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 “อมัมนั” เมอืงหลวงท่ีมีประวตัิความเป็นมายาวนานกว่า 2,000 ปี ก่อนยุคอารยธรรมโรมัน 

 “ปราสาทแห่งอจัลนุ” สัญลักษณ์การต่อสู้ของชาวมุสลิม ในสงครามครูเสค 

 “จรีาส” กล่ินอายอารยธรรมโรมันที่สมบูรณ์ที่สุดในจอร์แดน 

“มาดาบา” และ “เมาท ์เนโบ”้ ดินแดนศักด์ิสิทธ์ิ ที่ฝังศพของโมเสส 

“เพทร้า” นครสีกุหลาบ องค์การยูเนสโกประกาศเป็นมรดกโลกในปี 1985 

“วาดริัม่” ภูมิประเทศที่สวยงามแปลกตา ฉากในภาพยนตร์ Lawrance of Arabia 

“เดดซ”ี แผ่นดินท่ีต่่าที่สุดกว่า 400 เมตรจากระดับน ่าทะเล ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดสามารถอาศัยอยู่ได้ 

พักโรงแรม 5 ดาว ตลอดเส้นทาง  

พักที่ทะเลเดดซี เพื่อให้ท่านผ่อนคลายและได้รับความสะดวกสบายมากที่สุดกับการลอยตัวที่ทะเลเดดซี  

พิเศษ เปิดประสบการณ์การนอนนับดาวที่ วาดิรั่ม ใน “Panorama Tent” 
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1. จันทร์ที่ 25 มีนำคม 2562                       กรุงเทพฯ  
 

22.00 น. พร้อมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบิน Royal Jordanian (ROW S) ประตูที่ 9  
   เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยอ านวยความสะดวกให้กับท่าน 
 

2. อังคำรที่ 26 มีนำคม 2562      อัมมัน - ปรำสำทแห่งอัจลุน – อำรยธรรมโรมันที่จีรำส  
 

00.20 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน RJ 181 (9.50 ชม) 

04.50 น. ถึง สนามบินกรุงอัมมัน (Amman) ประเทศจอร์แดน ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  
เมืองหลวงอันทันสมัยที่แฝงด้วยร่องรอยความเจริญตั้งแต่อดีต วิหาร และโรงละครแบบโรมนั โบสถ์แบบไบแซนไทน์ และ
สถานที่ส าคัญต่างๆ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองและเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
อาหารเช้าที่โรงแรม INTERCONTINENTAL 

เดินทางสู่ เมืองอัจลุน Ajloun ตั้งอยู่บนภูเขาสูงที่ห้อมล้อมไปด้วยป่าสน และยังเป็นแหล่งเพาะปลูกต้นมะกอกน ามาซึ่ง
น้ ามันมะกอกคุณภาพดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งปลูกองุ่นท าไวน์ชั้นดีของประเทศอีกด้วย น าชมปราสาท Qalat ar-
Rabad หรือ Aijoun Castle อันเป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 เพื่อใช้เป็นจุดส่งสัญญาณในอดีตและเป็นจุด
ผ่านเส้นทางการค้าระหว่างหุบเขาจอร์แดนและซีเรีย ปราสาทแห่งนี้นับเป็นตัวอย่างงานศิลปะแบบอิสลามิกอันงดงาม 
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองจีราส Jerash 

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 

น าชม เมืองจีราส Jerash เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญอีกแห่งของประเทศ เป็นเมืองโบราณยุคโรมันที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ 
อย่างดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  ให้ท่านเดินทางผ่านประตูเมืองตามถนน  Street of Columns ที่เรียงรายด้วยเสาสองข้าง
ทางเป็นระยะยาวถึง 600 เมตร ผ่านตลาดการค้าอันคึกคัดในอดีต ชมโรงละครแบบโรมันที่มีระบบเสียงสมบูรณ์และรูป
แกะสลักต่างๆ มากมาย  จากนั้นเดินทางกลับกรุงอัมมัน 

อาหารค่ าที่ภัตตาคาร  

ที่พัก    HOTEL INTERCONTINENTAL AMMAN  (CONFIRMED) 

 

 

 

 
 

3. พุธที่ 27 มีนำคม 2562                   อัมมัน – มำดำบำ – ภูเขำนีโบ้ – เพทร้ำ            
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
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เดินทางสู่ เมืองมาดาบา Madaba – The City of Mosaics หรือเมืองแห่งโมเสก  มีความส าคัญเป็นเมืองหนึ่งบนเส้นทาง
โบราณ และมชีื่อเสียงและเป็นศูนย์กลางการท าโมเสก  ชม โบสถ์เซนต์จอร์จ ซึ่งเป็นโบสถน์กิายออโธดอกซ์ ที่สร้างขึ้นใน
ศตวรรษที่ 6 ตื่นตากับความงดงามอันสมบูรณ์ของงานโมเสกแบบไบเซนไทน ์ เป็นภาพแผนที่กรุงเยรูซาเล็มและสถานที่
ส าคัญต่างๆ ขนาด 25 * 5 เมตร  ใชห้ินสีต่างๆ ประดับกว่า 2 ล้านชิน้ เดินทางสู ่ภูเขานีโบ้ Mount Nebo  ซึ่งชาวยิวเชื่อ
ว่าเป็นสถานที่ฝั่งศพโมเสส ผู้รบับัญญัติ 10 ประการจากพระผู้เป็นเจ้านอกเหนือจากความงดงามของโบสถ์ที่สร้างขึ้นเพื่อ
เป็นอนุสรณร์ าลึกถึงโมเสสแลว้ ณ ยอดเขาแห่งนี้  ท่านสามารถชมทัศนียภาพของหุบเขาจอร์แดน เดดซี เลยไปไกลจนถึง
กรุงเยรูซาเล็มและเมืองเบธเลเฮมอีกด้วย 

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 

มุ่งหน้าสู่เพทร้า Petra นครสีกุหลาบ Rose-red City of Petra 

อาหารค่ าที่โรงแรม 

ที่พัก MOVENPICK HOTEL PETRA (CONFIRMED) 

 

 

 

 

 
 

4. พฤหัสบดีที่ 28 มีนำคม 2562                                      เพทร้ำ – วำดิรั่ม  
 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านนั่งม้า เข้าสู่ เพทร้า Petra นครสีกุหลาบ ที่องค์การยูเนสโก้ประกาศขี้นทะเบียนเป็นมรดกโลก หลังจากถูกค้นพบ
โดยนักเดินทางชาวสวิส Johann Ludwig Burckhardt ในปี ค.ศ.1812 ตื่นตากับซอกเขา และหน้าผาหินสูงกว่า 200 เมตร 
มีลวดลายงดงามตามธรรมชาติ ก่อนที่จะพบกับเมืองโบราณอายุกว่า 2,000 ปี ชุมชนนาบาเทียนที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้
ของจอร์แดนเป็นเวลาหลายศตวรรษ ตื่นตากับความใหญ่โตของห้องเก็บสมบัติ Treasury ที่เจาะผนังภูเขาเข้าไปแกะสลัก
เป็นอาคารสูงถึง 40 เมตร ถูกใช้เป็นฉากในภาพยนตร์เรื่อง Indiana Jones และ The Last Crusade นอกจากนั้นยังมี
อาคารอื่นๆ อาทิ วิหาร ห้องอาบน้ า Roman Bath และโรงละครขนาดใหญ่ สามารถจุผู้ชมได้มากถึง 3,000 คน 

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร   

เดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิร่ัม Wadi Rum ทะเลทรายแห่งนี้ในอดีตเป็นเส้นทางคาราวานจากประเทศซาอุฯ เดินทางไปยัง
ประเทศซีเรียและปาเลสสไตน์ (เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวนาบาเทียนก่อนที่จะย้ายถิ่นฐานไปสร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ที่
เมืองเพทร้า) ในศึกสงครามอาหรับรีโวลท์ระหว่างปี  ค.ศ.1916-1918 และได้ถูกใช้เป็นฐานบัญชาการในการรบของ
นายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอเรนซ์ และเจ้าชายไฟซาล ผู้น าชาวอาหรับร่วมรบกันขับไล่พวกออตโดมันที่เข้ามารุกรานเพื่อ
ครอบครองดินแดน และต่อมายังได้ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ “Lawrance of Arabia”  

อาหารค่ าที่โรงแรม 
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ที่พัก  SUN CITY PANORAMA TENT  (CONFIRMED) พร้อมชมความงามของแสงดาวที่สว่างไสวเต็มท้องฟ้า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. ศุกรท์ี่ 29 มีนำคม 2562                                  วำดิรั่ม – เดดซ ี
 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านนั่งรถ JEEP 4*4 ท่องทะเลทรายที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง เพราะเม็ดทรายสีชมพูอมส้ม     
อมแดง (สีของเม็ดทรายนั้นปรับเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย์) และภูมิประเทศที่แปลกตา ชมน้ าพุแห่งลอเรนซ์ 
สถานที่ที่ ทีอี ลอเรนซ์ ใช้เป็นสถานที่พักและคิดแผนการสู้รบกับพวกออตโดมัน น าชมภาพเขียนแกะสลักของชานาบา
เทียนที่แสดงถึงเรื่องราวในชีวิตประจ าวันต่างๆ  

อาหารกลางวันที่แคมป์ 

มุ่งหน้าสู่ หุบเขาจอร์แดน Jordan Valley ที่ตั้งของ Dead Sea แผ่นดินที่ต่ าที่สุดของโลก ต่ ากว่าระดับน้ าทะเล 400 
เมตร และมีความเค็มมากที่สุดในโลก มกกว่า 20% ของน้ าทะเลทั่วไป ท าให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดสามารถอาศัยอยู่ได้ 

อาหารค่ าที่โรงแรม 

ที่พัก  HOTEL MOVENPICK DEAD SEA (CONFIRMED) 
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6. เสำร์ที่ 30 มีนำคม 2562                                            เดดซี – อัมมัน  
 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

อิสระให้ท่านพิสูจน์การลอยตัวที่เดดซี ทะเลในฝันของใครหลายคนที่ครั้งหนึ่งต้องการทดลองว่า “ลอยตัวได้จริงหรือไม”่ 
ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับบรรยากาศโดยรอบ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า สูดอากาศอันสดชื่น 

อาหารกลางวันที่โรงแรม 

หลังอาหาร เดินทางสู่ กรุงอัมมัน ตั้งอยู่บนยอดเขาทั้ง 7 ลูก และมีประวัติศาสตร์มากกว่า 6,000 ปี ชม ป้อมปราการแห่ง
กรุงอัมมาน (Amman Citadel) ถูก สร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบ้าน การเมืองต่างๆรอบเมือง อิสระทุก  ท่านชม
บรรยากาศและถ่ายรูป มีจุดถ่ายรูปที่สวยโดยมีฉากหลังเป็น โรงละครโรมัน ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจอร์แดน ที่จุผู้ชมได้ถึง 
6,000 คน สันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 161-180 ในสมัย โรมัน จากนั้นให้ทุกท่านอิสระเลือกชม ช้อปปิ้งสินค้า
พื้นเมือง และของที่ระลึก 

อาหารค่ าที่ภัตตาคาร 
23.45 น. เดินทางสู่สนามบิน 
 

7. อำทิตย์ที่ 31 มีนำคม 2562         อัมมัน - กรุงเทพฯ   
 

02.55 น. เดินทางโดยเที่ยวบิน RJ 182 (8.20 ชม.) 
15.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ   
 

หมายเหตุ  ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม 

 

 

 

 

 
 

อัตรำค่ำบริกำร  
  

@ ท่านละ      93,800.- บาท       

@ พักเดี่ยว เพิ่ม      15,000.- บาท 
 

 หมายเหตุ อัตรานี้ต้องมีผู้เดินทางไม่ต่ ากว่า 15 ท่าน 
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อัตรำนี้รวม 
 

1. ตั๋วเครื่องบิน สายการบิน  ชั้นทศันาจร Royal Jordanian 
2. ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)  
3. น าเที่ยวโดยรถบัสปรับอากาศ พร้อมค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่    
4. อาหารจัดเลี้ยง ตามรายการ  
5. ค่าวีซ่าจอร์แดน แบบกรุ๊ป 
6. ค่าทิปพนักงานขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
7. ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าขนสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น (น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)  
8. ประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท 
9. มัคคุเทศก์จากชัยทัวร์ดูแลท่านตลอดการเดินทาง  

 

อัตรำนี้ไม่รวม 
 

  1.  ค่าหนังสือเดินทาง  
        2.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ  ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 
 

ส ำรองกำรเดินทำง 

มัดจ าท่านละ 30,000 บาท พรอ้มส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน) เมื่อจอง  
ช าระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 15 วัน  กรณีทีไ่ม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ยตามที่เกิดขึ้นจริง 
 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุการใชง้านเหลือไมต่่ ากว่า 6 เดอืน 
2. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. ชื่อ และที่อยู่ของสถานท่ีท างาน ส าหรับกรอกข้อมูลใน Application Form 

 
 

 

ติดตอ่  :    ซัง /นัท / อร    โทร. 0 2212 8431  ต่อ  121 , 123 , 125                 

               Line ID : @chaitour         E-mail : outbound@chaitour.co.th        โทรสำร. 0 2211 0119   
   

  จันทร์ – ศุกร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
  

www.chaitour.co.th 

mailto:outbound@chaitour.co.th

