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MARVELOUS JORDAN จอร์แดน 7 วัน
ขี่มา้ เข้าชมนครเพตรา ผ่อนคลายในทะสาบเดดซี
ตะลุยทะเลทรายวาดิรมั กรุงอัมมาน เมาท์เนโบ เมืองเจอราช ล่องเรือท้องกระจก

อาหารพื้นเมืองแบบชาวเบดูอิน และ บาบีคิวบุฟเฟต์
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วันแรก กรุงเทพฯ

(ไทย)

22.00 น. คณะเดิ นทางพร้อมกัน ณ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9
แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
วันที่สอง ดูไบ - จอร์แดน - มาดาบา - โบสถ์กรีกออโธดอกซ์ – เมาท์เนโบ – เมืองเครัค - เมืองอควาบา

(ยูเออี- จอร์แดน)
01.15 น. ออกเดิ นทางสู ่เ มื อ งดูไ บ ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิ เ รตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ เที่ ยวบิ น ที่ EK 385
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
04.45 น. เดินทางถึงเมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
07.30 น.เดินทางสู่เมืองอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK901 (บริ การอาหารและ
เครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
09.35 น. เดินทางถึง สนามบิน QUEEN ALIA กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมื องและสัมภาระ
แล้ว นาท่านเดิ นทางสู่เมื องมาดาบา หรื อ เมื องแห่งโมเสก เป็ นเมื องท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งหนึ่ งของประเทศ
จอร์แดน เป็ นเมื องที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 4,500 ปี นาท่านเข้าชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์ แห่งเซนต์จอร์จ
สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 600 ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์ แห่งเยรู ซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีตา่ งๆ ประมาณ 2.3 ล้านชิ้น
แสดงถึงพื้ นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ตา่ งๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนี ยน, เยรู ซาเลม, แม่น้า จอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซ
นาย, อียิปต์ ฯลฯ จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ เมาท์เนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ท่ ีตงั้ อยูบ่ นเขาซึ่งเชื่ อกันว่าน่าจะเป็ นบริ เวณที่
เสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ผูน้ าชาวยิวส์ ที่เดินทางจากอียิปต์มายังเยรู ซาเลม ชมพิพิธภัณฑ์ซ่ ึงภายในเก็บสิ่ งของต่าง
ๆ ที่ขุดพบภายในบริ เวณนี้ พร้อมทัง้ มีภาพถ่ายต่าง ๆ ภาพถ่ายที่สาคัญคื อภาพที่โป๊ บ จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญ
ที่น่ ี และได้ประกาศให้เป็ นดิ นแดนศักดิ์ สิทธิ์ ในปี ค.ศ. 2000 ชม อนุ สรณ์ไม้เท้าศักดิ์ สิทธ์แห่งโมเสส ออกแบบเป็ น
ลักษณะเป็ นไม้เท้าในรู ปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็ นสัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู จากนั้นให้ทา่ นได้ถา่ ยรู ป ณ
จุดชมวิว ท่านสามารถมองเห็ น แม่น้าจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมื องเจอริ โก และประเทศอิสราเอล ได้จากจุดนี้ อย่าง
ชัดเจนในวันที่
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหลังจากนั้นนาทางเดิ นทางสู ่นา เมื องเครัค ซึ่ งตัง้ อยูบ่ นที่ราบสู งขนาดใหญ่
ชมทิวทัศน์อนั งดงามของหุบเขาทัง้ สองข้าง ทางจนได้ฉายาเป็ น “แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน” ชม ปราสาทเครัค
แห่งครูเสด ที่สร้างอยูบ่ นยอดเขา ในปี ค.ศ. 1142 โดยกองทัพจากฝั่งยุโรปในอดีตเป็ นเมื องศูนย์กลางขนาดใหญ่ของ
นักรบครู เสด และสร้างเพื่ อควบคุมเส้นทางทัง้ ทางเหนื อและใต้ และใช้ในการต่อสู ใ้ นสงครามครู เสดกับกองทัพมุสลิ ม
จนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 1189 ได้ถูกเข้ายึดครองโดยนักรบมุสลิม จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ เมืองอควาบา เมื องท่าและเมื อง
ท่องเที่ยวตากอากาศที่สาคัญของประเทศจอร์แดนเป็ นเมื องแห่งเดียวของประเทศจอร์แดนที่ถูกประกาศให้เป็ นเมื องปลอด
ภาษี มีประชากรอาศัยราว 70,000 คน
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ La Costa Hotel Aqaba ระดับเดียวกัน
วันที่สาม เมืองอควาบา - เรือท้องกระจก – ทะเลทรายวาดิรมั – น้าพุแห่งลอว์เรนซ์ - ภูเขาคาซารี
(จอร์แดน)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู ท่ า่ เรื อบริ เวณริ่ มฝั่ง อ่าวอควาบา ซึ่งเป็ นทางออกสู ่
ทะเลแดงที่ม่ ีช่ ื อเสี ยง ทะเลแดงเป็ นทะเลแห่งประวัติสาสตร์ ที่ได้มีการกล่าวขานในพระคัมภีร์ของศาสนาคริ สต์วา่ ทะเล
แห่งนี้ เป็ นสถานที่โมเสสได้ทาอัศจรรย์โดยการชูไม้เท้าแหวกทะเลแดงเป็ นทางเดินพาชาวอิสราเอลหนี ให้รอดพ้นจากการ
ตามล่าของทหารอิยิปต์เพื่ อจับไปเป็ นทาสของอียิปต์ และจุดมุง่ หมายเพื่ อเดินทางไปสูแ่ ผ่นดินแห่งพันธสัญญาที่พระเป็ น
เจ้าทรงมอบให้กบั ชาวอิสราเอล นั่นคื อก็คือกรุ งเยรู ซาเลมในปัจจุบนั ทะเลแดงมีน่านน้าครอบคลุมถึ ง 4 ประเทศ คื อ
ประเทศจอร์แดน, อิสราเอล, อิยิปต์และ ซาอุดิอาระเบีย นาท่าน ล่องเรือท้องกระจก ชมความใสของน้าทะเล,
ปะการัง, ปลาทะเลหลากชนิ ด, เม่นทะเล, แมงกะพรุ น ฯลฯ
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เที่ยง

