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NT593
ทวัรจ์อรแ์ดน บาหเ์รน นครเพตรา 7 วัน 5 คนื (GF)
ทัวรจ์อรแ์ดน , 7 วัน 5 คนื ,

เมอืงศลิปะมาดาบา - ภูเขาศกัดสิทิธเินโบ - ปราสาทเครคั - ป้อมโบราณยคุครเูสด - เมอืงอควาบา
ลอ่งเรอืทอ้งกระจก - ทะเลทรายวาดริมั - เมอืงเพตรา - วหิารสลกัเพตรา - ชอ่งแคบชคิพศิวง

นครโบราณเจราช - อมัมาน - ป้อมปราการแหง่กรงุอมัมาน - ชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืง - ทะเลเดดซี
มสัยดิ Al Fateh - ประตูสูบ่าหเ์รน (Bab al Bahrain) - ตลาดพนืเมอืง Manama Souq

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ - บาหเ์รน - อมัมาน

08.00 น./08.30 น.
คณะพรอ้มกันท ีทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิบรเิวณผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์U เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ
GULF AIR (GF) เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิรับบัตรโดยสาร

**หมายเหต*ุ* 
- เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลาเครืองออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูนึเครืองกอ่นเวลาเครืองออก 30 นาที
*** เดนิทางวันท ี7-13 พ.ย., 5-11, 12-18 ธ.ค. 62 พรอ้มกัน ณ เวลา 08.00 น. ***
*** เดนิทางวันท ี17-23 ต.ค. 62 พรอ้มกัน ณ เวลา 08.30 น. ***



- เทยีวบนิขาไปและขากลับ อาจมกีารเปลยีนแปลงเวลาบนิ ทังนีเป็นการารเปลยีนแปลงตามตารางบนิ ของแตล่ะเดอืนแตล่ะซซีนั
กอ่นทําการออกตัวภายในทกุครัง กรุณาเชคกับทางเจา้หนา้ทบีรษัิท ตามวันท ีทลีกูคา้เดนิทาง

11.00 น./11.50 น.
บนิลัดฟ้าสู ่บาหเ์รน โดยสายการบนิ GULF AIR เทยีวบนิท ีGF153 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชวัโมง
45 นาที

14.40 น./15.05 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตบิาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน พักผอ่นภายในสนามบนิ เพอืรอตอ่เครืองไปยัง กรุงอมัมาน

17.55 น./18.00 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน โดย สายการบนิ Gulf Air เทยีวบนิท ีGF973 (บนเครืองเสริฟ์อาหารวา่ง) ใชเ้วลาเดนิทาง 2
ชวัโมง 30 นาท ีโดยประมาณ

19.50 น./20.30 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิมัมาน ควนี อาเลยี ประเทศบารเ์รน (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ไทย 4 ช.ม.
กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิเพอืสะดวกในการนัดหมาย) 

ประเทศจอรแ์ดน เรียกอย่างเป็นทางการวา่ ราชอาณาจักรฮัชไมตจ์อรแ์ดน (Hashemite Kingdom of Jordan)
ประเทศหนงึในในตะวันออกกลาง ทมีพีรมแดนตดิกับประเทศซเีรียทางทศิเหนือ ตดิตอ่กับอรัิกทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือ
ตดิตอ่กับซาอุดอีาระเบยีทางทศิตะวันออกและทศิใต ้รวมทังตดิตอ่กับอสิราเอลและดนิแดนทอีสิราเอลครอบครองทางทศิตะวันตก
จอรแ์ดนเป็นประเทศทเีกอืบไม่มทีางออกสูท่ะเล มชีายฝังทะเลเดดซรี่วมกับอสิราเอลและดนิแดนทอีสิราเอลครอบครอง
มชีายฝังอ่าวอะกาบาร่วมกับอสิราเอล ซาอุดอีาระเบยี และอยีปิต ์หลังผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้

ทพีกั
Days Inn / Amman West Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
เมอืงศลิปะมาดาบา - ภเูขาศกัดสิทิธเินโบ - ปราสาทเครคั - ป้อมโบราณยุคครูเสด - เมอืงอควาบา

