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รหสัทวัร์JOR45 

HABIBI JORDAN 7 DAYS 4 NIGHTS  
(ROYAL JORDANIAN AIRLINE) 

ฮาบิบิ จอร์แดน 7 วนั 4 คืน บินตรง รอยลั จอร์แดนเนียนแอร์ไลน์  
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(JOR-HBB7D4N-RJ) 

ตารางการเดินทาง 

วนัท่ี สถานท่ีท่องเท่ียว 
รายละเอียด อาหาร โรงแรมท่ีพกั ระดบั 4 ดาว 

หรือเทียบเท่า เชา้ กลางวนั เย็น 

วนัท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภมูิ – ออกเดินทางสู่

กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน 
   

 

วนัท่ีสอง  อมัมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – ป้อม

เครคั– เมืองอคาบา  
✓ ✓ ✓ 

 

วนัท่ีสาม เมืองอาคาบา- ล่องเรือ ทะเลแดงชมปะการงั 

พรอ้มทาน บาบีคิว บนเรือ  – ทะเลทรายวาดิรมั 

– Jeep Tour Safari– เมืองเพตรา 

✓ ✓ ✓ 

 

วนัท่ีส่ี เมืองเพตรา-เท่ียวชม มหานครเพตรา (คร่ึงวนั

เชา้) – มุง่หนา้สู่เมืองหลวงอมัมาน 
✓ ✓ ✓ 

 

วนัท่ีหา้ เท่ียวชมเมืองอมัมาน – ป้อมอจัลุน –เมืองโบราณ

เจอราช – ทะเลสาบเดดซี – อมัมาน 
✓ ✓ ✓ 

 

วนัท่ีหก ป้อมปราการแห่งเมืองอมัมาน – โรงละครโรมนั

โบราณ ROMANS THEATER –กลุ่มป้อมปราสาท

ในทะเลทราย – ออกเดินทาง สุ่กรุงเทพฯ 

✓ ✓ ✓ 

 

วนัท่ีเจ็ด ออกเดินทางจาก จอรแ์ดน กลบัสู่ประเทศไทย     

 

 

 

 

ตารางเสน้ทางการบิน 

เสน้ทางการบิน เวลาออกเดินทาง-เวลาถึงปลายทาง เท่ียวบิน 
ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 

สุวรรณภมูิ BKK-AMM อมัมาน 00.25-05.10 RJ183 9 ชัว่โมง 

อมัมาน AMM-BKK สุวรรณภมูิ 02.15-15.15 RJ182 8.30 ชัว่โมง 

 

 

***** ท ำไมตอ้งเลือกเดินทำงกบัเรำ #ทวัรจ์อรแ์ดนดีดี ***** 

1. เรำคือผูบุ้กเบิกเสน้ทำงตะวนัออกกลำง และประเทศจอรแ์ดนอยา่งจริงจงั เป็นบริษัทฯแรกของไทยท่ีมียอดเป็นอนัดับ 1 มา

ตลอด 10 ปี จึงมีช่วงเวลาและวนัเดินทางใหค้นเลือกไดม้ากกวา่ 

2. รำยกำรท่องเท่ียวท่ีจดัอยำ่งลงตวั เพ่ือใหเ้หมาะกบันักท่องเท่ียวคนไทยมากท่ีสุดไมต่อ้งเดินทางยอ้นไป ยอ้นมา เท่ียวสบาย กา

รนัตีถึงคุณภาพและราคาท่ีจะไม่มีบริษัทฯใด ใหคุ้ณไดม้ากกวา่แน่นอน 
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3. เรำใชโ้รงแรม ระดบั 4 ดำว เรำเลือกโรงแรมท่ีมีควำมสะดวกสบำย  นอนเพตรา้ 1 คืน / นอนอควาบา 1 คืน / นอนท่ีกรุง

อมัมานเมืองหลวง 2 คืน (ไมน่อนเดดซีเน่ืองจากท่ีเดดซีไมมี่กิจกรรมอะไรน่าสนใจ มีแคท่ะเลเดดซีเท่าน้ัน ท าใหเ้ราเสียเวลา

เปล่ียน โรงแรมและยงัพลาดโอกาส ในการ SHOPPING ท่ีมีทางเลือกมากมายท่ีกรุงอมัมาน) 

4. กรณีท่ีกรุฟ๊ ออกเดินทำงมำกกว่ำ 20 ท่ำน เรำ จะใชร้ถ BUS ใหญ ่มี WIFI ON BUS // และกรณี ท่ีกรุฟ๊เดินทำงนอ้ยกว่ำ 