คา่

วันที่สี่
เช้า

บริ การอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว BBQ บุฟเฟต์บนเรื อ พร้อมชมทัศนี ยภาพ และบรรยากาศของทะเลแดง
หลังจากนั้นนาท่านเดิ นทางสู ่ ทะเลทรายวาดิ รมั ทะเลทรายแห่งนี้ ในอดี ตเป็ นเส้นทางคาราวาน จากประเทศซาอุฯ
เดิ นทางไปยัง ประเทศซี เ รี ยและปาเสลไตน์ (เคยเป็ นที่ อยู อ่ าศัยของชาวนาบาเที ยนก่อนที่ จะย้า ยถิ่ นฐานไปสร้า ง
อาณาจักรอันยิ่งใหญ่ท่ ีเมื องเพตร้า) ในศึ กสงครามอาหรับรี โวลท์ระหว่างปี ค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแห่งนี้ ได้ถูกใช้
เป็ นฐานบัญชาการในการรบของนายทหารชาวอังกฤษ ที
อี ลอว์เรนซ์และเจ้าชายไฟซาลผูน้ าแห่งชาวอาหรับร่วม
รบกันขับไล่พวกออตโตมันที่เข้ามารุ กรานเพื่ อครอบครอง
ดิ นแดนและต่อมายังได้ถูกใช้เป็ นสถานที่จริ งในการถ่าย
ท า ภ า พ ย น ต์ ฮ อ ล ลี วู ด อั น ยิ่ ง ใ ห ญ่ ใ น อ ดี ต เ รื่ อ ง
“LAWRENCE OF ARABIA”พาชม “น้ าพุแห่ง
ลอว์เรนซ์” ซึ่งเป็ นสถานที่อดีตนายทหาร ทีอี ลอว์เรนซ์
ทหารชาวอังกฤษใช้เป็ นสถานที่พกั และคิดแผนการต่อสู ก้ บั ออตโตมัน นาท่านท่องทะเลทรายโดยรถ 4WD ตะลุย
ทะเลทราย (เป็ นธรรมเนี ยมที่ตอ้ งมีค่าทิปให้แก่คนขับรถ 4WD จานวน 3 USD/ท่าน สามารถจ่ายโดยตรง
กับคนขับรถแต่ละคัน) ต่อไปยัง ภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ ที่เป็ นภาพแกะสลักของชาวนาบา
เทียน ที่แสดงถึงเรื่ องราวในชีวิตประจาวัน และรู ปภาพต่างๆ ผ่านชมเต้นท์ชาวเบดูอินที่อาศัยอยูใ่ นทะเลทรายเลี้ยงแพะ
เป็ นอาชีพ ฯลฯ
บริ การอาหารค่ า แบบพื้นเมืองบุฟเฟต์สไตล์ชาวเบดูอิน ถึงเวลาอันสมควรนาท่านเดินทางโดยรถโค้ชไปยัง เมืองเพ
ตรา นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Grand View Hotel หรื อระดับเดียวกัน
เมืองเพตรา - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล คาซเนท์ –ทะสาบเดดซี
(จอร์แดน)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านชม เมื องเพตร้า (ได้รับการประกาศให้เป็ นมรดกโลกจาก
องค์การยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ จากการตัดสิ นโดยการโหวตจากบุคคลนับ
ล้านทัว่ โลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07) มหานครสี ดอกกุหลาบที่ซอ่ นตัวอยูใ่ นหุบเขาแห่งโมเสส (WADI MUSA) มี
ประวัติศาสตร์อนั ยาวนานหลายพันปี เคยเป็ นถิ่นที่อยูอ่ าศัยทัง้ ชาวอีโดไมท์ จวบจนกระทัง่ ถึงยุครุ ่งเรื องเฟื่ องฟูในการเข้า
มาครอบครองดินแดนของชาว อาหรับเผ่าเร่ร่อน นาบาเทียน ในช่วงระหว่าง 100 ปี ก่อนคริ สตกาล – ปี ค.ศ 100 และ
ได้เข้ามาสร้างอาณาจักร, บ้านเมื อง ฯลฯ จนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 106 นครแห่งนี้ ตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของอาณาจักร
โรมันที่นาโดยกษัตริ ยท์ ราจัน และได้ผนึ กเมื องแห่งนี้ ให้เป็ นหนึ่ งในอาณาจักรโรมันแห่งแหลมอาระเบีตะวันออก นครเพต
ร้าถึงคราวล่มสลายเมื่ อหมดยุคของอาณาจักรโรมันทาให้ชาวเมื องนั้นละทิ้งบ้านเมื องจากกันไปหมดทิ้งให้เมื อ งแห่งนี้ รก
ร้างไปพร้อมกับการพังทลายของเมื อง หลังจากเกิดแผ่นดิ นไหวหลายครั้งจนสูญหายนับพันปี จวบจนในปี ค.ศ. 1812
นักสารวจเส้นทางชาวสวิ ส นาย โจฮันน์ ลุดวิ ก เบิ ร์กฮาดท์ ได้คน้ พบนครศิ ลาแห่งนี้ และนาไปเขียนในหนังสื อชื่ อ
“TRAVEL IN SYRIA” จนทาให้เริ่ มเป็ นที่รูจ้ กั กันอย่างแพร่หลายจนถึ งปัจจุบนั นาท่าน ขี่ มา้ ประมาณ 800 เมตรบน
