***** จุดเด่นน่าสนใจทัวร์ของเรา*****
1. เราคือผูบ้ ุกเบิกเส้นทางตะวันออกกลาง และประเทศจอร์แดนอย่างจริงจัง เป็ นบริษัทฯแรกของไทยทีมียอดเป็ นอันดับ 1 มา
ตลอด 10 ปี จึงมีช่วงเวลาและวันเดินทางให้คนเลือกได้มากกว่า
2. รายการท่องเทียวทีจัดอย่างลงตัว เพือให้เหมาะกับนักท่องเทียวคนไทยมากทีสุดไม่ตอ้ งเดินทางย้อนไป ย้อนมา เทียวสบาย กา
รันตีถึงคุณภาพและราคาทีจะไม่มีบริษัทฯใด ให้คุณได้มากกว่าแน่ นอน
3. เราใช้โรงแรม ระดับ 4 ดาว เราเลือกโรงแรมทีมีความสะดวกสบาย นอนเพตร้า 1 คืน / นอนอควาบา 1 คืน / นอนทีกรุง
อัมมานเมืองหลวง 2 คืน (ไม่นอนเดดซีเนื องจากทีเดดซีไม่มีกจิ กรรมอะไรน่ าสนใจ มีแค่ทะเลเดดซีเท่านัน ทําให้เราเสียเวลา
เปลียน โรงแรมและยังพลาดโอกาส ในการ SHOPPING ทีมีทางเลือกมากมายทีกรุงอัมมาน)
4. กรณีทีกรุฟ๊ ออกเดินทางมากกว่า 20 ท่าน เรา จะใช้รถ BUS ใหญ่ มี WIFI ON BUS // และกรณี ทีกรุฟ๊ เดินทางน้อยกว่า
15 ท่าน เราขอสงวนสิทธิในการใช้รถ BUS เล็ก 18 ทีนังในการเดินทาง รถเล็กไม่มี WIFI ON BUS ค่ะ

5. อาหารการกินของประเทศจอร์แดน เนื องจากประเทศจอร์แดนนัน นับถือศาสนาอิสลาม อาหารนันย่อมไม่มสี ่วนผสมของเนื อ
หมู อาหารส่วนใหญ่ เน้น แป้ง ไก่ แกะ ปลาและผัก และสารพัดแป้งนานาชนิ ด อาหารสไตล์บาร์บีคิว อาหารสไตล์เลบานอน
(ผักใบเขียวไม่คอ่ ยมี แต่มะเขือเทศประเทศนี กรอบ อร่อยมาก ) และผักดอง เช่นแตงกว่าดอง พริกดอง หัวไซเท้าดอง แครอทด
อง กินกับซอสครีมหลากหลายชนิ ดให้เลือกสรร และทีไม่ควรพลาด นันคือบาร์บีควิ จานใหญ่แห่งกรุงอัมมาน ซึงร้านนี ได้รบั รางวัล
จาก TRIPADVISOR ด้วย

วันแรก (-/-/-)

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

21.30 น.พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชัน 4
เคาน์เตอร์ Q1-Q5 ประตู 8 โดยสายการบิน ROYAL JORDANIAN เทียวบินที RJ 181
พบกับเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก

วันทีสอง (B/L/D)

อัมมาน – มาดาบา –MOUNT NEBO – เครัค– เมืองอคาบา

00.55 น.ออกเดินทาง สู่ เมืองอัมมาน (AMM) โดยสายการบิน ROYAL JORDANIAN เทียวบินที RJ 181
05.50 น.เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ (AMM อัมมาน ควีน อาเลีย QUEEN ALIA)
ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน ใช้เวลาในการเดินทาง 8 ชัวโมง 55 นาที

หลังผ่านขันตอนการตรวจคนเข้าเมือง จะมีเจ้าหน้าทีด้าน VISA มาคอยอํานวยความสะดวกแก่คณะทัวร์
(เวลาท้องถินช้ากว่าประเทศไทย 4 ชัวโมง)

หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ออกจากประตูไป ทางด้านซ้ายมือ ท่านสามารถแลกเงิน,ซือSIM INTERNET ได้เ
เลย ราคา ณ วันที 6 JUN 18 ล่าสุด // ราคาขึนอยู่กบั GB

-INTERNET BUNDLE 6GB = 17 USD , 12GB = 19 USD , 18GB = 22 USD
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองมาดาบา หรือ เมืองแห่งโมเสก ชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ ถูกสร้างในราวปี
ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนทีดินแดนศักดิสิทธิแห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3
ล้านชินแสดงถึงพืนทีดินแดนศักดิสิทธิต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนี ยน, เยรูซาเลม, แม่นําจอร์แดน, ทะเล
เดดซี, เขาไซนาย, อียปิ ต์ ฯลฯ