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงศลิปะมาดามา (Madaba) ระยะทาง 40 กโิลเมตร เมอืงนีเป็นหนงึในเมอืงศักดสิทิธทิผีูค้นรูจั้กมากทสีดุในฐานะ
“เมอืงแหง่โมเสก” โดยไฮไลทข์องทนีีคอืโบสถก์รีก - ออโธดอกซ ์แหง่เซนตจ์อรจ์ ทมีภีาพแผนทดีนิแดนศักดสิทิธแิหง่
เยรูซาเล็มททํีาจากโมเสกสตีา่ง  ๆประมาณ 2 ลา้นชนิ ดว้ยขนาดทใีหญ่ถงึ 25 x 25 ตารางเมตร และยังคงสภาพเดมิไวไ้ดจ้นถงึทกุวันนี
แผนทนีีไดแ้สดงถงึหบุเขา หมู่บา้นและเมอืง ตามแนวสามเหลยีมปากแม่น ้าํไนลแ์ละไดก้ลายเป็นงานชนิทสีมบรูณ์ทสีดุของจอรแ์ดน
นอกจากนีแลว้ยังคงมศีลิปกรรมโมเสกอกีจํานวนมากตังแตช่ว่งศตวรรษท ี5 - 7 กระจัดกระจายอยู่ทัวไปตามโบสถข์องเมอืงมาดาบาและบา้นตา่งๆ
ดว้ยความมุ่งมันของจอรแ์ดนทจีะอนุรักษ์งานศลิป์โมเสกไวใ้หม้ากทสีดุจงึเกดิสวนโบราณคดแีหง่มาดาบาและพพิธิภัณฑต์า่งๆ
จงึไดร้่วมกันบรูณะโบสถไ์บเซนไทนห์ลายแหง่ ซงึรวมถงึงานโมเสกชนิทโีดดเดน่จากโบสถเ์วอรจ์นิ และโรงละครฮปิโปไลตัส
เป็นสว่นหนงึของคฤหาสนใ์นสมัยศตวรรษท ี6 ดว้ย

จากนันออกเดนิทางสู ่ภเูขาศกัดสิทิธเินโบ (Mount Nebo)
ผูค้นกลา่วขานกันวา่ยอดเขาเนโบแหง่นีเป็นสถานทฝัีงศพของโมเสสและเป็นสถานทศัีกดสิทิธทิสีดุของจอรแ์ดน และเมอืคณุยืนอยู่บนยอดเขา
คณุจะไดเ้ห็นสงิทโีมเสสเคยเห็น นันคอืภาพของหบุเขาและแม่น ้าํ เด็ดซ ีเจรโิค และ ยารูซาเล็ม ดนิแดนแหง่พันธสญัญา
สถานทแีหง่นีเป็นทจีารกิแสวงบญุของชาวครสิตแ์ตโ่บราณ อันถอืเป็นปลายทางของเสน้ทางแสวงบญุสําหรับผูศ้รัทธา โบสถบ์นยอดเขาเนโบ
ไดถู้กสรา้งขนึในปลายศตวรรษทสีเีพอืแสดงบง่ชจีดุทโีมเสสเสยีชวีติ มหีลมุฝังศพทังหมดหกหลมุทถีูกขดุลงไปในหนิใตพ้นืโบสถท์ปีดูว้ยโมเสก
แลนดม์ารค์สําคัญบรเิวณผาดา้นหลัง ซงึมอีนุสาวรียก์างเขนพญาง ู(Bronze Serpent Cross) ตังตระหงา่นอยู่
สญัลักษณ์ของงทูองเหลอืงทโีมเสสไดนํ้าตดิตัวไปในทะเลทราย และสญัลักษณ์ของกางเขนทพีระเยซไูดท้รงถูกตรงึไว ้

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นออกเดนิทางสู ่ปราสาทเครคั (Kerak Castle) และ ป้อมโบราณยุคครูเสด ระยะทาง 114 กโิลเมตร
เป็นป้อมปราการโบราณสมัยสงครามครูเสด สงครามทเีป็นการสูร้บกันระหวา่งฝ่ายศาสนาครสิต ์และศาสนาอสิลาม เพอืเขา้ยดึดนิแดนศักดสิทิธิ
(เยรูซาเล็ม) โดยกนิเวลายาวนานประมาณ 200 ปี และในระหวา่งนันไดม้กีารสรา้งป้อมปราการในจดุยุทธศาสตรต์า่ง  ๆโดยปราสาทเครัค



เป็นหนงึในป้อมปราการขนาดใหญ่บนยอดเขาสงู สรา้งขนึโดยกลุม่อัศวนิในสงครามครูเสดสายทมีาจากประเทศฝรังเศสซงึเป็นฝ่ายศาสนาครสิต์
โดยม ีReynald-de-Chatillon (also known as Arnat) เป็นผูนํ้าทัพ แตต่อ่มาในปี ค.ศ.1189 “ซาลาดนิ” กษัตรยิอ์สิลามจากราชวงศ ์Ayyubid
ของอยีปิต ์บกุเขา้โจมตปีราสาทเครัคไดสํ้าเร็จ จากนันปราสาทแหง่นีก็ตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของมุสลมิเผา่ตา่งๆในภมูภิาคนีมาโดยตลอด 

นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงอควาบา (Aqaba) ระยะทาง 245 กโิลเมตร
เมอืงชายฝังทะเลแหง่เดยีวในจอรแ์ดนและเป็นเมอืงทมีปีระชากรมากทสีดุ
ตังอยู่ทางตอนใตส้ดุของจอรแ์ดนเป็นศนูยก์ลางการบรหิารของอัควาทาวน ์ทางออกเดยีวทเีชอืมตอ่ทะเล ทะเลแดงมน่ีานน ้าํครอบคลมุถงึ 4
ประเทศ คอื ประเทศจอรแ์ดน อสิราเอล อยิปิต ์และ ซาอุดอิาระเบยี หรืออกีชอืคอื อ่าวอาหรับ
(ทะเลแดงทะเลแหง่ประวัตศิาสตรท์คีรังนงึไดม้กีารกลา่วขานในพระคัมภรีข์องศาสนาครสิตว์า่
ทะเลแหง่นีเป็นสถานทโีมเสสไดทํ้าอัศจรรยแ์หวกทะเลแดงพาชาวอสิราเอลหนีใหร้อดพน้จากการเป็นทาสของอยีปิตเ์พอืเดนิทาง
ไปสูแ่ผน่ดนิแหง่พันธสญัญาทพีระเป็นเจา้ทรงมอบใหก้ับชาวอสิราเอล โดยการชไูมเ้ทา้ของโมเสส) ทะเลแดงไม่ไดห้มายถงึสขีองน ้าํทะเล
แตห่มายถงึสขีองแบคทเีรียชนดิหนงึบรเิวณผวิน ้าํ

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Aqaba Days inn Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ลอ่งเรอืทอ้งกระจก - ทะเลทรายวาดริมั(นงัรถจปีตะลยุทะเลทราย)

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่น ลอ่งเรอืทอ้งกระจก (Glass Boat) แลน่ในทะเลแดง ชมความใสของน ้าํทะเล, ปะการัง, ปลาทะเลหลากชนดิ, เม่นทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นออกเดนิทางสู ่ทะเลทรายวาดริมั (Wadi Rum) หรือ หบุเขาแหง่พระจนัทร ์(The Valley of the Moon)  ระยะทาง 74 กโิลเมตร
วาดรัิมมปีระวัตศิาสตรย์าวนาน วา่กันวา่มมีนุษยอ์ยู่อาศัยมาแลว้ตังแต ่8,000 ปีกอ่นครสิตกาล แมว้า่จะมสีภาพแวดลอ้มแหง้แลง้
หาสงิมชีวีติอยู่ไดย้ากก็ตาม เคยเป็นสถานทถี่ายทําภาพยนตเ์รือง The martial ซงึถูกสมมุตใิหเ้ป็น ดาวอังคาร เนืองจากสขีองทรายทนีี วา่กันวา่
คลา้ยสขีองทรายบนดาวอังคาร ในทะเลทรายวาดรัิมมภีาพเขยีนฝาหนังของมนุษยย์ุคโบราณหลายจดุ
แสดงใหเ้ห็นวถิชีวีติความเป็นอยู่ของคนสมัยนัน วาดรัิมเคยเป็นทกีารอาศัยของมนุษยห์ลายชาตชิน หลายอารยธรรม หลายวัฒนธรรม
ตังแตยุ่คกอ่นประวัตศิาสตร ์ทังพวกนาบเีทยีน ทมีหีลักฐานเป็นภาพบนหนิในรูปแบบของพวกนาบเีทยีน วจิติรกรรมฝาผนัง
และสถานทปีระกอบพธิกีรรม เผา่เบดอูนิก็เชน่เดยีวกัน มหีลักฐานวา่พวกเราอาศัยอยู่บรเิวณโดยรอบ หบุเขาแหง่นีถูกคน้พบโดยการปีนเขาในปี
1987 โดยโทนี ฮอวอรด์,ด ีเทยเ์ลอร,์ มคิ ชอรแ์ละ อัล เบเกอร ์ฮอวอรด์และเทยเ์ลอร์
เขยีนหนังสอืคูม่อืสองเลม่เพอืแนะนําการเดนิและปีนหบุเขาวาดรัิม นอกจากนันยังมกีจิกรรมการขอีูฐ และเทยีวซาฟารีดว้ยมา้
ทัวรนี์รวมคา่ใชจ้า่ยของกจิกรรม นังรถ 4WD ตะลยุทะเลทราย นังไม่เกนิ 4 ทา่นตอ่คัน ** ไมร่วมทปิคนขบัรถ ทา่นละ 2 USD **

