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11.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์สายการบนิ OMAN AIR แถว 

Q พรอ้มเจา้หนา้ที ่และมคัคุเทศกข์องบรษิทัคอยใหก้ารตอ้นรบั 
14.20 น. ออกเดนิทางสู่ มสักตั MCT โดย สายการบนิ OMAN AIR เทีย่วบนิที ่WY812 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ทีน่ั่งบนเครือ่ง 3-3-3  
 
 
 
 
 
 
 
 

17.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิประเทศโอมาน (MCT มสักตั)(ใชเ้วลาในการเดนิทาง 6 ช ัว่โมง) (แวะเปลีย่นเครือ่ง 2 
ช ัว่โมง 50 นาท ีสูอ่มัมาน ) 

21.45 น.  ออกเดนิทางสู่ สนามบนินานาชาตอิมัมาน ควนีอาเลยี โดยสายการบนิ OMAN AIR เทีย่วบนิที ่WY411 
(ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ช ัว่โมง 50 นาท)ี มแีซนวสิ น ้าผลไม ้กาแฟ ชา ใหบ้รกิารบนเครือ่ง 

23.40 น. คณะเดินทางถงึ สนามบนินานาชาต ิQUEEN ALIA ณ กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน หลงัผ่านพธิตีรวจคน
เขา้เมืองแลว้ จะมีเจา้หนา้ที่ดา้น VISA มาคอยอ านวยความสะดวกแก่คณะทวัร ์(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 4 
ช ั่วโมง) หลังจากรบัสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ ออกจากประตูไปทางดา้นซา้ยมือ ท่านสามารถแลกเงิน  ซือ้ SIM 
INTERNET ไดเ้ลย ราคา ณวนัที ่6 JUN 18 ล่าสุด // ราคาขึน้อยู่กบั GB ความแรงของเน็ต 
-INTERNET BUNDLE  6GB = 17 USD , 12GB = 19 USD , 18GB = 22 USD  
แวะซือ้ของทีซ่ปุเปอรม์ารเ์ก็ตกอ่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั 
 น าทา่นเขา้พกัโรงแรม ระดบั 4 ดาว SADEEN AMMAN HOTEL@AMMAN หรอืเทยีบเท่า 

 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ นครเจอราช (JERASH) หรอืเมอืงพนัเสา เป็นอดตี 1 ใน 10 หวัเมืองเอกตะวนัออกอนัยิง่ใหญ่

ของอาณาจกัรโรมนั สนันิษฐานว่าเมอืงนีน่้าจะถูกสรา้งในราว 200 – 100 ปีกอ่นครสิตกาล ในปีค.ศ. 749 นครแห่งนี้

ไดถู้กแผ่นดนิไหวคร ัง้ใหญ่ท าลาย และถูกฝังกลบโดยทราย หลงัจากน้ันก็ไดสู้ญหายไปเป็นนับพนัปี  
 

 
 
 
 

 
 

 ชม ซุม้ประตูกษตัรยิเ์ฮเดรยีน และสนามแข่งมา้ฮปิโปโดรม น าท่านเดนิเขา้ประตูทางทศิใต ้ชม โอวลัพลาซา่ 
สถานทีช่มุนุม พบปะ สงัสรรคข์องชาวเมือง วหิารเทพซอีุส โรงละครทางทศิใต ้(สรา้งในราวปี ค.ศ. 90-92) จุผูช้มได ้
ถงึ 3,000 คน มจีดุเสยีงสะทอ้นตรงกลางโรงละคร เชญิทดสอบกบัความอศัจรรย ์เพยีงพูดเบา ๆ ก็จะมเีสยีงสะทอ้นกอ้ง
เขา้มาในหูของเรา ชม วหิารเทพอีารเ์ทมสิ เป็นเทพปีระจ าเมืองเจอราช สรา้งในราวปีค.ศ. 150 สรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็น
สถานทีส่ าหรบัท าพธิบีวงสรวง และบูชายญัต่อเทพอีงคนี์ ้แบ่งเป็น 3 ช ัน้ คอื ช ัน้นอก ช ัน้กลาง ช ัน้ใน 

 
 
 
 
 
 
 
 น าท่าน เดนิเขา้สู่ถนนคารโ์ด หรอื ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลกัทีใ่ชเ้ขา้-ออกเมืองแห่งนี ้บนถนนน้ันยงัมีร ิว้

รอยทางของลอ้รถมา้ ฝาท่อระบายน ้า ซุม้โคมไฟ บ่อน ้าดื่มของมา้ ชม น ้าพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) ที่

วนัทีส่อง  (B/L/D) อมัมาน – เจอราช- อจัลุน– เพตรา                        

วนัแรก  (-/-/-) สนามบนิสุวรรณภูม-ิ โอมาน MCT - อมัมาน AMM   

 



 

สรา้งขึน้ในราวปีค.ศ. 191 เพือ่อุทศิแด่เทพธดิาแห่งขนุเขา ซึง่เป็นทีนั่บถอืของชาวเมอืงแห่งนี ้มทีีพ่่นน า้เป็นรปูหวัสงิโต
ทัง้เจ็ด และตกแต่งดว้ยเทพต่างๆ ประจ าซุม้ดา้นบนของน ้าพุ 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
 จากน้ันน าท่านเดนิทางไปยงั เมอืงอจัลุน อยู่ทางดา้นเหนือของเมอืงเจอราชไปเล็กนอ้ย เมอืงทีต่ ัง้อยู่บนภเูขาสูงทีห่อ้ม