15  ท่ำน  เรำขอสงวนสิทธ์ิในกำรใชร้ถ BUS เล็ก 18 ท่ีนัง่ในกำรเดินทำง  //รถเล็กไม่มี WIFI ON BUS ค่ะ 

5. อำหำรกำรกินของประเทศจอรแ์ดน เน่ืองจากประเทศจอรแ์ดนน้ัน นับถือศาสนาอิสลาม อาหารน้ันยอ่มไม่มีส่วนผสมของเน้ือ

หม ู อาหารส่วนใหญ่ เน้น แป้ง ไก่ แกะ ปลาและผกั  และสารพดัแป้งนานาชนิด  อาหารสไตลบ์ารบี์คิว อาหารสไตลเ์ลบานอน 

(ผกัใบเขียวไม่ค่อยมี แต่มะเขือเทศประเทศน้ีกรอบ อรอ่ยมาก ) และผกัดอง เช่นแตงกวา่ดอง พริกดอง หวัไซเทา้ดอง  แครอทด

อง กินกบัซอสครีมหลากหลายชนิดใหเ้ลือกสรร และท่ีไม่ควรพลาด น้ันคือบารบี์คิวจานใหญ่แหง่กรุงอมัมาน ซ่ึงรา้นน้ีไดร้บัรางวลั

จาก TRIPADVISOR ดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก   กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภมูิ – ออกเดินทางสู่กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน (-/-/-) 

21.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมูิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ประเทศ ชั้น 4  

เคาน์เตอร ์สายการบิน ROYAL JORDANIAN เท่ียวบินท่ี RJ 183 

พบกบัเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 

วนัท่ีสอง อมัมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – ป้อมเครคั– เมืองอคาบา (B/L/D) 
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00.25 น.ออกเดินทาง สู่ เมืองอมัมาน (AMM) โดยสายการบิน ROYAL JORDANIAN เท่ียวบินท่ี RJ 183  

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

ณ กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน  ใชเ้วลาในการเดินทาง 8 ชัว่โมง 55 นาที 

จะมีเจา้หนา้ท่ีดา้น VISA มาคอยอ านวยความสะดวกแก่คณะทวัร ์ (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง) เมืองหลวงของประเทศ

จอรแ์ดน หรือ ราชอาณาจกัรฮชัไมตจ์อรแ์ดนศนูยก์ลางแห่งตะวนัออกกลางท่ีมีการผสมผสานความเก่าแก่เขา้กบัยุคสมยัปัจจุบนั 

หลงัจากผ่านพธีิการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรแลว้ รบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ ออกจากประตไูป ทางดา้นซา้ยมือ ท่านสามารถ

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

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

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองมาดาบา (ประมาณ 50 กิโลเมตร)  อดีตเสน้ทางส าคญัสมยัโรมนั ดินแดนอนัศกัด์ิสิทธ์ิแห่งเยรูซาเล็ม และ

เมืองแห่งเร่ืองราวของโมเสสท่ีส าคญัทางหน้าประวัติศาสตรข์องศาสนายดูา, คริสต ์และอิสลาม ยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีขึ้ นช่ือเร่ืองการท า

โมเสก เป็นศิลปะการตกแต่งดว้ยช้ินแกว้, หิน, หรือกระเบ้ืองช้ินเล็กๆ ซ่ึงใชใ้นการตกแต่งมหาวิหาร หรือในปัจจุบนัใชป้ระยุกตใ์นการ

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

ภาพแผนท่ีดินแดนศกัดิสิทธ์ิแห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3 ลา้นช้ินแสดงถึงพื้ นท่ีดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ ใน

แถบรอบทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน, เยรซูาเลม, แม่น ้าจอรแ์ดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียปิต ์ฯลฯ  
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น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาเมาทเ์นโบ MOUNT NEBO มีความสูง 817 เมตร จากระดบัน ้าทะเล เช่ือกนัว่าเป็นสถานท่ีฝังศพของโมเสส 

ผูน้ าชาวยวิสท่ี์เดินทางจากอิยปิตม์ายงัเยรซูาเลม และเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดแห่งหน่ึงของจอรแ์ดน ท่ีแห่งน้ีเป็นสถานท่ีสุดทา้ยของ

โมเสส ก่อนจะช้ีทางใหผู้สื้บทอดน าพาผูค้นไปยงัดินแดนพนัธสญัญา ในประเทศอิสราเอลปัจจุบนั เมื่อยนือยูบ่นยอดเขาจะมองไปเห็น