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ แคมป์

ทพีกั
Mazayen Camp หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
เมอืงเพตรา - วหิารสลกัเพตรา - ช่องแคบชคิพศิวง - ทะเลเดดซี

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ แคมป์

นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงเพตรา (Petra) ระยะทาง 115 กโิลเมตร นครหนิแกะสลักโบราณทซีอ่นตัวอย่างลกึลับในหบุเขาวาด ีมูซา
หบุเขาทตัีงอยู่ระหวา่งทะเลเดดซกีับอ่าวอะกาบา แตเ่ดมินันเป็นนครแหง่การคา้ขนาดใหญ่ซงึตอ่มาถูกละทงิเป็นเวลานานกวา่ 700 ปี จนเมอืโยฮัน
ลทูวชิ บวรค์ฮารท์ นักสํารวจชาวสวสิ เดนิทางผา่นมาพบเห็นเขา้เมอืปี ค.ศ. 1812



ตอ่มาไดรั้บลงทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกเมอืปี พ.ศ. 2528 โดยกลา่วอธบิายไวว้า่
"เป็นหนงึในสงิทลี ้าํคา่มากทสีดุของมรดกทางวัฒนธรรมแหง่มวลมนุษยชาต"ิ ชมวหิารนอ้ยใหญ่ในเมอืงเปตรา ทแีกะสลักภเูขาทังลกู
และชมภาพศลิปะแกะสลักอกีมากมาย ลัดเลาะไปตามหบุเขาและเดนิเทา้เขา้สูร่อยแยกของเปลอืกโลก
ทซีอ่นความยงิใหญ่ตระการตาของมหาวหิารปราสาททรายสชีมพ ูเอล คาซเนห์

ชม ปราสาททรายสชีมพ ูสถานททีเีป็นฉากถ่ายทําภาพยนตรเ์รือง “อนิเดยีน่า โจนส”์ ภาค 3 ขมุทรัพยส์ดุขอบฟ้า
มหาวหิารแกะสลักเสลาจากภเูขาอย่างกลมกลนืไดส้ดัสว่นและสวยงามน่าอัศจรรย ์เป็นอาคาร 2 ชนั ประดับดว้ยเสาแบบคอรนิเทยีนสแ์ละรูปคน
ซงึสลักขนึจากเขาบรเิวณกลางเมอืง วา่กันวา่เป็นคลังทเีก็บสมบัตขิองฟาโรห ์** ไมร่วมคา่ทปิขมีา้ โดยประมาณ 3 USD ** (ไม่รวมคา่ขลีา,
ขอีูฐ, รถมา้ลาก สนในกรุณาตดิตอ่ทหัีวหนา้ทัวร)์

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นออกเดนิทางสู ่ช่องแคบชคิพศิวง (The Siq) เป็นชอ่งแคบในหบุเขาทมีซีอกหนิสสีนัลวดลายอันงดงาม
ซงึเกดิจากการแยกตัวของเปลอืกโลก และการซดัเซาะของน ้าํเป็นเวลาหลายลา้นปี มคีวามยาวประมาณ 1.2 ก.ม. ชว่งทแีคบทสีดุประมาณ 3 เมตร
และสงูสดุถงึ 160 เมตร ภเูขาและแทง่ผาทเีวา้แหวง่แบบนีเกดิการกัดกร่อนของธรรมชาตเิป็นเวลาหลายพันปี เลยกลายเป็นชอ่งและซอกเล็ก ๆ
ระหวา่งหบุเขาเมอืบวกกับสสีนัของหนิทเีกดิขนึจากธรรมชาต ิกวา่จะทะลถุงึลานกวา้งโลง่ในโอบกอดของหนิผาทเีรียกวา่ เทรชเชอรี (Treasury)
หรือทอ้งพระคลัง มุมทนัีกทอ่งเทยีวทกุคนปรารถนาอยากจะเห็นดว้ยสองตาเปลา่ นีคอืมุมทเีป็นเหมอืนโลโกข้องนครสชีมพู
เดมิทเีป็นเพยีงหนา้ผาธรรมดา แตช่าวนาบาเทยีนลงมอืแกะสลักไดอ้ย่างน่าทงึ 