ลอ้มไปดว้ยป่าตน้สน และตน้มะกอก ชม ปราสาทแห่งเมอืงอจัลุน ทีส่รา้งโดยพวกนักรบมุสลิมในปีค.ศ. 1184 -
1185 ใชเ้ป็นป้อมทหารในการต่อสูร้บกบัพวกนักรบครเูสด และในปีค.ศ. 1260 ถูกเขา้ท าลายโดยกองทพัมองโกลส ์ 

 
 

 
 
 
 
 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทุกท่านเดนิทางสู่ เมอืงเพตรา 
ค า่  บรกิารอาหารค า่  ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าทา่นเขา้พกัโรงแรม ระดบั 4 ดาว PETRA PANORAMA HOTEL@ PETRA หรอืเทยีบเท่า 
 
 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม เมืองเพตรา้ (ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกปีค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิ่ง
มหศัจรรยข์องแห่งโลกใหม่ จากการตดัสนิโดยการโหวตจากบุคคลนับลา้นทัว่โลกในวนัมหศัจรรย ์07/ 07/ 07) เมอืง
เพตรา้ มหานครสดีอกกหุลาบทีซ่อ่นตวัอยู่ในหบุเขาแหง่โมเสส (WADI MUSA) 

 
 
 
 
 
 
 

 

มปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานหลายพนัปี เคยเป็นถิน่ทีอ่ยู่อาศยัของชาวอโีดไมท ์จวบจนกระทัง่ถงึยุครุง่เรอืงเฟ่ืองฟูในการ
เขา้มาครอบครองดินแดนของชาวอาหรบัเผ่าเรร่อ่น นาบาเทียนในชว่งระหว่าง 100 ปี ก่อนครสิตกาล และไดเ้ขา้มา
สรา้งอาณาจกัร บา้นเมือง จนกระทั่งในปีค.ศ. 106 นครแห่งนีต้กอยู่ภายใตก้ารปกครองของอาณาจกัรโรมนัทีน่ าโดย
กษตัรยิท์ราจนั และไดผ้นึกเมืองแห่งนีใ้หเ้ป็นหน่ึงในอาณาจกัรโรมนัแห่งแหลมอาระเบยีตะวนัออก นครเพตรา้ถงึคราว
ล่มสลายเมือ่หมดยุคของอาณาจกัรโรมนั ท าใหช้าวเมืองน้ันละทิง้บา้นเมืองจากกนัไปหมด ทิง้ใหเ้มืองแห่งนีร้กรา้งไป
พรอ้มกบัการพงัทลายของเมืองหลงัจากเกดิแผ่นดินไหวหลายคร ัง้จนสูญหายนับพนัปี จวบจนในปีค.ศ. 1812 นัก
ส ารวจเสน้ทางชาวสวิส นายโจฮนัน ์ลุดวิก เบิรก์ฮาดท ์ไดค้น้พบนครศิลาแห่งนี้ และน าไปเขียนในหนังสือชือ่  
TRAVEL IN SYRIA จนท าใหเ้ร ิม่เป็นทีรู่จ้กักนัอย่างแพรห่ลายจนถงึปัจจบุนั (ทุกท่านสามารถขีม่า้ภายในเสน้ทางที่

มา้เดนิในเพตราได ้ซึง่รวมอยู่ในค่าบตัรแลว้ เพียงแต่ตอ้งจ่ายค่าทปิแก่คนจูงมา้ ท่านละ 5 USD ต่อเทีย่ว หรอืแลว้แต่
การต่อรองราคากบัคนจูงมา้ กรณีอยากขีล่า ขีอู่ฐ รถมา้ลาก สอบถามโดยตรงต่อเจา้หนา้ที ่หรอืสอบถามทีห่วัหนา้
ทวัร)์ ระยะทางทีเ่ดนิเขา้ไปในเพตราประมาณ  800 เมตร บนถนนทราย เพือ่ตรงเขา้สู่หนา้เมือง พรอ้มชมทศันียภาพ
รอบข ้างที่ เป็ น ภู เข าทั้ งสอ ง ฝ่ั ง  ธารน ้ า  คลังสมบัติ  ภู เข าทั้ งสอ ง ฝ่ั งที่ มี รูป ร่า งหน้ าต าต่ างกัน ออก ไป 
น าท่าน เดนิเทา้เขา้สู่ถนนเขา้เมอืง THE SIQ เป็นชอ่งทางเดินทีข่นาบสองฝ่ังดว้ยหนา้ผา มีความยาวกว่า 1.5 
กโิลเมตร ที่เกดิจากการแยกตวัของเปลือกโลก และการซดัเซาะของน ้าเมื่อหลายลา้นปีก่อน ส่วนใหญ่ทางเดินรม่ๆ 
สบายๆ (ทางเดนิค่อนขา้งลาดลง ไม่เหน่ือย ระหว่างทางก็มีมุมสวยๆ ใหเ้ก็บภาพเร ือ่ยๆ และมีบรรดาคนมาขายของที่

