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ชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์ แห่งเซนต์จอร์จ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 600
เมาท์เนโบ ดิ นแดนศักดิ์ สิทธิ์ ที่ตั้งอยู่บนเขาเชื่อว่าเป็ นที่ฝังศพของโมเสส
ชม ปราสาทเครัคแห่งครูเสด ที่สร้างอยู่บนยอดเขา ในปี ค.ศ.1142
ล่องเรือท้องกระจก ชมความใสของน้าทะเล ที่ ทะเลแดง
ท่องทะเลทรายโดยรถ 4WD ตะลุยทะเลทรายวาดิรัม
เมืองเพตร้า มรดกโลกปี ค.ศ.1985 และ 1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ ของโลกใหม่
ชมซุ้มประตูกษัตรย์ เฮเดรียนและสนามแข่งม้าฮิ ปโปโดรม , วิหารเทพซีอุส
สนุกสนานกับกิจกรรมทะเสสาบเดดซี ตั้งอยู่บนพรมแดนอิ สราเอล-จอร์แดน
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กำหนดกำรเดิ นทำง
ตุลำคม – ธันวำคม 2562
วันแรก กรุงเทพฯ
(ไทย)
22.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว
T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
วันที่สอง ดูไบ – จอร์แดน – มำดำบำ – โบสถ์กรีกออโธดอกซ์ – เมำท์เนโบ – เมืองเครัค – เมืองอควำบำ
(ยูเออี – จอร์แดน)
02.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385
(บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ งบิน)
06.00 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
08.00 น. เดินทางสู่เมืองอัมมำน ประเทศจอร์แดน โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เทีย่ วบินที่ EK901 (บริการอาหารและ
เครือ่ งดืม่ บนเครือ่ งบิน)
09.40 น. เดินทางถึง สนำมบิ น QUEEN ALIA กรุงอัมมำน ประเทศจอร์แดน หลังผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองและ
สัมภาระแล้ว....นาท่านเดินทาง สู่เมืองมำดำบำ หรือ เมืองแห่งโมเสก เป็ นเมืองท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
แห่งหนึ่งของประเทศจอร์แดน เป็ นเมืองที่มปี ระวัตศิ าสตร์ยาวนานถึง4,500ปี ...นาท่านเข้าชม โบสถ์กรีกออโธดอกซ์ แห่ ง เซนต์จ อร์จ สร้างขึ้น ในปี ค.ศ.600 ชมภาพแผนที่ดิน แดนศักดิสิท ธิ ์ แห่ง เยรูซ าเลม
ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆประมาณ 2.3 ล้านชิ้นแสดงถึงพืน้ ที่ดนิ แดนศักดิสิ์ ทธิต่์ างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียน, เยรูซาเลม, แม่น้ า จอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียปิ ต์ ฯลฯ....จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่
เมำท์เนโบ ดินแดนศักดิสิ์ ทธิที์ ่ตงั ้ อยู่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่าน่ าจะเป็ นบริเวณที่เสียชีวติ และฝั งศพของโมเสส
ผูน้ าชาวยิวส์ ทีเ่ ดินทางจากอียปิ ต์มายังเยรูซาเลม...ชมพิพธิ ภัณฑ์ซง่ึ ภายในเก็บสิง่ ของต่างๆทีข่ ดุ พบภายใน
บริเวณนี้ พร้อมทัง้ มีภาพถ่ายต่างๆภาพถ่ายทีส่ าคัญคือภาพทีโ่ ป๊ บ จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญทีน่ ่ีและ
ได้ประกาศให้เป็ นดินแดนศักดิสิ์ ทธิ ์ ในปี ค.ศ.2000 ชม อนุสรณ์ ไม้เท้ำศักดิ์ สิทธ์แห่งโมเสส ออกแบบเป็ น
ลักษณะเป็ นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอุทศิ เป็ นสัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู....จากนัน้ ให้ท่านได้
ถ่ายรูป ณ จุดชมวิว ท่านสามารถมองเห็น แม่น้ าจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล
ได้จากจุดนี้อย่างชัดเจนในวันที่
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย
นาทางเดินทางสูน่ า เมืองเครัค ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นทีร่ าบสูงขนาดใหญ่ ชมทิวทัศน์อนั งดงามของหุบเขาทัง้ สองข้าง
ทางจนได้ฉายาเป็ น แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน ชม ปรำสำทเครัคแห่งครูเสด ทีส่ ร้างอยู่บนยอดเขา
ในปี ค.ศ.1142 โดยกองทัพจากฝัง่ ยุโรปในอดีตเป็ นเมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสด และสร้างเพือ่
ควบคุมเส้นทางทัง้ ทางเหนือและใต้ และใช้ในการต่อสูใ้ นสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิมจนกระทังในปี
่ ค.ศ.