ดินแดนแห่งพนัธะสญัญา THE PROMISED LAND  ท่ีโมเสสเคยเห็นบนยอดเขาน้ี และเป็นท่ีจาริกแสวงบุญของชาวคริสตม์าแต่โบราณ 

และโบสถบ์นยอดเขาไดถู้กสรา้งขึ้ นในปลายศตวรรษท่ีส่ีเพื่อเป็นการบ่งช้ีจุดท่ีคาดว่าโมเสสเสียชีวิต   MOUNT NEBOยงัเคยเป็นสถาน

ท่ีมาเยอืนของสนัตะปาปา ของศาสนาคริสต ์โดยสนัตะปาปาจอหน์ปอลท่ี 2 ไดม้าแวะพ านักท่ีน่ี ระหว่างการเดินทางไปเยอืนดินแดน

ศกัด์ิสิทธ์ิ และไดป้ลกูตน้มะกอก สญัญลกัษณข์องสนัติภาพไวข้า้งๆโบสถไ์บแซนไทน์ดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

ชมพิพธิภณัฑข์นาดยอ่ม ภายในเก็บสิ่งของต่าง ๆ ท่ีขดุพบภายในบริเวณน้ี พรอ้มทั้งมีภาพถ่ายต่าง ๆ ภาพถ่ายท่ี 

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

ชมอนุสรณไ์มเ้ทา้ศกัด์ิสิทธแ์ห่งโมเสส ออกแบบเป็นลกัษณะเป็นไมเ้ทา้ในรปูแบบไมก้างเขน โดยอุทิศเป็น 

สญัลกัษณข์องโมเสส และพระเยซ ู  เชิญถ่ายรปู ณ จุดชมววิ โดยในวนัท่ีทอ้งฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น ้า 

จอรแ์ดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ไดจ้ากจุดน้ีอยา่งชดัเจน  

เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั  ณ รา้นอาหาร 
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จากน้ันน าท่าน สู่เมืองเครคั ซ่ึงตั้งอยูบ่นท่ีราบสงูขนาดใหญ่ ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามขา้งทางระหว่างทางขึ้ นสู่เขา

โดยเฉพาะบริเวณท่ีถูกเรียกขานกนัว่าเป็น “แกรนดแ์คนยอนแห่งจอรแ์ดน” "AL KARAK CASTLE’’ ปราสาทเครคั ตั้งอยูท่ี่เมืองเครคั 

ทางตอนกลางของประเทศจอรแ์ดน นับเป็นปราสาทท่ีมีขนาดใหญ่แห่งหน่ึงในช่วงยุคสงครามครเูสด จากประวติัศาสตรส์งครามครู

เสดเป็นสงครามระหวา่งคริสเตียนจากยุโรปและชาวมสุลิมซ่ึงยดึครองพื้ นท่ีแถบน้ีรวมทั้งนครเยรซูาเล็ม นครศกัด์ิสิทธ์ิและสญัลกัษณ์

ของศาสนาอบัราฮมัหลกัทั้งสาม (ศาสนายดูาย ศาสนาคริสต ์ และศาสนาอิสลาม) โดยชาวคริสตต์อ้งการฟ้ืนฟกูารเขา้ถึงท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ

ในและใกลเ้ยรซูาเล็มปราสาทเครคัแห่งน้ีสรา้งในศตวรรษท่ี 12 ปี ค.ศ. 1115 โดย King Baldwin ท่ี 1 แห่งเยรซูาเลม เพื่อเป็นจุด

ยุทธศาสตรใ์นการควบคุมกองคาราวานในเสน้ทางการคา้ขายท่ีเช่ือกบัประเทศอียปิตไ์ปยงักรุงดามสักสั ประเทศซีเรีย โดยตวัปราสาท

สรา้งดว้ยหิน ก าแพงทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ หลงัคาโคง้ยาว แลว้ก็เจาะร่องแสงเล็กๆ ลกัษณะแบบน้ีท าใหง่้ายต่อการป้องกนัศตัรปัูจจบุนั

สถานท่ีแห่งน้ียงัคงเหลือโครงสรา้งท่ีสมบรูณ์ การแวะเยีย่มชมท่ีน่ี ท าใหเ้ราไดเ้ห็นมุมมองของการท าสงครามสมยัประวติัศาสตร ์ (ครู

เสด)  

หลงัจากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่อควาบา (ใชเ้วลาในการเดินทาง 3 ชัว่โมง 30 นาที ) 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