ระลกึ เดนิชมความสวยงามของผาหนิสชีมพูสูงชนัทัง้ 2 ขา้งคลา้ยกบัแคนยอนนอ้ย ๆ และ สิง่ก่อสรา้ง รูปป้ันแกะสลกั 
ต่างๆ ชม มหาวิหารศกัดิส์ิทธิ ์เอล-คาซเนท ์(EL-KHAZNEH / TREASURY) สนันิษฐานว่าจะสรา้งในราว
ศตวรรษที ่1-2 โดยผูป้กครองเมืองในเวลาน้ัน เป็นวหิารทีแ่กะสลกัโดยเจาะเขา้ไปในภูเขาสชีมพูทัง้ลูก มีความสูง 40 
เมตร และมีความกวา้ง 28 เมตร วิหารแห่งนี้ไดถู้กออกแบบโดยไดร้บัอิทธพิลศิลปะของหลายชาติเขา้ดว้ยกนั เชน่ 
อยิิปต,์ กรกี, นาบาเทียน ภายในประกอบดว้ย 3 หอ้ง คือ หอ้งโถงใหญ่ตรงกลาง และหอ้งเล็กทางดา้นซา้ย และขวา 
เดมิทเีช ือ่ว่าเป็นทีเ่ก็บขมุทรพัยส์มบตัขิองฟาโรหอ์ียปิต ์ชม โรงละครโรมนั (ROMAN THEATRE) ทีแ่กะสลกัจาก
ภเูขาโดยมแีนวราบทีน่ั่งเท่ากนั และมคีวามสมดุลไดอ้ย่างน่าทึง่ สนันิษฐานเดมิทสีรา้งโดยชาวนาบาเทยีนต่อมาในสมยั

วนัทีส่าม  (B/L/D) เพตรา -วาดริมั- JEEP TOUR - AQABA                       



 

ทีโ่รมนัเขา้มาปกครองไดต้่อเติมและสรา้งเพิม่เติม มีทีน่ั่ง 32 แถว จุผูช้มไดป้ระมาณ 3,000 คน อสิระใหท่้านเดนิ
ชม และถา่ยรูปภายในเมอืงเพตรา้ 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ รา้นอาหาร 
จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ ทะเลทรายวาดริมั (WADI RUM) ใชเ้วลา 1 ช ัว่โมง 30 นาทใีนการเดนิทาง ทะเลทราย
แห่งนีใ้นอดีตเป็นเสน้ทางคาราวานจากประเทศซาอุฯ เดินทางไปยงัประเทศซเีรยี และปาเสลไตน ์(เคยเป็นทีอ่ยู่อาศยั
ของชาวนาบาเทียนก่อนทีจ่ะยา้ยถิ่นฐานไปสรา้งอาณาจกัรอนัยิ่งใหญ่ทีเ่มืองเพตรา้) ในศึกสงครามอาหรบัรโีวลท ์
ระหว่างปีค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแห่งนี้ไดถู้กใชเ้ป็นฐานบญัชาการในการรบของนายทหารชาวองักฤษ ทีอ ี
ลอวเ์รนซ ์และเจา้ชายไฟซาล ผูน้ าแห่งชาวอาหรบั รว่มรบกนัขบัไล่พวกออตโตมนัที่เขา้มารุกรานเพื่อครอบครอง
ดนิแดน และต่อมายงัไดถู้กใชเ้ป็นสถานทีจ่รงิในการถ่ายท าภาพยนตรฮ์อลลวีูดอนัยิง่ใหญ่ในอดตีเร ือ่ง “LAWRENCE 
OF ARABIA” และในปีค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวลัออสการไ์ดถ้งึ 7 รางวลั และรางวลัจากสถาบนัอืน่ๆ มากกว่า 
30 รางวลั 

 
 
 
 
 
 
 

น าท่าน นั่งรถกระบะเปิดหลงัคารบับรรยากาศท่องทะเลทราย ทีถู่กกล่าวขานว่าสวยงามทีสุ่ดของโลกแห่งหน่ีง 
ดว้ยเม็ดทรายละเอยีดสสีม้อมแดง อนัเงยีบสงบทีก่วา้งใหญ่ไพศาล (สขีองเม็ดทราบน้ันปรบัเปลีย่นไปตามแสงของดวง
อาทติย)์ ชม น ้าพุแหง่ลอวเ์รนซ ์สถานทีใ่นอดตีนายทหาร ทอี ีลอวเ์รนซ ์ทหารชาวองักฤษใชเ้ป็นสถานทีพ่กัและคดิ
แผนการสูร้บกนัพวกออตโตมนั  

 
 
 
 
 
 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ กลางทะเลทราย CAMP WADI RUM  
น าทุกท่านกลบัสู่ เมอืงอควาบา ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ  50 นาที สู่เมืองท่าและเมืองท่องเทีย่วตากอากาศที่

ส าคญัของประเทศจอรแ์ดน เป็นเมืองแห่งเดยีวของประเทศจอรแ์ดนทีถู่กประกาศใหเ้ป็นเมืองปลอดภาษี มีประชากร
อาศยัราว 70,000 คน 
 น าทา่นเขา้พกัโรงแรม CITY TOWER HOTEL@AQABA ระดบั 4 หรอืเทยีบเท่า 

 
 