1189 ได้ถูกเข้ายึดครองโดยนักรบมุสลิม....นาท่านเดินทางสู่ เมืองอควำบำ เมืองท่าและเมืองท่องเทีย่ วตาก
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อากาศทีส่ าคัญของประเทศจอร์แดนเป็ นเมืองแห่งเดียวของประเทศจอร์แดนทีถ่ ูกประกาศให้เป็ นเมืองปลอด
ภาษี มีประชากรอาศัยราว 70,000 คน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (2)
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั ณ Golden Tulip Hotel ระดับเดียวกัน

วันที่สำม เมืองอควำบำ - เรือท้องกระจก – ทะเลทรำยวำดิ รมั – น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ – ภูเขำคำซำรี
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า

(จอร์แดน)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)...เดินทางสู่ท่าเรือบริเวณริม่ ฝั ง่ อ่ำวอควำบำ ซึง่ เป็ น
ทางออกสูท่ ะเลแดงทีม่ ช่ี อ่ื เสียง ทะเลแดงเป็ นทะเลแห่งประวัตสิ าสตร์ ทีไ่ ด้มกี ารกล่าวขานในพระคัมภีรข์ อง
ศาสนาคริสต์ว่าทะเลแห่งนี้เป็ นสถานทีโ่ มเสสได้ทาอัศจรรย์โดยการชูไม้เท้าแหวกทะเลแดงเป็ นทางเดินพา
ชาวอิสราเอลหนีให้รอดพ้นจากการตามล่าของทหารอิยปิ ต์เพือ่ จับไปเป็ นทาสของอียปิ ต์ และจุดมุง่ หมายเพือ่
เดินทางไปสูแ่ ผ่นดินแห่งพันธสัญญาทีพ่ ระเป็ นเจ้าทรงมอบให้กบั ชาวอิสราเอล นัน่ คือก็คอื กรุงเยรูซาเลมใน
ปั จ จุบนั ทะเลแดงมีน่านน้ าครอบคลุ มถึง 4 ประเทศ คือ ประเทศจอร์แดน, อิสราเอล, อิย ิป ต์และ
ซาอุดอิ าระเบีย นาท่าน ล่องเรือท้องกระจก ชมความใสของน้ าทะเล, ปะการัง, ปลาทะเลหลากชนิด, เม่น
ทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯชมทัศนียภาพ และบรรยากาศของทะเลแดง
รับประทานอาหารกลางวันแบบบาร์บคี วิ BBQ บุฟเฟต์บนเรือ (4)
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลทรำยวำดิ รมั ทะเลทรายแห่งนี้
ในอดีตเป็ นเส้นทางคาราวาน จากประเทศซาอุฯเดินทาง
ไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน์ (เคยเป็ นที่อยู่อาศัย
ของชาวนาบาเที ย นก่ อ นที่ จ ะย้ า ยถิ่ น ฐานไปสร้ า ง
อาณาจักรอันยิง่ ใหญ่ทเ่ี มืองเพตร้า ในศึกสงครามอาหรับ
รีโวลท์ระหว่างปี ค.ศ.1916–1918 ทะเลทรายแห่งนี้ได้ถูก
ใช้เป็ นฐานบัญชาการในการรบของนายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอว์เรนซ์และเจ้าชายไฟซาลผูน้ าแห่งชาว
อาหรับร่วมรบกันขับไล่พวกออตโตมันที่เข้ามารุกรานเพื่อ ครอบครองดินแดนและต่ อมายังได้ถูกใช้เป็ น
สถานทีจ่ ริงในการถ่ายทาภาพยนต์ฮอลลีวูดอันยิง่ ใหญ่ในอดีตเรือ่ ง LAWRENCE OF ARABIAพาชม น้ำพุ
แห่งลอว์เรนซ์ ซึ่งเป็ นสถานที่อดีตนายทหาร ทีอี ลอว์เรนซ์ ทหารชาวอังกฤษใช้เป็ นสถานที่พ ักและคิด
แผนการต่อสูก้ บั ออตโตมัน....นาท่านท่องทะเลทรายโดยรถ 4WD ตะลุยทะเลทรำย ต่อไปยัง ภูเขำคำซำรี
ชมภาพเขียนก่อนประวัตศิ าสตร์ ทีเ่ ป็ นภาพแกะสลักของชาวนาบาเทียน ทีแ่ สดงถึงเรื่องราวในชีวติ ประจา
วัน และรูปภาพต่างๆ ผ่านชมเต้นท์ชาวเบดูอนิ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นทะเลทรายเลีย้ งแพะเป็ นอาชีพ ฯลฯ
รับประทานอาหารค่า แบบพืน้ เมืองบุฟเฟต์สไตล์ชำวเบดูอิน (5)...ถึงเวลาอันสมควรนาท่านเดินทางโดย