นําท่านเดินทางสู่ ยอดเขาเมาท์เนโบ MOUNT NEBO มีความสูง 817 เมตร จากระดับนํ าทะเล เชือกันว่าเป็ น
สถานทีฝังศพของโมเสส ผูน้ ํ าชาวยิวส์ทีเดินทางจากอิยิปต์มายังเยรูซาเลม และเป็ นสถานทีศักดิสิทธิทีสุดแห่งหนึ งของ
จอร์แดน ที แห่งนี เป็ นสถานที สุด ท้ายของโมเสส ก่อนจะชีทางให้ผูส้ ื บทอดนํ าพาผูค้ นไปยังดิ นแดนพันธสัญญา ใน
ประเทศอิสราเอลปั จจุบนั เมือยืนอยูบ่ นยอดเขาจะมองไปเห็นดินแดนแห่งพันธะสัญญา THE PROMISED LAND ที
โมเสสเคยเห็นบนยอดเขานี และเป็ นทีจาริกแสวงบุญของชาวคริสต์มาแต่โบราณ และโบสถ์บนยอดเขาได้ถูกสร้างขึน
ในปลายศตวรรษที สีเพื อเป็ นการบ่งชีจุดที คาดว่าโมเสสเสี ยชี วิต MOUNT NEBOยังเคยเป็ นสถานทีมาเยือนของ
สันตะปาปา ของศาสนาคริสต์ โดยสันตะปาปาจอห์นปอลที 2 ได้มาแวะพํานั กที นี ระหว่างการเดิ นทางไปเยือน
ดินแดนศักดิสิทธิ และได้ปลูกต้นมะกอก สัญญลักษณ์ของสันติภาพไว้ขา้ งๆโบสถ์ไบแซนไทน์ดว้ ย

ชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ภายในเก็บสิงของต่าง ๆ ทีขุดพบภายในบริเวณนี พร้อมทังมีภาพถ่ายต่าง ๆ ภาพถ่ายที
สําคัญคือภาพทีโป๊ บ จอห์น ปอลที 2 เสด็จมาแสวงบุญทีนี และได้ประกาศให้เป็ นดินแดนศักดิสิทธิ ในปี ค.ศ. 2000

ชมอนุ สรณ์ไม้เท้าศักดิสิทธ์แห่งโมเสส ออกแบบเป็ นลักษณะเป็ นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็ น
สัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู เชิญถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวันทีท้องฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่นํา
จอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ได้จากจุดนี อย่างชัดเจน

เทียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
จากนั นนํ าท่าน สู่เมืองเครัค ซึงตังอยูบ่ นทีราบสูงขนาดใหญ่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ อนั งดงามข้างทาง
ระหว่ า งทางขึ น สู่ เ ขา โดยเฉพาะบริ เ วณที ถู ก เรี ย กขานกั น ว่ า เป็ น “แกรนด์ แ คนยอนแห่ ง จอร์ แ ดน”
"AL KARAK CASTLE’’”ปราสาทเครัค ตังอยูท่ ี เมืองเครัค ทางตอนกลางของประเทศจอร์แดน นั บเป็ นปราสาทที มี
ขนาดใหญ่แห่งหนึ งในช่วงยุคสงครามครูเสด จากประวัติศาสตร์สงครามครูเสดเป็ นสงครามระหว่างคริสเตี ยนจาก
ยุโรปและชาวมุ สลิ มซึงยึดครองพืนที แถบนี รวมทังนครเยรูซาเล็ ม นครศักดิ สิทธิและสัญลักษณ์ของศาสนาอับราฮัม
หลักทังสาม (ศาสนายูดาย ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม) โดยชาวคริสต์ตอ้ งการฟื นฟูการเข้าถึงทีศักดิ สิทธิใน
และใกล้เยรูซาเล็มปราสาทเครัคแห่งนี สร้างในศตวรรษที 12 ปี ค.ศ. 1115 โดย King Baldwin ที 1 แห่งเยรูซาเลม
เพือเป็ นจุดยุทธศาสตร์ในการควบคุ มกองคาราวานในเส้นทางการค้าขายทีเชือกับประเทศอียิปต์ไปยังกรุงดามัสกัส
ประเทศซี เรี ย โดยตั วปราสาทสร้างด้ว ยหิ น กําแพงทรงสี เหลี ยมผื น ผ้า หลังคาโค้งยาว แล้วก็เจาะร่ องแสงเล็ กๆ
ลักษณะแบบนี ทําให้งา่ ยต่อการป้องกันศัตรูปัจจุบันสถานที แห่งนี ยงั คงเหลือโครงสร้างทีสมบูรณ์ การแวะเยียมชมที นี
ทําให้เราได้เห็นมุมมองของการทําสงครามสมัยประวัติศาสตร์ (ครูเสด)

