทีต่ งั ้ อยูบ่ นภูเขาสูง อันแปลกตายิง่ นัก ชม วิ หารเฮอร์คิวลิ ส ทีส่ นั นิษฐานว่าน่ าจะถูก
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สร้างขึน้ ระหว่างปี ค.ศ. 161–180 ในสมัยโรมัน พระราชวังเก่าอุมมายาด สร้างขึน้ ในประมาณปี
ค.ศ. 720 โดยผูน้ ําชาวมุสลิม ได้เข้ามาปกครองประเทศจอร์แดน ภายในประกอบไปด้วยห้องทํางาน,
ห้องรับแขก ฯลฯ ผ่านชม พระราชวังของพระมหากษัตริ ยอ์ บั ดุลลาห์ที่สอง (RAGHADAN
PALACE) ทีต่ งั ้ อยูบ่ นภูเขามีทาํ เลทีส่ วยงามมากทีส่ ุดในกรุงอัมมาน และมีทหารคอยเฝ้ าดูแลตรวจตรา
อย่างเข้มงวด
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (15)
นาท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม KEMPINSKI HOTEL ระดับ 5 ดาว
อัมมาน – อัจลุน – เจอราช – ช้อปปิ้ ง – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (16) นําท่านเดินทางสู่เมืองอัจลุน อยูท่ างด้านเหนือของเมือง
เจอราชไปเล็กน้อย เมืองทีต่ งั ้ อยูบ่ นภูเขาสูงทีห่ อ้ มล้อมไปด้วยป่ าต้นสน และต้นมะกอกชมปราสาทแห่ ง
เมืองอัจลุน ถูกสร้างโดยพวกนักรบมุสลิม ในปี ค.ศ. 1184-1185 ใช้เป็ นป้ อมทหารในการต่อสูร้ บกับ
พวกนักรบครูเสด และในปี ค.ศ. 1260 และถูกเข้าทําลายโดยกองทัพมองโกล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (17 ) ภายในเมืองเจอราช
ชม นครเจอราช (JERASH) หรือ “เมืองพันเสา”เป็ น
อดีต 1 ใน 10 หัว เมืองเอกตะวันออกอันยิง่ ใหญ่ของ
อาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่าเมืองนี้น่าจะถูกสร้างในราว
200 – 100 ปี ก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งนี้ช่อื
ว่า ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งนี้ได้ถูกทําลายโดย
แผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่ และถูกทรายฝั งกลบจนสูญหายไป
เป็ นนับพันปี ชม ซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน และ สนามแข่งม้าฮิ ปโปโดรม นําท่านเดินเข้าประตู
ทางทิศใต้ ชม โอวัลพลาซ่ า สถานทีช่ ุมนุ ม พบปะ สังสรรค์ของชาวเมืองในยุคก่อน, วิหารเทพซูส ,
โรงละครทางทิศใต้ (สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผชู้ มได้ถงึ 3,000 คน) ด้วยความสามารถทางสถาปั ตย์
ทีส่ ร้างให้มจี ุดสะท้อนเสียงตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกับความอัศจรรย์ เพียงพูดเบาๆ ก็จะมีเสียง
สะท้อนก้องเข้ามาในหูของเรา ชม วิ หารเทพีอาร์เทมิ ส เป็ นเทพีประจําเมืองเจอราช สร้างในราวปี
ค.ศ. 150 สร้างขึน้ พื่อใช้เป็ นสถานทีส่ ําหรับทําพิธบี วงสรวง และบูชายัญต่อเทพีองค์น้ี แบ่งเป็ น 3 ชัน้
คือ ชัน้ นอก ชัน้ กลาง ชัน้ ในนําท่านเดินเข้าสู่ ถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักทีใ่ ช้
เข้า – ออกเมือง บนถนนนัน้ ยังมีรว้ิ รอยทางของล้อรถม้า, ฝาท่อระบายนํ้า, ซุม้ โคมไฟ, บ่อนํ้าดื่มของ
ม้า ชม น้าพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สร้างในราวปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทศิ แด่เทพธิดาแห่งขุนเขา
ซึง่ เป็ นทีน่ บั ถือของชาวเมืองแห่งนี้ มีทพ่ี ่นนํ้าเป็ นรูปหัวสิงโตทัง้ เจ็ด และตกแต่งด้วยเทพต่างๆ ประจํา
ซุม้ ด้านบนของนํ้าพุ ฯลฯ
จากนัน้ เดินทางกลับกรุงอัมมาน ให้ท่านได้อสิ ระกับการเลือกซือ้ ของฝากาทีร่ ะลึกในห้างสรรพสินค้า
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ท้องถิน่
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (18)
จากนัน้ นําท่านสู่ สนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย

วันที่แปด
03.10 น
15.35 น.