 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านไปลง เรอืทอ้งกระจก (GLASS BOAT) น ้าทะเลทีน่ี่ใสมาก แต่ดว้ยความลกึและการมองผ่านกระจกหนาจงึ
ท าใหดู้ปะการงั และซากเรอืไม่ค่อยชดัมาก น าท่านแล่นสู่จดุทีช่มปะการงั ลกึแค่ประมาณ  5 -6 เมตร ส่วนจดุเรอืจมลกึ
ประมาณ 27 เมตร ปะการงัโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีสีสนั สตัวท์ะเล เชน่ ปลาสิงโต ปลานกแกว้ Goby fish ปลงิทะเล 
หอยเม่น และยงัเป็นแหล่งด าน ้าลกึทีม่ชี ือ่เสยีง ทะเลทีม่น่ีานน ้าครอบคลุมถงึ 4 ประเทศ คอื ประเทศจอรแ์ดน, อสิราเอล, 
อยีปิต ์และซาอุดอิาระเบยี ชมความใสของน ้าทะเล, ปะการงั, ปลาทะเลหลากชนิด, เม่นทะเล, แมงกะพรนุ (ทะเลแดงเป็น
ทะเลแห่งประวตัิศาสตร ์ที่ไดม้ีการกล่าวขานในพระคมัภีรข์องศาสนาครสิตว์่า ทะเลแห่งนี้เป็นสถานที่โมเสสไดท้ า
อศัจรรย ์โดยการชไูมเ้ทา้แหวกทะเลแดงเป็นทางเดนิพาชาวอิสราเอลหนีใหร้อดพน้จากการตามล่าของทหารอียิปต ์

วนัทีส่ี ่  (B/L/D)   อควาบา AQABA – เรอืทอ้งกระจก –เครคัหรอืโชบคั – อมัมาน     



 

เพือ่จบัไปเป็นทาสของอยีปิตแ์ละจดุมุ่งหมายเพือ่เดนิทางไปสู่แผ่นดนิแห่งพนัธะสญัญาทีพ่ระเป็นเจา้ทรงมอบใหก้บัชาว
อสิราเอล น่ันคอืก็คอืกรุงเยรูซาเลมในปัจจุบนั)  หมายเหตุ ทุกท่านสามารถลงด าน ้าดูปะการงัได ้กรุณาเตรยีมเสือ้ไป
เปลีย่น แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ และกปัตนัเรอื 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั BBQ บนเรอื อาหารเทีย่งแบบบุฟเฟ่ตบ์นเรอื มีทัง้ปลา ไก่ และแกะบารบ์ีควิ ทาน
กบัผกัสลดัและแป้งโรต ี

 
 
 
 
 
 
 
 

จากอควาบาเดนิทางสู่เครคั ใชเ้วลาประมาณ 4 ช ัว่โมง ปราสาทเครคัจะปิดประมาณ 5 โมง เราจงึน าท่านเทีย่วปราสาท
ครเูสดโชบคัแทน ซึง่มคีวามส าคญัและลกัษณะปราสาทคลา้ยๆ กนั แต่ท่านจะเห็นบา้นใตถ้ า้ในสมยั 60 กว่าปีทีผ่่านมา 
บรเิวณน้ัน น าท่านสู่ SHOUBAK ปราสาทครูเสดโชบคั หรอืทีรู่จ้กักนัในพวกนักรบครูเสดชือ่ มอนทรอีอลแห่ง
ตะวนัออก (MONTREAL) สรา้งขึน้โดยกษตัรบ์อลดว์ินที่ 1 แห่งเยรูซาเลมในปีค.ศ. 1115 เพื่อใชเ้ป็นป้อมปราการ
ควบคุมเสน้ทางกองคาราวานทีจ่ะเดนิทางจากดามสักสัไปอยีปิต ์ในอดตีเมอืงแห่งนีม้ชีาวครสิตอ์าศยัอยู่ราว 6,000 คน 
และในปีค.ศ. 1189 ไดถู้กท าลายลงโดยนักรบมุสลมิภายใตก้ารน าทพัของซาลาดนิ (SALADIN) บรเิวณขา้งล่าง หรอื
เขาขา้งปราสาทโชบคั ท่านสามารถมองเห็นบา้นชอ่ง สภาพการอยู่ภายในถ า้หลงเหลอือยู่  

 
 
 
 
 
  
 