รถโค้ชไปยัง เมืองเพตรำ
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั ณ Panorama Hotel หรือระดับเดียวกัน
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เมืองเพตรำ – มหำวิ หำรศักดิ์ สิทธิ์ เอล คำซเนท์ – กรุงอัมมำน
(จอร์แดน)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)...นาท่านชม เมืองเพตร้ำ (ได้รบั การประกาศให้เป็ น
มรดกโลกจากองค์การยูเนสโกปี ค .ศ.1985 และ 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ จากการตัดสินโดย
การโหวตจากบุคคลนับล้านทัวโลกในวั
่
นมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07 ..มหานครสีดอกกุหลาบทีซ่ ่อนตัวอยู่ในหุบ
เขาแห่งโมเสส (WADI MUSA) มีประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานหลายพันปี เคยเป็ นถิน่ ทีอ่ ยู่อาศัยทัง้ ชาวอีโดไมท์
จวบจนกระทังถึ
่ งยุครุ่งเรืองเฟื่ องฟู ในการเข้ามาครอบครองดินแดนของชาวอาหรับเผ่าเร่ร่อน นาบาเทียน
ในช่วงระหว่าง 100 ปี ก่อนคริสตกาล – ปี ค.ศ100 และได้เข้ามาสร้างอาณาจักร, บ้านเมือง ฯลฯ จนกระทัง่
ในปี ค.ศ.106 นครแห่งนี้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันทีน่ าโดยกษัต ริยท์ ราจัน และได้ผนึก
เมืองแห่งนี้ให้เป็ นหนึ่งในอาณาจักรโรมันแห่งแหลมอาระบีตะวันออก นครเพตร้าถึงคราวล่มสลายเมื่อหมด
ยุคของอาณาจักรโรมันทาให้ชาวเมืองนัน้ ละทิ้งบ้านเมืองจากกันไปหมดทิ้งให้เมืองแห่งนี้รกร้างไปพร้อมกับ
การพังทลายของเมือง หลังจากเกิดแผ่นดินไหวหลายครัง้ จนสูญหายนับพันปี จวบจนในปี ค.ศ.1812 นัก
สารวจเส้นทางชาวสวิส นาย โจฮันน์ ลุดวิก เบิรก์ ฮาดท์ ได้คน้ พบนครศิลาแห่งนี้ และนาไปเขียนในหนังสือ
ชื่อ TRAVEL IN SYRIA จนทาให้เริม่ เป็ นทีร่ จู้ กั กันอย่างแพร่หลายจนถึงปั จจุบนั ...นาท่าน ขี่ม้ำ ประมาณ
800 เมตรบนถนนทรายเพื่อตรงเข้าสู่หน้าเมือง พร้อมชมทัศนียภาพรอบข้างทีเ่ ป็ นภูเขาทัง้ สองฝั ง่ (ค่าขีม่ า้
รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว และเป็ นธรรมเนียมทีต่ อ้ งมีค่าทิปให้แก่เคนจูงม้าท่านละ 5 USD ต่อท่าน ต่อเทีย่ ว
แต่ ไ ม่รวมค่า ขี่ล า, ขี่อู ฐรถม้าลาก ฯลฯ หากสนในกรุณ า
ติดต่อทีห่ วั หน้าทัวร์)...จากนัน้ นาท่านเดินเท้าเข้าสู่ถนนเข้า
เมือง SIQ เส้นทางมหัศจรรย์กว่า 1.5 กิโลเมตรที่เกิดจาก
การแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน้ าเมือ่ หลาย
ล้านปี ก่อน เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชันทัง้
2 ข้า งคล้า ยกับ แคนยอน น้ อ ยๆและ สิ่ง ก่ อ สร้า ง รูป ปั ้น
แกะสลัก ต่างๆ เช่น รูปปั น้ เทพเจ้าต่างๆ, รูปกองคาราวาน
อูฐ, รูปชาวนาบาเทียน, ท่อส่งลาเลียงน้ าเข้าสู่เมือง ฯลฯ สุดปลายทางของช่องเขาพบกับความสวยงาม
ของ มหำวิ หำรศักดิ์ สิ ทธิ์ เอล-คำซเนท์ ( EL-KHAZNEH / TREASURY) สันนิษฐานว่าจะสร้างในราว
ศตวรรษที่1-2 โดยผู้ปกครองเมืองในเวลานัน้ เป็ นวิหารที่แกะสลักโดยเจาะเข้าไปในภูเขาสีชมพูทงั ้ ลูก มี
ความสูง 40 เมตร และมีความกว้าง 28 เมตร วิหารแห่งนี้ออกแบบโดยได้รบั อิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้า
