
 

 
 
 
 

 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ                          (ไทย) 

22.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T สาย
การบินเอมิเรตส์ (EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัทีส่อง ดูไบ - จอร์แดน - มาดาบา - โบสถ์กรีกออโธดอกซ์ – เมาท์เนโบ – เมืองเครัค - เมืองอควาบา     
(ยูเออ-ี จอร์แดน) 

01.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 385 (บริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

04.45 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
07.30 น.    เดินทางสู่เมืองอมัมาน ประเทศจอร์แดน โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK901 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

บนเคร่ืองบิน) 



 

09.35 น. เดินทางถึง สนามบิน QUEEN ALIA กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและสัมภาระ
แลว้ น าท่านเดินทางสู่เมืองมาดาบา หรือ เมืองแห่งโมเสก เป็นเมืองท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมแห่งหน่ึงของประเทศ
จอร์แดน เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานถึง 4,500 ปี น าท่านเขา้ชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์ แห่งเซนต์จอร์จ 
สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 600 ชมภาพแผนท่ีดินแดนศกัดิสิทธ์ิ แห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3 
ลา้นช้ินแสดงถึงพื้นท่ีดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, เยรูซาเลม, แม่น ้า จอร์แดน, ทะเล
เดดซี, เขาไซนาย, อียิปต์ ฯลฯ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมาท์เนโบ ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิท่ีตั้งอยูบ่นเขาซ่ึงเช่ือกนัว่า
น่าจะเป็นบริเวณท่ีเสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ผูน้ าชาวยิวส์ ท่ีเดินทางจากอียิปตม์ายงัเยรูซาเลม ชมพิพิธภณัฑ์
ซ่ึงภายในเก็บส่ิงของต่าง ๆ ท่ีขุดพบภายในบริเวณน้ี พร้อมทั้งมีภาพถ่ายต่าง ๆ ภาพถ่ายท่ีส าคญัคือภาพท่ีโป๊บ 
จอห์น ปอลท่ี 2 เสด็จมาแสวงบุญท่ีน่ีและไดป้ระกาศให้เป็นดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ ในปี ค.ศ. 2000 ชม อนุสรณ์ไม้เท้า
ศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส ออกแบบเป็นลกัษณะเป็นไมเ้ทา้ในรูปแบบไมก้างเขน โดยอุทิศเป็นสัญลกัษณ์ของโมเสส 
และพระเยซู จากนั้นให้ท่านไดถ่้ายรูป ณ จุดชมววิ ท่านสามารถมองเห็น แม่น ้าจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก 
และประเทศอิสราเอล ไดจ้ากจุดน้ีอยา่งชดัเจนในวนัท่ี 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารหลงัจากนั้นน าทางเดินทางสู่น า เมืองเครัค ซ่ึงตั้งอยูบ่นท่ีราบสูงขนาดใหญ่ ชม
ทิวทศัน์อนังดงามของหุบเขาทั้งสองขา้ง ทางจนไดฉ้ายาเป็น “แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน” ชม ปราสาทเครัค
แห่งครูเสด ท่ีสร้างอยูบ่นยอดเขา ในปี ค.ศ. 1142 โดยกองทพัจากฝ่ังยุโรปในอดีตเป็นเมืองศูนยก์ลางขนาดใหญ่
ของนักรบครูเสด และสร้างเพื่อควบคุมเส้นทางทั้งทางเหนือและใต ้และใช้ในการต่อสู้ในสงครามครูเสดกบั
กองทพัมุสลิม จนกระทัง่ในปีค.ศ. 1189 ไดถู้กเขา้ยึดครองโดยนกัรบมุสลิม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอควา
บา เมืองท่าและเมืองท่องเท่ียวตากอากาศท่ีส าคญัของประเทศจอร์แดนเป็นเมืองแห่งเดียวของประเทศจอร์แดนท่ี
ถูกประกาศใหเ้ป็นเมืองปลอดภาษี มีประชากรอาศยัราว 70,000 คน 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  ณ La Costa Hotel Aqaba ระดบัเดียวกนั 

