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NT082
ทวัรจ์อรแ์ดน เมอืงเพตรา เมอืงมาดาบา ทะเลเดดซ ี7 วัน 4 คนื (EY)
ทัวรจ์อรแ์ดน , 7 วัน 4 คนื ,

AL THURAYA HOTEL  , CITY TOWER HOTEL  , PETRA PANORAMAHOTEL

เมอืงมาดาบา - เมอืงมาดาบา - เมอืงเพตรา - โรมนัเธยีเตอร ์
ทะเลทรายวาดริมั - ทะเลเดดซ ี- น้าํพแุหง่ลอวเ์รนซ ์- นครเจอราช

ซุม้ประตูกษตัรยเ์ฮเดรยีนและสนามแขง่มา้ฮปิโปโดรม - วหิารเทพอีารเ์ทมสิ
ถนนคารโ์ด - ยอดเขาเมาทเ์นโบ - อนุสรณ์ไมเ้ทา้ศกัดสิทิธแ์หง่โมเสส

แกรนดแ์คนยอนแหง่จอรแ์ดน

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สนามบนิสวุรรณภมูิ

23.00 น.
พรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ประเทศ ชนั 4 เคานเ์ตอร ์Q ประต ู9 โดยสายการบนิ Etihad
Airways (EY) เทยีวบนิท ีEY407 พบกับเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก

วนัท ี2
อาบูดาบ ี- อมัมาน



02.15 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตอิาบูดาบ ี(AUH) โดย สายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทยีวบนิท ีEY407 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6
ชวัโมง 30 นาท)ี

05.45 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาต ิ(AMM อมัมาน ควนี อาเลยี QUEEN ALIA) ณ กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน จะมเีจา้หนา้ทดีา้น VISA
มาคอยอํานวยความสะดวกแกค่ณะทัวร ์(เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชวัโมง) เมอืงหลวงของประเทศจอรแ์ดน หรือ
ราชอาณาจักรฮัชไมตจ์อรแ์ดนศนูยก์ลางแหง่ตะวันออกกลางทมีกีารผสมผสานความเกา่แกเ่ขา้กับยุคสมัยปัจจบัุน 

หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากรแลว้ รับสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ ออกจากประตไูป ทางดา้นซา้ยมอื ทา่นสามารถแลกเงนิ,ซอื SIM
INTERNET ไดเ้ลย ราคา ณ วันท ี6 JUN 18 ลา่สดุ // ราคาขนึอยู่กับ GB
- INTERNET BUNDLE 6GB = 17 USD , 12GB = 19 USD , 18GB = 22 USD

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมาดาบา (ประมาณ 50 กโิลเมตร) อดตีเสน้ทางสําคัญสมัยโรมัน ดนิแดนอันศักดสิทิธแิหง่เยรูซาเล็ม
และเมอืงแหง่เรืองราวของโมเสสทสํีาคัญทางหนา้ประวัตศิาสตรข์องศาสนายูดา, ครสิต ์และอสิลาม ยังเป็นศนูยก์ลางทขีนึชอืเรืองการทําโมเสก
เป็นศลิปะการตกแตง่ดว้ยชนิแกว้, หนิ, หรือกระเบอืงชนิเล็ก  ๆซงึใชใ้นการตกแตง่มหาวหิาร
หรือในปัจจบัุนใชป้ระยุกตใ์นการตกแตง่บา้นเรือนหรือเมอืงแหง่โมเสก

ชม โบสถก์รกี-ออโธดอกซ ์แหง่เซนตจ์อรจ์ ถูกสรา้งในราวปี ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน ์ชมภาพแผนทดีนิแดนศักดสิทิธแิหง่เยรูซาเลม
ตกแตง่โดยโมเสกสตีา่งๆประมาณ 2.3 ลา้นชนิ แสดงถงึพนืทดีนิแดนศักดสิทิธติา่ง  ๆในแถบรอบทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน, เยรูซาเลม, แม่น ้าํจอรแ์ดน,
ทะเลเดดซ,ี เขาไซนาย, อยีปิต ์ฯลฯ 