 น าท่านเขา้พกัโรงแรม ระดบั 4 ดาว CITY TOWER HOTEL@AQABA หรือเทียบเท่า 

หมายเหตุ ส าหรบัท่านใดท่ีจะลงเล่นน ้า ด าน ้าดปูะการงั น าเส้ือผา้ของใชส่้วนตวัไปเปล่ียนท่ีหอ้งน ้าของเรือ พรุ่งน้ีดว้ย ** 

 

วนัท่ีสาม เมืองอาคาบา- ล่องเรือ ทะเลแดงชมปะการงั พรอ้มทาน บาบีคิว บนเรือ – ทะเลทรายวาดิรมั – Jeep Tour 

Safari– เมืองเพตรา (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

น าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองอาคาบา ซ่ึงเป็นเมืองท่า และเมืองท่องเท่ียวตากอากาศท่ีส าคญัของประเทศจอรแ์ดน เป็นเมืองแห่งเดียวของ

ประเทศจอรแ์ดนท่ีถูกประกาศใหเ้ป็นเมืองปลอดภาษี มีประชากรอาศยัราว 70,000 คน ตั้งอยูใ่กล้ๆ  กบัฉนวนกาซาฝัง่ตรงขา้ม คือ

อิสราเอล โดยมีทะเลแดงคัน่ เป็นเมืองค่อนขา้งทนัสมยัแต่ก็มีวฒันธรรมของจอรแ์ดนมากพอสมควร และมีส่ิงท่ีน่าสนใจ คือ เสาธงสงู

ท่ีสุดในโลกซ่ึงไดร้บัการบนัทึกไวใ้น Guinness Book of World Records ดว้ย น าท่านลงเรือทอ้งกระจก (GLASS BOAT) เล่นน ้าตาม

อธัยาศยั  (ใชเ้วลาประมาณ 3 – 4 ชัว่โมง  “กรุณาเตรียมชุดส าหรบัลงเล่นน ้า หรือด าน ้าดปูะการงั มาดว้ย” 

น ้าทะเลท่ีน่ีใสมาก แต่ดว้ยความลึกและการมองผ่านกระจกหนาจึงท าใหด้ปูะการงัและซากเรือไม่ค่อยชดัมาก  
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น าท่านแล่นสู่จุดท่ีชมปะการงั ลึกแค่ประมาณ  5 - 6 เมตร ส่วนจุดเรือจมลึกประมาณ 27 เมตร ปะการงัโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีสีสรร  

สตัวท์ะเล  เช่น ปลาสิงโต ปลานกแกว้ Goby fish ปลิงทะเล หอยเม่น  และยงัเป็นแหล่งด าน ้าลึกท่ีมีช่ือเสียงอีกดว้ย ทะเลท่ีน้ีมีน่านน ้า

ครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ ประเทศจอรแ์ดน, อสิราเอล, อิยปิตแ์ละ ซาอุดิอาระเบีย ชมความใสของน ้าทะเล,ชมปะการงั, ปลาทะเล

หลากหลายชนิด, เม่นทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ  

(ทะเลแดงเป็นทะเลแห่งประวติัสาสตร ์ท่ีไดม้ีการกล่าวขานในพระคมัภีรข์องศาสนาคริสตว์า่ทะเลแห่งน้ีเป็นสถานท่ีโมเสสไดท้ า

อศัจรรย ์โดยการชูไมเ้ทา้แหวกทะเลแดงเป็นทางเดินพาชาวอสิราเอลหนีใหร้อดพน้จากการตามล่าของทหารอิยปิต์ เพื่อจบัไปเป็นทาส

ของอียปิต ์และจุดมุ่งหมายเพื่อเดินทางไปสู่แผ่นดินแห่งพนัธะสญัญาท่ีพระเป็นเจา้ทรงมอบใหก้บัชาวอสิราเอล นัน่คอืก็คือกรุงเยรู

ซาเลมในปัจจบุนั)  

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั BBQ บนเรือ   

อาหารเท่ียงแบบบุฟเฟ่ตบ์นเรือ มีทั้งปลา ไก่ และแกะบารบี์ควิ ทานกบัผกัสลดัและแป้งโรตี 
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จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรมั (WADI RUM) ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาที  

ทะเลทรายแห่งน้ีในอดีตเป็นเสน้ทางคาราวานจากประเทศซาอฯุ เดินทางไปยงัประเทศซีเรียและปาเสลไตน์  

(เคยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของชาวนาบาเทียนก่อนท่ีจะยา้ยถ่ินฐานไปสรา้งอาณาจกัรอนัยิง่ใหญ่ท่ีเมืองเพตรา้) ในศึกสงครามอาหรบัรีโวลท์

ระหว่างปีค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นฐานบญัชาการในการรบของนายทหารชาวองักฤษ ทีอี ลอวเ์รนซแ์ละ

