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PROMO CLASSIC JORDAN 6D3N 
 BY ROYAL JORDANIAN AIRLINES (บินตรง รอยัล จอรแ์ดนเนียน) 

 

 

ตารางเสน้ทางการบิน 

เสน้ทางการบิน 
เวลาออกเดนิทาง-เวลาถึง

ปลายทาง 
เที่ยวบิน 

ระยะเวลาในการเดนิทาง 

โดยประมาณ 

สุวรรณภูมิ BKK-AMM อมัมาน 00.25-05.10 RJ183 9 ชัว่โมง 

อมัมาน AMM-BKK สุวรรณภูม ิ 02.15-15.15 RJ182 8.30 ชัว่โมง 
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ตารางการเดินทาง 

วันท่ี สถานท่ีท่องเท่ียว 
รายละเอียด อาหาร โรงแรมท่ีพัก ระดับ 4 ดาว 

หรือเทียบเท่า เช้า กลางวัน เย็น 
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่กรุง

อัมมาน ประเทศจอร์แดน     

วันที่สอง  อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO –
ทะเลทรายวาดิรัม- JEEP TOUR SAFARI –
WADIRUM  

✓ - ✓ 
RUM OASIS LUXURY 

CAMP 
DELUXE TENT 

วันที่สาม WADI RUM CAMP- PETRA - AMMAN 
✓ - ✓ 

THE SIGNATURE HOTEL 
AMMAN 

วันที่สี ่ ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA) – ป้อมปราการแห่งเมือง
อัมมาน- โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER ✓ ✓ ✓ 

THE SIGNATURE HOTEL 
AMMAN 

วันที่ห้า เมืองอัมมาน AMMAN - นครเจอราช (JERASH)  -  
ป้อมอจัลุน AJLOUN - สนามบิน ✓ - ✓  

วันที่หก AMM อัมมาน – BKK สนามบินสวุรรณภูมิ      
 

วันแรก  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภมูิ BKK – สนามบินอัมมาน AMM          (-/-/-) 
21.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชัน้ 4  

เคาน์เตอร์ สายการบิน ROYAL JORDANIAN เที่ยวบินที่ RJ 183 
พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ใหก้ารต้อนรับและอำนวยความสะดวก 

วันที่สอง อัมมาน - เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – ทะเลทรายวาดิรัม – JEEP TOUR SAFARI      (B/-/D) 
00.25 น. ออกเดินทาง สู่ เมืองอัมมาน (AMM) โดยสายการบิน ROYAL JORDANIAN เที่ยวบินที่ RJ 183  
05.10 น. เดินทางถงึสนามบินนานาชาติ (AMM อมัมาน ควนี อาเลยี QUEEN ALIA)ณ กรงุอัมมาน ประเทศจอร์แดน  