คํา

หลังจากนันนําทุกท่านเดินทางสู่อควาบา (ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชัวโมง 30 นาที )
 บริการอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพัก
 นําท่านเข้าพักโรงแรม ระดับ 4 ดาว CITY TOWER HOTEL@AQABA หรือเทียบเท่า
*** หมายเหตุ สําหรับท่านใดทีจะลงเล่นนํ า ดํานํ าดูปะการัง นํ าเสือผ้าของใช้ส่วนตัวไปเปลียนทีห้องนํ า
ของเรือ พรุง้ นี ดว้ ย **

วันทีสาม (B/L/D) อควาบา- BOAT CRUISE INCL LUNCH – WADIRUM – JEEP TOUR – PETRA
เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางเข้าสู่เมืองอาคาบา ซึงเป็ นเมืองท่า และเมืองท่องเทียวตากอากาศทีสําคัญของประเทศจอร์แดน เป็ น
เมืองแห่งเดียวของประเทศจอร์แดนทีถูกประกาศให้เป็ นเมืองปลอดภาษี มีประชากรอาศัยราว 70,000 คน ตังอยู่
ใกล้ๆ กับฉนวนกาซาฝังตรงข้าม คืออิสราเอล โดยมีทะเลแดงคัน เป็ นเมืองค่อนข้างทันสมัยแต่ก็มีวฒ
ั นธรรมของ
จอร์แดนมากพอสมควร และมีสิงทีน่ าสนใจ คือ เสาธงสูงทีสุดในโลกซึงได้รบั การบันทึกไว้ใน Guinness Book of
World Records ด้วย
นํ าท่านลงเรือท้องกระจก (GLASS BOAT) เล่นนําตามอัธยาศัย (ใช้เวลาประมาณ 3 – 4 ชัวโมง)

นํ าทะเลทีนี ใสมาก แต่ดว้ ยความลึกและการมองผ่านกระจกหนาจึงทําให้ดูปะการังและซากเรือไม่ค่อยชัดมาก
นําท่านแล่นสู่จุดทีชมปะการัง ลึกแค่ประมาณ 5 - 6 เมตร ส่วนจุดเรือจมลึกประมาณ 27 เมตร ปะการังโดยส่วน
ใหญ่ไม่ค่อยมีสีสรร สัตว์ทะเล เช่น ปลาสิงโต ปลานกแก้ว Goby fish ปลิงทะเล หอยเม่น และยังเป็ นแหล่งดํานํ าลึก
ที มี ชือเสี ย งอี กด้ว ย ทะเลที นี มี น่ า นนํ าครอบคลุ ม ถึ ง 4 ประเทศ คื อ ประเทศจอร์แ ดน, อิ ส ราเอล, อิ ยิ ป ต์ แ ละ
ซาอุ ดิ อ าระเบี ย ชมความใสของนํ าทะเล,ชมปะการัง, ปลาทะเลหลากหลายชนิ ด , เม่ น ทะเล, แมงกะพรุ น ฯลฯ
(ทะเลแดงเป็ นทะเลแห่งประวัติสาสตร์ ที ได้มีการกล่าวขานในพระคัมภีรข์ องศาสนาคริสต์ว่าทะเลแห่งนี เป็ นสถานที
โมเสสได้ทําอัศจรรย์ โดยการชูไม้เท้าแหวกทะเลแดงเป็ นทางเดิ นพาชาวอิสราเอลหนี ให้รอดพ้นจากการตามล่าของ

ทหารอิยิปต์ เพือจับไปเป็ นทาสของอียิปต์ และจุดมุ่งหมายเพือเดิ นทางไปสู่แผ่นดิ นแห่งพันธะสัญญาที พระเป็ นเจ้า
ทรงมอบให้กบั ชาวอิสราเอล นันคือก็คือกรุงเยรูซาเลมในปั จจุบนั )

เทียง  รับประทานอาหารกลางวัน BBQ บนเรือ
อาหารเที ยงแบบบุฟเฟ่ ต์บนเรือ มีทงปลา
ั
ไก่ และแกะบาร์บีคิว ทานกับผักสลัดและแป้งโรตี