วนัทีส่าม เมืองอควาบา  -  เรือท้องกระจก – ทะเลทรายวาดิ รัม – น ้าพุแห่งลอว์เรนซ์ - ภูเขาคาซารี         
(จอร์แดน) 

เช้า บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือบริเวณร่ิมฝ่ัง อ่าวอควาบา ซ่ึงเป็นทางออกสู่
ทะเลแดงท่ีม่ีช่ือเสียง ทะเลแดงเป็นทะเลแห่งประวติัสาสตร์ ท่ีไดมี้การกล่าวขานในพระคมัภีร์ของศาสนาคริสตว์า่
ทะเลแห่งน้ีเป็นสถานท่ีโมเสสไดท้  าอศัจรรยโ์ดยการชูไมเ้ทา้แหวกทะเลแดงเป็นทางเดินพาชาวอิสราเอลหนีให้
รอดพน้จากการตามล่าของทหารอิยิปตเ์พื่อจบัไปเป็นทาสของอียปิต ์และจุดมุ่งหมายเพื่อเดินทางไปสู่แผน่ดินแห่ง
พนัธสัญญาท่ีพระเป็นเจา้ทรงมอบให้กบัชาวอิสราเอล นัน่คือก็คือกรุงเยรูซาเลมในปัจจุบนั ทะเลแดงมีน่านน ้ า
ครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ ประเทศจอร์แดน, อิสราเอล, อิยิปตแ์ละ ซาอุดิอาระเบีย น าท่าน ล่องเรือท้องกระจก 
ชมความใสของน ้าทะเล, ปะการัง, ปลาทะเลหลากชนิด, เม่นทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนัแบบบาร์บีคิว BBQ บุฟเฟต์บนเรือ พร้อมชมทศันียภาพ และบรรยากาศของทะเลแดง 
หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม ทะเลทรายแห่งน้ีในอดีตเป็นเส้นทางคาราวาน จากประเทศซาอุฯ
เดินทางไปยงัประเทศซีเรียและปาเสลไตน์ (เคยเป็นท่ีอยู่อาศยัของชาวนาบาเทียนก่อนท่ีจะยา้ยถ่ินฐานไปสร้าง
อาณาจกัรอนัยิ่งใหญ่ท่ีเมืองเพตร้า) ในศึกสงครามอาหรับรีโวลท์ระหวา่งปีค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแห่งน้ีได้
ถูกใชเ้ป็นฐานบญัชาการในการรบของนายทหารชาวองักฤษ ทีอี ลอวเ์รนซ์และเจา้ชายไฟซาลผูน้ าแห่งชาวอาหรับ
ร่วมรบกนัขบัไล่พวกออตโตมนัท่ีเขา้มารุกรานเพื่อครอบครองดินแดนและต่อมายงัไดถู้กใช้เป็นสถานท่ีจริงใน
การถ่ายท าภาพยนตฮ์อลลีวูดอนัยิ่งใหญ่ในอดีตเร่ือง “LAWRENCE OF ARABIA”พาชม “น ้าพุแห่งลอว์เรนซ์” 



 

ซ่ึงเป็นสถานท่ีอดีตนายทหาร ทีอี ลอวเ์รนซ์ ทหารชาวองักฤษใชเ้ป็นสถานท่ีพกัและคิดแผนการต่อสู้กบัออตโต
มนั น าท่านท่องทะเลทรายโดยรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย (เป็นธรรมเนียมที่ต้องมีค่าทิปให้แก่คนขับรถ 4WD 
จ านวน 3 USD/ท่าน สามารถจ่ายโดยตรงกับคนขับรถแต่ละคัน)  ต่อไปยงั ภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนก่อน
ประวติัศาสตร์ ท่ีเป็นภาพแกะสลกัของชาวนาบาเทียน ท่ีแสดงถึงเร่ืองราวในชีวติประจาวนั และรูปภาพต่างๆ ผา่น
ชมเตน้ทช์าวเบดูอินท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลทรายเล้ียงแพะเป็นอาชีพ ฯลฯ  