ด้วยกัน เช่น อิยปิ ต์, กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบด้วย 3 ห้อง คือ ห้องโถงใหญ่ตรงกลาง และ
ห้องเล็กทางด้านซ้ายและขวาเดิมทีถูกเชื่อว่าเป็ นที่เก็บขุมทรัพย์สมบัตขิ องฟาโรห์อยิ ปิ ต์ แต่ภายหลังได้มี
การขุดพบทางเข้าหลุมฝั งศพที่หน้าวิหารแห่งนี้ ทาให้นักประวัตศิ าสตร์และนักโบราณคดีได้ลงความเห็น
ตรงกันว่า น่าจะสร้างขึน้ เพือ่ เป็ นการเฉลิมฉลองให้กบั ผูป้ กครองเมือง, ใช้เป็ นสถานทีท่ าพิธกี รรมทางศาสนา
และเป็ นสุสานฝั งศพของผู้ปกครองเมือ งและเครือ ญาติ เดิม ชมสุสานต่างๆ ของชาวนาบาเทีย น, สุสาน
กษัตริย์ ฯลฯ
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
อิสระให้ท่านเก็บภาพแห่งความประทับโดยรอบ นครเพตรำ หรือเดินเข้าไปท้ายเมืองเพตรา โดยเดินขึน้ บัน
ใดหิน ประมาณ 800 ขัน้ ขึน้ สู่ MONASTERY PETRA อารามหรือทีป่ ระชุมลับของกษัตร์ยหรือผูน้ าเมืองใน
สมัยก่อน ถึงเวลาอันสมควร....นาท่านเดินทางสู่ กรุงอัมมำน ซึ่งเป็ นเมืองหลวงของประเทศจอร์แดนที่
ตัง้ อยูบ่ นยอดเขาทัง้ 7 ลูก และมีประวัตศิ าสตร์มากกว่า 6,000 ปี
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (8)
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั ณ Sparr Hotel หรือระดับเดียวกัน
นครเจอรำช – ซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียนและสนำมแข่งม้ำฮิ ปโปโดรม – โอวำฟอรัม่ – วิ หำรเทพีอำร์
เทมิ ส – ถนนคำร์โด – น้ำพุใจกลำงเมือง – ทะเลเดดซี
(จอร์แดน)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(9)....นาท่าน
เดินทางไปยัง นครเจอรำช หรือ เมืองพันเสำ เป็ นอดีต 1 ใน
10 หัว เมือ งเอกตะวัน ออกอั น ยิ่ง ใหญ่ ข องอาณาจัก รโรมัน
สัน นิ ษ ฐานว่า เมือ งนี้ น่ า จะถู ก สร้า งในราว 200 – 100 ปี ก่ อ น
คริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งนี้ชอ่ื ว่า ในปี ค.ศ. 749 นครแห่ง
นี้ไ ด้ถูกแผ่น ดิน ไหวครัง้ ใหญ่ท าลาย และถูกฝั งกลบโดยทราย
หลังจากนัน้ ก็ได้สญ
ู หายไปเป็ นนับพันปี ชม ซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียนและสนำมแข่งม้ำฮิ ปโปโดรม นา
ท่านเดินเข้าประตูทางทิศใต้ ชม โอวำฟอรัม่ สถานทีช่ ุมนุ มพบปะ สังสรรค์ของชาวเมืองวิ หำรเทพซีอสุ โรง
ละครทางทิศใต้ สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผชู้ มได้ถงึ 3,000 คน มีจุดเสียงสะท้อนตรงกลางโรงละคร เชิญ
ทดสอบกับความอัศจรรย์เพียงพูดเบาๆ ก็จะมีเสียงสะท้อนก้องเข้ามาในหูของเราชม วิ หำรเทพีอำร์เทมิ ส
เป็ นเทพีประจาเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างขึน้ พือ่ ใช้เ ป็ นสถานทีส่ าหรับทาพิธบี วงสรวง และ
บูชายัญต่อเทพีองค์น้ี แบ่งเป็ น 3 ชัน้ คือ ชัน้ นอก ชัน้ กลาง ชัน้ ในนาท่านเดินเข้าสู่ ถนนคำร์โด หรือ ถนน
โคลอนเนด ถนนสายหลักทีใ่ ช้เข้า-ออกเมืองแห่งนี้บนถนนนัน้ ยังมีรว้ิ รอยทางของล้อรถม้า ฝาท่อระบายน้ า
ซุม้ โคมไฟ บ่อน้ าดื่มของม้าชม น้ำพุใจกลำงเมือง (NYMPHAEUM) สร้างในราวปี ค.ศ. 191 เพือ่ อุทศิ แด่
เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็ นที่นับถือของชาวเมืองแห่งนี้ มีท่พี ่นน้ าเป็ นรูปหัวสิงโตทัง้ เจ็ด และตกแต่งด้วย
เทพต่างๆ ประจาซุม้ ด้านบนของน้ าพุ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
น าท่ านเดิน ทางสู่โ รงแรมที่พกั ซึ่งอยู่บริเวณริม ทะเลสาบเดดซี
เพือ่ เช็คอินและเก็บสัมภาระ จากนัน้ สนุกสนำนกับกิ จกรรมใน
ทะเสสำบเดดซี ทะเลสาบทีต่ งั ้ อยู่บนพรมแดนระหว่างอิสราเอล
และจอร์แ ดนเกิด จากน้ า ที่ ไ หลมาจากล าธารในจอร์แ ดน มี
ส่ว นผสมของโซเดียมและแมกนีเซียม ทาปฏิกิรยิ ากั บน้ าพุร้อนที่อ ยู่ด้านล่ างทะเลสาบ โดยมีความเค็ม
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มากกว่าทะเลอื่นถึง 4 เท่า มีความยาว 76 กิโลเมตร กว้างถึง 18 กิโลเมตร มีจุดลึกทีส่ ุดคือ 400 เมตร และ
อยูต่ ่ากว่าระดับน้าทะเล 417.5 เมตร นับเป็ นพืน้ ทีท่ อ่ี ยูต่ ่ากว่าระดับน้ าทะเลมากทีส่ ุดในโลก น้าในทะเลเดดซี
มีความหนาแน่นมาก มีเกลือละลายในน้าถึง 25% จึงทาให้วตั ถุลอยเหนือน้ า แม้แต่คนว่ายน้าไม่เป็ นก็ทะเล
เดดซีทถ่ี ูกบันทึกลงในหนังสือกินเนสส์ว่า เป็ นจุดทีต่ ่ าทีส่ ุดในโลก และ มีความเค็มทีส่ ุดในโลกมากกว่า 20
เปอร์เซ็นต์ของน้ า ทะเลทัวไป
่ ทาให้ไม่มสี งิ่ มีชวี ติ ใดเลยอาศัยอยูไ่ ด้ในท้องทะเลแห่งนี้ เชิญท่านอิสระในการ
ลงเล่นน้ าทะเลและพิสจู น์ความจริงว่าท่านลอยตัวได้จริงหรือไม่ (การลงเล่นน้ าในทะเลนัน้ มีวธิ ขี นั ้ ตอนการลง
เล่น และข้อควรระวังต่างๆ ควรฟั งคาแนะนาจากมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (11)
นาท่านเข้าทีพ่ กั ณ Grand East Hotel หรือระดับเดียวกัน
กรุงอัมมำน – โรงละครโรมัน – ป้ อมปรำกำรแห่งกรุงอัมมำน – วิ หำรเฮอร์คิวลิ ส – ช้อปปิ้ ง CITY
MALL
(จอร์แดน – ยูเออี)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)....หลังจากนัน้ ให้ท่านได้อสิ ระลงแช่น้ าในทะเลสาบ
เดดซี หรือ จะเลือกใช้บริการสระว่ายน้ าของโรงแรม หรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทท่ี าจากเดดซีเช่น โคลน พอก
ตัว พอกหน้า สบู่ และสินค้าอื่นทีท่ าจากเดดซีอกี มากมายตามอัธยาศัย ถึงเงลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่
กรุงอัมมำน เมืองหลวงของจอร์แดน ถือเป็ นเมืองทีม่ ผี คู้ นอาศัยอยูม่ าตัง้ แต่อดีตจนถึง ปั จจุบนั และมีความ
เก่าแก่ท่สี ุดเมืองหนึ่งของโลก นาท่านชม เมืองหลวงที่ตงั ้ อยู่บนภูเขา 7 ลูก และมีประวัตศิ าสตร์ยาวนาน
มากกว่า 6,000 ปี ผ่านชมย่าน เมืองเก่า, เมืองใหม่, ย่านธุรกิจ, ตลาดใจกลางเมือง, ย่านคนรวย ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13)
ชม ป้ อมปรำกำรแห่งกรุงอัมมำน หรือ AMMAN CITADEL ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็ นจุดสังเกตเหตุบ้าน
การเมืองต่างๆรอบเมือง อิสระทุกท่านชมบรรยากาศและถ่ายรูป มีจุดถ่ายรูปทีส่ วยโดยมีฉากหลังเป็ น โรง
ละครโรมัน ทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในจอร์แดน ทีจ่ ุผชู้ มได้ถงึ 6,000 คน และตึกรามบ้านช่อง ทีส่ ร้างบนภูเขาสูง
อันเป็ นที่แปลกตา ชม วิหารเฮอร์ควิ ลิส ที่ส ันนิษฐานว่าถูกสร้างขึน้ ระหว่างปี ค.ศ.161-180 ในสมัยโรมัน