หมายเหต ุ กรณีทีอ่อกจากอควาบาไว และสามารถไปทนัปราสาทเครคั เราจะน าท่านเทีย่วเครคัตามเดมิ    
จากน้ันน าท่าน สู่เมืองเครคั ซึง่ตัง้อยู่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่ ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศันอ์นังดงามขา้งทาง
ระหว่างทางขึน้สู่เขา โดยเฉพาะบรเิวณทีถู่กเรยีกขานกนัว่าเป็น “แกรนดแ์คนยอนแห่งจอรแ์ดน” "AL KARAK 
CASTLE’’ ปราสาทเครคัตัง้อยู่ทีเ่มอืงเครคัทางตอนกลางของประเทศจอรแ์ดน นับเป็นปราสาททีม่ขีนาดใหญ่แห่งหน่ึง
ในชว่งยุคสงครามครูเสด จากประวตัศิาสตรส์งครามครเูสดเป็นสงครามระหว่างครสิเตยีนจากยุโรป และชาวมุสลมิ ซึง่
ยดึครองพืน้ทีแ่ถบนี ้รวมทัง้นครเยรูซาเล็ม นครศกัดิส์ิทธิ ์และสญัลกัษณข์องศาสนาอบัราฮมัหลกัทัง้สาม (ศาสนายู
ดาย ศาสนาครสิต ์และศาสนาอิสลาม) โดยชาวครสิตต์อ้งการฟ้ืนฟูการเขา้ถึงที่ศกัดิส์ิทธิใ์นและใกลเ้ยรูซาเล็ม 
ปราสาทเครคัแห่งนี้สรา้งในศตวรรษที่ 12 ปี ค.ศ. 1115 โดย King Baldwin ที่ 1 แห่งเยรูซาเลม เพื่อเป็นจุด
ยุทธศาสตรใ์นการควบคุมกองคาราวานในเสน้ทางการคา้ขายทีเ่ช ือ่มกบัประเทศอยีปิตไ์ปยงักรงุดามสักสั ประเทศซเีรยี 
ปราสาทสรา้งดว้ยหนิ ก าแพงทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ หลงัคาโคง้ยาว แลว้เจาะรอ่งแสงเล็กๆ ลกัษณะแบบนีท้ าใหง้่ายต่อการ
ป้องกนัศตัรู ปัจจบุนัสถานทีแ่ห่งนีย้งัคงเหลอืโครงสรา้งทีส่มบูรณ ์การแวะเยีย่มชมทีน่ี่ท าใหเ้ราไดเ้ห็นมุมมองของการ
ท าสงครามสมยัประวตัศิาสตร ์(ครเูสด)  

 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดนิทางกลบัสู่ กรุงอมัมาน  
ค า่  บรกิารอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั  

น าท่านเขา้พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว SADEEN AMMAN HOTEL @AMMAN หรอืเทยีบเท่า 
 
 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

วนัทีห่า้  (B/L/D) อมัมาน –มาดาบา –MOUNT NEBO - ทะเล Dead Sea – อมัมาน   
          



 

น าท่านเดินทางสู่เมืองมาดาบา (ประมาณ 50 กิโลเมตร) อดีตเสน้ทางส าคญัสมยัโรมนั ดินแดนอนัศกัดิส์ิทธิแ์ห่ง
เยรูซาเล็ม และเมืองแห่งเร ือ่งราวของโมเสสทีส่ าคญัทางหนา้ประวตัศิาสตรข์องศาสนายูดา ครสิต ์และอสิลาม ยงัเป็น
ศูนยก์ลางทีข่ึน้ช ือ่เร ือ่งการท าโมเสก เป็นศลิปะการตกแต่งดว้ยชิน้แกว้ หนิ หรอืกระเบือ้งช ิน้เล็กๆ ซึง่ใชใ้นการตกแต่ง
มหาวหิาร หรอืในปัจจบุนัใชป้ระยุกตใ์นการตกแต่งบา้นเรอืน หรอืเมอืงแห่งโมเสก ชมโบสถก์รกี-ออโธดอกซแ์ห่งเซนต ์
จอรจ์ สรา้งในราวปีค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน ์ชมภาพแผนทีด่นิแดนศกัดสิทิธิแ์ห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสี
ต่างๆ ประมาณ 2.3  ลา้นชิน้ แสดงถงึพืน้ทีด่นิแดนศกัดิส์ทิธิต์่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน, เยรซูาเลม, แม่น ้า
จอรแ์ดน, ทะเลเดดซ,ี เขาไซนาย, อยีปิต ์  

 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาเมาทเ์นโบ MOUNT NEBO มีความสูง 817 เมตรจากระดบัน ้าทะเล เช ือ่กนัว่าเป็น
สถานทีฝั่งศพของโมเสส ผูน้ าชาวยวิสท์ีเ่ดนิทางจากอยีปิตม์ายงัเยรซูาเลม และเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีสุ่ดแห่งหน่ึงของ
จอรแ์ดน ที่แห่งนี้เป็นสถานที่สุดทา้ยของโมเสสก่อนจะชีท้างใหผู้ส้ืบทอดน าพาผูค้นไปยงัดินแดนพนัธสญัญา ใน
ประเทศอสิราเอลปัจจุบนั เมือ่ยนือยู่บนยอดเขาจะมองไปเห็นดนิแดนแห่งพนัธะสญัญา THE PROMISED LAND ที่

โมเสสเคยเห็นบนยอดเขานี ้และเป็นทีจ่ารกิแสวงบุญของชาวครสิตม์าแต่โบราณ และโบสถบ์นยอดเขาไดถู้กสรา้งขึน้
ในปลายศตวรรษทีส่ี ่เพือ่เป็นการบ่งชีจุ้ดทีค่าดว่าโมเสสเสียชวีิต MOUNT NEBO ยงัเคยเป็นสถานทีม่าเยอืนของ
สนัตะปาปาของศาสนาครสิต ์โดยสนัตะปาปาจอหน์ปอลที ่2 ไดม้าแวะพ านักทีน่ี่ระหว่างการเดนิทางไปเยอืนดินแดน
ศกัดิส์ทิธิ ์และไดป้ลูกตน้มะกอก สญัลกัษณข์องสนัตภิาพไวข้า้งๆ โบสถไ์บแซนไทนด์ว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชม พพิธิภณัฑข์นาดย่อม ภายในเก็บสิง่ของต่าง ๆ ทีข่ดุพบภายในบรเิวณนี ้พรอ้มทัง้มีภาพถ่ายต่าง ๆ ภาพถ่ายที่