ใช้เวลาในการเดินทาง 9 ชั่วโมง 

จะมีเจ้าหน้าที่ด้าน VISA มาคอยอำนวยความสะดวกแก่คณะทัวร์  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) เมือง
หลวงของประเทศจอร์แดน หรือ ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอรแ์ดนศนูยก์ลางแห่งตะวนัออกกลางที่มีการผสมผสานความ
เก่าแก่เข้ากับยคุสมัยปัจจุบัน หลงัจากผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ออกจาก
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ประตูไป ทางด้านซ้ายมือ ท่านสามารถแลกเงนิ,ซ้ือSIM INTERNET ไดเ้ลย  ราคาข้ึนอยู่กับ GB -INTERNET 
BUNDLE  6GB = 17 USD , 12GB = 19 USD , 18GB = 22 USD 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่เมืองมาดาบา (ประมาณ 30 กิโลเมตร)  อดีตเส้นทางสำคัญสมัยโรมัน ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แห่ง
เยรูซาเล็ม และเมืองแห่งเรื่องราวของโมเสสที่สำคัญทางหน้าประวัติศาสตร์ของศาสนายูดา, คริสต์ และอิสลาม ยังเป็น
ศูนย์กลางที่ขึ้นชื่อเรื่องการทำโมเสก เป็นศิลปะการตกแต่งด้วยชิ้นแก้ว, หิน, หรือกระเบ้ืองชิ้นเล็กๆ ซึ่งใช้ในการตกแต่ง
มหาวิหาร หรือในปัจจุบันใช้ประยุกต์ในการตกแต่งบ้านเรือนหรือ เมืองแห่งโมเสก  
นำท่านเดนิทางสู่ ยอดเขาเมาทเ์นโบ MOUNT NEBO มคีวามสูง 817 เมตร จากระดับน้ำทะเล เชื่อกันว่าเป็นสถานที่
ฝังศพของโมเสส ผู้นำชาวยิวส์ทีเ่ดนิทางจากอิยิปต์มายังเยรูซาเลม และเป็นสถานทีศ่ักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของจอรแ์ดน 
ที่แห่งนี้เป็นสถานที่สุดท้ายของโมเสส ก่อนจะชี้ทางให้ผู้สืบทอดนำพาผู้คนไปยังดนิแดนพนัธสัญญา ในประเทศ
อิสราเอลปัจจุบัน เมื่อยนือยู่บนยอดเขาจะมองไปเหน็ดนิแดนแห่งพันธะสัญญา THE PROMISED LAND  ทีโ่มเสส
เคยเหน็บนยอดเขานี้ และเป็นที่จาริกแสวงบุญของชาวครสิต์มาแต่โบราณ และโบสถ์บนยอดเขาได้ถกูสร้างขึน้ในปลาย
ศตวรรษที่ส่ีเพื่อเป็นการบ่งชี้จุดทีค่าดว่าโมเสสเสียชีวติ   MOUNT NEBOยังเคยเป็นสถานที่มาเยือนของสันตะปาปา 
ของศาสนาคริสต์ โดยสันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2 ได้มาแวะพำนักที่นี่ ระหว่างการเดินทางไปเยือนดนิแดนศกัดิ์สิทธิ์ และ
ได้ปลูกตน้มะกอก สัญลกัษณ์ของสันตภิาพไว้ข้างๆโบสถ์ไบแซนไทนด์้วย  
ชมอนุสรณ์ไมเ้ท้าศกัดิ์สิทธ์แหง่โมเสส ออกแบบเป็นลกัษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอทุิศเป็น 
สัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู   เชิญถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวนัที่ท้องฟ้าแจ่มใส  
ท่านสามารถมองเหน็แม่น้ำจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ได้จากจุดนีอ้ย่างชัดเจน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชมโบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ ถูกสร้างในราวปี ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิ
สิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3 ล้านชิ้นแสดงถึงพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในแถบรอบ
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, เยรูซาเลม, แม่น้ำจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต์ ฯลฯ  
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ชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ภายในเก็บส่ิงของต่าง ๆ ที่ขดุพบภายในบรเิวณนี้ พร้อมทั้งมภีาพถ่ายต่าง ๆ ภาพถ่ายที่ 
สำคัญคือภาพที่โป๊บ จอหน์ ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่นีแ่ละได้ประกาศใหเ้ป็นดนิแดนศกัดิ์สิทธิ์ ในปี ค.ศ. 2000 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั (อิสระตามอัธยาศัย มื้อที่ 1 ) 
จากนั้น นำท่านเดนิทางสู่ 
ทะเลทรายวาดิรัม (WADI 
RUM) ใช้เวลาประมาณ 1 
ชั่วโมง 40 นาที  
ทะเลทรายแห่งนี้ในอดตี
เป็นเส้นทางคาราวานจาก
ประเทศซาอฯุ เดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน์  
(เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวนาบาเทียนก่อนที่จะย้ายถิ่นฐานไปสร้างอาณาจักรอนัยิ่งใหญ่ที่เมอืงเพตร้า) ในศกึสงคราม
อาหรับรีโวลทร์ะหว่างปีค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแหง่นี้ได้ถกูใช้เป็นฐานบัญชาการในการรบของนายทหารชาว
อังกฤษ ทีอี ลอวเ์รนซ์และเจ้าชายไฟซาล ผู้นำแหง่ชาวอาหรับร่วมรบกนัขับไล่พวกออตโตมันที่เข้ามารกุรานเพือ่
ครอบครองดนิแดนและต่อมายังได้ถูกใชเ้ป็นสถานที่จรงิในการถ่ายทำภาพยนต์ฮอลลีวดูอันยิ่งใหญ่ในอดีตเรื่อง 
“LAWRENCE OF ARABIA” (และ
ในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวัล
ออสการ์ไดถ้ึง 7 รางวลั และรางวลัจาก
สถาบันอื่นๆ มากกว่า 30 รางวัล นำ
แสดงโดย PETER O'TOOLE, 
OMAR SHARIF  
นำท่าน  นั่งรถกระบะเปิดหลังคารับ
บรรยากาศทะเลทราย  ที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามทีสุ่ดของโลกแห่งหนี่ง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีส้มอมแดงอันเงียบสงบที่
กว้างใหญ่ไพศาล (สีของเม็ดทราบนั้นปรับเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย์)  ชมน้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ สถานที่ในอดีต
นายทหาร ทีอี ลอว์เรนซ์ ทหารชาวอังกฤษใช้เป็นสถานที่พักและคิดแผนการสู้รบกันพวกออตโตมัน  

ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณ แคมป์ทีพ่ัก 

http://www.imdb.com/name/nm0001725/
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นำท่านเข้าพกัโรงแรม ระดับ 4 ดาว RUM OASIS LUXURY CAMP WADI RUM นอนเป็น DELUXE TENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สาม   ทะเลทรายวาดิรัม –เมืองเพตรา PETRA - เทีย่วชมมหานครเพตรา-อัมมาน AMMAN                    (B/-/D) 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่าน สู่เมืองเพตร้า PETRA (ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรย์ของแหง่โลกใหม่ จากการตดัสินโดยการโหวต
จากบุคคลนับล้านทั่วโลกในวนัมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07)  
นำท่านเข้าชมมหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบ
เขาแห่งโมเสส (WADI MUSA) มีประวัติศาสตร์อัน
ยาวนานหลายพนัปีเคยเป็นถิน่ที่อยู่อาศัยทัง้ชาวอโีดไมท์
จวบจนกระทั่งถงึยุครุ่งเรืองเฟื่องฟูในการเข้ามา
ครอบครองดนิแดนของชาวอาหรับเผ่าเร่รอ่นนาบาเทียน
ในช่วงระหว่าง 100 ปี ก่อนคริสตกาล – ปี ค.ศ 100และ
ได้เข้ามาสร้างอาณาจักร, บ้านเมอืง ฯลฯ จนกระทั่งในปี
ค.ศ. 106 นครแห่งนีต้กอยู่ภายใตก้ารปกครองของ
อาณาจักรโรมันที่นำโดย กษัตรยิ์ทราจัน และได้ผนกึเมอืงแห่งนี้ให้เป็นหนึง่ในอาณาจักรโรมันแหง่แหลมอาระเบีย
ตะวันออก (ทุกท่านสามารถขีม่้าภายในเส้นทางทีม่้าเดนิในเพตราได้ ซ่ึงรวมอยู่ในค่าบัตรแล้ว เพียงแตต่้องจ่ายค่าทปิ
แก่คนจูงม้า ท่านละ 5 USD ต่อท่าน /ต่อเที่ยว หรือแล้วแต่การต่อรองราคา กับคนจูงม้า กรณีอยากขี่ลา, ขีอู่ฐ, รถมา้ลาก 
ฯลฯ สอบถามโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่หรอืสอบถามที่หัวหน้าทัวร์)ระยะทางทีเ่ดนิเข้าไปในเพตรา ประมาณ  800 เมตร บน
ถนนทรายเพื่อตรงเข้าสู่หน้าเมืองพร้อมชมทัศนียภาพรอบข้างที่เป็นภูเขาทั้งสองฝั่ง ธารน้ำ คลงัสมบัติ ภเูขาทั้งสองฝั่งที่
มีรูปร่างหน้าตาต่างกันออกไป 
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นำท่านเดนิเท้าเข้าสู่ถนนเข้าเมอืง THE SIQ เป็นช่องทางเดนิที่ขนาบสองฝั่งด้วยหน้าผา กว่า 1.5 กโิลเมตรที่เกิดจาก
การแยกตัวของเปลอืกโลกและการซัดเซาะของน้ำเมื่อหลายล้านปีกอ่น ส่วนใหญ่ทางเดนิร่มๆ สบายๆ (ทางเดนิค่อนข้าง
ลาดลง ไมเ่หนือ่ย ระหว่างทางก็มีมุมสวยๆ ให้เก็บภาพเรื่อยๆ และมีบรรดาคนมาขายของที่ระลกึ เดินชมความสวยงาม
ของผาหินสีชมพูสูงชันทั้ง 2 ข้างคล้ายกับแคนยอนนอ้ย ๆ และ ส่ิงก่อสร้าง รูปป้ันแกะสลกั ต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ (EL-KHAZNEH / TREASURY) สันนิษฐานว่าจะสร้างในราวศตวรรษที่ 
1-2 โดยผู้ปกครองเมืองในเวลานัน้เป็นวิหารทีแ่กะสลกัโดยเจาะเข้าไปในภเูขาสีชมพทูั้งลกู มีความสูง 40 เมตร และมี
ความกว้าง 28 เมตร วิหารแห่งนี้ได้ถกูออกแบบโดยได้รับอิทธพิลศลิปะของหลายชาติเข้าดว้ยกัน เช่น อยิิปต์, กรกี, นา
บาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบด้วย 3 ห้อง คือ หอ้งโถงใหญ่ตรงกลางและห้องเลก็ทางด้านซ้ายและขวาเดิมทีถกูเชือ่ว่า
เป็นทีเ่ก็บขุมทรัพย์สมบัติของฟาโรหอ์ิยิปต์    
ชมโรงละครโรมนั (ROMANTHEATRE) ที่แกะสลักจากภเูขาโดยมีแนวราบทีน่ั่งเท่ากนัและมีความสมดลุได้อย่างน่า
ทึ่ง สันนิษฐานเดิมทีสร้างโดยชาวนาบาเทียนต่อมาในสมยัที่โรมันเข้ามาปกครองได้ตอ่เติมและสร้างเพิ่มเตมิ มีทีน่ั่ง 32 
แถว จุผู้ชมได้ประมาณ 3,000 คน / อิสระในการเดินชมและถ่ายรูปภายในเมอืงเพตร้า 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั (อิสระตามอัธยาศัย มื้อที่ 2 ) 
 นำทุกท่านเดินทาง เข้าสูเ่มืองอัมมาน AMMAN (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ) 
ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก  