ค ่า บริการอาหารค ่า แบบพื้นเมืองบุฟเฟต์สไตล์ชาวเบดูอิน ถึงเวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางโดยรถโคช้ไปยงั เมือง
เพตรา น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Grand View Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัทีส่ี่ เมืองเพตรา - มหาวหิารศักดิ์สิทธ์ิ เอล คาซเนท์ –ทะสาบเดดซี (จอร์แดน) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านชม เมืองเพตร้า (ไดรั้บการประกาศให้เป็นมรดกโลกจาก

องคก์ารยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องแห่งโลกใหม่ จากการตดัสินโดยการโหวตจากบุคคล
นบัล้านทัว่โลกในวนัมหัศจรรย ์07/ 07/ 07) มหานครสีดอกกุหลาบท่ีซ่อนตวัอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส (WADI 
MUSA) มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานหลายพนัปีเคยเป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัทั้งชาวอีโดไมท ์จวบจนกระทัง่ถึงยุครุ่งเรือง
เฟ่ืองฟูในการเข้ามาครอบครองดินแดนของชาว อาหรับเผ่าเร่ร่อน นาบาเทียน ในช่วงระหว่าง 100 ปี ก่อน
คริสตกาล – ปี ค.ศ 100 และไดเ้ขา้มาสร้างอาณาจกัร, บา้นเมือง ฯลฯ จนกระทัง่ในปีค.ศ. 106 นครแห่งน้ีตกอยู่
ภายใตก้ารปกครองของอาณาจกัรโรมนัท่ีน าโดยกษตัริยท์ราจนั และไดผ้นึกเมืองแห่งน้ีให้เป็นหน่ึงในอาณาจกัร
โรมนัแห่งแหลมอาระเบีตะวนัออก นครเพต ร้าถึงคราวล่มสลายเม่ือหมดยุคของอาณาจกัรโรมนัท าให้ชาวเมือง
นั้นละทิ้งบ้านเมืองจากกันไปหมดทิ้งให้เมืองแห่งน้ีรกร้างไปพร้อมกับการพงัทลายของเมือง หลังจากเกิด
แผน่ดินไหวหลายคร้ังจนสูญหายนบัพนัปี จวบจนในปี ค.ศ. 1812 นกัส ารวจเส้นทางชาวสวิส นาย โจฮนัน์ ลุดวิก 
เบิร์กฮาดท ์ไดค้น้พบนครศิลาแห่งน้ี และน าไปเขียนในหนงัสือช่ือ “TRAVEL IN SYRIA” จนท าใหเ้ร่ิมเป็นท่ีรู้จกั
กนัอยา่งแพร่หลายจนถึงปัจจุบนั น าท่าน ขี่ม้า ประมาณ 800 เมตรบนถนนทรายเพื่อตรงเขา้สู่หนา้เมือง พร้อมชม
ทศันียภาพรอบขา้งท่ีเป็นภูเขาทั้งสองฝ่ัง (ค่าขี่ม้ารวมอยู่ในค่าบริการแล้ว และเป็นธรรมเนียมที่ต้องมีค่าทิปให้แก่
คนจูงม้าท่านละ 5 USD ต่อท่าน ต่อเที่ยว แต่ไม่รวมค่าขี่ลา, ข่ีอูฐรถม้าลาก ฯลฯ หากสนในกรุณาติดต่อที่หัวหน้า
ทวัร์) จากนั้นน าท่านเดินเทา้เขา้สู่ถนนเขา้เมือง SIQ เส้นทางมหศัจรรยก์วา่ 1.5 กิโลเมตรท่ีเกิดจากการแยกตวัของ
เปลือกโลกและการซัดเซาะของน ้ าเม่ือหลายล้านปีก่อน เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชนัทั้ง 2 ขา้ง
คลา้ยกบัแคนยอน นอ้ย ๆ และ ส่ิงก่อสร้าง รูปป้ันแกะสลกั ต่างๆ เช่น รูปป้ันเทพเจา้ต่างๆ, รูปกองคาราวานอูฐ, 
รูปชาวนาบาเทียน, ท่อส่งล าเลียงน ้ าเขา้สู่เมือง ฯลฯ สุดปลายทางของช่องเขาพบกบัความสวยงามของ มหาวิหาร
ศักดิ์ สิทธ์ิ เอล-คาซเนท์ ( EL-KHAZNEH / TREASURY) สันนิษฐานว่าจะสร้างในราวศตวรรษท่ี1-2 โดย
ผูป้กครองเมืองในเวลานั้น เป็นวิหารท่ีแกะสลกัโดยเจาะเขา้ไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 เมตร และมี
ความกวา้ง 28 เมตร วิหารแห่งน้ีออกแบบโดยไดรั้บอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเขา้ดว้ยกนั เช่น อิยิปต,์ กรีก, นา
บาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบด้วย 3 ห้อง คือ ห้องโถงใหญ่ตรงกลาง และ ห้องเล็กทางดา้นซ้ายและขวาเดิมทีถูก
เช่ือวา่เป็นท่ีเก็บขุมทรัพยส์มบติัของฟาโรห์อิยิปต ์แต่ภายหลงัไดมี้การขดุพบทางเขา้หลุมฝังศพท่ีหนา้วหิารแห่งน้ี 
ท าให้นกัประวติัศาสตร์และนกัโบราณคดีไดล้งความเห็นตรงกนัวา่ น่าจะสร้างข้ึนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กบั
ผูป้กครองเมือง, ใชเ้ป็นสถานท่ีท าพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นสุสานฝังศพของผูป้กครองเมืองและเครือญาติ เดิม
ชมสุสานต่างๆ ของชาวนาบาเทียน, สุสานกษตัริย ์ฯลฯ 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นอิสระใหท้่านเก็บภาพแห่งความประทบัโดยรอบ นครเพตรา หรือเดิน
เขา้ไปทา้ยเมืองเพตรา โดยเดินข้ึนบนัใดหิน ประมาณ 800 ขั้นข้ึนสู่ MONASTERY PETRA อารามหรือท่ีประชุม