นําทา่นออกเดนิทางสู ่ทะเลเดดซ ีหรือ ทะเลมรณะ (Dead Sea) ระยะทาง 201 กโิลเมตร ทะเลสาบน ้าํเค็มทมีคีวามเขม้ขน้ของเกลอืสงู
เค็มกวา่ทะเลทัวไปถงึ 4 เทา่ ทะเลเดดซ ีตังอยู่ระหวา่งเทอืกเขายูเดยีทดีา้นเหนือ และทรีาบสงูทรานสจอรแ์ดนทดีา้นตะวันออก
แม่น ้าํจอรแ์ดนจะไหลจากทางเหนือมายังทะเลเดดซนีี ซงึมคีวามยาว 80 ก.ม. และมคีวามกวา้งถงึ 18 กโิลเมตร สว่นพนืทนัีน 1,020
ตารางกโิลเมตร ละอยู่ต่าํกวา่ระดับน ้าํทะเลถงึ 417.5 เมตร ชาวอาหรับจะเรียกทะเลสาบเดดซกีันวา่ "อัลบาหรั์ลไมยติ” หมายความวา่ ทะเลมรณะ
เชน่เดยีวกับภาษาอังกฤษ สําหรับทะเลสาบเดดซ ีเป็นจดุหมายปลายทางของผูช้นืชอบในการเดนิทางไปในสถานทตีา่ง ๆ
เป็นทะเลทไีม่มสีงิมชีวีติอาศัยอยู่ ยกเวน้แตแ่บคทเีรียและเห็ดราบางชนดิเทา่นัน นักทอ่งเทยีวมักจะถ่ายรูปการลอยตัวเหนือน ้าํในทะเลเดดซี
เนืองจากความเขม้ขน้ของเกลอืสงู อสิระใหท้า่นเลน่น ้าํทะเล และใหท้า่นพสิจูนว์า่สามารถลอยตัวได ้

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

ทพีกั
Holiday Inn Resort Dead Sea ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
นครโบราณเจราช - อมัมาน - ป้อมปราการแหง่กรุงอมัมาน - ชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืง

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณเจราซ (The Roman city of Jerash) ระยะทาง 91 กโิลเมตร เมอืงปอมเปยแ์หง่ตะวันออก

ชม ซุม้ประตกูษตัรยเ์ฮเดรยีน (Hadrian 's Arch)  และ สนามแขง่มา้ฮปิโปโดมพลาซา่ ซงึเป็นสถานทชีมุนุม พบปะ
สงัสรรคข์องชาวเมอืงทยัีงคงหลงเหลอือยู่ภายในเมอืง ตัวเมอืงสญูหายเป็นเวลาหลายพันปีจากแผน่ดนิไหว จนกระทังมกีารขดุคน้ในชว่งปลาย
ครสิตศ์ตวรรษท ี19 เมอืงโบราณเจราชจงึเผยโฉมใหก้ับชาวโลกอกีครัง

จากนันนําทา่นเดนิเขา้ประตทูางทศิใต ้ชม โอวลัพลาซา่ (Oval Plaza) สถานทชีมุนุมพบปะสงัสรรคข์องชาวเมอืง 

ชม โรมนัโบราณ (South Roman Theatre) ซงึก็คอืโรงละครทางทศิใต ้สรา้งในราวปี ค.ศ. 90-92 จผุูช้มไดถ้งึ 3,000 คน
มจีดุเสยีงสะทอ้นตรงกลางโรงละคร เชญิทดสอบกับความอัศจรรยเ์พยีงพดูเบา  ๆก็จะมเีสยีงสะทอ้นกอ้งเขา้มาในหขูองเรา