ถนนทรายเพื่ อตรงเข้าสูห่ น้าเมื อง พร้อมชมทัศนี ยภาพรอบข้างที่เป็ นภูเขาทัง้ สองฝั่ง (ค่าขี่มา้ รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว
และเป็ นธรรมเนี ยมที่ตอ้ งมีค่าทิปให้แก่คนจูงม้าท่านละ 5 USD ต่อท่าน ต่อเที่ยว แต่ไม่รวมค่าขี่ลา, ขี่อูฐรถ
ม้าลาก ฯลฯ หากสนในกรุณาติ ดต่ อที่ หวั หน้าทัวร์)
จากนั้นนาท่านเดิ นเท้าเข้าสู ถ่ นนเข้าเมื อง SIQ เส้นทาง
มหัศจรรย์ก ว่า 1.5 กิ โลเมตรที่ เกิ ดจากการแยกตัวของ
เปลื อกโลกและการซัดเซาะของน้าเมื่ อหลายล้านปี กอ่ น
เดิ นชมความสวยงามของผาหิ น สี ช มพู สู ง ชัน ทัง้ 2 ข้า ง
คล้า ยกับ แคนยอน น้อ ย ๆ และ สิ่ งก่อ สร้า ง รู ปปั้ น
แกะสลัก ต่างๆ เช่น รู ปปั้นเทพเจ้าต่างๆ, รู ปกองคาราวาน
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อูฐ, รู ปชาวนาบาเทียน, ท่อส่งลาเลียงน้าเข้าสูเ่ มื อง ฯลฯ สุดปลายทางของช่องเขาพบกับความสวยงามของ มหาวิหาร
ศักดิ์ สิ ทธิ์ เอล-คาซเนท์ ( EL-KHAZNEH / TREASURY) สันนิ ษฐานว่าจะสร้างในราวศตวรรษที่ 1-2 โดย
ผูป้ กครองเมื องในเวลานั้น เป็ นวิหารที่แกะสลักโดยเจาะเข้าไปในภูเขาสีชมพูทงั้ ลูก มีความสูง 40 เมตร และมีความกว้าง
28 เมตร วิ หารแห่งนี้ ออกแบบโดยได้รับอิทธิ พลศิ ลปะของหลายชาติ เข้าด้วยกัน เช่น อิยิปต์, กรี ก, นาบาเทียน ฯลฯ
ภายในประกอบด้วย 3 ห้อง คื อ ห้องโถงใหญ่ตรงกลาง และ ห้องเล็ กทางด้านซ้ายและขวาเดิ มทีถูกเชื่ อว่าเป็ นที่เก็ บ
ขุมทรัพย์สมบัติของฟาโรห์อิยิปต์ แต่ภายหลังได้มีการขุดพบทางเข้าหลุมฝังศพที่หน้าวิหารแห่งนี้ ทาให้นักประวัติศาสตร์
และนักโบราณคดีได้ลงความเห็ นตรงกันว่า น่าจะสร้างขึ้นเพื่ อเป็ นการเฉลิมฉลองให้กบั ผูป้ กครองเมื อง, ใช้เป็ นสถานที่
ทาพิธีกรรมทางศาสนา และเป็ นสุสานฝังศพของผูป้ กครองเมื องและเครื อญาติ เดิมชมสุสานต่างๆ ของชาวนาบาเทียน,
สุสานกษัตริ ย ์ ฯลฯ
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นอิสระให้ท่านเก็บภาพแห่งความประทับโดยรอบ นครเพตรา หรื อเดิน
เข้าไปท้ายเมื องเพตรา โดยเดินขึ้นบันใดหิ น ประมาณ 800 ขัน้ ขึ้นสู ่ MONASTERY PETRA อารามหรื อที่ประชุมลับ
ของกษัตร์ยหรื อผูน้ าเมื องในสมัยก่อน ถึ งเวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู ่ โรงแรมที่ พกั ซึ่งอยู่บริเวณริมทะเลสาบ
เดดซี ทะเลสาบที่ ตัง้ อยู บ่ นพรมแดนระหว่างอิ สราเอลและจอร์แดนเกิ ดจากน้ า ที่ ไหลมาจากลาธารในจอร์แดน มี
ส่วนผสมของโซเดียมและแมกนี เซียม ทาปฏิกิริยากับน้าพุรอ้ นที่อยูด่ า้ นล่างทะเลสาบ โดยมีความเค็ม มากกว่าทะเลอื่ น
ถึ ง 4 เท่า มีความยาว 76 กิโลเมตร กว้างถึ ง 18 กิโลเมตร มีจุดลึ กที่สุดคื อ 400 เมตร และอยูต่ า่ กว่าระดับน้าทะเล
417.5 เมตร นับเป็ นพื้ นที่ท่ ีอยูต่ ่ ากว่าระดับน้าทะเลมากที่สุดในโลก น้าในทะเลเดดซีมีความหนาแน่นมาก มีเกลื อละลาย
ในน้าถึง 25% จึงทาให้วตั ถุลอยเหนื อน้า แม้แต่คนว่ายน้าไม่เป็ นก็ ทะเลเดดซีท่ ีถูกบันทึกลงในหนังสื อกินเนสส์วา่ เป็ น
จุดที่ต่ าที่สุ ดในโลก และ มีความเค็ มที่สุ ดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซ็ นต์ของน้า ทะเลทัว่ ไป ทาให้ไม่มีส่ ิ งมีชีวิตใดเลย
อาศัยอยูไ่ ด้ในท้องทะเลแห่งนี้
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Grand East Hotel Dead Sea หรื อระดับเดียวกัน
วันที่หา้ ทะเลเดดซี - กรุงอัมมาน – ป้ อมปราการแห่งกรุงอัมมาน - AMMAN CITADEL - โรงละครโรมัน