 

ลบัของกษตัร์ยหรือผูน้ าเมืองในสมยัก่อน ถึงเวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พักซ่ึงอยู่บริเวณริม
ทะเลสาบเดดซี ทะเลสาบท่ีตั้งอยู่บนพรมแดนระหว่างอิสราเอลและจอร์แดนเกิดจากน ้ าท่ีไหลมาจากล าธารใน
จอร์แดน มีส่วนผสมของโซเดียมและแมกนีเซียม ทาปฏิกิริยากบันา้พุร้อนท่ีอยูด่า้นล่างทะเลสาบ โดยมีความเค็ม 
มากกวา่ทะเลอ่ืนถึง 4 เท่า มีความยาว 76 กิโลเมตร กวา้งถึง 18 กิโลเมตร มีจุดลึกท่ีสุดคือ 400 เมตร และอยูต่่ากวา่
ระดับน้าทะเล 417.5 เมตร นับเป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ต  ่ากว่าระดับน ้ าทะเลมากท่ีสุดในโลก น้าในทะเลเดดซีมีความ
หนาแน่นมาก มีเกลือละลายในน้าถึง 25% จึงทาให้วตัถุลอยเหนือน ้ า แมแ้ต่คนว่ายน้าไม่เป็นก็ทะเลเดดซีท่ีถูก
บนัทึกลงในหนงัสือกินเนสส์วา่ เป็นจุดท่ีต ่าท่ีสุดในโลก และ มีความเค็มท่ีสุดในโลกมากกวา่ 20 เปอร์เซ็นตข์อง
น ้า ทะเลทัว่ไป ท าใหไ้ม่มีส่ิงมีชีวติใดเลยอาศยัอยูไ่ดใ้นทอ้งทะเลแห่งน้ี 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Grand East Hotel Dead Sea หรือระดบัเดียวกนั 

วนัทีห้่า ทะเลเดดซี - กรุงอัมมาน – ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน - AMMAN CITADEL - โรงละครโรมัน   
(จอร์แดน) 