นำท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พัก  โรงแรม THE SIGNATURE HOTEL AMMAN ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 
วันที่สี ่       เมืองอัมมาน AMMAN -AMMAN CITY TOUR – ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA)                  (B/L/D) 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 หมายเหตุ : ท่านใดที่จะลงเล่นน้ำที่เดดซี พอกโคลน แยกกระเป๋าแบบพกพาไปด้วยนะคะ พกผ้าขนหนู+ของใช้ส่วนตัวสบู่ ยา
สระผม ชุดเปลี่ยน และถุงพลาสติกสำหรับนำเสื้อผ้าเปียกกลับ  

นำทกุท่านเดนิสู่เดดซี ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง  ระหว่างทางนั้น  
นำท่านเทีย่วชมเมอืงอัมมานกอ่นเข้าสู่เดดซี  ชมรอบเมอืงหลวงกรุงอัมมาน เมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนภูเขา7ลกูและมี
ประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 6,000 ปีผ่านชมย่านเมืองเก่า,เมืองใหม่,ย่านธุรกิจ,ตลาดใจกลางเมอืง,ย่านคนรวย ฯลฯ  
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ชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (CITDAEL) ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบ้าน การเมืองต่างๆรอบเมืองเชิญอิสระ
ถ่ายรูปตรงจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองแห่งนี้ โดยมีฉากหลังเป็น  โรละครโรมัน ROMANSTHEATER ที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในประเทศจอร์แดนจุผู้ชมได้ถึง 6,000 คน และตึกรามบ้านช่องที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงอันแปลกตายิ่งนักที่สันนิษฐาน
ว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 161-180 ในสมัยโรมัน พระราชวังเก่าอุมเมยาด สร้างขึ้นในประมาณปี ค.ศ. 720 
โดยผู้นำชาวมุสลิม ของราชวงศ์ ในสมัยมุสลิมได้เข้ามาปกครองประเทศจอร์แดนซ่ึงภายในประกอบห้องทำงาน , 
ห้องรับแขกฯลฯ  
 