กรุงเทพฯ (Bangkok)
ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ด้วยสายการบิน โรยัลจอร์แดนเนี่ยน เทีย่ วบินที่ RJ 180 0310 1535
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมกิ รุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
************************************************
หมายเหตุ : กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะยึดถือความ
ปลอดภัยเป็ นหลัก

U

อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน)
วันเดิ นทาง

มีนาคม – ตุลาคม 2561
ผูใ้ หญ่

23-30 มีนาคม 2561
21-28 เมษายน 2561
28 เมษายน -5 พฤษภาคม 2561
22-29 กันยายน 2561
19-26 ตุลาคม 2561

76,900
76,900
76,900
76,900
76,900

เด็กอายุตงั ้ แต่ 3-11 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริ ม
73,500
73,500
73,500
73,500
76,900

อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับ โดยสายการแห่งชาติ โรยัลจอร์แดนเนียล ชัน้ ประหยัด
2.
ค่าโรงแรมตามทีร่ ะบุในรายการจํานวน 5 คืน
3.
ค่าอาหารทุกมือ้ ทีร่ ะบุในรายการ
4.
ค่ารถนําเทีย่ วตามรายการ
5.
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
6.
ค่าขีม่ า้ ทีเ่ มืองเพตรา และค่านังรถเที
่
ย่ วทะเลทรายวาดิรมั (ยกเว้นค่าทิป)
7.
ค่าวีซ่าประเทศจอร์แดน (ไม่เสียค่าวีซ่าในกรณีเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ >มากกว่า 7 ท่านขึน้ ไป)
8.
ค่าบริการนําทัวร์โดยมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย
9.
ค่าประกันภัยอุบตั ิ เหตุเดิ นทางวงเงิ น 1 ล้านบาท
*** ทัง้ นี้ยอ่ มขึน้ อยูใ่ นข้อจํากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันภัย ***
U

พักเดี่ยวเพิ่ ม

10,500
10,500
10,500
10,500
10,500
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อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% ฯลฯ
2.
ค่าเช่าผ้าเช็ดตัวและค่าเช่าตูล้ อ็ คเกอร์ ทีโ่ รงแรม เดดซี
3.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มสังพิ
่ เศษ นอกเหนือรายการ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิ
บาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯ
4.
ค่าขีล่ า, ขีอ่ ูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ
5.
ค่าทิปม้าทีเ่ มืองเพตรา ท่านละ 3 USD / เทีย่ ว
6.
ค่าทิปคนขับรถทีท่ ะเลทรายวาดิรมั ท่านละ 2 USD
7.
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย มัคุเทศน์ทอ้ งถิน่ และ พนักงานขับรถในประเทศจอร์แดน รวม 54 USD/ท่าน หรือ
2,000 บาท

เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 30,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 45 วัน
3.
หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ต้องชําระราคาทัวร์ทงั ้ หมด
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
ยกเลิก 45 วัน (สงกรานต์-ปี ใหม่ 60 วัน)ก่อนการเดินทางไม่เก็บค่าใช้จา่ ย (หากไม่ได้มกี ารยื่นวีซ่าล่วงหน้า)
2.
ยกเลิก 30-44 วัน (สงกรานต์-ปี ใหม่ 45-59 วัน) ก่อนการเดินทางหักค่ามัดจํา 50,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
3.
ยกเลิก 26-30 วัน (สงกรานต์-ปี ใหม่ 41-44 วัน) ก่อนการเดินทางหัก 50 % ของราคาทัวร์ + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
4.
ยกเลิก 1- 25 วัน (สงกรานต์-ปี ใหม่ 40 วัน) ก่อนการเดินทางบริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าทัวร์เต็มจํานวน
100%
***ผูเ้ ดินทางทีไ่ ม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จา่ ย 100% ***
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาํ การยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการนํ าเล่ม
พาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์กต็ าม***
หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทม่ี ผี เู้ ดินทาง ตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู้ ดินทาง
ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
2. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายการ หรือเปลีย่ นแปลงราคาได้ตามความจําเป็ นและเหมาะสม ทัง้ นี้
ขึน้ อยู่กบั สภาวะของสายการบิน, โรงแรมที่พกั , ภูมอิ ากาศ, ภัยธรรมชาติ, การก่อการร้าย, การนัดหยุดงาน
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3.

4.
5.

6.

7.
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ฯลฯ
เมื่อเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้ ในกรณีท่สี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้
เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
ในกรณี ท่ีท่ า นจะใช้ห นั ง สือ เดิน ทางราชการ (เล่ ม สีน้ํ า เงิน ) เดิน ทางกับ คณะ บริษัท ฯ สงวนสิท ธิท์ ่ีจ ะไม่
รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้
หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตฯเพื่อให้อยูใ่ น
ดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรือ่ งวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนาม
ของบริษทั ฯ เมือ่ ท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
หากสายการบินมีการยกเลิกเทีย่ วบินหรือหากมีเหตุการณ์ประการใดทีเ่ กิดขึน้ จากสายการบินทางบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ีเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์หน้างานทีเ่ กิดขึน้
จริง
**หมายเหตุ ** กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะยึดถือ
ความปลอดภัยเป็ นหลัก และรายการ-ราคาทัวร์ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึน้ อยูก่ บั สายการ
บินโดยจะยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ”
**************************************
 เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
 หากลูกค้าท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุ มตั ิ ลูกค้าต้องชําระค่ามัดจํา 10,000 บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ ถาน
ฑูตฯ เรียกเก็บ
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหน้าทีเ่ หลือไว้ประทับตราไม่
น้อยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม **
**ในกรณีทผ่ี โู้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทีเ่ กีย่ วข้องกับวันเดินทางทีท่ ่านได้
ทําการจองไว้กบั ทางบริษทั ฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าทีท่ ราบ ก่อนการช าระเงินค่าตั ๋วดังกล่าว ถ้าเกิด
ข้อผิดพลาด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี**