จากนัน้ ให้ทุกท่านอิสระเลือกชม ช้อปปิ้ งสินค้าพืน้ เมืองและของทีร่ ะลึก ....นาท่านชม วิ หำรเฮอร์ คิ วลิ ส ที่
สร้างขึน้ ระหว่างปี ค.ศ.162-166(พ.ศ.705-709) วิหารแห่งนี้มขี นาดใหญ่กว่าวิหารทีอ่ ยู่ในโรมโบราณเสียอีก
เดินผ่านทางเข้าทีเ่ ป็ นแนวเสาระเบียง ไปยงัสถานทีศ่ กั ดิสิ์ ทธิข้์ างใน จากนัน้ เคลื่อนตัวไปทีห่ นิ ขนาดใหญ่ท่ี
อยู่บริเวณปลายหน้าผา ตรงนี้จะเป็ นจุดชมวิว พาโนรามาอันสวยงามของเมือง ใกล้กนั นัน้ มีมอื รูปกาปั ้น
ขนาดใหญ่ท่ีท าจากหิน อ่ อ นเผยให้เ ห็น ความขากโพลนจนแทนไม่ม ีเ ลือ ด....ผ่า นชม พระรำชวัง ของ
พระมหำกษัตริ ย์ อับดลุลำห์ที่สอง ทีต่ งั ้ อยู่บนภูเขามีทาเลทีส่ วยงามทีส่ ุดในกรุงอัมมาน และมีทหารคอย
เฝ้ าดูแลตรวจตราอย่างเข้มงวด นาท่านอิสระเลือกซือ้ ของฝากทีห่ า้ ง CITY MALL และ
***อิสระอารเย็นตามอัธยาศัย ***
ถึงแวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
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ดูไบ – กรุงเทพฯ
(ยูเออี – ไทย)
ออกเดิน ทางสู่ เมื อ งดู ไ บ สหรัฐ อำหรับ เอมิ เ รตส์ โดยสายการบิน เอมิ เ รตส์ เที่ย วบิน ที่ EK906
(บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
ออกเดิน ทางสู่ส นามบิน สุว รรณภู ม ิ โดยสายการบิน เอมิ เ รตส์ เที่ย วบิน ที่ EK 372(บริการอาหารและ
เครือ่ งดืม่ บนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

************************************************
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่
สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
อัตรำค่ำบริกำร (บำทต่อท่ำน) ตุลำคม – ธันวำคม 2562
วันเดิ นทำง
ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุ 2-11 ปี เด็กอำยุ 2-11 ปี
พัก
พักร่วมกับผูใ้ หญ่ พักร่วมกับผูใ้ หญ่
เดี่ยว
2 ท่ำน มีเตียง
2 ท่ำนไม่มีเตียง
22-28 ตุลำคม 2562
43,900
43,900
41,900
10,000
13-19 พฤศจิ กำยน 2562
43,900
43,900
41,900
10,000
27 พฤศจิ กำยน – 3 ธันวำคม 2562
26 ธันวำคม 2562 – 1 มกรำคม 2563
55,900
55,900
53,900
10,000
อัตรำนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
2. ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิในการย้
ายเมืองเข้าพัก ในกรณีท่ไี ม่
์
สามารถเข้าพักทีเ่ มืองนัน้ ๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
3. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
5. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
6. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
7. มัคคุเทศท้องถิน่ และหัวหน้าทัวร์ผมู้ ปี ระสบการณ์นาเทีย่ ว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวม
ค่าทิป)
U

อัตรำนี้ ไม่รวม
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ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดืม่ ในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถท้องถิน่ 5 USD x 5 วัน = 25 USD
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 บาท x 7 วัน = 700 บาท

เงื่อนไขกำรจอง