เจา้ชายไฟซาล ผูน้ าแห่งชาวอาหรบัร่วมรบกนัขบัไล่พวกออตโตมนัท่ีเขา้มารุกรานเพื่อครอบครองดินแดนและต่อมายงัไดถู้กใชเ้ป็น

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

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

 

น าท่าน นัง่รถกระบะเปิดหลงัคารบับรรยากาศทะเลทราย  ท่ีถูกกล่าวขานว่าสวยงามท่ีสุดของโลกแห่งหน่ีง ดว้ยเม็ดทรายละเอียดสีสม้

อมแดงอนัเงียบสงบท่ีกวา้งใหญ่ไพศาล (สีของเม็ดทราบน้ันปรบัเปล่ียนไปตามแสงของดวงอาทิตย)์ ชมน ้าพุแห่งลอวเ์รนซ ์สถานท่ีใน

อดีตนายทหาร ทีอี ลอวเ์รนซ ์ทหารชาวองักฤษใชเ้ป็นสถานท่ีพกัและคิดแผนการสูร้บกนัพวกออตโตมนั  

 

 

 

http://www.imdb.com/name/nm0001725/
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ค า่ บริการอาหารค า่ ณ กลางทะเลทราย CAMP WADI RUM จากน้ันน าท่านเดินทางไปยงัเมืองเพตรา้  

 น าท่านเขา้พกัโรงแรม PETRA PANORAMA HOTELระดบั 4 @PETRA หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีส่ี เมืองเพตรา-เท่ียวชม มหานครเพตรา (คร่ึงวนัเชา้) – มุง่หนา้สู่เมืองหลวงอมัมาน (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่เมืองเพตรา้ (ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องแห่งโลก

ใหม่ จากการตดัสินโดยการโหวตจากบุคคลนับลา้นทัว่โลกในวนัมหศัจรรย ์07/ 07/ 07)  

มหานครสีดอกกุหลาบท่ีซ่อนตวัอยูใ่นหุบเขาแห่งโมเสส (WADI MUSA)  

มีประวติัศาสตรอ์นัยาวนานหลายพนัปีเคยเป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัทั้งชาวอีโดไมทจ์วบจนกระทัง่ถึงยุครุ่งเรืองเฟ่ืองฟใูนการเขา้มา

ครอบครองดินแดนของชาวอาหรบัเผ่าเร่ร่อนนาบาเทียนในช่วงระหว่าง 100 ปี ก่อนคริสตกาล – ปี ค.ศ 100และไดเ้ขา้มาสรา้ง

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

และไดผ้นึกเมืองแห่งน้ีใหเ้ป็นหน่ึงในอาณาจกัรโรมนัแห่งแหลมอาระเบียตะวนัออก  

 

 

 

 

 

 

 

(ทุกท่านสามารถขีม่า้ภายในเสน้ทางท่ีมา้เดินในเพตราได ้ซ่ึงรวมอยูใ่นค่าบตัรแลว้ เพียงแต่ตอ้งจ่ายค่าทิปแก่คนจงูมา้ ท่านละ 5 USD 

ต่อท่าน /ต่อเท่ียว หรือแลว้แต่การต่อรองราคา กบัคนจงูมา้  

กรณีอยากขีล่า, ขีอ่ฐู, รถมา้ลาก ฯลฯ สอบถามโดยตรงต่อเจา้หน้าท่ีหรือสอบถามท่ีหวัหน้าทวัร)์   

ระยะทางท่ีเดินเขา้ไปในเพตรา ประมาณ  800 เมตร บนถนนทรายเพื่อตรงเขา้สู่หนา้เมืองพรอ้มชมทศันียภาพรอบขา้งท่ีเป็นภเูขาทั้ง

สองฝัง่ ธารน ้า คลงัสมบติั ภเูขาทั้งสองฝัง่ท่ีมีรปูร่างหนา้ตาต่างกนัออกไป 

น าท่านเดินเทา้เขา้สู่ถนนเขา้เมือง THE SIQ เป็นช่องทางเดินท่ีขนาบสองฝัง่ดว้ยหน้าผา กวา่ 1.5 กิโลเมตรท่ีเกิดจากการแยกตวัของ

เปลือกโลกและการซดัเซาะของน ้าเมื่อหลายลา้นปีก่อน ส่วนใหญ่ทางเดินร่มๆ สบายๆ (ทางเดินค่อนขา้งลาดลง ไม่เหน่ือย ระหว่าง
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ทางก็มีมุมสวยๆ ใหเ้ก็บภาพเร่ือยๆ และมีบรรดาคนมาขายของท่ีระลึก เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพสูงูชนัทั้ง 2 ขา้งคลา้ยกบั