จากนั น นําท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรมั (WADI RUM) ใช้เวลาประมาณ 1 ชัวโมง 40 นาที
ทะเลทรายแห่งนี ในอดีตเป็ นเส้นทางคาราวานจากประเทศซาอุฯ เดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน์
(เคยเป็ นทีอยู่อาศัยของชาวนาบาเทียนก่อนทีจะย้ายถินฐานไปสร้างอาณาจักรอันยิงใหญ่ทีเมืองเพตร้า) ในศึก
สงครามอาหรับรีโวลท์ระหว่างปี ค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแห่งนี ได้ถูกใช้เป็ นฐานบัญชาการในการรบของ
นายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอว์เรนซ์และเจ้าชายไฟซาล ผูน้ ําแห่งชาวอาหรับร่วมรบกันขับไล่พวกออตโตมันทีเข้ามา
รุกรานเพือครอบครองดินแดนและต่อมายังได้ถกู ใช้เป็ นสถานทีจริงในการถ่ายทําภาพยนต์ฮอลลีวดู อันยิงใหญ่ในอดีต
เรือง “LAWRENCE OF ARABIA” (และในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวัลออสการ์ได้ถึง 7 รางวัล และรางวัลจาก
สถาบันอืนๆ มากกว่า 30 รางวัล นํ าแสดงโดย PETER O'TOOLE, OMAR SHARIF

นําท่าน นังรถกระบะเปิ ดหลังคารับบรรยาอากาศท่องทะเลทรายทีถูก กล่าวขานว่าสวยงามทีสุดของโลกแห่งหนี ง
ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีสม้ อมแดงอันเงียบสงบทีกว้างใหญ่ไพศาล (สีของเม็ดทราบนั นปรับเปลียนไปตามแสงของดวง
อาทิตย์) ชมนําพุแห่งลอว์เรนซ์ สถานทีในอดีตนายทหาร ทีอี ลอว์เรนซ์ ทหารชาวอังกฤษใช้เป็ นสถานทีพักและคิด
แผนการสูร้ บกันพวกออตโตมัน

คํา

นํ าท่านเดินทางสู่เมืองอควาบาเมืองท่าและเมืองท่องเทียวตากอากาศทีสําคัญของประเทศจอร์แดนเป็ นเมืองแห่ง
เดียวของประเทศจอร์แดนทีถูกประกาศให้เป็ นเมืองปลอดภาษีมีประชากรอาศัยราว 70,000 คน
บริการอาหารคํา ณ กลางทะเลทราย CAMP WADI RUM
 นําท่านเข้าพักโรงแรม PETRA PANORAMA HOTELระดับ 4 @PETRA หรือเทียบเท่า

วันทีสี (B/L/D)
เช้ า

PETRA – AMMAN อัมมาน

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านสู่เมืองเพตร้า (ได้รบั การประกาศให้เป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิง
มหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนั บล้านทัวโลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07)
มหานครสีดอกกุหลาบทีซ่อนตัวอยูใ่ นหุบเขาแห่งโมเสส (WADI MUSA) มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานหลายพันปี เคย
เป็ นถินทีอยูอ่ าศัยทังชาวอีโดไมท์จวบจนกระทังถึงยุครุ่งเรืองเฟื องฟูในการเข้ามาครอบครองดินแดนของชาวอาหรับ
เผ่าเร่รอ่ นนาบาเทียนในช่วงระหว่าง 100 ปี ก่อนคริสตกาล – ปี ค.ศ 100และได้เข้ามาสร้างอาณาจักร, บ้านเมือง
ฯลฯ จนกระทังในปี ค.ศ. 106 นครแห่งนี ตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันทีนํ าโดย กษัตริยท์ ราจัน และ
ได้ผนึ กเมืองแห่งนี ให้เป็ นหนึ งในอาณาจักรโรมันแห่งแหลมอาระเบียตะวันออก