จากนันนําทา่นชม น้าํพใุจกลางเมอืง (Nymphaeum) ทสีรา้งขนึในปี ค.ศ.191 เพอือุทศิแดเ่ทพธดิาแหง่ขนุเขา
ซงึเป็นทนัีบถอืของชาวเมอืงแหง่นี มทีพีน่น ้าํเป็นรูปหัวสงิโตทังเจ็ด และตกแตง่ดว้ยเทพตา่ง  ๆประจําซุม้ดา้นบนของน ้าํพุ

เทยีง



บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นออกเดนิทางกลับ เมอืงหลวงอมัมาน (Amman) ระยะทาง 50 กโิลเมตร

ชม ป้อมปราการแหง่กรุงอมัมาน (Citdael) ทถีูกสรา้งขนึเพอืเป็นจดุสงัเกตเหตกุารณ์ตา่งๆรอบเมอืง
ใหท้า่นอสิระถ่ายรูปตรงจดุชมววิทสีวยทสีดุของเมอืงแหง่นี โดยมฉีากหลังเป็นโรงละครโรมันทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในประเทศจอรแ์ดน
ทสีามารถจผุูช้มไดถ้งึ 6,000 คน และ ตกึรามบา้นชอ่งทตัีงอยู่บนภเูขาสงู อันแปลกตายงินัก

นําทา่นชอ้ปปิง สนิคา้พนืเมอืง

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Days Inn Or Amman West Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
จอรแ์ดน - บาหเ์รน - มสัยดิ Al Fateh - ประตสููบ่าหเ์รน (Bab al Bahrain) - ตลาดพนืเมอืง Manama Souq - บาหเ์รน - กรุงเทพฯ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิมัมาน ควนี อาเลยี

11.45 น. / 12.35 น.
บนิลัดฟ้าสู ่บาหเ์รน โดย สายการบนิ GULF AIR เทยีวบนิท ีGF972 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง
15 นาที

15.00 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตบิาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน หลังผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้

จากนันนําทา่นเขา้ชม มสัยดิ Al Fateh หนงึในมัสยดิทขีนึชอืวา่มขีนาดใหญ่ทสีดุเป็นอันดับตน้  ๆของโลก ทถีูกตังชอืตามกษัตรยิผ์ูส้รา้งเมอืง
‘Ahmed Al Fateh’ เป็นสถาปัตยกรรมทถีูกสรา้งขนึในปี 1987 และเป็นมัสยดิทถีูกตกแตง่ดว้ยวัสดชุนัเลศิทรีวบรวมมาจากทัวโลก อาทเิชน่
ลกูแกว้ตกแตง่บนพนืจากอติาล ีโคมไฟจากออสเตรีย หรือแมแ้ตป่ระตไูมส้ดุอลังการททํีาจากอนิเดยี
ซงึนอกจากจะเป็นมัสยดิทเีป็นจดุศนูยร์วมดวงใจของชาวบาหเ์รนแลว้ ในปี 2006 มัสยดิแหง่นียังถูกประกาศใหเ้ป็นหอสมุดแหง่ชาตอิกีดว้ย ***
หมายเหต ุ: หากวันเวลาดังกลา่วทางมัสยดิมกีจิกรรมทางศาสนาหรือมปีระกาศหา้มเขา้ชมภายในมัสยดิดว้ยเหตผุลใดก็ตาม
ขอสงวนสทิธยิกเลกิการเขา้ชม และทางคณะทัวรจ์ะใหท้า่นไดฟั้งบรรยายและการถ่ายรูปจากภายนอกมัสยดิเทา่นัน

จากนันนําทา่นเดนิทางเขา้ชม ประตสููบ่าหเ์รน (Bab al Bahrain) ออกแบบโดย Sir Charles Belgrave
ทปีรกึษาเจา้ผูค้รองรัฐบาหเ์รนเพอืเป็นทางเขา้ไปสูต่ลาดมานามาซงึเป็นย่านธรุกจิทสํีาคัญและแหลง่จับจา่ยของทอ้งถนิ สรา้งเสร็จสมบรูณ์เมอื
ค.ศ.1945 และไดรั้บการตกแตง่เพมิเตมิในปี ค.ศ.1986 เพอืปรับเปลยีนใหม้รีูปร่างเป็นสถาปัตยกรรมอสิลามมากขนึ