แคนยอนน้อย ๆ และ ส่ิงก่อสรา้ง รปูป้ันแกะสลกั ต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  รา้นอาหาร 

จากน้ันน าทุกท่านเดินทางกลบั สู่อมัมาน AMMAN ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ  รา้นอาหาร  

 น าท่านเขา้พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว AL THURAYA HOTEL @AMMAN หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหา้ เท่ียวชมเมืองอมัมาน – ป้อมอจัลุน –เมืองโบราณเจอราช – ทะเลสาบเดดซี – อมัมาน (B/L/D) 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางไปยงัเมืองอจัลุน  (AJLOUN CASTLE)  ใชเ้วลาในการเดินทาง 1 ชัว่โมง 40 นาที  

อยูท่างดา้นเหนือของเมืองเจอราชไปเล็กน้อยเมืองท่ีตั้งอยูบ่นภเูขาสงูท่ีหอ้มลอ้มไปดว้ยป่าตน้สนและตน้มะกอก  

ชมปราสาทแห่งเมืองอจัลุนถูกสรา้งโดยพวกนักรบมสุลิม ในปี ค.ศ. 1184 -1185 ใชเ้ป็นป้อมทหารในการต่อสูร้บกบัพวกนักรบครู

เสด และในปี ค.ศ. 1260 ถูกเขา้ท าลายโดยกองทพัมองโกลส ์
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น าท่านเดินทางขึ้ นสู่ทางเหนือของประเทศจอรแ์ดน เพื่อ ชมนครเจอราช (JERASH) หรือ“เมอืงพนัเสา”เป็นอดีต 1 ใน 10 หวัเมือง

เอกตะวนัออกอนัยิง่ใหญ่ของอาณาจกัรโรมนั สนันิษฐานว่าเมืองน้ีน่าจะถูกสรา้งในราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีต

เมืองแห่งน้ีช่ือว่า ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งน้ีไดถู้กแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ท าลาย และถูกฝังกลบโดยทรายหลงัจากน้ันก็ไดส้ญูหายไปเป็น

นับพนัปี ชมซุม้ประตกูษัตรยเ์ฮเดรียนและสนามแขง่มา้ฮิปโปโดรม 

 

น าท่านเดินเขา้ประตทูางทิศใต ้ชมโอวลัพลาซ่า สถานท่ีชุมนุม พบปะ สงัสรรคข์องชาวเมือง, วหิารเทพซีอุสฯลฯโรงละครทางทิศ

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

เชิญทดสอบกบัความอศัจรรยเ์พยีงพดูเบา ๆก็จะมีเสียงสะทอ้นกอ้งเขา้มาในหขูองเรา  

ชมวิหารเทพีอารเ์ทมิส เป็นเทพปีระจ าเมืองเจอราช สรา้งในราวปี ค.ศ. 150 สรา้งขึ้ นพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรบัท าพธีิบวงสรวง และ

บชูายญัต่อเทพีองคน้ี์ แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นใน 

น าท่านเดินเขา้สู่ ถนนคารโ์ด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลกัท่ีใชเ้ขา้-ออกเมืองแห่งน้ีบนถนนน้ันยงัมีร้ิวรอยทางของลอ้รถมา้,ฝา
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ท่อระบายน ้า,ซุม้โคมไฟ,บ่อน ้าด่ืมของมา้ ชมน ้าพใุจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สรา้งในราวปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่ง

ขนุเขา ซ่ึงเป็นท่ีนับถือของชาวเมืองแห่งน้ี มีท่ีพ่นน ้าเป็นรปูหวัสิงโตทั้งเจ็ด และตกแต่งดว้ยเทพต่างๆ ประจ าซุม้ดา้นบนของน ้าพุฯลฯ  

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่ทะเลเดดซี ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาที  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต ์INTERNATIONAL) 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (DEAD SEA) ทะเลสาบเดดซีตั้งอยูพ่รมแดนระหว่างอิสราเอลและจอรแ์ดน เกิดจากน ้าท่ีไหลมา

จากล าธารในจอร์แดน มีส่วนผสมของโซเดียมและแมกนีเซียม ท าปฏิกิริยากับน ้ าพุรอ้นท่ีอยู่ดา้นล่างทะเลสาบ โดยมีความเค็ม 