(ทุกท่านสามารถขีม้าภายในเส้นทางทีม้าเดินในเพตราได้ ซึงรวมอยู่ในค่า
บัตรแล้ว เพียงแต่ตอ้ งจ่ายค่าทิปแก่คนจูงม้า ท่านละ 5 USD ต่อท่าน /ต่อ
เทียว หรือแล้วแต่การต่อรองราคา กับคนจูงม้า
กรณีอยากขีลา, ขีอูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ สอบถามโดยตรงต่อเจ้าหน้าทีหรือ
สอบถามทีหัวหน้าทัวร์)
ระยะทางทีเดินเข้าไปในเพตรา ประมาณ 800 เมตร บนถนนทรายเพือตรงเข้าสู่หน้าเมืองพร้อมชมทัศนี ยภาพรอบ
ข้างทีเป็ นภูเขาทังสองฝั ง ธารนํ า คลังสมบัติ ภูเขาทังสองฝังทีมีรปู ร่างหน้าตาต่างกันออกไป
นําท่านเดินเท้าเข้าสู่ถนนเข้าเมือง THE SIQ เป็ นช่องทางเดินทีขนาบสองฝังด้วยหน้าผา กว่า 1.5 กิโลเมตรทีเกิด
จากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของนํ าเมือหลายล้านปี ก่อน ส่วนใหญ่ทางเดินร่มๆ สบายๆ (ทางเดิน
ค่อนข้างลาดลง ไม่เหนื อย ระหว่างทางก็มีมุมสวยๆ ให้เก็บภาพเรือยๆ และมีบรรดาคนมาขายของทีระลึก เดินชม
ความสวยงามของผาหินสีชมพูสงู ชันทัง 2 ข้างคล้ายกับแคนยอนน้อย ๆ และ สิงก่อสร้าง รูปปั นแกะสลัก ต่างๆ

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
จากนันนําทุกท่านเดินทางกลับ สู่อมั มาน AMMAN ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง
คํา บริการอาหารคํา ณ ร้านอาหาร
 นําท่านเข้าพักโรงแรมระดับ 4 ดาว AL THURAYA HOTEL @AMMAN หรือเทียบเท่า

วันทีห้า (B/L/D)
เช้ า

อัมมาน – อัจลุน –เจอราช - ทะเล DEAD SAE – อัมมาน

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางไปยังเมืองอัจลุน (AJLOUN CASTLE) ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชัวโมง 40 นาที
อยูท่ างด้านเหนื อของเมืองเจอราชไปเล็กน้อยเมืองทีตังอยูบ่ นภูเขาสูงทีห้อมล้อมไปด้วยป่ าต้นสนและต้นมะกอก
ชมปราสาทแห่งเมืองอัจลุนถูกสร้างโดยพวกนั กรบมุสลิม ในปี ค.ศ. 1184 -1185 ใช้เป็ นป้อมทหารในการต่อสูร้ บ
กับพวกนั กรบครูเสด และในปี ค.ศ. 1260 ถูกเข้าทําลายโดยกองทัพมองโกลส์

นํ าท่านเดินทางขึนสู่ทางเหนื อของประเทศจอร์แดน เพือ ชมนครเจอราช (JERASH) หรือ“เมืองพันเสา”เป็ นอดีต 1
ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิงใหญ่ของอาณาจักรโรมัน สันนิ ษฐานว่าเมืองนี น่าจะถูกสร้างในราว 200 – 100
ปี ก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งนี ชือว่า ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งนี ได้ถูกแผ่นดินไหวครังใหญ่ทาํ ลาย และถูก
ฝั งกลบโดยทรายหลังจากนั นก็ได้สญ
ู หายไปเป็ นนั บพันปี
ชมซุม้ ประตูกษัตรย์เฮเดรียนและสนามแข่งม้าฮิปโปโดรม

นําท่านเดินเข้าประตูทางทิศใต้ ชมโอวัลพลาซ่า สถานทีชุมนุ ม พบปะ สังสรรค์ของชาวเมือง, วิหารเทพซีอุสฯลฯโรงละคร
ทางทิศใต้(สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92) จุผชู ้ มได้ถึง 3,000 คน มีจุดเสียงสะท้อนตรงกลางโรงละคร

เชิญทดสอบกับความอัศจรรย์เพียงพูดเบา ๆก็จะมีเสียงสะท้อนก้องเข้ามาในหูของเรา
ชมวิหารเทพีอาร์เทมิส เป็ นเทพีประจําเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างขึนพือใช้เป็ นสถานทีสําหรับทํา
พิธีบวงสรวง และบูชายัญต่อเทพีองค์นี แบ่งเป็ น 3 ชัน คือ ชันนอก ชันกลาง ชันใน
นําท่านเดินเข้าสู่ ถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักทีใช้เข้า-ออกเมืองแห่งนี บนถนนนันยังมีรวิ รอย
ทางของล้อรถม้า,ฝาท่อระบายนํ า,ซุม้ โคมไฟ,บ่อนํ าดืมของม้า
ชมนําพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สร้างในราวปี ค.ศ. 191 เพืออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึงเป็ นทีนับถือของ
ชาวเมืองแห่งนี มีทีพ่นนํ าเป็ นรูปหัวสิงโตทังเจ็ด และตกแต่งด้วยเทพต่างๆ ประจําซุม้ ด้านบนของนําพุฯลฯ
ได้เวลาอันสมควรนําทุกท่านเดินทางสู่ทะเลเดดซี ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง 40 นาที

เทียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ ต์ INTERNATIONAL)
จากนั น นําท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (DEAD SEA) ทะเลสาบเดดซีตังอยูพ่ รมแดนระหว่างอิสราเอลและจอร์แดน
เกิดจากนํ าที ไหลมาจากลํา ธารในจอร์แดน มี ส่วนผสมของโซเดี ยมและแมกนี เซียม ทําปฏิกิริยากับนํ าพุ รอ้ นที อยู่
ด้านล่างทะเลสาบ โดยมีความเค็ม มากกว่าทะเลอืนถึง 4 เท่า มีความยาว 76 กิโลเมตร กว้างถึง 18 กิโลเมตร มีจุด
ลึกทีสุดคือ 400 เมตร และอยูต่ ํากว่าระดับนํ าทะเล 417.5 เมตร นั บเป็ นพืนทีทีอยูต่ ํากว่าระดับนํ าทะเลมากทีสุดใน
โลก นํ าในทะเลเดดซีมีความหนาแน่ นมาก มีเกลือละลายในนํ าถึง 25% จึงทําให้วตั ถุ ลอยเหนื อนํ า แม้แต่คนว่ายนํ า
ไม่เป็ นก็ลอยตัวได้ในเดดซีและถูกบันทึกลงในหนั งสือ กินเนสส์ ว่า เป็ นจุดทีตําทีสุดในโลก เชิญท่าน อิสระในการลง
เล่นนําทะเลและพิสูจน์ ความจริงว่าท่านลอยตัวได้จริงหรือไม่

(การลงเล่นนําในทะเลนันมีวิธีขนตอนการลงเล่
ั
น และข้อควรระวังต่างๆ ควรฟั งคําแนะนําจากมัคคุเทศก์
ท้องถินและหัวหน้าทัวร์)
นํ าท่านเดินทางเข้า สู่กรุงอัมมาน ระหว่างทางแวะซือผลิตภัณฑ์ทีทําจากเดดซี เช่น โคลนพอกตัว พอกหน้า สบู่
และสินค้าอืนทีทําจากเดดซีอีกมากมาย จากนั นเดินทางต่อสู่กรุงอัมมาน

คํา

 บริการอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพัก
 นําท่านเข้าพักโรงแรมระดับ 4 ดาว AL THURAYA HOTEL @AMMAN หรือเทียบเท่า

วันทีหก (B/L/D) AMMAN CITADEL – ROMANS THEATER –DESERT CASTLES กลุ่มปราสาทในทะเลทราย
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่าน ชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมาน เมืองหลวงทีตังอยูบ่ นภูเขา7ลูกและมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า
6,000 ปี ผ่านชมย่านเมืองเก่า,เมืองใหม่,ย่านธุรกิจ,ตลาดใจกลางเมือง,ย่านคนรวย ฯลฯ
ชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (CITDAEL) ถูกสร้างขึนเพือเป็ นจุดสังเกตเหตุบา้ น การเมืองต่างๆรอบเมืองเชิญ
อิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวทีสวยที สุดของเมืองแห่งนี โดยมีฉากหลังเป็ น โรละครโรมัน ROMANSTHEATER ทีมีขนาด
ใหญ่ทีสุดในประเทศจอร์แดนจุผชู ้ มได้ถึง 6,000 คน และตึกรามบ้านช่องทีตังอยู่
บนภูเขาสูงอัน แปลกตายิงนั กที สันนิ ษ ฐานว่าน่ าจะถู กสร้างขึ น ระหว่า งปี ค.ศ.
161-180 ในสมัยโรมัน พระราชวังเก่าอุมเมยาด สร้างขึนในประมาณปี ค.ศ.
720 โดยผูน้ ํ าชาวมุ สลิ ม ของราชวงศ์ ในสมัยมุ สลิมได้เข้ามาปกครองประเทศ
จอร์แดนซึงภายในประกอบห้องทํางาน, ห้องรับแขกฯลฯ