จากนันเราจะพาทา่นไปเปิดประตสููวั่ฒนธรรมวถิชีวีติการเป็นอยู่ของชาวบาหเ์รนท ีตลาดพนืเมอืง Manama Souq
ตลาดใจกลางเมอืงทมีคีวามสําคัญตอ่วถิชีวีติของชาวเมอืง ซงึทนีีทา่นจะไดส้มัผัสกับวถิชีวีติของคนทอ้งถนิอย่างเป็นกันเองพรอ้มชอ้ปปิงของฝาก 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตบิาหเ์รน เพอืนําทา่นเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย

22.20 น. / 22.25 น.
ออกเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย โดย สายการบนิ กลัฟ์แอร ์(GF) เทยีวบนิท ีGF152 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

วนัท ี7
กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู)ิ

08.55 น./09.30 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ



อตัราคา่บรกิารทวัรจ์อรแ์ดน
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี4 กันยายน 2562 เวลา 13:25 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรจ์อรแ์ดน

อัตราคา่บรกิารรวม

• ตวัเครอืงบนิชันประหยัดระบุวันเดนิทางไป - กลบัพรอ้มคณะ

• ภาษีน ้าํมนัและภาษีตวัทุกชนดิ (สงวนสทิธเิกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง)

• ทพีกัโรงแรมตามรายการ 5 คนื พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน (กรณมีาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว)

• อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธใินการสลบัมอืหรอืเปลยีนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 23 กก. ท่านละ 1 ใบ เท่านัน

• คา่รถรบั - สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่มคัคเุทศกผ์ูช้ํานาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัชวีติกรณอีบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาลกรณอีบุัตเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ท่านละ
200,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์

• น ้าํดมืวันละ 1 ขวด / ท่าน

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย,คา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาตคิา่ทําใบอนญุาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิ(Re -Entry) หรอื คนตา่งดา้ว
(เป็นหนา้ทขีองผูเ้ดนิทางในการจัดทําเอง)

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น คา่เครอืงดมืและคา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศพัท ,์ คา่อาหารและเครอืงดมืสงัพเิศษนอกรายการ คา่ซกัรดี,
คา่โทรศพัทท์างไกล, คา่อนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ

• คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทยและตา่งประเทศ
ซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

• คา่ปรบั สาํหรบัน ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางทเีกนิจากททีางสายการบนิกาํหนดไว ้23 กก.

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิและทปิคนขบัรถ 68 USD /ทรปิ/ทา่น (ชําระทสีนามบนิในวันเดนิทาง)

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวรข์นึอยูก่บัความพงึพอใจในบรกิารทไีดร้บั (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถแตไ่มบ่ังคบัทปิ)

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• กรณุาทําการจองกอ่นการเดนิทาง อยา่งนอ้ย 45 วันทําการหรอืกอ่นหนา้นัน โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลร์ายชอืและหนา้หนังสอืเดนิทางเพอืยันการจองทนัีง
พรอ้มชําระมดัจาํทา่นละ 20,000 บาท

• คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื บรษัิทฯจะขอเกบ็คา่ทัวรท์ังหมด 15 วันกอ่นการเดนิทาง มเิช่นนันบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางของท่าน
และการคนืเงนิทังหมดหรอืบางสว่นตามคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขการใหบ้รกิารทไีดร้ะบุไวใ้นเอกสารฉบับนทีังหมดนแีลว้

เงอืนไขการยกเลกิ

• ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิทฯ จะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เช่นคา่ธรรมเนยีมวซีา่
ยกเวน้ในกรณวีันหยดุเทศกาล, วันหยดุนักขตัฤกษ์ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิมดัจําโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทังสนิ



• ยกเลกิการเดนิทาง 15 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจําทัวร ์50%

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7 - 14 วันเกบ็คา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทัวร ์ตอ่ท่าน

• สาํหรบัผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• โปรแกรมทัวรน์จีะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีํานวนผูเ้ดนิทางขนัต่าํ 20 ท่านรวมในคณะตามทกีาํหนดไวเ้ท่านัน
หากมจีํานวนผูเ้ดนิทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ทกีาํหนดไว ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิหรอืปรบัเปลยีนกาํหนดการเดนิทาง ในกรณทีมีผีูเ้ดนิทาง 10-14 ท่าน
ตอ้งเพมิเงนิท่านละ 2,000 บาท , กรณทีมีผีูเ้ดนิทาง 15-19 ท่านตอ้งเพมิเงนิท่านละ 1,000 บาท