(จอร์แดน)
เช้า

เที่ยง

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นให้เวลาแก่ทา่ น สนุ กสนานกับกิจกรรมในทะเสสาบ
เดดซี เชิญท่านอิสระในการลงเล่นน้าทะเลและพิสูจน์ความจริ งว่าท่านลอยตัวได้จริ งหรื อไม่ (การลงเล่นน้าในทะเลนั้นมี
วิ ธี ข นั้ ตอนการลงเล่น และข้อ ควรระวัง ต่า งๆ ควรฟัง
คาแนะนาจากมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์) หรื อ จะ
เลื อ กใช้บ ริ การสระว่า ยน้ า ของโรงแรม หรื อเลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ท่ ีทาจากเดดซีเช่น โคลน พอกตัว พอกหน้า สบู ่
และสิ นค้าอื่ นที่ทาจากเดดซี อีกมากมายตามอัธยาศัย ถึ ง
เวลาอันสมควรนาท่านเดิ นทางสู ่ กรุงอัมมาน เมื องหลวง
ของจอร์แดน ถื อเป็ นเมื องที่มี ผู ค้ นอาศัยอยูม่ าตัง้ แต่อดี ต
จนถึ งปัจจุบ นั และมี ความเก่าแก่ท่ ี สุ ดเมื องหนึ่ งของโลก
น าท่า นชม เมื องหลวงที่ ตั้ง อยู ่บ นภู เ ขา 7 ลู ก และมี
ประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 6,000 ปี ผ่านชมย่าน เมื องเก่า, เมื องใหม่, ย่านธุรกิจ, ตลาดใจกลางเมื อง, ย่านคนรวย
ฯลฯ
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร จากนั้ น น าท่า นชม ป้ อมปราการแห่ ง กรุ ง อัม มาน หรื อ AMMAN
CITADEL ถูกสร้างขึ้นเพื่ อเป็ นจุดสังเกตเหตุบา้ น การเมื องต่างๆรอบเมื อง อิสระทุกท่านชมบรรยากาศและถ่ายรู ป มีจุด
ถ่ายรู ปที่สวยโดยมีฉากหลังเป็ น โรงละครโรมัน ที่มีขนาดใหญ่ท่ ีสุดในจอร์แดน ที่จุผูช้ มได้ถึง 6,000 คน และตึกราม
บ้านช่อง ที่สร้างบนภูเขาสู งอันเป็ นที่แปลกตา ชม วิ หารเฮอร์คิวลิส ที่สนั นิ ษฐานว่าถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 161-
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180 ในสมัยโรมัน จากนั้นให้ทุกท่านอิสระเลื อกชม ช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้ นเมื องและของที่ระลึ ก จากนั้นนาท่านชม วิหาร
เฮอร์ คิวลิ ส ที่สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.162-166(พ.ศ.705-709) วิหารแห่งนี้ มีขนาดใหญ่กว่าวิ หารที่อยูใ่ นโรมโบราณ
เสี ยอีกเดิ นผ่านทางเข้าที่เป็ นแนวเสาระเบียง ไปยงัสถานที่ศ ักดิ์ สิทธิ์ ข้างใน จากนั้นเคลื่ อนตัวไปที่หิ นขนาดใหญ่ท่ ีอยู ่
บริ เวณปลายหน้าผา ตรงนี้ จะเป็ นจุดชมวิ ว พาโนรามาอันสวยงามของเมื อง ใกล้กนั นั้นมีมือ รู ป กาปั้นขนาดใหญ่ท่ ีทา
จากหิ นอ่อนเผยให้เห็ นความขากโพลนจนแทนไม่มีเลื อด