มากกว่าทะเลอื่นถึง 4 เท่า มีความยาว 76 กิโลเมตร กวา้งถึง 18 กิโลเมตร มีจุดลึกท่ีสุดคือ 400 เมตร และอยู่ต า่กว่าระดบัน ้าทะเล 

417.5 เมตร นับเป็นพื้ นท่ีท่ีอยู่ต า่กว่าระดับน ้าทะเลมากท่ีสุดในโลก น ้าในทะเลเดดซีมีความหนาแน่นมาก มีเกลือละลายในน ้าถึง 

25% จึงท าใหว้ตัถุลอยเหนือน ้า แมแ้ต่คนว่ายน ้าไม่เป็นก็ลอยตวัไดใ้นเดดซีและถูกบนัทึกลงในหนังสือ กินเนสส ์ว่า เป็นจุดท่ีต า่ท่ีสุด

ในโลก เชิญท่าน อิสระในการลงเล่นน ้าทะเลและพิสจูน์ ความจริงว่าท่านลอยตวัไดจ้ริงหรือไม่ 

(การลงเล่นน ้าในทะเลน้ันมวีธีิขัน้ตอนการลงเล่น และขอ้ควรระวงัต่างๆ ควรฟังค าแนะน าจากมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหน้าทวัร)์ 

น าท่านเดินทางเขา้ สู่กรุงอมัมาน ระหว่างทางแวะซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ท าจากเดดซี เช่น โคลนพอกตวั พอกหน้า สบู่ และสินคา้อื่นท่ีท าจาก

เดดซีอีกมากมาย จากน้ันเดินทางต่อสู่กรุงอมัมาน 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

 น าท่านเขา้พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว AL THURAYA HOTEL @AMMAN หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหก ป้อมปราการแห่งเมืองอมัมาน – โรงละครโรมนัโบราณ ROMANS THEATER –กลุ่มป้อมปราสาทในทะเลทราย – 

ออกเดินทาง สุ่กรุงเทพฯ (B/L/D) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ชมรอบเมืองหลวงกรุงอมัมาน เมืองหลวงท่ีตั้งอยูบ่นภเูขา7ลกูและมีประวติัศาสตรย์าวนานมากกว่า 6,000 ปีผ่านชมยา่น

เมืองเก่า,เมืองใหม่,ยา่นธุรกิจ,ตลาดใจกลางเมือง,ยา่นคนรวย ฯลฯ  



   

 

     

 

13 

 

(JOR-HBB7D4N-RJ) 

ชมป้อมปราการแห่งกรุงอมัมาน (CITDAEL) ถูกสรา้งขึ้ นเพื่อเป็นจุดสงัเกตเหตุบา้น การเมืองต่างๆรอบเมืองเชิญอิสระถ่ายรปูตรงจุด

ชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของเมืองแห่งน้ี โดยมีฉากหลงัเป็น โรละครโรมนั ROMANSTHEATER ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศจอรแ์ดนจุผูช้มได้

ถึง 6,000 คน และตึกรามบา้นช่องท่ีตั้งอยูบ่นภูเขาสูงอนัแปลกตายิ่งนักท่ีสนันิษฐานว่าน่าจะถูกสรา้งขึ้ นระหว่างปี ค.ศ. 161-180 

ในสมัยโรมัน พระราชวงัเก่าอุมเมยาด สรา้งขึ้ นในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผูน้ าชาวมุสลิม ของราชวงศ์ ในสมัยมุสลิมไดเ้ขา้มา

ปกครองประเทศจอรแ์ดนซ่ึงภายในประกอบหอ้งท างาน, หอ้งรบัแขกฯลฯ  

ผ่านชมพระราชวงัของพระมหากษัตริย ์อบัดุลลาหท่ี์สอง (RAGHADAN PALACE) ท่ีตั้งอยูบ่นภูเขามีท าเลท่ีสวยงามมากท่ีสุดในกรุงอมั

มาน และมีทหารคอยเฝ้าดแูลตรวจตราอยา่งเขม้งวด  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

น าท่านเดินทางชม DESERT CASERT กลุ่มปราสาทในทะเลทราย 1 ใน 2 มรดกโลกของประเทศจอรแ์ดนสรา้งขึ้ นเพื่อใชใ้นการพกั

ของกองคาราวาน, ชมป้อมปราการกลางทะเลทราย ซ่ึงเป็นตวัอยา่งของศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบอสิลามยุคตน้ ๆ ท่ีสวยงาม มี

การใชศิ้ลปะโมเสก เฟรสโก การแกะสลกับนหินและพื้ นปนู รวมทั้งภาพวาด ป้อมเหล่าน้ีถูกใชเ้ป็นจุดพกัของกองคาราวาน เพื่อ