นําทา่นเดนิทางสู ่ยอดเขาเมาทเ์นโบ MOUNT NEBO มคีวามสงู 817 เมตร จากระดับน ้าํทะเล เชอืกันวา่เป็นสถานทฝัีงศพของโมเสส
ผูนํ้าชาวยวิสท์เีดนิทางจากอยิปิตม์ายังเยรูซาเลม และเป็นสถานทศัีกดสิทิธทิสีดุแหง่หนงึของจอรแ์ดน ทแีหง่นีเป็นสถานทสีดุทา้ยของโมเสส
กอ่นจะชทีางใหผู้ส้บืทอดนําพาผูค้นไปยังดนิแดนพันธสญัญา ในประเทศอสิราเอลปัจจบัุน
เมอืยืนอยู่บนยอดเขาจะมองไปเห็นดนิแดนแหง่พันธะสญัญา THE PROMISED LAND ทโีมเสสเคยเห็นบนยอดเขานี
และเป็นทจีารกิแสวงบญุของชาวครสิตม์าแตโ่บราณ และโบสถบ์นยอดเขาไดถู้กสรา้งขนึในปลายศตวรรษท ี4
เพอืเป็นการบง่ชจีดุทคีาดวา่โมเสสเสยีชวีติ MOUNT NEBO ยังเคยเป็นสถานทมีาเยือนของสนัตะปาปา ของศาสนาครสิต์
โดยสนัตะปาปาจอหน์ปอลท ี2 ไดม้าแวะพํานักทนีี ระหวา่งการเดนิทางไปเยือนดนิแดนศักดสิทิธ ิและไดป้ลกูตน้มะกอก
สญัญลักษณ์ของสนัตภิาพไวข้า้งๆโบสถไ์บแซนไทนด์ว้ย

ชม พพิธิภณัฑข์นาดยอ่ม ภายในเก็บสงิของตา่ง  ๆทขีดุพบภายในบรเิวณนี พรอ้มทังมภีาพถ่ายตา่ง  ๆภาพถ่ายทสํีาคัญคอืภาพทโีป๊บ จอหน์
ปอลท ี2 เสด็จมาแสวงบญุทนีีและไดป้ระกาศใหเ้ป็นดนิแดนศักดสิทิธ ิในปี ค.ศ. 2000

ชม อนุสรณ์ไมเ้ทา้ศกัดสิทิธแ์หง่โมเสส ออกแบบเป็นลักษณะเป็นไมเ้ทา้ในรูปแบบไมก้างเขน โดยอุทศิเป็น สญัลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู
เชญิถ่ายรูป ณ จดุชมววิ โดยในวันททีอ้งฟ้าแจม่ใส ทา่นสามารถมองเห็น แม่น ้าํจอรแ์ดน, ทะเลเดดซ,ี เมอืงเจอรโิก และประเทศอสิราเอล
ไดจ้ากจดุนีอย่างชดัเจน

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร

บา่ย
จากนันนําทา่น สูเ่มอืงเครคั ซงึตังอยู่บนทรีาบสงูขนาดใหญ่ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศนอั์นงดงามขา้งทาง ระหวา่งทางขนึสูเ่ขา
โดยเฉพาะบรเิวณทถีูกเรียกขานกันวา่เป็น “แกรนดแ์คนยอนแหง่จอรแ์ดน (AL KARAK CASTLE) ปราสาทเครัค ตังอยู่ทเีมอืงเครัค
ทางตอนกลางของประเทศจอรแ์ดน นับเป็นปราสาททมีขีนาดใหญ่แหง่หนงึในชว่งยุคสงครามครูเสด
จากประวัตศิาสตรส์งครามครูเสดเป็นสงครามระหวา่งครสิเตยีนจากยุโรปและชาวมุสลมิ ซงึยดึครองพนืทแีถบนีรวมทังนครเยรูซาเล็ม
นครศักดสิทิธแิละสญัลักษณ์ของศาสนาอับราฮัมหลักทังสาม (ศาสนายูดาย ศาสนาครสิต ์และศาสนาอสิลาม)
โดยชาวครสิตต์อ้งการฟืนฟกูารเขา้ถงึทศัีกดสิทิธใินและใกลเ้ยรูซาเล็มปราสาทเครัคแหง่นีสรา้งในศตวรรษท ี12 ปี ค.ศ. 1115 โดย King
Baldwin ท ี1 แหง่เยรูซาเลม เพอืเป็นจดุยุทธศาสตรใ์นการควบคมุกองคาราวานในเสน้ทางการคา้ขายทเีชอืกับประเทศอยีปิตไ์ปยังกรุงดามัสกัส
ประเทศซเีรีย โดยตัวปราสาทสรา้งดว้ยหนิ กําแพงทรงสเีหลยีมผนืผา้ หลังคาโคง้ยาว แลว้ก็เจาะร่องแสงเล็กๆ
ลักษณะแบบนีทําใหง้า่ยตอ่การป้องกันศัตรูปัจจบัุนสถานทแีหง่นียังคงเหลอืโครงสรา้งทสีมบรูณ์
การแวะเยียมชมทนีีทําใหเ้ราไดเ้ห็นมุมมองของการทําสงครามสมัยประวัตศิาสตร ์(ครูเสด)