ผ่านชมพระราชวังของพระมหากษัตริย ์ อับดุ ลลาห์ทีสอง (RAGHADAN PALACE) ทีตังอยู่บนภูเขามีทําเลทีสวยงาม
มากทีสุดในกรุงอัมมาน และมีทหารคอยเฝ้ าดูแลตรวจตราอย่างเข้มงวด

เทียง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
นําท่านเดินทางชม DESERT CASERT กลุ่มปราสาทในทะเลทราย 1 ใน 2 มรดกโลกของประเทศจอร์แดนสร้างขึน
เพือใช้ในการพักของกองคาราวาน, ชมป้อมปราการกลางทะเลทราย ซึงเป็ นตัวอย่างของศิลปะและสถาปั ตยกรรม
แบบอิสลามยุคต้น ๆ ทีสวยงาม มีการใช้ศิลปะโมเสก เฟรสโก การแกะสลักบนหินและพืนปูน รวมทังภาพวาด ป้อม
เหล่านี ถูกใช้เป็ นจุดพักของกองคาราวาน เพือการเกษตรและ เป็ นศูนย์กลางการค้า ใช้กางเต็นท์เพือพักอาศัยและยัง
เป็ นปราการให้กบั ผูป้ กครองจากมณฑลทีห่างไกล ใช้ควบคุมดูแลเผ่าเบดูอิน และยังเป็ นสถานบันเทิง และป้องกันศึก
สงครามครูเสด

หลังจากนันอิสระ ช้อปปิ ง ห้าง CITY MALL- CARREFOUR เป็ น 2 ห้างใหญ่ตดิ กัน มีของแบรนด์เนม
ให้เลือกสรร

คํา

นําท่านเดินทางกลับสู่กรุงอัมมาน อําลาจอร์แดน เดินทางสู่สนามบิน CHECK IN GROUP
บริการอาหารคํา ณ ร้านอาหารจีน
สู่สนามบินนานาชาติ (AMM อัมมาน ควีน อาเลีย QUEEN ALIA)
(โดยจะมีเจ้าหน้าที VISA เมือตอนขามาอํานวยความสะดวกแต่ท่าน)

วันทีเจ็ด (B/L/D)
02.20 น.

15.15 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ

ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย ด้วยสายการบิน ROYAL JORDANNIAN เทียวบินที RJ182
FIIGHT >> 29NOV18 ออก 0105 – 1425 RJ182
FIIGHT >> 03JAN19 ออก 0105 – 1425 RJ182
เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ มิรูล้ ืมเลือน

อัตราค่าบริการ
21 – 27 SEP 18
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักเดียวเพิม

56,999 บาท
55,999 บาท
54,999 บาท
7,000 บาท
12 – 18 OCT /17 – 23 OCT / 19 – 25 OCT /23 – 29 NOV /04 – 10 DEC18

ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักเดียวเพิม

59,888 บาท
58,888 บาท
57,888 บาท
7,000 บาท
NEW YEAR 2019!! 27 DEC – 02 JAN 19 / 28 DEC – 03 JAN 19

ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักเดียวเพิม

61,888 บาท
60,888 บาท
59,888 บาท
8,500 บาท

เงือนไขในการจองทัวร์
งวดที 1 : สํารองทีนังจ่าย 15, 000 บาท /ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้อมส่งสําเนาหนังสือเดินทาง
งวดที 2 :ชําระยอดส่วนทีเหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน

หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
** การ LOCK ทีนั งบนเครืองบิน อาจไม่ได้ตามทีขอ ขึนอยู่กบั สายการบิน นั นๆ ปกติ จะล็อกเป็ น Zone กรุฟ๊ เราอยู่แล้วค่ะ
แต่ทางเรา จะขอพนั กงานหน้าเคาน์ เตอร์ตอนออกตัวให้อีกที
ในกรณีทีคณะออกเดินทางตํากว่า 15 ท่าน ทางผูจ้ ดั รายการ //ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือเรียกเก็บค่าทัวร์เพิมเติมตาม
ความเหมาะสมในทริปเดินทางและจํานวนผูเ้ ดินทางตอนนันๆ หากกรณีผรู ้ ว่ มเดินทางในคณะ ไม่ยนิ ดีจา่ ยเพิม คณะทัวร์นัน
จําเป็ นต้องยกเลิกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิ กห ลั ง จา กวา งเงิ นมั ด จํ า บริ ษั ทฯจะคิ ด ค่ าใช้ จ่ า ยที เกิ ด ขึ นจริ ง ณ วั น นั น ที ไ ม่ ส ามา รถ คื น เงิ น ไ ด้
(ตัวอย่างเช่น ค่าตัวเครืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจําห้องพัก เป็ นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทังหมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรืองยืนเอกสารไปยัง
สายการบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพือให้พิจารณาอีกครัง ทังนี อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนิ นการ ซึงไม่
สามารถแจ้งได้วา่ สามารถคืนเงินได้ทงหมดหรื
ั
อบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึนอยูก่ บั การพิจารณาและตัดสินใจของสายการ
บิน โรงแรมและในทุกๆบริการอืนๆเป็ นสําคัญ