• ในกรณทีทีางประเทศจอรเ์จยี หรอื ประเทศ อารเ์มเนยี สงัใหม้กีารระงับการใหว้ซีา่า ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารเพมิเตมิตามคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เพอืดาํเนนิการขอวซีา่โดยตรงกบัทางศนูยร์บัยนืวซีา่

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาและเงอืนไขตา่งๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทังนใีหข้นึอยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทฯ เท่านัน
อกีทังขอ้สรปุและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษัิทฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยตุสินิสดุสมบูรณ์

• บรษัิทฯ และตวัแทนของบรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จํากดัดา้นภมูอิากาศ และเวลา
ณ วันทเีดนิทางจรงิ ทังนทีางบรษัิทฯ จะยดึถอืและคาํนงึถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสาํคญั

• รายการทัวรน์เีป็นการท่องเทยีวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จัดทําและดาํเนนิการโดยบรษัิทคูค่า้ (Partner)

• อตัราคา่บรกิารคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลยีน และราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนราคาคา่บรกิารในกรณทีมีกีารขนึราคาคา่ตวัเครอืงบนิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนั
หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือตัราแลกเปลยีนไดป้รบัขนึในช่วงใกลว้ันทคีณะจะเดนิทาง

• ในระหวา่งการท่องเทยีวน ีหากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ท่านสละสทิธไิมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้

• หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทัวร ์ตวัเครอืงบนิขากลบัซงึยังไมไ่ดใ้ช  ้ไมส่ามารถนํามาขอคนืเงนิได ้

• คา่บรกิารทที่านชําระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯ ไดช้ําระใหก้บับรษัิทฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเช่นกนั
ดงันันหากท่านมเีหตอุนัใดททีําใหท้่านไมไ่ดท้่องเทยีวพรอ้มคณะตามรายการทรีะบุไว ้ท่านจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่
หรอืหนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนันๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• บรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวัตถปุระสงคแ์อบแฝงอนืๆ เช่น การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี
การคา้มนษุย ์การขนสง่สนิคา้หนภีาษี การขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวธุสงคราม การกอ่การรา้ย และ อนืๆทเีขา้ขา่ยผดิกฏหมาย ผดิศลีธรรมอนัดี
บรษัิทฯ มไิดม้สีว่นรูเ้ห็นเกยีวขอ้ง หรอืมสีว่นตอ้งรบัผดิชอบใดๆกบัการกระทําดงักลา่วทังสนิ

• หากผูเ้ดนิทางถกูเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนันๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆกต็าม ถอืเป็นเหตผุลซงึอยูน่อกเหนอือาํนาจ
และความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบคนืเงนิทังหมด

• ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณสว่นตวัและรบัผดิชอบตอ่การตดัสนิใจในการเลอืกซอืสนิคา้ตา่งๆในระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีวดว้ยตวัท่านเอง บรษัิทฯ
จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆ หากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ทผีูเ้ดนิทางไดซ้อืระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีวนี

• ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบตอ่การจัดเกบ็ และ ดแูลทรพัยส์นิสว่นตวั ของมคีา่ตา่งๆ อยา่งระมดัระวัง บรษัิทฯจะไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆหากเกดิการสญูหายของ
ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมคีา่ตา่งๆ ระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การสญูหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหวา่งการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บรษัิทขนสง่ โรงแรม หรอื
การโจรกรรม แตจ่ะทําหนา้ทเีป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล
การปฏวิัต ิรฐัประหาร ทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย
การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบใดๆตอ่การไมเ่ป็นไปตามความคาดหวัง และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทเีกยีวขอ้งกบั สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ
ฤดกูาล ทัศนยีภาพ วัฒนธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทเีดนิทางไป

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจําตวั



ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอบุัตเิหตใุนรายการท่องเทยีว(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิททัวร)์

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าํเงนิ)เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ทังสนิ

• กรณทีที่านตอ้งออกตวัภายในประเทศ เช่น (ตวัเครอืงบนิ,ตวัรถทัวร,์ตวัรถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ
ในกรณถีา้ท่านออกตวัภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลยีนเวลาบนิเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงอืนไขดงักลา่วแลว้

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน
(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้
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