หลังจากนันนําทกุทา่นเดนิทางสู ่อควาบา (ใชเ้วลาในการเดนิทาง 3 ชวัโมง 30 นาท ี)



ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทพัีก

ทพีกั
CITY TOWER HOTEL @AQABA ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

*** หมายเหต ุสําหรบัทา่นใดทจีะลงเลน่น้าํ ดําน้าํดปูะการงั นําเสอืผา้ของใชส้ว่นตวัไปเปลยีนทหีอ้งน้าํของเรอื พรุง่นดีว้ย ***

วนัท ี3
อควาบา - BOAT CRUISE INCL LUNCH - WADIRUM - JEEP TOUR - PETRA

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมอืงอาคาบา ซงึเป็นเมอืงทา่ และเมอืงทอ่งเทยีวตากอากาศทสํีาคัญของประเทศจอรแ์ดน
เป็นเมอืงแหง่เดยีวของประเทศจอรแ์ดนทถีูกประกาศใหเ้ป็นเมอืงปลอดภาษี มปีระชากรอาศัยราว 70,000 คน
ตังอยู่ใกล ้ๆ กับฉนวนกาซาฝังตรงขา้ม คอือสิราเอล โดยมทีะเลแดงคัน เป็นเมอืงคอ่นขา้งทันสมัยแตก็่มวัีฒนธรรมของจอรแ์ดนมากพอสมควร
และมสีงิทน่ีาสนใจ คอื เสาธงสงูทสีดุในโลกซงึไดรั้บการบันทกึไวใ้น Guinness Book of World Records ดว้ย

นําทา่นลง เรอืทอ้งกระจก (GLASS BOAT) เลน่น ้าํตามอัธยาศัย(ใชเ้วลาประมาณ 3 - 4 ชวัโมง) น ้าํทะเลทนีีใสมาก
แตด่ว้ยความลกึและการมองผา่นกระจกหนาจงึทําใหด้ปูะการังและซากเรือไม่คอ่ยชดัมาก

นําทา่นแลน่สู ่จดุทชีมปะการงั ลกึแคป่ระมาณ 5 - 6 เมตร สว่นจดุเรือจมลกึประมาณ 27 เมตร ปะการังโดยสว่นใหญ่ไม่คอ่ยมสีสีรรสตัวท์ะเล
เชน่ ปลาสงิโต ปลานกแกว้ Goby fish ปลงิทะเล หอยเม่น และยังเป็นแหลง่ดําน ้าํลกึทมีชีอืเสยีงอกีดว้ย ทะเลทนีีมน่ีานน ้าํครอบคลมุถงึ 4 ประเทศ
คอื ประเทศจอรแ์ดน, อสิราเอล, อยิปิตแ์ละ ซาอุดอิาระเบยี ชมความใสของน ้าํทะเล,ชมปะการัง, ปลาทะเลหลากหลายชนดิ, เม่นทะเล,
แมงกะพรุน ฯลฯ (ทะเลแดง เป็นทะเลแหง่ประวัตสิาสตร์
ทไีดม้กีารกลา่วขานในพระคัมภรีข์องศาสนาครสิตว์า่ทะเลแหง่นีเป็นสถานทโีมเสสไดทํ้าอัศจรรย์
โดยการชไูมเ้ทา้แหวกทะเลแดงเป็นทางเดนิพาชาวอสิราเอลหนีใหร้อดพน้จากการตามลา่ของทหารอยิปิต ์เพอืจับไปเป็นทาสของอยีปิต์
และจดุมุ่งหมายเพอืเดนิทางไปสูแ่ผน่ดนิแหง่พันธะสญัญาทพีระเป็นเจา้ทรงมอบใหก้ับชาวอสิราเอล นันคอืก็คอื กรุงเยรูซาเลมในปจัจบุนั)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ตบ์นเรอื มทัีงปลา ไก ่แกะบารบ์คีวิ ทานกับผักสลัดและแป้งโรตี