 
 
 
 
 
ผ่านชมพระราชวังของพระมหากษัตริย์ อับดุลลาห์ที่สอง (RAGHADAN PALACE) ที่ตั้งอยู่บนภูเขามีทำเลที่สวยงาม
มากที่สุดในกรุงอัมมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอย่างเข้มงวด  
พาท่านเดนิชมเมืองอัมมานยามและชอ้ปป้ิงตลาดพื้นเมืองตามอัธยาศัย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ห้องอาหารโรงแรม RAMADA RESORT DEAD SEA   

 
 
 
 
 
 

เดินทาง สู่เมอืงเดดซี DEAD SEA ทะเลสาบเดดซีตั้งอยูพ่รมแดนระหว่างอิสราเอลและจอรแ์ดน เกิดจากน้ำที่ไหลมาจาก
ลำธารในจอร์แดน มีส่วนผสมของโซเดียมและแมกนเีซียม ทำปฏิกริิยากับน้ำพุร้อนทีอ่ยู่ด้านล่างทะเลสาบ โดยมคีวาม
เค็ม มากกว่าทะเลอื่นถงึ 4 เท่า มีความยาว 76 กโิลเมตร กว้างถงึ 18 กิโลเมตร มีจุดลึกที่สุดคอื 400 เมตร และอยูต่่ำ
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กว่าระดับน้ำทะเล 417.5 เมตร นับเป็นพื้นทีท่ี่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลมากที่สุดในโลก น้ำในทะเลเดดซีมีความ
หนาแนน่มาก มเีกลือละลายในน้ำถึง 25% จึงทำให้วัตถลุอยเหนือน้ำ แมแ้ต่คนว่ายน้ำไม่เป็นกล็อยตวัได้ในเดดซีและ
ถูกบันทึกลงในหนังสือ กนิเนสส์ ว่า เป็นจุดที่ต่ำที่สุดในโลก  เชิญท่าน อิสระในการลงเลน่น้ำทะเลและพิสูจน์ ความจริง
ว่าท่านลอยตัวได้จริงหรอืไม ่(การลงเล่นน้ำในทะเลนั้นมวีธิีขั้นตอนการลงเลน่ และข้อควรระวังต่างๆ ควรฟังคำแนะนำ
จากมัคคุเทศกท์้องถิ่นและหัวหน้าทัวร)์ 
นำท่านเดนิทางเข้า สู่กรงุอัมมาน ระหว่างทางแวะซ้ือผลิตภัณฑ์ทีท่ำจากเดดซี เช่น โคลนพอกตัว พอกหน้า สบู่ และ
สินค้าอื่นทีท่ำจากเดดซีอกีมากมาย จากนัน้เดนิทางต่อสู่กรุงอัมมาน 

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก  
นำท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พัก  โรงแรม THE SIGNATURE HOTEL AMMAN ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