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร จากนั้นให้ทา่ นได้ผกั ผ่อนตามอัธยาศัย  ณ Le Vendome Hotel Amman หรื อ
ระดับเดียวกัน
วันที่หก กรุงอัมมาน - นครเจอราช – ซุม้ ประตูกษัตรย์เฮเดรียน - วิหารเทพีอาร์เทมิส - ช้อปปิ้ ง CITY MALL สนามบิน
(จอร์แดน-ยูเออี)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดิ นทางไปยัง นครเจอราช หรื อ เมื องพันเสา เป็ นอดีต 1
ใน 10 หัวเมื องเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน สันนิ ษฐานว่าเมื องนี้ น่าจะถูกสร้างในราว 200 – 100 ปี
ก่อนคริ สตกาล เดิมทีในอดีตเมื องแห่งนี้ ชื่ อว่า ในปี ค.ศ. 749
นครแห่งนี้ ได้ถูกแผ่นดิ นไหวครั้งใหญ่ทาลาย และถู กฝังกลบ
โดยทรายหลังจากนั้นก็ ได้สูญหายไปเป็ นนับพันปี ชม ซุม้
ประตูกษัตรย์เฮเดรียนและสนามแข่งม้าฮิ ปโปโดรม นา
ท่านเดิ นเข้าประตูทางทิ ศใต้ ชม โอวาฟอรัม่ สถานที่ชุมนุ ม
พบปะ สังสรรค์ของชาวเมื องวิหารเทพซีอุส โรงละครทางทิศ
ใต้ สร้า งในราวปี ค.ศ. 90-92 จุ ผู ช้ มได้ถึ ง 3,000 คน มี
จุ ด เสี ย งสะท้อ นตรงกลางโรงละคร เชิ ญ ทดสอบกับ ความ
อัศจรรย์เพียงพูดเบาๆ ก็จะมีเสี ยงสะท้อนก้องเข้ามาในหูของเราชม วิหารเทพีอาร์เทมิส เป็ นเทพีประจาเมื องเจอราช
สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างขึ้นพื่ อใช้เป็ นสถานที่สาหรับทาพิธีบวงสรวง และบูชายัญต่อเทพีองค์น้ ี แบ่งเป็ น 3 ชัน้ คื อ
ชัน้ นอก ชัน้ กลาง ชัน้ ในนาท่านเดินเข้าสู ่ ถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักที่ใช้เข้า-ออกเมื องแห่งนี้
บนถนนนั้ น ยัง มี ร้ ิ วรอยทางของล้อ รถม้า ฝาท่อ ระบายน้ า ซุ ม้ โคมไฟ บ่อ น้ า ดื่ มของม้า ชม น้ า พุ ใ จกลางเมื อ ง
(NYMPHAEUM) สร้างในราวปี ค.ศ. 191 เพื่ ออุทิศแด่เทพธิ ดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็ นที่นับถื อของชาวเมื องแห่งนี้ มีท่ ีพน่
น้าเป็ นรู ปหัวสิ งโตทัง้ เจ็ด และตกแต่งด้วยเทพต่างๆ ประจาซุม้ ด้านบนของน้าพุ
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร จากนั้ น น าท่า นเดิ น ทางกลับ สู ่เ มื อ งอัม มาน ผ่า นชม พระราชวัง ของ
พระมหากษัตริย ์ อับดลุลาห์ที่สอง ที่ตงั้ อยูบ่ นภูเขามีทาเลที่สวยงามที่สุดในกรุ งอัมมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจ
ตราอย่างเข้มงวด หลังจากนั้นนาท่านอิสระเลื อกซื้ อของฝากที่หา้ ง CITY MALL และอิสระอารเย็ นตามอัธยาศัย
ถึงแวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสูส่ นามบิน

