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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 12 พฤศจิกำยน 2562                  กรุงเทพฯ – กำตำร์ – อัมมัน  
 

06.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ ROW Q) เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยต้อนรับ  
09.35 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ QR 831 (7.50 ชม.)   
13.25 น. ถึง สนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์ (พกัอิริยาบถและเปลีย่นเคร่ือง)   
16.20 น. เดินทางตอ่โดยเที่ยวบินที่ QR 400  (3.20 น.)    
18.40  น.  ถึง สนามบนิกรุงอัมมัน (Amman) ประเทศจอร์แดน ผา่นดา่นตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร  
เมืองหลวงอนัทนัสมยัที่แฝงด้วยร่องรอยความเจริญตัง้แตอ่ดีต วิหาร และโรงละครแบบโรมนั โบสถ์แบบไบแซนไทน์ และสถานท่ี
ส าคญัตา่งๆ ซึง่เป็นศนูย์กลางการปกครองและเศรษฐกิจในปัจจบุนั 
อาหารค ่าที่โรงแรม 
ที่พกั     HOTEL INTERCONTINENTAL AMMAN  หรือเทียบเทา่ (พกั 2 คืน)    
 

2. พุธที่ 13 พฤศจิกำยน 2562        อัมมัน - ปรำสำทแห่งอัจลุน – อำรยธรรมโรมันที่จีรำส  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
เดินทางสู ่เมืองอัจลุน Ajloun (73 กม. / 1 ชม.) ตัง้อยูบ่นภเูขาสงูที่ห้อมล้อมไปด้วยป่าสน และยงัเป็นแหลง่เพาะปลกูต้นมะกอก
น ามาซึง่น า้มนัมะกอกคณุภาพดีเยี่ยม นอกจากนีย้งัเป็นแหลง่ปลกูองุ่นท าไวน์ชัน้ดีของประเทศอีกด้วย น าชมปราสาท Qalat ar-
Rabad หรือ Aijoun Castle อนัเป็นป้อมปราการที่สร้างขึน้ในศตวรรษที่ 12 เพื่อใช้เป็นจุดสง่สญัญาณในอดีตและเป็นจุดผ่าน
เส้นทางการค้าระหวา่งหบุเขาจอร์แดนและซีเรีย ปราสาทแหง่นีน้บัเป็นตัวอยา่งงานศิลปะแบบอิสลามิกอนังดงาม จากนัน้เดินทาง
สู ่เมืองจีราส Jerash 
อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 
น าชม เมืองจีราส Jerash (20 กม. ) เป็นเมืองทอ่งเที่ยวที่ส าคญัอีกแหง่ของประเทศ เป็นเมืองโบราณยคุโรมนัท่ีได้รับการ 
อนรัุกษ์ไว้อยา่งดีที่สดุแหง่หนึง่ของโลก  ให้ท่านเดินทางผ่านประตเูมืองตามถนน  Street of Columns ที่เรียงรายด้วยเสาสองข้าง
ทางเป็นระยะยาวถึง 600 เมตร ผ่านตลาดการค้าอนัคึกคดัในอดีต ชมโรงละครแบบโรมนัที่มีระบบเสียงสมบรูณ์และรูปแกะสลกั
ตา่งๆ มากมาย  จากนัน้เดินทางกลบักรุงอมัมนั (52 กม. / 1 ชม.) 
อาหารค ่าที่ภตัตาคาร  

  

 

 

 
 

3. พฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกำยน 2562         อัมมัน – มำดำบำ – ภูเขำนีโบ้ – เพทร้ำ            
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
เดินทางสู ่เมืองมาดาบา Madaba – The City of Mosaics หรือเมืองแหง่โมเสก  มีความส าคญัเป็นเมืองหนึง่บนเส้นทางโบราณ 
และมีช่ือเสยีงและเป็นศนูย์กลางการท าโมเสก  ชม โบสถ์เซนต์จอร์จ ซึง่เป็นโบสถ์นิกายออโธดอกซ์ ท่ีสร้างขึน้ในศตวรรษที่ 6 ตื่นตา
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กบัความงดงามอนัสมบรูณ์ของงานโมเสกแบบไบเซนไทน์ เป็นภาพแผนที่กรุงเยรูซาเลม็และสถานท่ีส าคญัตา่งๆ ขนาด 25 * 5 
เมตร  ใช้หินสตีา่งๆ ประดบักวา่ 2 ล้านชิน้ เดินทางสู ่ภเูขานีโบ้ Mount Nebo  ซึง่ชาวยวิเช่ือวา่เป็นสถานท่ีฝ่ังศพโมเสส ผู้ รับ
บญัญตัิ 10 ประการจากพระผู้ เป็นเจ้านอกเหนือจากความงดงามของโบสถ์ที่สร้างขึน้เพื่อเป็นอนสุรณ์ร าลกึถึงโมเสสแล้ว ณ ยอด
เขาแหง่นี ้ ทา่นสามารถชมทศันียภาพของหบุเขาจอร์แดน เดดซี เลยไปไกลจนถึงกรุงเยรูซาเลม็และเมืองเบธเลเฮมอกีด้วย 
อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 
มุง่หน้าสูเ่พทร้า Petra นครสกีหุลาบ Rose-red City of Petra 
อาหารค ่าที่โรงแรม 
ที่พกั MOVENPICK HOTEL PETRA (หรือเทียบเทา่) 

 

 

 

 

 
 