วันที่ห้า    เมืองอัมมาน AMMAN - นครเจอราช (JERASH)  -  ป้อมอัจลนุ AJLOUN - สนามบิน          (B/L/D) 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
นำท่านเดนิทางขึน้สู่ทางเหนอืของประเทศจอร์แดน สู่เมืองเจอราช ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง ระยะทาง 60 
กิโลเมตร ชมนครเจอราช (JERASH) หรอื “เมืองพันเสา” เป็นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวนัออกอนัยิ่งใหญ่ของ
อาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่าเมืองนีน้่าจะถูกสร้างในราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแหง่นีช้ื่อวา่ 
ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งนี้ได้ถกูแผน่ดินไหวครัง้ใหญ่ทำลาย และถูกฝังกลบโดยทรายหลังจากนั้นก็ได้สูญหายไปเป็น
นับพันปี ชมซุ้มประตกูษัตรยเ์ฮเดรียนและสนามแข่งม้าฮปิโปโดรม  นำท่านเดนิเข้าประตทูางทิศใต้ ชมโอวลัพลาซ่า 
สถานที่ชุมนุม พบปะ สังสรรค์ของชาวเมือง, วิหารเทพซีอสุฯลฯโรงละครทางทิศใต้(สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92) จุผูช้มได้
ถึง 3,000 คน มีจุดเสียงสะท้อนตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกับความอศัจรรยเ์พยีงพดูเบา ๆก็จะมีเสียงสะทอ้นกอ้ง
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เข้ามาในหูของเรา  ชมวิหารเทพีอารเ์ทมิส เป็นเทพีประจำเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างขึน้พื่อใชเ้ป็น
สถานที่สำหรับทำพิธีบวงสรวง และบูชายัญตอ่เทพีองคน์ี้ แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชัน้นอก ชัน้กลาง ชัน้ใน ท่านเดินเข้าสู่ 
ถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลกัที่ใชเ้ข้า-ออกเมืองแหง่นี้บนถนนนัน้ยงัมีริ้วรอยทางของล้อรถม้า,ฝาท่อ
ระบายน้ำ,ซุ้มโคมไฟ,บ่อน้ำดื่มของม้า ชมน้ำพุใจกลางเมอืง(NYMPHAEUM) สร้างในราวปีค.ศ.191 เพือ่อุทศิแด่
เทพธิดาแห่งขนุเขา ซ่ึงเป็นที่นับถอืของชาวเมืองแห่งนี้ มทีี่พน่น้ำเป็นรูปหัวสิงโตทัง้เจ็ด และตกแต่งด้วยเทพต่างๆ 
ประจำซุ้มด้านบนของน้ำพุฯลฯ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั (อิสระตามอัธยาศัย มื้อที่ 3 ) 
นำท่านเดนิทางไปยงัเมืองอัจลนุ  (AJLOUN CASTLE)  ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที  
อยู่ทางด้านเหนือของเมอืงเจอราชไปเลก็นอ้ยเมอืงที่
ตั้งอยู่บนภูเขาสูงที่ห้อมล้อมไปด้วยป่าต้นสนและต้น
มะกอก ชมปราสาทแห่งเมืองอัจลนุถูกสร้างโดยพวก
นักรบมุสลิม ในปี ค.ศ. 1184 -1185 ใช้เป็นป้อมทหาร
ในการต่อสูร้บกับพวกนกัรบครูเสด และในปี ค.ศ. 
1260 ถูกเข้าทำลายโดยกองทัพมองโกลส์ 
หลังจากนั้นนำท่านช้อปป้ิง ห้าง CITY MALL- 
CARREFOUR เป็น 2 ห้างใหญ่ตดิกนั มีของแบรนด์เนมให้เลือกสรรมากมาย 

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร SHANGHAI CHINESE RESTAURANT 
สมควรแกเ่วลา พาคณะเดินทางไปยังสนามบินสู่สนามบินนานาชาติ(AMM อัมมาน ควนี อาเลีย QUEEN ALIA)  

วันที่หก   สนามบินอัมมาน AMMAN – BKK สนามบินสุวรรณภมูิ                                                      (-/-/-) 
02.15 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย ด้วยสายการบิน ROYAL JORDANNIAN เที่ยวบินที่ RJ182 
15.15 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ มิรู้ลืมเลือน 
 

หมายเหตุ :รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้นีโ้ดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก 
ราคาโปรโมชั่น  ( อิสระอาหาร 3 มื้อเท่านั้น !! ) 

กำหนดการเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
พักเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

9 – 14 ก.พ.66 
16 – 21 มี.ค.66 49,988 บาท 48,988 บาท  7,500 บาท 

ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทัง้หมด ตามธรรมเนยีม 70 USD เหรียญดอลลา่ร์สหรัฐอเมริกา (USD)  
รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่ึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ 