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลทรายวาดริมั (WADI RUM) ใชเ้วลาประมาณ 1 ชวัโมง 40 นาที
ทะเลทรายแหง่นีในอดตีเป็นเสน้ทางคาราวานจากประเทศซาอุฯ เดนิทางไปยังประเทศซเีรียและปาเสลไตน์
(เคยเป็นทอียู่อาศัยของชาวนาบาเทยีนกอ่นทจีะยา้ยถนิฐานไปสรา้งอาณาจักรอันยงิใหญ่ทเีมอืงเพตรา้) ในศกึสงครามอาหรับรีโวลทร์ะหวา่งปีค.ศ.
1916-1918 ทะเลทรายแหง่นีไดถู้กใชเ้ป็นฐานบัญชาการในการรบของนายทหารชาวอังกฤษ ทอี ีลอวเ์รนซแ์ละเจา้ชายไฟซาล
ผูนํ้าแหง่ชาวอาหรับร่วมรบกันขับไลพ่วกออตโตมันทเีขา้มารุกรานเพอืครอบครองดนิแดนและตอ่มายังไดถู้กใชเ้ป็นสถานทจีรงิในการถ่ายทําภาพยนตฮ์อลลวีดูอันยงิใหญ่ในอดตีเรือง
“LAWRENCE OF ARABIA” (และในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวัลออสการไ์ดถ้งึ 7 รางวัล และรางวัลจากสถาบันอนื  ๆมากกวา่ 30 รางวัล
นําแสดงโดย PETER O'TOOLE, OMAR SHARIF)

นําทา่น นงัรถกระบะเปิดหลงัคา รับบรรยาอากาศทอ่งทะเลทรายทถีูก กลา่วขานวา่สวยงามทสีดุของโลกแหง่หนีง
ดว้ยเม็ดทรายละเอยีดสสีม้อมแดงอันเงยีบสงบทกีวา้งใหญ่ไพศาล (สขีองเม็ดทราบนันปรับเปลยีนไปตามแสงของดวงอาทติย)์ 

ชม น้าํพแุหง่ลอวเ์รนซ ์สถานทใีนอดตีนายทหาร ทอี ีลอวเ์รนซ ์ทหารชาวอังกฤษใชเ้ป็นสถานทพัีกและคดิแผนการสูร้บกันพวกออตโตมัน

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอควาบา
เมอืงทา่และเมอืงทอ่งเทยีวตากอากาศทสํีาคัญของประเทศจอรแ์ดนเป็นเมอืงแหง่เดยีวของประเทศจอรแ์ดนทถีูกประกาศใหเ้ป็นเมอืงปลอดภาษีมปีระชากรอาศัยราว
70,000 คน

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ กลางทะเลทราย CAMP WADI RUM

ทพีกั
PETRA PANORAMA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่



วนัท ี4
PETRA - AMMAN อมัมาน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นสู ่เมอืงเพตรา้ (ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องแหง่โลกใหม่
จากการตัดสนิโดยการโหวตจากบคุคลนับลา้นทัวโลกในวันมหัศจรรย ์07/ 07/ 07) มหานครสดีอกกหุลาบทซีอ่นตัวอยู่ในหบุเขาแหง่โมเสส (WADI
MUSA)
มปีระวัตศิาสตรอั์นยาวนานหลายพันปีเคยเป็นถนิทอียู่อาศัยทังชาวอโีดไมทจ์วบจนกระทังถงึยุครุ่งเรืองเฟืองฟใูนการเขา้มาครอบครองดนิแดนของชาวอาหรับเผา่เร่ร่อนนาบาเทยีนในชว่งระหวา่ง
100 ปี กอ่นครสิตกาล - ปี ค.ศ 100 และไดเ้ขา้มาสรา้งอาณาจักร, บา้นเมอืง ฯลฯ จนกระทังในปีค.ศ. 106
นครแหง่นีตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของอาณาจักรโรมันทนํีาโดย กษัตรยิท์ราจัน
และไดผ้นกึเมอืงแหง่นีใหเ้ป็นหนงึในอาณาจักรโรมันแหง่แหลมอาระเบยีตะวันออก (ทกุทา่นสามารถขมีา้ภายในเสน้ทางทมีา้เดนิในเพตราได ้
ซงึรวมอยู่ในคา่บัตรแลว้ เพยีงแตต่อ้งจา่ยคา่ทปิแกค่นจงูมา้ ทา่นละ 5 USD ตอ่ทา่น /ตอ่เทยีว หรือแลว้แตก่ารตอ่รองราคา กับคนจงูมา้
กรณีอยากขลีา, ขอีูฐ, รถมา้ลาก ฯลฯ สอบถามโดยตรงตอ่เจา้หนา้ทหีรือสอบถามทหัีวหนา้ทัวร)์ ระยะทางทเีดนิเขา้ไปในเพตรา ประมาณ 800
เมตร บนถนนทรายเพอืตรงเขา้สูห่นา้เมอืงพรอ้มชมทัศนียภาพรอบขา้งทเีป็นภเูขาทังสองฝัง ธารน ้าํ คลังสมบัติ
ภเูขาทังสองฝังทมีรีูปร่างหนา้ตาตา่งกันออกไป

