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DEAD SEA JORDAN 6 DAYS 3 NIGHTS 
(ROYAL JORDANIAN AIRLINE) 

เดดซี จอร์แดน  วนั  คืน บินตรง รอยลั จอร์แดนเนียน 
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ตารางการเดินทาง 

วนัที สถานทีท่องเทียว 
รายละเอียด อาหาร โรงแรมทีพกั ระดบั  ดาว 

หรือเทียบเท่า เชา้ กลางวนั เย็น 

วนัทีหนึง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่

กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน 
    

วนัทีสอง  อมัมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – 

เดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรมั- Jeep Tour Safari    
ALADDIN CAMP WADI 

RUM / DELUXE TENT 

วนัทีสาม ทะเลทรายวาดิรัม –เมืองเพตรา-เทียวชม มหา

นครเพตรา-เดินทางสุ่เมืองเดดซี    

GRAND EAST HOTEL 

RESORT & SPA /DEAD 

SEA 

วนัทีสี ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA) – ป้อมปราการ

แห่งเมืองอมัมาน-โรงละครโรมนัโบราณ 

ROMANS THEATER 
   

AL THURAYA HOTEL 

AMMAN 

วนัทีหา้ เมืองอมัมาน- ป้อมอจัลุน –เมืองโบราณเจอราช      

วนัทีหก ออกเดินทางจาก จอรแ์ดน กลบัสู่ประเทศไทย     
 

ตารางเสน้ทางการบิน 

เสน้ทางการบิน 
เวลาออกเดินทาง-เวลาถึง

ปลายทาง 
เทียวบิน 

ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 

สุวรรณภูมิ BKK-AMM อมัมาน 00.25-05.10 RJ183  ชวัโมง 

อมัมาน AMM-BKK สุวรรณภูมิ 02.15-15.15 RJ182 .  ชวัโมง 
 

 

ทาํไมตอ้งเลือกเดินทางกบัเรา #ทวัร์จอร์แดนดีดี 
 

เราคือผูบุ้กเบิกเสน้ทางตะวนัออกกลางและประเทศจอรแ์ดนอยา่งจริงจงั เป็นบริษัทฯแรกของไทยทีมียอดเป็น 

อนัดับ  มาตลอด  ปี จงึมีช่วงเวลาและวนัเดินทางใหค้นเลือกไดม้ากกวา่ 

รายการท่องเทียวทีจดัอย่างลงตัว เพอืใหเ้หมาะกบันักท่องเทียวคนไทยมากทีสุดไม่ตอ้งเดินทางยอ้นไป ยอ้นมา เทียว

สบาย การนัตีถึงคุณภาพและราคาทีจะไม่มีบริษัทฯใด ใหคุ้ณไดม้ากกว่าแน่นอน 

เราใชโ้รงแรม ระดบั  ดาว เราเลือกโรงแรมทีมีความสะดวกสบาย   นอนวาดิรมั  คืน / นอนเดดซี  คืน / นอนที

กรุงอมัมานเมืองหลวง  คืน 

กรณีทีกรุ๊ฟ ออกเดินทางมากกวา่    ท่าน ทางเรา จะใชร้ถ LARGE BUS  49 ทีนีง มี WIFI ON BUS  

กรณีทีกรุ๊ฟ ออกเดินทางนอ้ยกวา่  ท่าน ทางเรา จะใชร้ถ MIDIUM BUS 30 ทีนัง 

กรณีทีกรุ๊ฟ ออกเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน เราขอสงวนสิทธิ ในการใชร้ถ  SMALL BUS 18  ทีนังในการเดินทาง   

// รถเล็กไม่มี WIFI ON BUS  
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วนัแรก    สนามบินสุวรรณภูมิ BKK – AMM  อมัมาน ควีน อาเลีย       (-/-/-) 

 

21.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ประเทศ ชนั 4  

เคาน์เตอร ์สายการบิน ROYAL JORDANIAN เทียวบินที RJ 183 

พบกบัเจา้หน้าทีของบริษัทฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

 

วนัทีสอง  อมัมาน – เมืองมาดาบา – MOUNT NEBO – ทะเลทรายวาดิรมั- JEEP TOUR SAFARI      

(B/L/D) 

00.25 น.ออกเดินทาง สู่ เมืองอมัมาน (AMM) โดยสายการบิน ROYAL JORDANIAN เทียวบินที RJ 183  