4. ศุกร์ที่ 15 พฤศจิกำยน 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 ทะเลทรายแห่งนีใ้นอดีตเป็นเส้นทางคาราวานจากประเทศซาอฯุ เดินทางไปยงั
ประเทศซีเรียและปาเลสสไตน์ (เคยเป็นท่ีอยู่อาศยัของชาวนาบาเทียนก่อนท่ีจะย้ายถ่ินฐานไปสร้างอาณาจกัรอนัย่ิงใหญ่ท่ี
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  หรือเทียบเท่า  
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5. เสำร์ที่ 16 พฤศจิกำยน 2562            วำดิรั่ม – เดดซ ี
 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
น าทา่นนัง่รถ JEEP 4*4 ทอ่งทะเลทรายที่ถกูกลา่วขานวา่สวยงามที่สดุของโลกแหง่หนึง่ เพราะเม็ดทรายสชีมพอูมส้ม     อมแดง (สี
ของเม็ดทรายนัน้ปรับเปลีย่นไปตามแสงของดวงอาทิตย์) และภมูิประเทศที่แปลกตา ชมน า้พแุหง่ลอเรนซ์ สถานท่ีที่ ทีอี ลอเรนซ์ ใช้
เป็นสถานที่พักและคิดแผนการสู้ รบกับพวกออตโดมัน น าชมภาพเขียนแกะสลักของชานาบาเทียนที่แสดงถึงเร่ืองราวใน
ชีวิตประจ าวนัตา่งๆ  
อาหารกลางวนัท่ีแคมป์ 
มุง่หน้าสู ่หุบเขาจอร์แดน Jordan Valley ที่ตัง้ของ Dead Sea แผน่ดินท่ีต ่าที่สดุของโลก ต ่ากว่าระดบัน า้ทะเล 400 เมตร และมี
ความเค็มมากที่สดุในโลก มกกวา่ 20% ของน า้ทะเลทัว่ไป ท าให้ไมม่ีสิง่มีชีวิตใดสามารถอาศยัอยูไ่ด้ 
อาหารค ่าที่โรงแรม 
ที่พกั  HOTEL MOVENPICK DEAD SEA หรือเทียบเทา่ 

 

 
  

 

 
 
 

6. อำทิตย์ที่ 17 พฤศจิกำยน 2562           เดดซี – อัมมัน – กำตำร์  
 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
อิสระให้ท่านพิสูจน์การลอยตัวที่เดดซี ทะเลในฝันของใครหลายคนที่ครัง้หนึ่งต้องการทดลองว่า “ลอยตัวได้จริงหรือไม่”               
ให้ทา่นได้ผอ่นคลายกบับรรยากาศโดยรอบ ผอ่นคลายความเมื่อยล้า สดูอากาศอนัสดช่ืน 
อาหารกลางวนัท่ีโรงแรม 
หลงัอาหาร เดินทางสู่ กรุงอัมมัน ตัง้อยู่บนยอดเขาทัง้ 7 ลกู และมีประวตัิศาสตร์มากกว่า 6,000 ปี ชม ป้อมปราการแห่งกรุง
อมัมนั (Amman Citadel) ถกู สร้างขึน้เพื่อเป็นจดุสงัเกตเหตบุ้าน การเมืองตา่งๆรอบเมือง อิสระทกุ ทา่นชมบรรยากาศและถ่ายรูป 
มีจดุถ่ายรูปท่ีสวยโดยมีฉากหลงัเป็น โรงละครโรมนั ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในจอร์แดน ท่ีจผุู้ชมได้ถึง 6,000 คน สนันิษฐานว่าถกูสร้าง
ขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 161-180 ในสมยั โรมนั จากนัน้ให้ทกุทา่นอิสระเลอืกชม ช้อปปิง้สนิค้าพืน้เมือง และของที่ระลกึ 
18.00 น. เดินทางสูส่นามบิน   
20.10 น.  ออกเดินทางโดย เที่ยวบินที่  QR 401 (2.49 ชม.) 
23.59 น.  ถึง สนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์ (พกัอิริยาบถและเปลีย่นเคร่ือง)   
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7. จันทร์ที่ 18 พฤศจิกำยน 2562          กำตำร์ - กรุงเทพฯ   

 
02.15 น.  ออกเดินทางโดย เที่ยวบินที่ QR980 (5.40 ชม.) 
12.55 น.  ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ  
 

หมายเหต ุ ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงบ้างตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม 
 

 

รำยละเอียดค่ำบริกำร 

   

อัตรำค่ำบริกำร ตัว๋เคร่ืองบิน (QR)  คา่ทวัร์  รวมทัง้สิน้ 

ทา่นละ  ชัน้ทศันาจร N Class  40,000.- บาท 67,900.- บาท 107,900 .- บาท  
ทา่นละ  ชัน้ธุรกิจ I+A+A+I  97,000.- บาท  67,900.- บาท 164,900.- บาท  

พกัเดี่ยว เพิ่มทา่นละ - 16,000.- บาท - 
 

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

อัตรำนี้รวม 
 

1. ตัว๋เคร่ืองบิน สายการบิน  ชัน้ทศันาจร Qatar Airways  รายละเอยีดเที่ยวบินดงันี ้
12NOV  QR 831   BKK-DOH   09.35- 13.25   
12 NOV  QR 400   DOH-AMM 16.20- 18.40   
17NOV  QR 401   AMM-DOH   20.10- 23.59   
18NOV  QR 980   DOH-BKK    02.15- 12.55   

2. ที่พกัตามรายการ (พกัห้องละ 2 ทา่น)  
3. น าเที่ยวโดยรถบสัปรับอากาศ พร้อมคา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ี    
4. อาหารจดัเลีย้ง ตามรายการ  
5. คา่วซีา่จอร์แดน แบบกรุ๊ป 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน 
7. คา่ภาษีสนามบิน คา่ธรรมเนยีมวซี่า และคา่ขนสมัภาระทา่นละ 1 ชิน้ (น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม)  
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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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