นําทา่นเดนิเทา้เขา้สู ่ถนนเขา้เมอืง THE SIQ เป็นชอ่งทางเดนิทขีนาบสองฝังดว้ยหนา้ผา กวา่ 1.5
กโิลเมตรทเีกดิจากการแยกตัวของเปลอืกโลกและการซดัเซาะของน ้าํเมอืหลายลา้นปีกอ่น สว่นใหญ่ทางเดนิร่ม  ๆสบาย  ๆ(ทางเดนิคอ่นขา้งลาดลง
ไม่เหนือย ระหวา่งทางก็มมีุมสวย  ๆใหเ้ก็บภาพเรือย  ๆและมบีรรดาคนมาขายของทรีะลกึ เดนิชมความสวยงามของผาหนิสชีมพสูงูชนัทัง 2
ขา้งคลา้ยกับแคนยอนนอ้ยๆและสงิกอ่สรา้ง รูปปันแกะสลักตา่งๆ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร

จากนันนําทกุทา่นเดนิทางกลับสู ่อมัมาน AMMAN (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชวัโมง)

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ รา้นอาหาร

ทพีกั
AL THURAYA HOTEL @ AMMAN ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
อมัมาน - เจอราช - อจัลนุ - ทะเล DEAD SAE - อมัมาน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางขนึสูท่างเหนือของประเทศจอรแ์ดน เพอืชม นครเจอราช (JERASH) หรือ “เมอืงพนัเสา” เป็นอดตี 1 ใน 10
หัวเมอืงเอกตะวันออกอันยงิใหญ่ของอาณาจักรโรมัน สนันษิฐานวา่เมอืงนีน่าจะถูกสรา้งในราว 200 - 100 ปีกอ่นครสิตกาล
เดมิทใีนอดตีเมอืงแหง่นีชอืวา่ ในปี ค.ศ. 749 นครแหง่นีไดถู้กแผน่ดนิไหวครังใหญ่ทําลาย
และถูกฝังกลบโดยทรายหลังจากนันก็ไดส้ญูหายไปเป็นนับพันปี 

ชม ซุม้ประตกูษตัรยเ์ฮเดรยีน และ สนามแขง่มา้ฮปิโปโดรม 
นําทา่นเดนิเขา้ประตทูางทศิใต ้ชม โอวลัพลาซา่ สถานทชีมุนุม พบปะ สงัสรรคข์องชาวเมอืง, วหิารเทพซอีุส ฯลฯ
โรงละครทางทศิใต(้สรา้งในราวปี ค.ศ. 90-92) จผุูช้มไดถ้งึ 3,000 คน มจีดุเสยีงสะทอ้นตรงกลางโรงละคร
เชญิทดสอบกับความอัศจรรยเ์พยีงพดูเบา ๆก็จะมเีสยีงสะทอ้นกอ้งเขา้มาในหขูองเรา

ชม วหิารเทพอีารเ์ทมสิ เป็นเทพปีระจําเมอืงเจอราช สรา้งในราวปี ค.ศ. 150 สรา้งขนึพอืใชเ้ป็นสถานทสํีาหรับทําพธิบีวงสรวง
และบชูายัญตอ่เทพอีงคนี์ แบง่เป็น 3 ชนั คอื ชนันอก ชนักลาง ชนัใน

นําทา่นเดนิเขา้สู ่ถนนคารโ์ด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักทใีชเ้ขา้-
ออกเมอืงแหง่นีบนถนนนันยังมรีวิรอยทางของลอ้รถมา้,ฝาทอ่ระบายน ้าํ,ซุม้โคมไฟ,บอ่น ้าํดมืของมา้ 