การเกษตรและ เป็นศนูยก์ลางการคา้ ใชก้างเต็นทเ์พื่อพกัอาศยัและยงัเป็นปราการใหก้บัผูป้กครองจากมณฑลท่ีห่างไกล ใช้

ควบคุมดแูลเผ่าเบดอูิน และยงัเป็นสถานบนัเทิง และป้องกนัศึกสงครามครเูสด  

 

หลงัจากน้ันอสิระ ชอ้ปป้ิง หา้ง CITY MALL- CARREFOUR เป็น 2 หา้งใหญ่ติดกนั มีของแบรนดเ์นม  

ใหเ้ลือกสรร 

ค า่ ริการอาหารค า่ ณ รา้นอาหารจีน จากน้ันสมควรแก่เวลา พาคณะเดินทางไปยงัสนามบิน 

สู่สนามบินนานาชาติ (AMM อมัมาน ควีน อาเลีย QUEEN ALIA)  

 

วนัท่ีเจ็ด ออกเดินทางจาก จอรแ์ดน กลบัสู่ประเทศไทย (-/-/-) 

 

02.15 น. ออกเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย ดว้ยสายการบิน ROYAL JORDANNIAN เท่ียวบินท่ี RJ182 

15.15 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภมูิ ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทบัใจ มิรูลื้มเลือน 

อตัราคา่บริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม 

09-15 ต.ค. 65 

16-22 ต.ค. 65 
61,988 บาท 61,988 บาท 61,988 บาท 7,500 บาท 

UPDATE 10JUN22 
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เง่ือนไขในการจองทวัร ์

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

งวดท่ี 2 :ช าระยอดส่วนท่ีเหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วนั   

หากไม่ช าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

** การ LOCK ท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน อาจไม่ไดต้ามท่ีขอ ขึ้ นอยูก่บัสายการบิน น้ันๆ ปกติ จะล็อกเป็น Zone กรุ๊ฟเราอยูแ่ลว้ค่ะ แต่ทางเรา จะขอ

พนักงานหน้าเคาน์เตอรต์อนออกตัว๋ใหอ้ีกที  

ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน ทางผูจ้ดัรายการ //ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือเรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มเติมตามความ

เหมาะสมในทริปเดินทางและจ านวนผูเ้ดินทางตอนน้ันๆ หากกรณีผูร่้วมเดินทางในคณะ ไม่ยนิดีจ่ายเพิ่ม คณะทวัรน้ั์น จ าเป็นตอ้งยกเลิก

เดินทาง  

 

 

 กรณียกเลิก  

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้ 

(ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ืองยืน่เอกสารไปยงัสายการบิน โรงแรม 

และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ไดว้า่สามารถคืนเงินได้

ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็นส าคญั 

 

อตัราคา่บริการน้ีรวม – ไม่รวมอะไรบา้ง  

 

✓ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการแห่งชาติ โรยลัจอรแ์ดนเน่ียล ชั้นประหยดั  

✓ค่ารถปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง  

✓ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน เป็น TWIN ROOM หรือ TRP ROOM ในโรงแรม ตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั รวมทั้งส้ิน 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 

ค่าเช่าผา้เช็ดตวัและค่าเช่าตูล็้อคเกอร ์ท่ีโรงแรม เดดซี รีสอรท์ แอนด ์สปา 

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ 

ค่าขีล่า, ขีอ่ฐู, รถมา้ลาก ฯลฯ  
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ค่าทิปมคุัเทศก ์พนักงานขบัรถ ในประเทศจอรแ์ดน และ หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 

 (เป็นอตัราปกติตามหลกัสากลของการท่องเท่ียว ) 

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

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

3 USD /ท่าน 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 

หมายเหตุ 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งน้อย 15 ท่าน  ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ 

ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบใดๆ 

ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยั

ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏวิติั และอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ 

หรือ ค่าใชจ้า่ยเพิ่มท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย จากสายการบินเมื่อเท่ียวบิน “ดีเลย”์ หรือ

ล่าชา้? หรือ เหตุสุดวิสยั หรืออบุติัเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสงูขึ้ น ตามอตัราคา่น ้ามนั หรือ คา่เงินแลกเปล่ียน 

ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าวและแจง้ใหท่้านทราบ 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่วา่ใน

กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

หากลกูคา้ท่านใด ยืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติั ลกูคา้ตอ้งช าระคา่มดัจ าทวัรท่ี์ 15,000 บาท  และค่าวีซ่าตามท่ีสถานฑตูฯ เรียกเก็บ 

 