• ในกรณทีี่คณะออกเดนิทางต่ำกว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง จะมกีารเปลี่ยนแปลง 
• ขนาดของพาหนะที่ใช้ในการนำเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า  
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• กรณทีี่คณะทัวร์ออกเดนิทางต่ำกว่า 15 ท่าน หรือต่ำกว่ามาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง ทางผู้จดัรายการ ขอยกเลกิการ
เดินทาง หรือ อาจแจ้งต่อทางคณะทัวร์ให้ทราบว่ามกีารเรยีกเก็บค่าทวัร์เพิ่มในกรณทีี่ต่ำกว่า 15 ท่าน ตามความเหมาะสม
และเป็นจรงิ 

• ทางบริษัทขอความกรุณาให้ท่านศกึษารายละเอียด ทัง้หมดก่อนทำการจอง โดยละเอียดทกุข้อ   
เง่ือนไขการจองทัวร์ 

❖ งวดที่ 1 : สำรองทีน่ั่งจ่ายมัดจำ 15,000 บาท /ท่าน ภายใน 3 วันหลังจากที่มกีารจอง (เพือ่เป็นการยนืยนัการเดนิทาง) 
พร้อมส่งรายชื่อและหน้าพาสปอร์ตผู้ที่จะเดินทางทันที เพือ่ทำวีซ่า (ประเทศจอร์แดนทางบริษัทยนืเป็นวีซ่ากรุ๊ป) 
❖ งวดที่ 2 : ชำระยอดส่วนทีเ่หลือ ก่อนการเดนิทางไมน่้อยกว่า 20 วัน หากไม่ชําระค่าใช้จ่ายภายในกาํหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่าน

ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
❖ หนังสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไมน่้อยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิและมีหน้าทีเ่หลือไว้ประทับตราไม่นอ้ยกวา่ 2 หน้า 
❖ กรณีที่ต้องการออกต๋ัวภายในประเทศ กรณีลูกค้าอยู่ต่างจงัหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหนา้ที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตร

โดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าทีท่างบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
❖ หลังจากชำระคา่มัดจำแลว้ สามารถเปลี่ยนช่ือผู้เดนิทางได้ กอ่นที่บริษัทฯ จะทำการออกต๋ัวล่วงหน้า 1-2 อาทิตย์ก่อนการเดินทางแต่

ทั้งนี้ต้องยึดกฏของสายการบินเปน็หลัก  
เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์ 

 กรณียกเลิกหลงัจากวางเงนิมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จา่ยที่เกดิขึ้นจริง ณ วนันั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้  
(ตัวอย่างเช่น ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน, ค่าวีซา่, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น) 
 กรณียกเลิกหลงัจากจ่ายเงนิเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดในทกุกรณี 
 กรณีเจบ็ปว่ยจนไม่สามารถเดนิทางได้  ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทำเร่ืองย่ืนเอกสารไปยังสายการบิน 
โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พจิารณาอีกคร้ัง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนนิการ ซึง่ไม่สามารถแจง้ได้วา่
สามารถคืนเงินได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึน้อยู่กับการพิจารณาและตัดสนิใจของสายการบิน โรงแรมและในทกุๆ
บริการอ่ืนๆเป็นสำคัญ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
✓ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบั ช้ันประหยัด โดยสายการบินรอยัลจอร์แดเนี่ยน (RJ)  กระเป๋าเดนิทางเพื่อโหลด ให้ท่านละ 1 ใบ น้ำหนกัไม่
เกิน 30 ก.ก.ต่อใบ  / กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง (Hand carry) น้ำหนักต้องไม่เกนิ 7 ก.ก.1ใบ  
( กรณีเดินทางเปน็ต๋ัวกรุ๊ป หากออกต๋ัวแล้วไม่สามารถขอคนืเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดนิทางได้ ) 
✓ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน เป็น TWIN ROOM หรือ TRP ROOM ในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิน้ 3 คืน 
✓ค่าพาหนะ รถรับ-สง่ ตลอดการเดนิทาง พร้อมคนขบัรถที่ชำนาญเส้นทาง 
✓ค่าอาหารทุกม้ือที่ระบุตามรายการ (และมีระบุรับประทานอาหารอิสระ 3 ม้ือ) 
✓ค่าวีซา่เขา้ประเทศจอร์แดน (ย่ืนแบบกรุ๊ป, visa on arrival) 
✓ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทกุแห่งที่ระบุตามรายการ 



 
BWP-JOR PROMO CLASSIC JORDAN 6D3N_RJ_FEB-MAR23 

11 

 

✓ค่าบริการนำทวัร์โดยมัคคุเทศกท์้องถ่ินและหัวหน้าทวัร์ผู้มีประสบการณ์ 
✓ค่าน้ำดื่มระหว่างเดนิทาง 1 ขวด ต่อท่าน/วัน 
✓ค่าประกนัอุบัติเหตุในการเดนิทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
ค่าจัดทำหนังสือเดนิทาง 
ภาษีต่าง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ 
ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอื่นๆ  เชน่ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรดี, มนิบิาร์และทีวีชอ่งพเิศษ ฯลฯ และที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 
ค่าข่ีลา, ขีอู่ฐ, รถม้าลาก ฯลฯ  
ค่าเช่าผ้าเช็ดตัวและค่าเช่าตู้ล็อคเกอร์ ที่โรงแรม เดดซี รีสอร์ท แอนด์ สปา 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มส่ังพเิศษ นอกเหนอืรายการ 
ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอื่นๆ  เชน่ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรดี, มนิบิาร์และทีวีชอ่งพเิศษ ฯลฯ ที่ไม่ไดร้ะบุไว้ในรายการ 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มส่ังพเิศษ นอกเหนอืรายการและน้ำดิ่มนอกเหนอืจากทีแ่จ้งไว้ ท่านละ 1 ขวด/วัน 
ค่าทิปมคัุเทศก์ พนักงานขับรถ ในประเทศจอร์แดน  และ หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 
ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 70 USD เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD)  
รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ 
ค่าทิปอื่นๆ 
ค่าทิปม้าที่เมืองเพตร้า ท่านละ 3 -5 USD แล้วแต่ตอ่รอง / เที่ยว / ท่าน 
ค่าทิปคนขับรถทีท่ะเลทรายวาดิรัม ท่านละ 2 USD / เที่ยว / ท่าน 

หมายเหต ุ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณทีี่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน  ซ่ึงในกรณีนี้

ทางบริษัทฯ ยนิดีคนืเงินใหท้ั้งหมด หรือจัดหาคณะทวัร์อืน่ให้ถ้าต้องการ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะ

ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหน้าทัวรแ์ละเหตุสุดวิสัย
บางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

• บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอืน่ ๆ ที่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึน้ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทำร้าย การสูญหาย จากสายการ
บินเมื่อเที่ยวบิน “ดเีลย์” หรือล่าช้า? หรือ เหตุสุดวิสัย หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ 

• ราคานี้คดิตามราคาบัตรโดยสารเครือ่งบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราค่าน้ำมัน หรือ ค่าเงนิ
แลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณด์ังกล่าวและแจ้งใหท้่านทราบ 
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• เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธิก์ารใช้บรกิารใดๆ ตามรายการ หรือ ถกูปฏเิสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทกุกรณ ี

• กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถ เข้า-ออกเมืองได้เนือ่งจากปลอมแปลง หรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทัง้หมด 

• หากลกูค้าท่านใด ยืน่วีซ่าแล้วไม่ไดร้ับการอนุมัติ ลูกค้าตอ้งชำระค่าวีซา่ตามที่สถานฑูตฯ เรยีกเก็บ 
• ในกรณทีีท่่านผูโ้ดยสารตอ้งการใช้พาสปอร์ตเล่มสีน้ำเงนิ (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ

ในการที่ท่านอาจจะถูกปฏเิสธมิให้เข้าเมือง เพราะโดยปกติในการท่องเทีย่วจะใช้เลม่สีเลือดหม ู
• การขอที่นัง่ Long Leg โดยปกตจิะอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน

กำหนด เชน่ ต้องเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณทีี่เครื่องบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิด
ประตูฉุกเฉินได้ (โดยน้ำหนักประตูนัน้อยูท่ี่ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจ
ในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจ้าหน้าที่เชค็อินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

• ภาพที่ใช้ในการประกอบการทำโปรแกรมใช้เพื่อความเขา้ใจในมุมมองสถานที่ทอ่งเที่ยว ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นั้น 
 