อัตราค่าบริการนีรวม – ไม่รวมอะไรบ้าง
ค่าตัวเครืองบินไป-กลับโดยสายการแห่งชาติ โรยัลจอร์แดนเนี ยล ชันประหยัด
ค่ารถปรับอากาศนํ าเทียวตามรายการ พร้อมคนขับรถทีชํานาญเส้นทาง
ค่าทีพักห้องละ 2 ท่าน เป็ น TWIN ROOM ในโรงแรม ตามทีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทังสิน 4 คืน
ค่าอาหารทุกมือทีระบุตามรายการ
ค่าบัตรเข้าชมสถานทีและการแสดงทุกแห่งทีระบุตามรายการ
ค่าวีซ่าประเทศจอร์แดน
ค่าบริการนํ าทัวร์โดยมัคคุเทศก์ทอ้ งถินและหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์
ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (นํ าหนั กไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสาํ หรับเด็กทีมีอายุนอ้ ยกว่า 2 ปี และ ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษทั ประกันฯจะ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึงหนึงของสัญญาฯ)

อัตราค่าบริการนีไม่รวม
ค่าจัดทําหนั งสือเดินทาง
ภาษี ต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3% ฯลฯ
ค่าเช่าผ้าเช็ดตัวและค่าเช่าตูล้ ็อคเกอร์ ทีโรงแรม เดดซี รีสอร์ท แอนด์ สปา
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอืนๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ทีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าอาหารและเครืองดืมสังพิเศษ นอกเหนื อรายการ
ค่าขีลา, ขีอูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ
 ค่าทิปมัคุเทศก์ พนักงานขับรถ ในประเทศจอร์แดน และ หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
(เป็ นอัตราปกติตามหลักสากลของการท่องเทียว )
3 USD / ท่าน สําหรับมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน x 5 วัน = 15 USD
2 USD / ท่าน สําหรับคนขับรถต่อวัน x 5 วัน = 10 USD
3 USD /ท่าน สําหรับหัวหน้าทัวร์ไทย x 7 วัน = 21 USD
รวมค่าทิป 46 USD/ท่านหรือประมาณ 1,500 บาทไทย
ค่าทิปอืนๆ
ค่าทิปม้าทีเมืองเพตร้า ท่านละ 3 -5 USD แล้วแต่ต่อรอง / เทียว / ท่าน
ค่าทิปคนขับรถทีทะเลทรายวาดิรมั ท่านละ 2 USD / เทียว / ท่าน

หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีทีไม่สามารถทํากรุป๊ ได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึงใน
กรณีนีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทงหมด
ั
หรือจัดหาคณะทัวร์อืนให้ถา้ ต้องการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้และจะ
ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีนอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั
บางประการ เช่น การนั ดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอืน ๆ ทีนอกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิมทีเกิดขึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย จาก
สายการบินเมือเทียวบิน “ดีเลย์” หรือล่าช้า? หรือ เหตุสุดวิสยั หรืออุบตั ิเหตุต่าง ๆ

ราคานี คิดตามราคาบัตรโดยสารเครืองบิน ณ ปั จจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน ตามอัตราค่านํามัน หรือ
ค่าเงินแลกเปลียน ทางบริษัท สงวนสิทธิทีจะปรับราคาตัว ตามสถานการณ์ดงั กล่าวและแจ้งให้ท่านทราบ
เนื องจากรายการทัวร์นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี
หากลูกค้าท่านใด ยืนวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุ มตั ิ ลูกค้าต้องชําระค่ามัดจําทัวร์ที 15,000 บาท และค่าวีซ่าตามทีสถานฑูต
ฯ เรียกเก็บ
หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าทีเหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิมเติม **
**ไม่รบั เล่มพาส ข้าราชการเดินทาง**
**ในกรณีทีผูโ้ ดยสาร มีไฟล์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทีเกียวข้องกับวันเดินทางทีท่านได้ทาํ การ
จองไว้กบั ทางบริษทั ฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าทีทราบ ก่อนการชําระเงินค่าตัวดังกล่าว
ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบทุกกรณี**