ชม น้าํพใุจกลางเมอืง (NYMPHAEUM) สรา้งในราวปี ค.ศ. 191 เพอือุทศิแดเ่ทพธดิาแหง่ขนุเขา ซงึเป็นทนัีบถอืของชาวเมอืงแหง่นี
มทีพีน่น ้าํเป็นรูปหัวสงิโตทังเจ็ด และตกแตง่ดว้ยเทพตา่งๆประจําซุม้ดา้นบนของน ้าํพฯุลฯ 

นําทา่นเดนิทางไปยัง เมอืงอจัลนุ (AJLOUN CASTLE)
อยู่ทางดา้นเหนือของเมอืงเจอราชไปเล็กนอ้ยเมอืงทตัีงอยู่บนภเูขาสงูทหีอ้มลอ้มไปดว้ยป่าตน้สนและตน้มะกอก 

ชม ปราสาทแหง่เมอืงอจัลนุ ถูกสรา้งโดยพวกนักรบมุสลมิ ในปี ค.ศ. 1184 -1185 ใชเ้ป็นป้อมทหารในการตอ่สูร้บกับพวกนักรบครูเสด และในปี
ค.ศ. 1260 ถูกเขา้ทําลายโดยกองทัพมองโกลส์

ไดเ้วลาอันสมควร นําทกุทา่นเดนิทางสู ่ทะเลเดดซ ีใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง 40 นาที

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต ์INTERNATIONAL)

บา่ย
จากนัน นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลเดดซ ี(DEAD SEA) ทะเลสาบเดดซตัีงอยู่พรมแดนระหวา่งอสิราเอลและจอรแ์ดน
เกดิจากน ้าํทไีหลมาจากลําธารในจอรแ์ดน มสีว่นผสมของโซเดยีมและแมกนีเซยีม ทําปฏกิริยิากับน ้าํพรุอ้นทอียู่ดา้นลา่งทะเลสาบ โดยมคีวามเค็ม
มากกวา่ทะเลอนืถงึ 4 เทา่ มคีวามยาว 76 กโิลเมตร กวา้งถงึ 18 กโิลเมตร มจีดุลกึทสีดุคอื 400 เมตร และอยู่ต่าํกวา่ระดับน ้าํทะเล 417.5 เมตร
นับเป็นพนืททีอียู่ต่าํกวา่ระดับน ้าํทะเลมากทสีดุในโลก น ้าํในทะเลเดดซมีคีวามหนาแน่นมาก มเีกลอืละลายในน ้าํถงึ 25%
จงึทําใหวั้ตถุลอยเหนือน ้าํ แมแ้ตค่นวา่ยน ้าํไม่เป็นก็ลอยตัวไดใ้นเดดซแีละถูกบันทกึลงในหนังสอืกนิเนสส ์วา่เป็นจดุทตี่าํทสีดุในโลก

เชญิทา่น อสิระในการลงเลน่น้าํทะเล และพสิจูนค์วามจรงิวา่ทา่นลอยตัวไดจ้รงิหรือไม่ (การลงเลน่น ้าํในทะเลนันมวีธิขัีนตอนการลงเลน่
และขอ้ควรระวังตา่ง  ๆควรฟังคําแนะนําจากมัคคเุทศกท์อ้งถนิและหัวหนา้ทัวร)์

นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่กรุงอมัมาน ระหวา่งทางแวะซอืผลติภัณฑท์ทํีาจากเดดซ ีเชน่ โคลนพอกตัว พอกหนา้ สบู่
และสนิคา้อนืททํีาจากเดดซอีกีมากมาย จากนันเดนิทางตอ่สูก่รุงอัมมาน

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทพัีก

ทพีกั
AL THURAYA HOTEL @AMMAN ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
DESERT CASTLES กลุม่ปราสาทในทะเลทราย

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่น ชมรอบเมอืงหลวงกรุงอมัมาน เมอืงหลวงทตัีงอยู่บนภเูขา7ลกูและมปีระวัตศิาสตรย์าวนานมากกวา่ 6,000
ปีผา่นชมย่านเมอืงเกา่,เมอืงใหม่,ย่านธรุกจิ,ตลาดใจกลางเมอืง,ย่านคนรวย ฯลฯ 