เช้า บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลงัจากนั้นใหเ้วลาแก่ท่าน สนุกสนานกับกจิกรรมในทะเสสาบเดดซี 
เชิญท่านอิสระในการลงเล่นน ้าทะเลและพิสูจน์ความจริงวา่ท่านลอยตวัไดจ้ริงหรือไม่ (การลงเล่นน ้าในทะเลนั้นมี
วิธีขั้นตอนการลงเล่น และขอ้ควรระวงัต่างๆ ควรฟังค าแนะน าจากมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินและหวัหน้าทวัร์) หรือ จะ
เลือกใช้บริการสระว่ายน ้ าของโรงแรม หรือเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากเดดซีเช่น โคลน พอกตวั พอกหน้า สบู่ 
และสินคา้อ่ืนท่ีท าจากเดดซีอีกมากมายตามอธัยาศยั ถึงเวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ กรุงอัมมาน เมืองหลวง
ของจอร์แดน ถือเป็นเมืองท่ีมีผูค้นอาศยัอยู่มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และมีความเก่าแก่ท่ีสุดเมืองหน่ึงของโลก 
น าท่านชม เมืองหลวงท่ีตั้งอยูบ่นภูเขา 7 ลูก และมีประวติัศาสตร์ยาวนานมากกวา่ 6,000 ปี ผา่นชมยา่น เมืองเก่า, 
เมืองใหม,่ ยา่นธุรกิจ, ตลาดใจกลางเมือง, ยา่นคนรวย ฯลฯ  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าท่านชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน หรือ AMMAN CITADEL 
ถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบา้น การเมืองต่างๆรอบเมือง อิสระทุกท่านชมบรรยากาศและถ่ายรูป มีจุด
ถ่ายรูปท่ีสวยโดยมีฉากหลงัเป็น โรงละครโรมัน ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในจอร์แดน ท่ีจุผูช้มไดถึ้ง 6,000 คน และตึก
รามบา้นช่อง ท่ีสร้างบนภูเขาสูงอนัเป็นท่ีแปลกตา ชม วิหารเฮอร์คิวลิส ท่ีสันนิษฐานวา่ถูกสร้างข้ึนระหวา่งปี ค.ศ. 
161-180 ในสมยัโรมนั จากนั้นให้ทุกท่านอิสระเลือกชม ชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองและของท่ีระลึก จากนั้นน าท่านชม 
วหิารเฮอร์ คิวลิส ท่ีสร้างข้ึนระหวา่งปี ค.ศ.162-166(พ.ศ.705-709) วิหารแห่งน้ีมีขนาดใหญ่กวา่วหิารท่ีอยูใ่นโรม
โบราณเสียอีกเดินผา่นทางเขา้ท่ีเป็นแนวเสาระเบียง ไปยงสัถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิขา้งใน จากนั้นเคล่ือนตวัไปท่ีหินขนาด
ใหญ่ท่ีอยู่บริเวณปลายหน้าผา ตรงน้ีจะเป็นจุดชมวิว พาโนรามาอนัสวยงามของเมือง ใกลก้นันั้นมีมือ รูปก าป้ัน
ขนาดใหญ่ท่ีท าจากหินอ่อนเผยใหเ้ห็นความขากโพลนจนแทนไม่มีเลือด  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นให้ท่านไดผ้กัผอ่นตามอธัยาศยั ณ Le Vendome Hotel Amman หรือระดบั
เดียวกนั 

วนัทีห่ก  กรุงอมัมาน - นครเจอราช – ซุ้มประตูกษตัรย์เฮเดรียน - วหิารเทพอีาร์เทมสิ - ช้อปป้ิง CITY MALL 
-   สนามบิน (จอร์แดน-ยูเออ)ี 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางไปยงั นครเจอราช หรือ เมืองพันเสา เป็นอดีต 1 ใน 
10 หวัเมืองเอกตะวนัออกอนัยิ่งใหญ่ของอาณาจกัรโรมนั สันนิษฐานวา่เมืองน้ีน่าจะถูกสร้างในราว 200 – 100 ปี
ก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งน้ีช่ือวา่ ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งน้ีไดถู้กแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่ท าลาย และถูก
ฝังกลบโดยทรายหลงัจากนั้นก็ไดสู้ญหายไปเป็นนบัพนัปี ชม ซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียนและสนามแข่งม้าฮิปโปโด