ส าคญัคอื ภาพทีโ่ป๊บ จอหน์ ปอลที ่2 เสด็จมาแสวงบุญทีน่ี่ และไดป้ระกาศใหเ้ป็นดนิแดนศกัดิส์ทิธิใ์นปีค.ศ. 2000 ชม 
อนุสรณไ์มเ้ทา้ศกัดิส์ทิธแ์หง่โมเสส ออกแบบเป็นลกัษณะเป็นไมเ้ทา้ในรปูแบบไมก้างเขน โดยอุทศิเป็นสญัลกัษณ์
ของโมเสส และพระเยซ ูเชญิถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวนัที่ทอ้งฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น ้าจอรแ์ดน, 
ทะเลเดดซ,ี เมอืงเจอรโิก และประเทศอสิราเอล ไดจ้ากจดุนีอ้ย่างชดัเจน  

 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต ์INTERNATIONAL) 
 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซ ี(DEAD SEA) ทะเลสาบเดดซตีัง้อยู่พรมแดนระหว่างอิสราเอล และจอรแ์ดน 

เกิดจากน ้าที่ไหลมาจากล าธารในจอรแ์ดน มีส่วนผสมของโซเดียมและแมกนีเซยีม ท าปฏิกิรยิากบัน ้าพุรอ้นที่อยู่
ดา้นล่างทะเลสาบ โดยมคีวามเค็มมากกว่าทะเลอืน่ถงึ 4 เท่า มคีวามยาว 76 กโิลเมตร กวา้งถงึ 18 กโิลเมตร มจีดุลกึ
ทีสุ่ดคอื 400 เมตร และอยู่ต ่ากว่าระดบัน ้าทะเล 417.5 เมตร นับเป็นพืน้ทีท่ีอ่ยู่ต ่ากว่าระดบัน ้าทะเลมากทีสุ่ดในโลก น ้า
ในทะเลเดดซมีีความหนาแน่นมาก มีเกลือละลายในน ้าถงึ 25% จงึท าใหว้ตัถุลอยเหนือน ้า แมแ้ต่คนว่ายน ้าไม่เป็นก็
ลอยตวัไดใ้นเดดซ ีและถูกบนัทกึลงในหนังสอืกนิเนสสว์่า เป็นจดุทีต่ ่าทีสุ่ดในโลก  

 เชญิท่านอสิระในการลงเล่นน ้าทะเล และพิสูจนค์วามจรงิว่าท่านลอยตวัไดจ้รงิหรอืไม่ (การลงเล่นน ้าในทะเลน้ันมีวิธี
ข ัน้ตอนการลงเล่น และขอ้ควรระวงัต่างๆ ควรฟังค าแนะน าจากมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร)์ 

 
 



 

 
 
 

 
 
 
 

น าท่านเดนิทางเขา้ สู่กรุงอมัมาน ระหว่างทางแวะซือ้ผลติภณัฑท์ีท่ าจากเดดซ ีเชน่ โคลนพอกตวั พอกหนา้ 
สบู่ และสนิคา้อืน่ทีท่ าจากเดดซอีกีมากมาย เดนิทางต่อสู่กรงุอมัมาน 

 
 
 
 
 
 
 

ค า่  บรกิารอาหาร ณ  โรงแรมทีพ่กั  
น าท่านเขา้พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว SADEEN AMMAN HOTEL @AMMAN หรอืเทยีบเท่า 

 
 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางชม กลุ่มปราสาทในทะเลทราย (DESERT CASTLES) 1 ใน 2 มรดกโลกของประเทศจอรแ์ดน 
สรา้งขึน้เพื่อใชใ้นการพักของกองคาราวาน ชมป้อมปราการกลางทะเลทราย ซึง่เป็นตัวอย่างของศิลปะ และ
สถาปัตยกรรมแบบอิสลามยุคตน้ ๆ ทีส่วยงาม มีการใชศ้ิลปะโมเสก เฟรสโก การแกะสลกับนหินและพืน้ปูน รวมทัง้
ภาพวาด ป้อมเหล่านีถู้กใชเ้ป็นจุดพกัของกองคาราวาน เพือ่การเกษตรและเป็นศูนยก์ลางการคา้ ใชก้างเต็นทเ์พือ่พกั
อาศยั และยงัเป็นปราการใหก้บัผูป้กครองจากมณฑลทีห่่างไกล ใชค้วบคุมดูแลเผ่าเบดูอนิ และยงัเป็นสถานบนัเทงิ และ
ป้องกนัศกึสงครามครเูสด 

 
 
 
 
 
 
 

น าท่าน ชมรอบเมืองหลวงกรุงอมัมาน เมืองหลวงที่ต ัง้อยู่บนภูเขา 7 ลูก และมีประวตัิศาสตรย์าวนานมากกว่า 
6,000 ปี ผ่านชมย่านเมอืงเกา่ เมอืงใหม่ ย่านธรุกจิ ตลาดใจกลางเมอืง ย่านคนรวย   