นําทา่นเดนิทางชม DESERT CASERT กลุม่ปราสาทในทะเลทราย 1 ใน 2
มรดกโลกของประเทศจอรแ์ดนสรา้งขนึเพอืใชใ้นการพักของกองคาราวาน, ชมป้อมปราการกลางทะเลทราย
ซงึเป็นตัวอย่างของศลิปะและสถาปัตยกรรมแบบอสิลามยุคตน้  ๆทสีวยงาม มกีารใชศ้ลิปะโมเสก เฟรสโก การแกะสลักบนหนิและพนืปนู
รวมทังภาพวาด ป้อมเหลา่นีถูกใชเ้ป็นจดุพักของกองคาราวาน เพอืการเกษตรและ เป็นศนูยก์ลางการคา้
ใชก้างเต็นทเ์พอืพักอาศัยและยังเป็นปราการใหก้ับผูป้กครองจากมณฑลทหีา่งไกล ใชค้วบคมุดแูลเผา่เบดอูนิ และยังเป็นสถานบันเทงิ
และป้องกันศกึสงครามครูเสด

นําทา่นเดนิทางกลับสูก่รุงอัมมาน อําลาจอรแ์ดน เดนิทางสู ่สนามบนิ CHECK IN GROUP
เดนิทางสู ่สนามบนินานาชาต ิ(AMM อมัมาน ควนี อาเลยี QUEEN ALIA) (โดยจะมเีจา้หนา้ท ีVISA
เมอืตอนขามาอํานวยความสะดวกแตท่า่น)

14.45 น.
ออกเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพ โดย สายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทยีวบนิท ีEY514



18.45 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตอิาบูดาบ ี(AUH) เพอืแวะเปลยีนเครือง

21.35 น.
ออกเดนิทาง สูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดย สายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทยีวบนิท ีEY402

วนัท ี7
สนามบนิสวุรรณภมูิ

7.10 น.
เดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิดว้ยความสวัสดภิาพและความประทับใจมริูล้มื

อตัราคา่บรกิารทวัรจ์อรแ์ดน
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี28 มถิุนายน 2562 เวลา 09:26 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรจ์อรแ์ดน

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบัโดยสายการแหง่ชาต ิโรยัลจอรแ์ดนเนยีล ชันประหยัด

• คา่รถปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทชีํานาญเสน้ทาง

• คา่ทพีกัหอ้งละ 2 ท่าน เป็น TWIN ROOM ในโรงแรม ตามทรีะบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนั รวมทังสนิ 4 คนื

• คา่อาหารทุกมอืทรีะบุตามรายการ

• คา่บัตรเขา้ชมสถานทแีละการแสดงทุกแหง่ทรีะบุตามรายการ

• คา่วซีา่ประเทศจอรแ์ดน

• คา่บรกิารนําทัวรโ์ดยมคัคเุทศกท์อ้งถนิและหวัหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์

• คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ (น ้าํหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั)

• คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท

• (หมายเหต:ุ คา่ประกนัอบุติเิหตสุาํหรบัเดก็ทมีอีายนุอ้ยกวา่ 2 ปี และ ผูใ้หญอ่ายมุากกวา่ 70 ปี
ทางบรษัิทประกนัฯจะชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพยีงครงึหนงึของสญัญาฯ)

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่จัดทําหนังสอืเดนิทาง

• ภาษีตา่งๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% ฯลฯ

• คา่เช่าผา้เช็ดตวัและคา่เช่าตูล้อ็คเกอร ์ทโีรงแรม เดดซ ีรสีอรท์ แอนด ์สปา

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอนืๆ เช่น คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชี ่องพเิศษ ฯลฯ ทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่อาหารและเครอืงดมืสงัพเิศษ นอกเหนอืรายการ

• คา่ขลีา, ขอีฐู, รถมา้ลาก ฯลฯ

• คา่ทปิมคัเุทศก ์พนักงานขบัรถ ในประเทศจอรแ์ดน และ หวัหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทย(เป็นอตัราปกตติามหลกัสากลของการท่องเทยีว )
• 3 USD / ท่าน สาํหรบัมคัคเุทศกท์อ้งถนิ x 5 วัน = 15 USD