วันที่เจ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ

(ยูเออี-ไทย)

02.05

น.ออกเดิ น ทางสู ่ เมื อ งดูไ บ สหรัฐ อาหรับ เอมิ เ รตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เ รตส์ เที่ ยวบิ น ที่ EK906
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
06.05 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
09.40 น. ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
18.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*******************************
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โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ ขึ้นอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
กาหนดการเดินทาง

ราคา

เมษายน

1-7 / 30 เม.ย.-6 พ.ค. 63

พฤษภาคม

29 พ.ค.-4 มิ.ย. 63

กรกฎาคม

2-8 ก.ค. 63

46,900
46,900
46,900

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
เพิ่มท่านละ

2,000
10,000

บาท
บาท

อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณี ท่ ีไม่สามารถเข้าพักที่
เมื องนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสิ นค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
 มัคคุเทศท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น 40 USD
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 700 บาท
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน)
2. ส่งไฟล์สแกนหนังสือเดินทางแบบสีชดั เจน
3. ชาระยอดส่วนที่เหลื อทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
4. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษทั จะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
5. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) เพื่ อมายื่ นวี ซา่ หรื อวันเดิ นทาง ให้ทา่ นติ ดต่อ
เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิ แจ้งเจ้าหน้าที่ ทราบทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น

รหัสทัวร์ : THC9-EK-JO-1APR-2JUL20
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คื นมัดจาทัง้ หมด
2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วันก่อนเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
6. กรณี เจ็ บป่ วย จนไม่สามารถเดิ นทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็บ
ค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ท่ ีผูเ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษทั ยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2. บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ท่ ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่ อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิ สยั และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ท่ ีสูญ
หาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมื องเป็ นต้น
3. เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่ อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั
จะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
5. สาหรับที่น่ัง LONG LEG หรื อที่น่ังบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกาหนด เช่น
ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลื อผูอ้ ่ ื นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ นและ
อานาจในการให้ท่ ีน่ัง LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษทั