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
ชม ป้อมปราการแห่งกรุงอมัมาน (CITDAEL) ถูกสรา้งขึน้เพื่อเป็นจุดสงัเกตเหตุบา้นการเมืองต่างๆ รอบเมือง 
เชญิอสิระถ่ายรปูตรงจดุชมววิทีส่วยทีสุ่ดของเมืองแห่งนี ้โดยมฉีากหลงัเป็น โรงละครโรมนั ROMANS THEATER 
ทีม่ีขนาดใหญ่ทีสุ่ดในประเทศจอรแ์ดน จผุูช้มไดถ้งึ 6,000 คน และตกึรามบา้นชอ่งทีต่ ัง้อยู่บนภเูขาสูงอนัแปลกตายิง่
นักที่สนันิษฐานว่าน่าจะสรา้งขึน้ระหว่างปีค.ศ. 161-180 ในสมัยโรมนั พระราชวงัเก่าอุมเมยาด สรา้งขึน้ใน
ประมาณปีค.ศ. 720 โดยผูน้ าชาวมุสลิมของราชวงศ ์ในสมยัมุสลิมไดเ้ขา้มาปกครองประเทศจอรแ์ดน ซึง่ภายใน
ประกอบดว้ยหอ้งท างาน หอ้งรบัแขก ฯลฯ 
ผ่านชมพระราชวงัของพระมหากษตัรยิ ์อบัดุลลาหท์ีส่อง (RAGHADAN PALACE) ทีต่ ัง้อยู่บนภูเขา มีท าเลที่

สวยงามมากทีสุ่ดในกรงุอมัมาน และมทีหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอย่างเขม้งวด  
 
 
 
 
 
 
  

วนัทีห่ก  (B/L/-) AMMAN CITADEL – ROMANS THEATER - หา้ง CITY MALL-CARREFOUR - โอมาน      



 

อสิระท่านชอ้ปป้ิงตลาดพืน้เมอืงตามอธัยาศยั 
 
  

 
 
 
 
 

ค า่  บรกิารอาหารเย็น  ณ รา้นอาหาร  
19.00น.   น าทุกท่านอ าลา จอรแ์ดน เดนิทางสู ่สนามบนินานาชาต ิควนีอเลยี อมัมาน  

(โดยจะมเีจา้หน้าที ่VISA เมือ่ตอนขามาอ านวยความสะดวกแดท่่าน)  
 
 
01.45 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิ ประเทศโอมาน โดยสายการบนิ OMAN AIR เทีย่วบนิที ่WY412 
06.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิประเทศโอมาน (มสักตั MCT) เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง                                          
09.05 น.  ออกเดนิทางกลบัสู่ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ OMAN AIR เทีย่วบนิที ่WY815 
17.45 น.  เดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิดว้ยความสวสัดภิาพและความประทบัใจ  
 

อตัราค่าบรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
ราคาเด็กเสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
ราคาเด็กไม่เสรมิเตยีง 
(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

05–11 ธ.ค. 62 
21–27 ธ.ค. 62 

49,555 48,555 47,555 8,000 

28 ธ.ค. 62–03 ม.ค. 63 
31 ธ.ค. 62–06 ม.ค. 63 

52,888 51,888 50,888 8,500 

25-31 ม.ค. 63 
08-14 ก.พ. 63 
07-13 ม.ีค. 63 
28 ม.ีค.-04 เม.ย. 63 
04-10 เม.ย. 63 

49,888 48,888 47,888 7,500 

09-15 เม.ย. 63 
11-17 เม.ย. 63 

53,888 52,888 51,888 8,500 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์
งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจา่ย 15, 000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง 
งวดที ่2 : ช าระยอดส่วนทีเ่หลอื กอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั   
หากไม่ช าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
การ LOCK ทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิ อาจไม่ไดต้ามทีข่อ ขึน้อยู่กบัสายการบนิน้ันๆ ปกตจิะล็อคเป็น Zone กรุป๊ แต่ทางเราจะขอพนักงาน
หนา้เคานเ์ตอรต์อนออกตั๋วใหอ้กีคร ัง้  
ในกรณีที่คณะออกเดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน ทางผูจ้ดัรายการขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรอืเรยีกเก็บค่าทวัรเ์พิม่เติมตาม
ความเหมาะสมในทรปิเดินทาง และจ านวนผูเ้ดินทางตอนน้ันๆ หากกรณีผูร้ว่มเดินทางในคณะไม่ยินดีจ่ายเพิ่ม คณะทัวรน้ั์น 
จ าเป็นตอ้งยกเลกิเดนิทาง  
เอกสารประกอบขอวซีา่เขา้ประเทศจอรแ์ดน 
หนังสอืเดนิทางไทยทีม่อีายุในวนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืน และมหีนา้วา่งมากกว่า 2 หนา้ แสกนสชีดัเจน กาง 2 หน้าเต็ม 

กรณียกเลกิ 

ยกเลกิหลงัจากวางเงนิมดัจ า บรษิทัจะคดิค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ วนัน้ันทีไ่ม่สามารถคนืเงนิได ้เชน่ ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิ ค่าวซีา่ ค่ามดั
จ าหอ้งพกั เป็นตน้  
ยกเลกิหลงัจากจา่ยเงนิเต็มจ านวน บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่ตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัจะท าเร ือ่งยืน่เอกสารไปยงัสายการ
บนิ โรงแรม และในทุกๆ การใหบ้รกิาร เพือ่ใหพ้จิารณาอกีคร ัง้ ทัง้นี ้อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซึง่ไม่สามารถแจง้ไดว้่า
สามารถคนืเงนิไดท้ัง้หมดหรอืบางส่วน หรอืไม่ไดเ้ลย เพราะขึน้อยู่กบัการพจิารณาและตดัสนิใจของสายการบนิ โรงแรมและในทุกๆ
บรกิารอืน่ๆเป็นส าคญั 

วนัทีเ่จด็  (-/-/-) โอมาน – กรุงเทพฯ สนามบนิสุวรรณภูม ิ               



 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป - กลบัโดยสายการบนิ โอมานแอร ์(Oman Air) ช ัน้ประหยดั โดยสายการบินก าหนดน ้าหนักช ัน้ประหยดัอยู่ที ่ 
30 กโิลกรมั //โดยมกีระเป๋าเดนิทาง 1 ใบใหญ่เท่านัน้ 
ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่  านาญเสน้ทาง  
ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน เป็นเตยีง TWIN ROOM  ในโรงแรม ตามทีร่ะบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนั รวมทัง้สิน้ 5 คนื 
ค่าอาหารทุกมือ้ทีร่ะบุตามรายการ 
ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทุกแห่งทีร่ะบุตามรายการ 
ค่าวซีา่ประเทศจอรแ์ดน ในการยนืเอกสารใหแ้ลนดท์างจอรแ์ดนเป็นผูด้ าเนินการ  
ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท  

หมายเหต:ุ ค่าประกนัอุบตัเิหตสุ าหรบัเด็กทีม่อีายุนอ้ยกว่า 2 ปี และผูใ้หญ่อายมุากกว่า 70 ปี 
ทางบรษิทัประกนัจะชดใชค้่าสนิไหมทดแทนเพยีงคร ึง่หน่ึงของสญัญาฯ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม  

ค่าจดัท าหนังสอืเดนิทาง 
ภาษีต่าง ๆ เชน่ ภาษี 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
ค่าเชา่ผา้เชด็ตวัและค่าเชา่ตูล็้อคเกอร ์ทีโ่รงแรม เดดซ ีรสีอรท์แอนดส์ปา 
ค่าใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
ค่าอาหารและเคร ือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนือรายการ 
ค่าขีล่า, ขีอู่ฐ, รถมา้ลาก   
 คา่ทปิมคัเุทศก ์พนกังานขบัรถ ในประเทศจอรแ์ดน และหวัหน้าทวัรจ์ากเมอืงไทย 
(เป็นอตัราปกตติามหลกัสากลของการท่องเทีย่ว ) 
3 USD / ท่าน ส าหรบัมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ x 6 วนั = 18 USD 
2 USD / ท่าน ส าหรบัคนขบัรถต่อวนั x 6 วนั = 12 USD 
3 USD /ท่าน ส าหรบัหวัหนา้ทวัรไ์ทย x 7 วนั = 21 USD 
รวมคา่ทปิ 51 USD/ท่านหรอืประมาณ 1,632 บาทไทย 
คา่ทปิอืน่ๆ 
ค่าทปิมา้ทีเ่มอืงเพตรา้ ท่านละ 3 -5 USD แลว้แตต่่อรอง / เทีย่ว / ท่าน 
ค่าทปิคนขบัรถทีท่ะเลทรายวาดริมั ท่านละ 2 USD / เทีย่ว / ท่าน 
ค่าทปิยกกระเป๋า ตามโรงแรมทีพ่กั 

หมายเหต ุ

บรษิทัขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 15 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณีนีท้าง
บรษิทัยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
บรษิัทขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัร ์และเหตุสุดวสิยับางประการ 
เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ  
บรษิทัไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตั ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของทาง
บรษิทั หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย จากสายการบนิเมือ่เทีย่วบนิ 
“ดเีลย”์ หรอืล่าชา้ หรอืเหตุสุดวสิยั หรอือุบตัเิหตุต่าง ๆ 
ราคานี้คิดตามราคาบตัรโดยสารเคร ือ่งบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึน้ตามอตัราค่าน ้ามนั หรอืค่าเงิน
แลกเปลีย่น ทางบรษิทัสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตั๋วตามสถานการณด์งักล่าวและแจง้ใหท่้านทราบ 
เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอื ถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศ
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 
หากลูกคา้ท่านใด ยืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิลูกคา้ตอ้งช าระค่ามดัจ าทวัรท์ี ่15,000 บาท และค่าวซีา่ตามทีส่ถานทูตเรยีกเก็บ 
 

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง 
และมหีน้าทีเ่หลอืไวป้ระทบัตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิ ** 
**ไม่รบัหนงัสอืเดนิทางขา้ราชการเดนิทาง** 

**ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลเ์ดนิทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทางทีท่่านไดท้ าการ
จองไวก้บัทางบรษิทั กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หน้าทีท่ราบกอ่นการช าระเงินคา่ต ัว๋ดงักล่าว  

ถา้เกดิขอ้ผดิพลาด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทุกกรณี** 

 