• 2 USD / ท่าน สาํหรบัคนขบัรถตอ่วัน x 5 วัน = 10 USD

• 3 USD / ท่าน สาํหรบัหวัหนา้ทัวรไ์ทย x 7 วัน = 21 USD

• รวมคา่ทปิ 46 USD / ท่าน หรอื ประมาณ 1,500 บาทไทย

• คา่ทปิอนืๆ
• คา่ทปิมา้ ทเีมอืงเพตรา ท่านละ 3-5 USD แลว้แตต่อ่รอง / เทยีว / ท่าน

• คา่ทปิคนขบัรถททีะเลทรายวาดริมั ท่านละ 2 USD / เทยีว / ท่าน

เงอืนไขการจอง

• งวดท  ี1 : สาํรองทนัีงจ่าย 15, 000 บาท /ทา่น (หลงัการจองภายใน 3 วัน) พรอ้มสง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง

• งวดท  ี2 :ชําระยอดสว่นทเีหลอื กอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วัน

• หากไมช่ําระคา่ใชจ้่ายภายในกาํหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

• ** การ LOCK ทนัีงบนเครอืงบนิ อาจไมไ่ดต้ามทขีอ ขนึอยูก่บัสายการบนิ นันๆ ปกต ิจะลอ็กเป็น Zone กรุฟ๊เราอยูแ่ลว้คะ่ แตท่างเรา
จะขอพนักงานหนา้เคานเ์ตอรต์อนออกตวัใหอ้กีที



• ในกรณทีคีณะออกเดนิทางต่าํกวา่ 15 ท่าน ทางผูจ้ัดรายการ //ขอพจิารณายกเลกิการเดนิทาง หรอื
เรยีกเกบ็คา่ทัวรเ์พมิเตมิตามความเหมาะสมในทรปิเดนิทางและจํานวนผูเ้ดนิทางตอนนันๆ หากกรณผีูร้ว่มเดนิทางในคณะ ไมย่นิดจี่ายเพมิ คณะทัวรนั์น
จําเป็นตอ้งยกเลกิเดนิทาง

การยกเลกิ

• ยกเลกิหลงัจากวางเงนิมดัจํา บรษัิทฯจะคดิคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ ณ วันนัน ทไีมส่ามารถ คนืเงนิได ้(ตวัอยา่งเช่น คา่ตวัเครอืงบนิ, คา่วซีา่, คา่มดัจําหอ้งพกั
เป็นตน้)

• ยกเลกิหลงัจากจ่ายเงนิเตม็จํานวน บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทังหมดในทุกกรณี

• กรณเีจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทจะทําเรอืงยนืเอกสารไปยังสายการบนิ โรงแรม
และในทุกๆการใหบ้รกิาร เพอืใหพ้จิารณาอกีครงั ทังน ีอาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนนิการ ซงึไมส่ามารถแจง้ไดว้า่สามารถคนืเงนิไดท้ังหมดหรอืบางสว่น
หรอืไมไ่ดเ้ลย เพราะขนึอยูก่บัการพจิารณาและตดัสนิใจของสายการบนิ โรงแรมและในทุกๆบรกิารอนืๆเป็นสาํคญั

หมายเหต ุ
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วัน ในกรณทีไีมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน ซงึในกรณนีทีางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ังหมด
หรอืจัดหาคณะทัวรอ์นืใหถ้า้ตอ้งการ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมร่บัผดิชอบใดๆ
ในกรณทีสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เช่น การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิ
การจลาจล ตา่งๆ

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอนื ๆ ทนีอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื
คา่ใชจ้่ายเพมิทเีกดิขนึทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย จากสายการบนิเมอืเทยีวบนิ “ดเีลย”์  หรอืลา่ชา้?หรอื เหตสุดุวสิยั
หรอือบุัตเิหตตุา่ง ๆ

• ราคานคีดิตามราคาบัตรโดยสารเครอืงบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรบัราคาบัตรโดยสารสงูขนึ ตามอตัราคา่น ้าํมนั หรอื คา่เงนิแลกเปลยีน ทางบรษัิท
สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวั ตามสถานการณด์งักลา่วและแจง้ใหท้่านทราบ

• เนอืงจากรายการทัวรน์เีป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณใีดกต็าม
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทุกกรณี

• หากลกูคา้ท่านใด ยนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตั ิลกูคา้ตอ้งชําระคา่มดัจําทัวรท์  ี15,000 บาท และคา่วซีา่ตามทสีถานฑูตฯ เรยีกเกบ็
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