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

ณ กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน  ใชเ้วลาในการเดินทาง 9 ชวัโมง 

จะมีเจา้หน้าทีดา้น VISA มาคอยอาํนวยความสะดวกแก่คณะทวัร ์ (เวลาทอ้งถินชา้กวา่ประเทศไทย  ชวัโมง) 

เมืองหลวงของประเทศจอร์แดน หรือ ราชอาณาจกัรฮชัไมตจ์อรแ์ดนศูนยก์ลางแห่งตะวนัออกกลางทีมีการ

ผสมผสานความเก่าแก่เขา้กบัยุคสมยัปัจจุบนั หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรแลว้ รบั

สมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ ออกจากประตไูป ทางดา้นซา้ยมือ ท่านสามารถแลกเงิน,ซือSIM INTERNET ได้

เลย  

ราคาขึนอยูก่บั GB   

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

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่เมืองมาดาบา (ประมาณ  กิโลเมตร)  อดีตเสน้ทางสําคัญสมัยโรมนั ดินแดนอันศักดิสิทธิ

แห่งเยรูซาเล็ม และเมืองแห่งเรืองราวของโมเสสทีสําคัญทางหน้าประวัติศาสตร์ของศาสนายูดา, คริสต์ และ

อิสลาม ยังเป็นศูนย์กลางทีขึนชือเรืองการทําโมเสก เป็นศิลปะการตกแต่งดว้ยชินแกว้, หิน, หรือกระเบืองชิน

เล็กๆ ซึงใชใ้นการตกแต่งมหาวิหาร หรือในปัจจุบนัใชป้ระยุกตใ์นการตกแต่งบา้นเรือนหรือ เมืองแห่งโมเสก  

 

ชมโบสถ์กรีก-ออโธดอกซแ์ห่งเซนต์จอรจ์ ถูกสรา้งในราวปี ค.ศ.  ยุคของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนทีดินแดน

ศกัดิสิทธิแห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ .  ลา้นชินแสดงถึงพืนทีดินแดนศกัดิสิทธิต่างๆ ใน

แถบรอบทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน, เยรูซาเลม, แม่นําจอรแ์ดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต์ ฯลฯ  
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นําท่านเดินทางสู่ ยอดเขาเมาท์เนโบ MOUNT NEBO มีความสูง 817 เมตร จากระดับนําทะเล เชือกันว่าเป็น

สถานทีฝังศพของโมเสส ผูนํ้าชาวยิวสที์เดินทางจากอิยิปต์มายงัเยรูซาเลม และเป็นสถานทีศกัดิสิทธิทีสุดแห่งหนึง

ของจอรแ์ดน ทีแห่งนีเป็นสถานทีสุดทา้ยของโมเสส ก่อนจะชีทางใหผู้ส้ืบทอดนําพาผูค้นไปยงัดินแดนพนัธสญัญา 

ในประเทศอิสราเอลปัจจุบัน เมือยืนอยู่บนยอดเขาจะมองไปเห็นดินแดนแห่งพันธะสัญญา THE PROMISED 

LAND  ทีโมเสสเคยเห็นบนยอดเขานี และเป็นทีจาริกแสวงบุญของชาวคริสต์มาแต่โบราณ และโบสถ์บนยอดเขา

ไดถู้กสรา้งขึนในปลายศตวรรษทีสีเพือเป็นการบ่งชีจุดทีคาดว่าโมเสสเสียชีวิต   MOUNT NEBOยงัเคยเป็นสถาน

ทีมาเยือนของสันตะปาปา ของศาสนาคริสต์ โดยสันตะปาปาจอห์นปอลที 2 ไดม้าแวะพํานักทีนี ระหว่างการ

เดินทางไปเยือนดนิแดนศกัดิสิทธิ และไดป้ลูกตน้มะกอก สญัลกัษณ์ของสนัติภาพไวข้า้งๆโบสถไ์บแซนไทน์ดว้ย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมพิพิธภณัฑข์นาดย่อม ภายในเก็บสิงของต่าง ๆ ทีขุดพบภายในบริเวณนี พรอ้มทังมีภาพถ่ายต่าง ๆ ภาพถ่ายที 

สาํคญัคือภาพทีโป๊บ จอหน์ ปอลที  เสดจ็มาแสวงบุญทีนีและไดป้ระกาศใหเ้ป็นดินแดนศกัดิสิทธิ ในปี ค.ศ. 

2000 

ชมอนุสรณไ์มเ้ทา้ศกัดิสิทธ์แห่งโมเสส ออกแบบเป็นลกัษณะเป็นไมเ้ทา้ในรูปแบบไมก้างเขน โดยอุทิศเป็น 

สญัลกัษณ์ของโมเสส และพระเยซู   เชิญถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวนัทีทอ้งฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น 

แม่นํา 

จอรแ์ดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ไดจ้ากจุดนีอยา่งชดัเจน  

เทยีง รบัประทานอาหารเทียง ณ รา้นอาหาร   

จากนัน นําท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรมั (WADI RUM) ใชเ้วลาประมาณ  ชวัโมง  นาที  

ทะเลทรายแห่งนีในอดีตเป็นเสน้ทางคาราวานจากประเทศซาอุฯ เดินทางไปยงัประเทศซีเรียและปาเสลไตน์  
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(เคยเป็นทีอยู่อาศยัของชาวนาบาเทียนก่อนทีจะยา้ยถินฐานไปสรา้งอาณาจกัรอนัยิงใหญ่ทีเมืองเพตรา้) ในศึก

สงครามอาหรบัรีโวลท์ระหว่างปีค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแห่งนีไดถู้กใชเ้ป็นฐานบญัชาการในการรบของ

นายทหารชาวองักฤษ ทีอี ลอวเ์รนซแ์ละเจา้ชายไฟซาล ผูนํ้าแห่งชาวอาหรบัร่วมรบกนัขบัไล่พวกออตโตมนัทีเขา้

มารุกรานเพอืครอบครองดินแดนและต่อมายงัไดถู้กใชเ้ป็นสถานทีจริงในการถ่ายทาํภาพยนต์ฮอลลีวูดอนัยิงใหญ่

ในอดีตเรือง “LAWRENCE OF ARABIA” (และในปี ค.ศ.  สามารถกวาดรางวลัออสการไ์ดถึ้ง  รางวลั และ

รางวลัจากสถาบนัอืนๆ มากกว่า  รางวลั นําแสดงโดย PETER O'TOOLE, OMAR SHARIF  

นําท่าน นังรถกระบะเปิดหลงัคารับบรรยากาศทะเลทราย  ทีถูกกล่าวขานว่าสวยงามทีสุดของโลกแห่งหนีง ดว้ย

เม็ดทรายละเอียดสีสม้อมแดงอนัเงียบสงบทีกวา้งใหญ่ไพศาล (สีของเม็ดทราบนันปรบัเปลียนไปตามแสงของดวง

อาทิตย)์ ชมนําพุแห่งลอวเ์รนซ ์สถานทีในอดีตนายทหาร ทีอี ลอวเ์รนซ์ ทหารชาวองักฤษใชเ้ป็นสถานทีพกัและ

คิดแผนการสู ้รบกันพวกออตโตมัน  อัตราค่าบริการ ขีอูฐ  20 JOD // 3 USD  กรุณาสอบถามเพิมเติมที

หวัหนา้ทวัรอี์กครงั    

 
 

 

คาํ       รบัประทานอาหารคาํ ณ แคมป์ทีพกั 

 นาํท่านเขา้พกัโรงแรม ระดบั  ดาว ALADDIN CAMP WADI RUM นอนเป็น DELUXE TENT 
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วนัทีสาม ทะเลทรายวาดิรมั –เมืองเพตรา-เทียวชมมหานครเพตรา-เดินทางสุ่เมืองเดดซี       (B/L/D) 

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่าน สู่เมืองเพตรา้ (ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ  ใน  สิง

มหศัจรรยข์องแห่งโลกใหม่ จากการตดัสินโดยการโหวตจากบุคคลนับลา้นทวัโลกในวนัมหศัจรรย ์ / / )  

มหานครสีดอกกุหลาบทีซ่อนตวัอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส (WADI MUSA)  

มีประวตัิศาสตรอ์นัยาวนานหลายพนัปีเคยเป็นถินทีอยูอ่าศยัทงัชาวอีโดไมทจ์วบจนกระทงัถึงยุครุ่งเรืองเฟืองฟูใน

การเขา้มาครอบครองดินแดนของชาวอาหรบัเผ่าเร่ร่อนนาบาเทียนในช่วงระหวา่ง  ปี ก่อนคริสตกาล – ปี 

ค.ศ และไดเ้ขา้มาสรา้งอาณาจกัร, บา้นเมือง ฯลฯ จนกระทังในปีค.ศ.  นครแห่งนีตกอยูภ่ายใตก้าร

ปกครองของอาณาจกัรโรมนัทีนําโดย กษัตริยท์ราจนั และไดผ้นึกเมืองแห่งนีใหเ้ป็นหนึงในอาณาจกัรโรมันแห่ง

แหลมอาระเบียตะวนัออก 



   
 
     
 

2306-1601-JOR-DS6D                                                                www.smileytour.com                                                                    Page 7 of 15 

  

(ทุกท่านสามารถขีมา้ภายในเสน้ทางทีมา้เดินในเพตราได ้ซึงรวมอยูใ่นค่าบตัรแลว้ เพียงแต่ตอ้งจ่ายค่าทิปแก่คน

จูงมา้ ท่านละ  USD ตอ่ท่าน /ต่อเทียว หรือแลว้แต่การต่อรองราคา กบัคนจูงมา้  

กรณีอยากขีลา, ขีอฐู, รถมา้ลาก ฯลฯ สอบถามโดยตรงต่อเจา้หน้าทีหรือสอบถามทีหวัหน้าทัวร)์ 

 

ระยะทางทีเดินเขา้ไปในเพตรา ประมาณ   เมตร บนถนนทรายเพือตรงเขา้สู่หน้าเมืองพรอ้มชมทศันียภาพ

รอบขา้งทีเป็นภูเขาทังสองฝัง ธารนํา คลงัสมบัติ ภูเขาทังสองฝังทีมีรูปร่างหน้าตาต่างกนัออกไป 

นําท่านเดินเทา้เขา้สู่ถนนเขา้เมือง THE SIQ เป็นชอ่งทางเดินทีขนาบสองฝังดว้ยหน้าผา กวา่ .  กิโลเมตรทีเกิด

จากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของนําเมือหลายลา้นปีก่อน ส่วนใหญ่ทางเดินร่มๆ สบายๆ 

(ทางเดินค่อนขา้งลาดลง ไม่เหนือย ระหวา่งทางก็มีมุมสวยๆ ใหเ้ก็บภาพเรือยๆ และมีบรรดาคนมาขายของที

ระลึก เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชันทงั  ขา้งคลา้ยกบัแคนยอนนอ้ย ๆ และ สิงก่อสรา้ง รูปปัน

แกะสลกั ตา่งๆ 
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เทยีง รบัประทานอาหารเทียง ณ รา้นอาหาร  AL QANTARAH RESTAURANT  

สมควรแก่เวลา นําคณะเดินทาง สู่เมืองเดดซี DEAD SEA โดยใชเ้วลาเดินทางประมาณ  ชงัโมง  

(ระยะทาง  กิโลเมตร) ทะเลเดดซี (DEAD SEA) ทะเลสาบเดดซีตังอยูพ่รมแดนระหวา่งอิสราเอลและ

จอรแ์ดน เกิดจากนําทีไหลมาจากลาํธารในจอรแ์ดน มีส่วนผสมของโซเดียมและแมกนีเซียม ทําปฏิกิริยากบันําพุ

รอ้นทีอยู่ดา้นล่างทะเลสาบ โดยมีความเค็ม มากกว่าทะเลอืนถึง 4 เท่า มีความยาว 76 กิโลเมตร กวา้งถึง 18 

กิโลเมตร มีจุดลึกทีสุดคือ 400 เมตร และอยูต่ํากว่าระดบันําทะเล 417.5 เมตร นับเป็นพืนทีทีอยูต่าํกว่า

ระดบันําทะเลมากทีสุดในโลก นําในทะเลเดดซีมีความหนาแน่นมาก มีเกลือละลายในนําถึง 25% จึงทาํใหว้ตัถุ

ลอยเหนือนํา แมแ้ต่คนว่ายนําไม่เป็นก็ลอยตวัไดใ้นเดดซีและถูกบนัทึกลงในหนังสือ กินเนสส ์ว่า เป็นจุดทีตาํ

ทีสุดในโลก  

เชิญท่าน อิสระในการลงเล่นนําทะเลและพิสูจน์ ความจริงวา่ท่านลอยตวัไดจ้ริงหรือไม่ 

(การลงเล่นนําในทะเลนันมีวิธีขนัตอนการลงเล่น และขอ้ควรระวงัต่างๆ ควรฟังคาํแนะนําจากมคัคุเทศกท์อ้งถิน

และหวัหน้าทวัร)์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํ      รบัประทานอาหารคาํ ณ โรงแรมทีพกั  

 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั  โรงแรม GRAND EAST HOTEL RESORT&SPA ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วนัทีส ี  ทะเลสาบเดดซีDEAD SEA – ป้อมปราการแห่งเมืองอมัมาน-โรงละครโรมนัโบราณ ROMANS THEATER  

                                                 

(B/L/D) 

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดินทางเขา้ สู่กรุงอมัมาน ระหวา่งทางแวะซือผลิตภณัฑท์ีทําจากเดดซี เช่น โคลนพอกตัว พอกหน้า สบู่ 

และสินคา้อืนทีทําจากเดดซีอีกมากมาย ใชเ้วลาเดินทางประมาณ    ชวัโมง สู่กรุงอมัมาน  

เทยีง รบัประทานอาหารเทียง ณ รา้นอาหาร SHANGHAI CHINESE RESTAURANT 

นําท่าน ชมรอบเมืองหลวงกรุงอมัมาน เมืองหลวงทีตงัอยูบ่นภูเขา ลูกและมีประวติัศาสตรย์าวนานมากกว่า 

,  ปีผ่านชมยา่นเมืองเก่า,เมืองใหม่,ย่านธุรกิจ,ตลาดใจกลางเมือง,ย่านคนรวย ฯลฯ  

ชมป้อมปราการแห่งกรุงอมัมาน (CITDAEL) ถูกสรา้งขึนเพือเป็นจุดสงัเกตเหตุบา้น การเมืองต่างๆรอบเมืองเชิญ

อิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวทีสวยทีสุดของเมืองแห่งนี โดยมีฉากหลังเป็น โรละครโรมัน ROMANSTHEATER ทีมี

ขนาดใหญ่ทีสุดในประเทศจอรแ์ดนจุผูช้มไดถึ้ง ,  คน และตึกรามบา้นช่องทีตงัอยู่บนภูเขาสูงอนัแปลกตายิง
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นักทีสนันิษฐานวา่น่าจะถูกสรา้งขึนระหวา่งปี ค.ศ. -  ในสมยัโรมนั พระราชวงัเก่าอุมเมยาด สรา้งขนึใน

ประมาณปี ค.ศ.  โดยผูนํ้าชาวมุสลิม ของราชวงศ์ ในสมยัมุสลิมไดเ้ขา้มาปกครองประเทศจอรแ์ดนซึงภายใน

ประกอบหอ้งทาํงาน, หอ้งรบัแขกฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ่

ผ่

านชมพระราชวงัของพระมหากษัตริย ์อบัดุลลาหท์ีสอง (RAGHADAN PALACE) ทีตังอยู่บนภูเขามีทําเลทีสวยงาม

มากทีสุดในกรุงอมัมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอย่างเขม้งวด  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํ      รบัประทานอาหารคาํ ณ โรงแรมทีพกั  

 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั  โรงแรม AL THURAYA HOTEL @AMMAN ระดบั  ดาวหรือเทียบเท่า 
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วนัทีหา้ เมืองอมัมาน AMMAN - นครเจอราช JERASH  -  ป้อมอจัลุน AJLOUN - สนามบิน         (B/L/D) 

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านชมนครเจอราช (JERASH) หรือ “เมืองพนัเสา” เป็นอดีต  ใน  หวัเมืองเอกตะวนัออกอนัยิงใหญ่ของ

อาณาจกัรโรมนั สนันิษฐานวา่เมืองนีน่าจะถูกสรา้งในราว  –  ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่ง

นีชือวา่ ในปี ค.ศ.  นครแห่งนีไดถู้กแผ่นดินไหวครงัใหญ่ทําลาย และถูกฝังกลบโดยทรายหลงัจากนันก็ไดสู้ญ

หายไปเป็นนับพนัปี ชมซุม้ประตูกษัตรยเ์ฮเดรียนและสนามแข่งมา้ฮิปโปโดรม 

นําท่านเดินเขา้ประตูทางทิศใต ้ชมโอวลัพลาซ่า สถานทีชุมนุม พบปะ สงัสรรคข์องชาวเมือง, วิหารเทพซีอุสฯลฯ

โรงละครทางทิศใต(้สรา้งในราวปี ค.ศ. - ) จุผูช้มไดถึ้ง ,  คน มีจุดเสียงสะทอ้นตรงกลางโรงละคร  

เชิญทดสอบกับความอศัจรรยเ์พียงพดูเบา ๆก็จะมีเสียงสะทอ้นกอ้งเขา้มาในหูของเรา  

ชมวิหารเทพีอารเ์ทมิส เป็นเทพีประจาํเมืองเจอราช สรา้งในราวปี ค.ศ.  สรา้งขึนพอืใชเ้ป็นสถานทีสาํหรบัทาํ

พิธีบวงสรวง และบูชายญัต่อเทพีองคนี์ แบ่งเป็น  ชนั คือ ชนันอก ชนักลาง ชนัใน 
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นําท่านเดินเขา้สู่ ถนนคารโ์ด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลกัทีใชเ้ขา้-ออกเมืองแห่งนีบนถนนนันยงัมีริวรอย

ทางของลอ้รถมา้,ฝาท่อระบายนํา,ซุม้โคมไฟ,บ่อนําดืมของมา้ ชมนําพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สรา้งในราว

ปี ค.ศ.  เพืออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขนุเขา ซึงเป็นทีนับถือของชาวเมืองแห่งนี มีทีพ่นนําเป็นรูปหวัสิงโตทังเจ็ด 

และตกแต่งดว้ยเทพต่างๆ ประจาํซุม้ดา้นบนของนําพุฯลฯ  

 
 

เทยีง รบัประทานอาหารเทียง ณ รา้นอาหาร ARTEMIS RESTAURANT 

นําท่านเดินทางไปยงัเมืองอจัลุน  (AJLOUN CASTLE)  ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ  นาที  

อยูท่างดา้นเหนือของเมืองเจอราชไปเล็กน้อยเมืองทีตงัอยูบ่นภูเขาสูงทีหอ้มลอ้มไปดว้ยป่าตน้สนและตน้มะกอก  

ชมปราสาทแห่งเมืองอจัลุนถูกสรา้งโดยพวกนักรบมุสลิม ในปี ค.ศ.  -  ใชเ้ป็นป้อมทหารในการต่อสู ้

รบกบัพวกนักรบครูเสด และในปี ค.ศ.  ถูกเขา้ทําลายโดยกองทพัมองโกลส์ 

 
 

จากนันเดินทางต่อสู่กรุงอมัมานหลงัจากนันอิสระ ชอ้ปปิง หา้ง CITY MALL- CARREFOUR เป็น  หา้งใหญ่ติดกนั 

มีของแบรนดเ์นมใหเ้ลือกสรรมากมาย 
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คาํ      รบัประทานอาหารคาํ ณ รา้นอาหารพืนเมือง TAWAHIN AL HAWA RESTAURANT 

จากนันสมควรแก่เวลา พาคณะเดินทางไปยงัสนามบิน สู่สนามบินนานาชาติ 

(AMM อมัมาน ควีน อาเลีย QUEEN ALIA)  

 

วนัทีหก  สนามบินอมัมาน AMMAN – BKK สนามบินสุวรรณภูมิ                  (-/-/-) 

 

02.15 น. ออกเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย ดว้ยสายการบิน ROYAL JORDANNIAN เทียวบินที RJ182 

15.15 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทับใจ มิรูลื้มเลือน 
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อตัราคา่บริการ  UPDATE 19NOV22 

กาํหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัห้องละ -  ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่  ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่  ท่าน) 
พกัเดียวจ่ายเพมิ 

6 – 11 เม.ย.  62,988 บาท 62,988 บาท 61,988 บาท 8,000 บาท 

11 - 16 เม.ย. 

66 
67,988 บาท 67,988 บาท 66,988 บาท 8,500 บาท 

29 เม.ย. –  พ.ค. 

66 
62,988 บาท 62,988 บาท 61,988 บาท 8,000 บาท 

-  พ.ค.  61,988 บาท 61,988 บาท 60,988 บาท 8,000 บาท 

 –  มิ.ย.  61,988 บาท 61,988 บาท 60,988 บาท 8,000 บาท 

คา่ทิปรวมตลอดการเดินทางทงัหมด ตามธรรมเนียม 70 USD เหรียญดอลล่ารส์หรฐัอเมริกา (USD)  

รวมไปถึงเดก็อายุมากกว่า  ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง  ปี ณ วันเดินทางกลบั 

UPDATE 19NOV22 
 

หมายเหตุ :รายการอาจมีการเปลียนแปลงได ้ทงันีโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นหลกั 

ในกรณีทีคณะออกเดินทางตํากวา่ 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการ

เปลียนแปลง 

ขนาดของภาหนะทีใชใ้นการนําเทียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

กรณีทีคณะทวัรอ์อกเดินทางตาํกวา่ 15 ท่าน หรือตาํกวา่มาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั

รายการ ขอยกเลิกการเดินทาง หรือ อาจแจง้ต่อทางคณะทวัรใ์หท้ราบวา่มกีารเรียกเก็บค่าทวัรเ์พมิในกรณีที

ตาํกวา่  ท่าน ตามความเหมาะสมและเป็นจริง 

ทางบริษัทขอความกรุณาใหท้่านศึกษารายละเอียด ทงัหมดก่อนทาํการจอง โดยละเอียดทุกขอ้   
 

เงอืนไขการจองทวัร ์

 

งวดที  : สาํรองทีนังจ่ายมดัจาํ 15,000 บาท /ท่าน ภายใน  วนัหลงัจากทีมีการจอง  (เพือเป็นการยืนยนัการ

เดินทาง) 

 พรอ้มส่งรายชือและหน้าพาสปอรต์ผูท้ีจะเดินทางทันที เพอืทําวีซ่า (ประเทศจอรแ์ดนทางบริษัทยืนเป็นวีซ่ากรุ๊ป)  

งวดที  : ชาํระยอดส่วนทีเหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่  วนั หากไม่ชาํระค่าใชจ้่ายภายในกาํหนด ทางบริษัทจะถือ

วา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินและมีหน้าทีเหลือไวป้ระทบัตราไม่น้อยกวา่ 2 หน้า 
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กรณีทีตอ้งการออกตวัภายในประเทศ กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั ใหท้่านติดต่อเจา้หน้าทีก่อนออกบัตรโดยสารทุกครงั หาก

ออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าที ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายทีเกิดขึน 

หลงัจากชาํระค่ามดัจาํแลว้ สามารถเปลียนชือผูเ้ดินทางได ้ก่อนทีบริษัทฯ จะทาํการออกตวัลว่งหน้า -  อาทิตยก่์อนการ

เดินทางแต่ทังนีตอ้งยึดกฏของสายการบนิเป็นหลกั  

 

เงือนไขการยกเลิกทวัร ์

 

กรณียกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษัทฯจะคดิค่าใชจ้่ายทีเกิดขนึจริง ณ วนันัน ทีไมส่ามารถ คืนเงินได ้ 

(ตวัอย่างเช่น ค่าตวัเครืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้) 

กรณียกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทงัหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ ตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทาํเรืองยืนเอกสารไปยงัสายการ

บิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพือใหพ้ิจารณาอีกครงั ทงันี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการ ซึงไม่สามารถแจง้

ไดว้า่สามารถคืนเงินไดท้งัหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึนอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบนิ โรงแรมและ

ในทุกๆบริการอืนๆเป็นสาํคญั 

 

อตัราค่าบริการนีรวม 

 

ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั ชนัประหยดั โดยสายการบินรอยลัจอร์แดเนียน (RJ)  กระเป๋าเดินทางเพือโหลด ใหท้่านละ  

ใบ นําหนักไม่เกิน  ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขนึเครือง (Hand carry) นําหนักตอ้งไม่เกิน  ก.ก. ใบ  

( กรณีเดินทางเป็นตวักรุ๊ป หากออกตวัแลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลียนวนัเดินทางได ้) 

ค่าทีพกัหอ้งละ  ท่าน เป็น TWIN ROOM หรือ TRP ROOM ในโรงแรม ตามทีระบใุนรายการหรือระดบัเดียวกนั  

รวมทงัสิน 3 คืน 

ค่าพาหนะ รถรบั-ส่ง ตลอดการเดินทาง พรอ้มคนขบัรถทีชาํนาญเสน้ทาง 

ค่าอาหารทุกมือทีระบุตามรายการ 

ค่าวีซ่าเขา้ประเทศจอรแ์ดน (ยืนแบบกรุ๊ป) 

ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีและการแสดงทุกแห่งทีระบุตามรายการ 

ค่าบริการนําทัวรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถินและหวัหน้าทัวรผ์ูมี้ประสบการณ์ 

ค่านําดืมระหวา่งเดินทาง 1 ขวด ต่อท่าน/วนั 

ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่ออบุติัเหตุแต่ละครงั 

ต่อคนหรือต่อระยะเวลาการเดินทาง คุม้ครองไม่เกนิ  500,000 บาท  

 

อตัราค่าบริการนีไม่รวม 

 

ค่าจดัทาํหนังสือเดินทาง 

ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี % ภาษีหกั ณ ทีจ่าย % ฯลฯ 

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอืนๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และทีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตัวท่านเอง 
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ค่าขลีา, ขีอูฐ, รถมา้ลาก ฯลฯ  

ค่าเช่าผา้เช็ดตัวและค่าเช่าตูล็้อคเกอร ์ทีโรงแรม เดดซี รีสอรท์ แอนด ์สปา 

ค่าอาหารและเครืองดืมสงัพิเศษ นอกเหนือรายการ 

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอืนๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, คา่ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ทีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าอาหารและเครืองดืมสงัพิเศษ นอกเหนือรายการและนําดิมนอกเหนือจากทีแจง้ไว ้ท่านละ  ขวด/วนั 

ค่าทิปมคุัเทศก ์พนักงานขบัรถ ในประเทศจอรแ์ดน  และ หวัหน้าทวัรจ์ากเมืองไทย 

ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทงัหมด ตามธรรมเนียม 70 USD เหรียญดอลล่ารส์หรฐัอเมริกา (USD) 

ค่าทิปอนืๆ 

ค่าทิปมา้ทีเมืองเพตรา้ ท่านละ 3 -5 USD แลว้แต่ต่อรอง / เทียว / ท่าน 

ค่าทิปคนขบัรถทีทะเลทรายวาดิรมั ท่านละ 2 USD / เทียว / ท่าน 

 

หมายเหตุ 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า  วนั ในกรณีทีไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย  ท่าน  ซึง

ในกรณีนีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้งัหมด หรือจดัหาคณะทวัรอื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์ เมือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยั จนไม่อาจแกไ้ขได้

และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บทีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุ

สุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท์ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอืน ๆ ทีนอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิมทีเกิดขึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญหาย 

จากสายการบินเมือเทียวบิน “ดีเลย”์ หรือล่าชา้? หรือ เหตุสุดวิสยั หรืออุบติัเหตุต่าง ๆ 

ราคานีคิดตามราคาบัตรโดยสารเครืองบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึน ตามอตัราค่านํามนั หรือ 

ค่าเงินแลกเปลียน ทางบริษัท สงวนสิทธิทีจะปรบัราคาตัว ตามสถานการณด์ังกล่าวและแจง้ใหท้่านทราบ 

เนืองจากรายการทัวร์นีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถ เขา้-ออกเมืองไดเ้นืองจากปลอมแปลง หรือการหา้มของเจา้หนา้ที ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์งัหมด 

หากลูกคา้ท่านใด ยืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติั ลูกคา้ตอ้งชาํระค่าวีซ่าตามทีสถานฑูตฯ เรียกเก็บ 

ในกรณีทีท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เล่มสีนําเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่

รบัผิดชอบใดๆในการทีท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเ้ขา้เมือง เพราะโดยปกติในการท่องเทียวจะใชเ้ล่มสีเลือดหมู 

การขอทีนัง Long Leg ณ ปัจจุบนั สายการบินขายทีนัง LONG LEG แลว้ ราคาอยู่ที ,000 – 5,  บาท  ขนึอยูก่บั

อตัราแลกเงิน ณ วนันันๆ 

ภาพทีใชใ้นการประกอบการทําโปรแกรมใชเ้พือความเขา้ใจในมุมมองสถานทีท่องเทียว ภาพใชเ้พือการโฆษณาเท่านัน 

 

 

 

 