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
2. ชาระยอดส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4. หากท่านที่ตอ้ งการออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพือ่ มายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้
ท่านติดต่อ เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทราบทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิไม่
์ รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้
5. ในการจองคิวยื่นวีซ่าไม่สามารถทาการเลื่อนคิวได้หลังจากทีม่ กี ารจองคิวไปแล้ว หากผูเ้ ดินทางต้องการเลื่อนคิว
ท่านจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการเลื่อนคิวด้วยตัวท่านเอง (อัตราค่าบริการขึน้ อยูก่ บั ศูนย์รบั ยืน่ )
กำรยกเลิ กกำรเดิ นทำง
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 65 วันขึน้ ไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
6. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
เรียกเก็บ ค่าใช้จา่ ยตามทีเ่ กิดขึน้ จริง
7. กรณี วีซ่ำถูกปฏิ เสธจำกสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผำ่ น) ทางบริษทั จะทาการเก็บค่าใช้จา่ ยตามทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่า
และค่าบริการยืน่ วีซ่า ค่ามัดจาตั ๋วเครือ่ งบินหรือค่าตั ๋วเครือ่ งบิน เป็ นต้น
เงื่อนไขกำรออกเดิ นทำง
1. คณะเดินทางขัน้ ต่า 30 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
หมำยเหตุ
1. เด็ก หมายถึง เด็กทีม่ อี ายุระหว่าง 5-11 ขวบ
2. กรุป๊ ยืนยันการเดินทางตามราคาทีร่ ะบุ เมือ่ มีผเู้ ดินทางครบ 30 ท่าน ขึน้ ไป
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หมายเหตุ
1.
2.

3.
4.
5.

บริษทั ขอสงวนสิทธิยกเลิ
์ กการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
บริษทั ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีทส่ี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมืองเป็ นต้น
เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช้
บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
์
ประเทศไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินในทุกกรณี
เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
สาหรับทีน่ ัง่ LONG LEG หรือทีน่ ัง่ บริเวณทางออกฉุ กเฉิน จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารทีม่ คี ุณสมบัตติ ามทีส่ ายการบิน
กาหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มปี ั ญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ้ ่นื ได้อย่างรวดเร็ว
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอานาจในการให้ท่นี ัง่ LONG LEG ขึน้ อยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่สายการบิน ตอนเวลาที่
เช็คอินเท่านัน้

กรุณ ำอ่ ำนรำยละเอี ยดโปรแกรมทัวร์และรำยละเอี ยดต่ ำ งๆ ของโปรแกรมโดยละเอี ยดเมื่อท่ ำนทำกำรซื้ อ
โปรแกรมทัวร์แล้วทำงบริษทั ถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆ ของบริษทั

