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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 “Panoramic Tent” 
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1. อังคำรที่ 22 ตุลำคม 2562                    กรุงเทพฯ  - มัสกัต – อัมมัน  
 

06.30 น.  พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ เคาน์เตอร์สายการบินโอมาน (Oman Air)  ROW T ประต ู9  

09.10 น.  ออกเดินทางโดย เท่ียวบินท่ี  WY 818  (5.50 ชม./ Breakfast) 
12.00 น.  ถงึ กรุงมัสกัต (Muscat) ประเทศโอมาน พกัอิริยาบถและเปลี่ยนเคร่ือง 
14.45 น.  ออกเดินทางโดย เท่ียวบินท่ี  WY 413 (3.45 ชม./ Dinner)  
17.30 น.  ถงึ สนามบนิกรุงอัมมัน (Amman) ประเทศจอร์แดน ผ่านดา่นตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร  
เมืองหลวงอนัทนัสมยัท่ีแฝงด้วยร่องรอยความเจริญตัง้แตอ่ดีต วิหาร และโรงละครแบบโรมนั โบสถ์แบบไบแซนไทน์ และ
สถานท่ีส าคญัตา่งๆ ซึง่เป็นศนูย์กลางการปกครองและเศรษฐกิจในปัจจบุนั 

อาหารค ่าท่ีโรงแรม 

ท่ีพกั     HOTEL INTERCONTINENTAL AMMAN  หรือเทียบเท่า (พกั 2 คืน)   
 

2. พุธที่ 23 ตุลำคม 2562          อัมมัน - ปรำสำทแห่งอัจลุน – อำรยธรรมโรมันที่จีรำส  
 

อาหารเช้าท่ีโรงแรม 

เดินทางสู ่เมืองอัจลุน Ajloun (73 กม. / 1 ชม.) ตัง้อยู่บนภเูขาสงูท่ีห้อมล้อมไปด้วยป่าสน และยงัเป็นแหล่งเพาะปลกูต้น
มะกอกน ามาซึ่งน า้มนัมะกอกคุณภาพดีเย่ียม นอกจากนีย้ังเป็นแหล่งปลูกองุ่นท าไวน์ชัน้ดีของประเทศอีกด้วย น าชม
ปราสาท Qalat ar-Rabad หรือ Aijoun Castle อนัเป็นป้อมปราการท่ีสร้างขึน้ในศตวรรษท่ี 12 เพ่ือใช้เป็นจุดส่งสญัญาณ
ในอดีตและเป็นจดุผ่านเส้นทางการค้าระหวา่งหุบเขาจอร์แดนและซีเรีย ปราสาทแห่งนีน้บัเป็นตวัอย่างงานศิลปะแบบอิส
ลามิกอนังดงาม จากนัน้เดินทางสู ่เมืองจีราส Jerash 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

น าชม เมืองจีราส Jerash (20 กม. ) เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัอีกแห่งของประเทศ เป็นเมืองโบราณยคุโรมนัท่ีได้รับการ 
อนรัุกษ์ไว้อย่างดีท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก  ให้ท่านเดินทางผ่านประตเูมืองตามถนน  Street of Columns ท่ีเรียงรายด้วยเสา
สองข้างทางเป็นระยะยาวถึง 600 เมตร ผ่านตลาดการค้าอนัคกึคดัในอดีต ชมโรงละครแบบโรมนัท่ีมีระบบเสียงสมบูรณ์
และรูปแกะสลกัตา่งๆ มากมาย  จากนัน้เดินทางกลบักรุงอมัมนั (52 กม. / 1 ชม.) 

อาหารค ่าท่ีภตัตาคาร  
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3. พฤหัสบดีที่ 24 ตุลำคม 2562             อัมมัน – มำดำบำ – ภูเขำนีโบ้ – เพทร้ำ            
 

อาหารเช้าท่ีโรงแรม 

เดินทางสู ่เมืองมาดาบา Madaba – The City of Mosaics หรือเมืองแห่งโมเสก  มีความส าคญัเป็นเมืองหนึง่บนเส้นทาง
โบราณ และมช่ืีอเสียงและเป็นศนูย์กลางการท าโมเสก  ชม โบสถ์เซนต์จอร์จ ซึง่เป็นโบสถ์นิกายออโธดอกซ์ ท่ีสร้างขึน้ใน
ศตวรรษท่ี 6 ตื่นตากบัความงดงามอนัสมบรูณ์ของงานโมเสกแบบไบเซนไทน์ เป็นภาพแผนท่ีกรุงเยรูซาเลม็และสถานท่ี
ส าคญัตา่งๆ ขนาด 25 * 5 เมตร  ใช้หินสีตา่งๆ ประดบักวา่ 2 ล้านชิน้ เดินทางสู ่ภูเขานีโบ้ Mount Nebo  ซึง่ชาวยิวเช่ือ
วา่เป็นสถานท่ีฝ่ังศพโมเสส ผู้ รับบญัญตัิ 10 ประการจากพระผู้ เป็นเจ้านอกเหนือจากความงดงามของโบสถ์ท่ีสร้างขึน้เพ่ือ
เป็นอนสุรณ์ร าลกึถงึโมเสสแล้ว ณ ยอดเขาแห่งนี ้  ท่านสามารถชมทศันียภาพของหบุเขาจอร์แดน เดดซี เลยไปไกลจนถงึ
กรุงเยรูซาเลม็และเมืองเบธเลเฮมอีกด้วย 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

มุง่หน้าสูเ่พทร้า Petra นครสีกหุลาบ Rose-red City of Petra 

อาหารค ่าท่ีโรงแรม 

ท่ีพกั MOVENPICK HOTEL PETRA (หรือเทียบเท่า) 

 

 

 

 

 
 

4. ศุกร์ที่ 25 ตุลำคม 2562                   เพทร้ำ – วำดิรั่ม  
 
 

อาหารเช้าท่ีโรงแรม 

น าท่านนัง่ม้า เข้าสู ่เพทร้า Petra นครสีกุหลาบ ท่ีองค์การยูเนสโก้ประกาศขีน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก หลงัจากถูกค้นพบ
โดยนกัเดินทางชาวสวิส Johann Ludwig Burckhardt ในปี ค.ศ.1812 ตื่นตากบัซอกเขา และหน้าผาหินสงูกวา่ 200 เมตร 
มีลวดลายงดงามตามธรรมชาติ ก่อนท่ีจะพบกับเมืองโบราณอายุกว่า 2,000 ปี ชุมชนนาบาเทียนท่ีอาศยัอยู่ทางตอนใต้
ของจอร์แดนเป็นเวลาหลายศตวรรษ ตื่นตากบัความใหญ่โตของห้องเก็บสมบตัิ Treasury ท่ีเจาะผนงัภูเขาเข้าไปแกะสลกั
เป็นอาคารสงูถึง 40 เมตร ถูกใช้เป็นฉากในภาพยนตร์เร่ือง Indiana Jones และ The Last Crusade นอกจากนัน้ยงัมี
อาคารอื่นๆ อาทิ วิหาร ห้องอาบน า้ Roman Bath และโรงละครขนาดใหญ่ สามารถจผุู้ชมได้มากถงึ 3,000 คน 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร   

เดินทางสู ่ทะเลทรายวาดร่ัิม Wadi Rum ทะเลทรายแห่งนีใ้นอดีตเป็นเส้นทางคาราวานจากประเทศซาอุฯ เดินทางไปยงั
ประเทศซีเรียและปาเลสสไตน์ (เคยเป็นท่ีอยู่อาศยัของชาวนาบาเทียนก่อนท่ีจะย้ายถ่ินฐานไปสร้างอาณาจกัรอนัย่ิงใหญ่ท่ี
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เมืองเพทร้า) ในศึกสงครามอาหรับรีโวลท์ระหว่างปี ค.ศ.1916 -1918 และได้ถูกใช้เป็นฐานบัญชาการในการรบของ
นายทหารชาวองักฤษ ทีอี ลอเรนซ์ และเจ้าชายไฟซาล ผู้น าชาวอาหรับร่วมรบกนัขบัไล่พวกออตโดมนัท่ีเข้ามารุกรานเพ่ือ
ครอบครองดินแดน และตอ่มายงัได้ถกูใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ “Lawrance of Arabia”  

อาหารค ่าท่ีโรงแรม 

ท่ีพกั  MEMORIES AICHA LUXURY CAMP (PANORAMIC TENT)  หรือเทียบเท่า    

 

 

 

 
 
 

5. เสำร์ที่ 26 ตุลำคม 2562                วำดิรั่ม – เดดซ ี
 
 

อาหารเช้าท่ีโรงแรม 

น าท่านนัง่รถ JEEP 4*4 ท่องทะเลทรายท่ีถูกกล่าวขานว่าสวยงามท่ีสุดของโลกแห่งหนึ่ง เพราะเม็ดทรายสีชมพูอมส้ม     
อมแดง (สีของเม็ดทรายนัน้ปรับเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย์) และภูมิประเทศท่ีแปลกตา ชมน า้พุแห่งลอเรนซ์ 
สถานท่ีท่ี ทีอี ลอเรนซ์ ใช้เป็นสถานท่ีพกัและคิดแผนการสู้รบกับพวกออตโดมนั น าชมภาพเขียนแกะสลกัของชานาบา
เทียนท่ีแสดงถงึเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัตา่งๆ  

อาหารกลางวนัท่ีแคมป์ 

มุ่งหน้าสู่ หุบเขาจอร์แดน Jordan Valley ท่ีตัง้ของ Dead Sea แผ่นดินท่ีต ่าท่ีสุดของโลก ต ่ากว่าระดบัน า้ทะเล 400 
เมตร และมีความเคม็มากท่ีสดุในโลก มกกวา่ 20% ของน า้ทะเลทัว่ไป ท าให้ไมม่ีสิ่งมีชีวิตใดสามารถอาศยัอยู่ได้ 

อาหารค ่าท่ีโรงแรม 

ท่ีพกั  HOTEL MOVENPICK DEAD SEA หรือเทียบเท่า 
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6. อำทิตย์ที่ 27 ตุลำคม 2562               เดดซี – อัมมัน  
 
 

อาหารเช้าท่ีโรงแรม 

อิสระให้ท่านพิสจูน์การลอยตวัท่ีเดดซี ทะเลในฝันของใครหลายคนท่ีครัง้หนึง่ต้องการทดลองวา่ “ลอยตวัได้จริงหรือไม”่ 
ให้ท่านได้ผ่อนคลายกบับรรยากาศโดยรอบ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า สดูอากาศอนัสดช่ืน 

อาหารกลางวนัท่ีโรงแรม 

หลงัอาหาร เดินทางสู่ กรุงอมัมนั ตัง้อยู่บนยอดเขาทัง้ 7 ลกู และมีประวตัิศาสตร์มากกว่า 6,000 ปี ชม ป้อมปราการแห่ง
กรุงอมัมนั (Amman Citadel) ถูก สร้างขึน้เพ่ือเป็นจุดสงัเกตเหตุบ้าน การเมืองต่างๆรอบเมือง อิสระทุก  ท่านชม
บรรยากาศและถ่ายรูป มีจุดถ่ายรูปท่ีสวยโดยมีฉากหลงัเป็น โรงละครโรมนั ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในจอร์แดน ท่ีจุผู้ชมได้ถึง 
6,000 คน สนันิษฐานวา่ถกูสร้างขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 161-180 ในสมยั โรมนั จากนัน้ให้ทกุท่านอิสระเลือกชม ช้อปปิง้สินค้า
พืน้เมือง และของท่ีระลกึ 

อาหารค ่าท่ีภตัตาคาร 
เดินทางสูส่นามบิน 
 

7. จันทร์ที่ 28 ตุลำคม 2562                อัมมัน – มัสกัต -  กรุงเทพฯ   

 
00.45 น.  ออกเดินทางโดย เท่ียวบินท่ี  WY 412 (3.15 ชม./ Dinner) 
06.15 น.  ถงึ กรุงมัสกัต (Muscat) ประเทศโอมาน พกัอิริยาบถและเปลี่ยนเคร่ือง 
09.05 น.  ออกเดินทางโดย เท่ียวบินท่ี WY 815 (5.40 ชม./ Breakfast) 
17.45 น.  ถงึสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ  
 

หมายเหต ุ ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม 
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รำยละเอียดค่ำบริกำร 

   

อัตรำค่ำบริกำร ตัว๋เคร่ืองบิน (WY)  คา่ทวัร์  รวมทัง้สิน้ 

ทา่นละ  ชัน้ทศันาจร 36,000.- บาท 67,200.- บาท 103,200 .- บาท  
ทา่นละ  ชัน้ธุรกิจ   74,000.- บาท  67,200.- บาท 141,200 .- บาท  

พกัเดี่ยว เพิ่มทา่นละ - 16,000.- บาท - 
 

***หมายเหต ุ  - ราคาตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรและชนัธุรกิจเป็นราคาเร่ิมต้น   ราคาอาจเปลีย่นแปลง ณ วนัท่ีจอง  
 - อตัรานีต้้องมีผู้ เดินทางไมต่ า่กวา่ 15 ทา่น  
 

อัตรำนี้รวม 
 

1. ตัว๋เคร่ืองบิน สายการบิน  ชัน้ทศันาจร Oman Air  รายละเอยีดไฟลท์ดงันี ้
22OCT  WY 818   BKK-MCT  09.10-12.00   
22OCT  WY 413   MCT-AMM 14.15-17.30   
28OCT  WY 412  AMM-MCT  00.45-16.15   
28OCT  WY 815  MCT-BKK    09.05-17.45    

2. ที่พกัตามรายการ (พกัห้องละ 2 ทา่น)  
3. น าเที่ยวโดยรถบสัปรับอากาศ พร้อมคา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ี    
4. อาหารจดัเลีย้ง ตามรายการ  
5. คา่วซีา่จอร์แดน แบบกรุ๊ป 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน 
7. คา่ภาษีสนามบิน คา่ธรรมเนยีมวซีา่ และคา่ขนสมัภาระทา่นละ 1 ชิน้ (น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม)  
8. ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทางในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท 
9. มคัคเุทศก์จากชยัทวัร์ดแูลทา่นตลอดการเดินทาง  

 

อัตรำนี้ไม่รวม 
 

  1.  คา่หนงัสอืเดินทาง  
        2.  คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ  คา่อาหาร คา่เคร่ืองดื่มพเิศษ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 
 

ส ำรองกำรเดินทำง 

มดัจ าทา่นละ 30,000 บาท พร้อมสง่ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (มีอายใุช้งานเหลอือยา่งน้อย 6 เดือน) เมื่อจอง  
ช าระสว่นท่ีเหลอืก่อนเดินทาง 15 วนั  กรณีที่ไมส่ามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จา่ยตามทีเ่กิดขึน้จริง 
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