 

รม น าท่านเดินเขา้ประตูทางทิศใต ้ชม โอวาฟอร่ัม สถานท่ีชุมนุมพบปะ สังสรรคข์องชาวเมืองวิหารเทพซีอุส โรง
ละครทางทิศใต ้สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผูช้มไดถึ้ง 3,000 คน มีจุดเสียงสะทอ้นตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบ
กบัความอศัจรรยเ์พียงพูดเบาๆ ก็จะมีเสียงสะทอ้นกอ้งเขา้มาในหูของเราชม วิหารเทพีอาร์เทมิส เป็นเทพีประจ า
เมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างข้ึนพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับท าพิธีบวงสรวง และบูชายญัต่อเทพีองคน้ี์ 
แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นในน าท่านเดินเขา้สู่ ถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลกัท่ีใช้
เขา้-ออกเมืองแห่งน้ีบนถนนนั้นยงัมีร้ิวรอยทางของลอ้รถมา้ ฝาท่อระบายน ้า ซุม้โคมไฟ บ่อน ้าด่ืมของมา้ชม น ้าพุ
ใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สร้างในราวปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซ่ึงเป็นท่ีนับถือของ
ชาวเมืองแห่งน้ี มีท่ีพน่น ้าเป็นรูปหวัสิงโตทั้งเจด็ และตกแต่งดว้ยเทพต่างๆ ประจ าซุม้ดา้นบนของน ้าพุ 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่เมืองอมัมาน ผ่านชม พระราชวังของ
พระมหากษัตริย์ อับดลุลาห์ที่สอง ท่ีตั้งอยูบ่นภูเขามีท าเลท่ีสวยงามท่ีสุดในกรุงอมัมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแล
ตรวจตราอย่างเขม้งวด หลงัจากนั้นน าท่านอิสระเลือกซ้ือของฝากท่ีห้าง CITY MALL และอิสระอารเย็นตาม
อธัยาศัย ถึงแวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

วนัทีเ่จ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ  (ยูเออ-ีไทย) 
02.05 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK906  (บริการอาหารและ     

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
06.05 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง  
09.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 372 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
18.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  

******************************* 
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวสิัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ 

 

อตัราค่าบริการ 
  เด็ก (อายุต ่ากว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ 2,000   บาท 
  พกัเดี่ยว    เพิม่ท่านละ 10,000   บาท 
อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ)  
 ค่าท่ีพกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้

พกัท่ีเมืองนั้นๆได ้เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวสิัยต่างๆ ฯลฯ) 
 ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ี และค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

เมษายน 1-7 / 30 เม.ย.-6 พ.ค. 2563 46,900 

พฤษภาคม 29 พ.ค.-4 มิ.ย. 2563 46,900 

กรกฎาคม 2-8 ก.ค. 2563 46,900 



 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 มคัคุเทศทอ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่า

ทปิ) 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณต้ีองการใบเสร็จ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมต่อหน่ึงคน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั พนักงานยกกระเป๋า 
 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น  40 USD 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ไทย 700 บาท 
เง่ือนไขในการจองทวัร์ 
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 1 วนั)  
2. ส่งไฟล์สแกนหนังสือเดินทางแบบสีชัดเจน  
3. ช าระยอดส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 25 วนั   
4. หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
5. หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวนัเดินทาง ให้ท่าน

ติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีทราบทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์  
1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 
2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วนั เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วนั เก็บเงินมดัจ าทั้งหมด 
4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วนัก่อนเดินทาง ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียก

เก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง  
หมายเหตุ 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษทัยนิดีคืนเงินโดยหกั 

เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง 
2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี

ท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมืองเป็น
ตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 
ไม่วา่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั  
จะถือวา่ท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 



 

5. ส าหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด 
เช่น ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินและอ านาจในการใหท่ี้นัง่ LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

 

กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมทวัร์และรายละเอยีดต่างๆ ของโปรแกรม 
โดยละเอยีดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน 

รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษัท 
 


