PRIMA CONNECTION CO., LTD
216 / 41 Kanjanapisek Rd. Thap chang, Saphan sung
Bangkok 10250 Thailand. Tel.662-001-4156
E-mail: prima.connection@gmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11 / 03195

อัมมาน - เมาท์เนโบ- มาดาบา - เพตร้า
วาดิรมั - เดดซี – นครกรีกโรมันเจอราช
โดยสายการบิน การ์ต้า แอร์เวย์ (QR)
รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง
กรุ งเทพฯ – อัมมาน
23.30
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน การ์ตา้ แอร์เวย์ ชั้น 4
พร้อมเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนการเดินทาง
วันที่สองของการเดินทาง
อัมมาน –เมาท์ เนโบ – มาดาบา– เพตรา
02.30
ออกเดินทางสู่ โดฮา โดย สายการบินการ์ตา้ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 837
05.45
ถึงสนามบินโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่ อง
08.20
ออกเดินทางต่อสู่อมั มาน โดย สายการบินการ์ตา้ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 402
11.10
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุ งอัมมาน ประเทศจอร์แดน ( จะมี
เจ้าหน้าที่มาต้อนรับและนาท่านทาวีซ่า และตรวจคนเข้าเมือง
จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่เมือง มาดาบา หรื อ เมืองแห่งโมเสก
นาท่านชม โบสถ์เซนต์จอร์จ ชม ภาพแผนที่ดินแดนศักดิ
สิ ทธิ์แห่งเยรู ซาเลม ที่อยูบ่ นพื้นโบสถ์แห่งนี้
จากนั้น
นาท่านเดินทางชม เมาท์ เนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ต้ งั อยู่
บนเขาซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็ นบริ เวณที่เสี ยชีวิตและฝังศพ
ของโมเสส ชมโบสถ์แห่งเมาท์เนโบ สันนิษฐานว่าสร้าง
ขึ้นในราวปี ค.ศ.300 -400 นาชม อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์
แห่งโมเสส ออกแบบเป็ นลักษณะเป็ นไม้เท้าในรู ปแบบ
ไม้กางเขน โดยอุทิศเป็ นสัญลักษณ์ของโมเสส และพระ
เยซู
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
นาท่านเดินทางสู่ นครเพตร้ า(PETRA)หรื อนครศิลาทราย
สี ชมพู เป็ นเมืองที่สลักขึ้นจากภูเขาหิ นอ่อน สี เทาอมชมพูให้เป็ นเมือง วัง โรงละคร ที่อยูอ่ าศัย
ฯลฯ ตั้งอยูก่ ลางวงล้อมของหุ บเขา เป็ นถิ่นที่อยูเ่ ดิมของชนเผ่า ชาวนาบาเทียน
(NABATAEANS)
ค่า
รับประทานอาหารค่า
ที่พกั โรงแรม : Movenpick Petra or Old Village หรื อเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง
นครเพตร้า – วาดิ รัม
เช้ า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมนครเพตรา นาท่านเดินชมทัศนียภาพระหว่างการเดินทาง ชมความสวยงามของหุบ
เขาทั้งสองด้านที่สวยงามด้วยสี สันของหิ นสี ต่างๆที่เกิดขึ้น
จากธรรมชาติ ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของ มหาวิหาร
ศักดิ์สิทธิ์ปราสาททรายสี ชมพู เอล คาซเนห์ (EL
KHAZNEH) ชมวิหาร บ้านเรื อน โบสถ์ประจาเมือง
สุสาน โรงละครโรมัน ฯลฯ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM)
ทะเลทรายแห่งนี้ในอดีตเป็ นเส้นทางคาราวานจากประเทศ
ซาอุฯเดินทางไปยังประเทศซีเรี ยและปาเสลไตน์
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั SUN CITY CAMP MATIAN TENT
ห้องพัก สไตล์โดมกระจก
อิสระให้ท่านพักผ่อน จิบชาหรื อกาแฟสไตล์เบดูอิน หรื อ เลือกขี่อูฐชมวิวบริ เวณแคมป์
1800
รับประทานอาหารค่ากลางทะเลทรายในแคมป์
วันที่สี่ของการเดินทาง
วาดิ รัม - เดดซี
เช้ า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านนัง่ รถ Jeep 4x4 รับบรรยากาศท่องทะเลทรายที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลก
แห่งหนึ่ง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสี ส้มอมแดงอันเงียบสงบที่กว้างใหญ่ไพศาล ชมน้ าพุแห่ง
ลอว์เรนซ์ สถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอี
ลอว์เรนซ์ ทหารชาวอังกฤษใช้เป็ น
สถานที่พกั และคิดแผนการสู้รบกันพวก
ออตโตมันนาท่านท่องทะเลทรายต่อไป
ยัง ภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนแกะสลัก
ก่อนประวัติศาสตร์ที่เป็ นภาพแกะสลัก
ของชาวนาบาเทียนที่แสดงถึงเรื่ องราว
ในชีวิตประจาวันต่างๆ และรู ปภาพต่างๆ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่ าย
ออกเดินทางสู่ทะเลเดดซี

ค่า

นาท่านชม ทะเลเดดซี ทะเลที่ถูกบันทึกว่าเป็ นจุดที่ต่าทีสุดในโลก ซึ่งต่ากว่าระดับน้ าทะเลถึง
400 เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ าทะเลทัว่ ไป ทาให้ไม่มี
สิ่ งมีชีวิตใดเลยอาศัยอยูไ่ ด้ในท้องทะเลแห่งนี้
รับประทานอาหารค่า
ที่พกั โรงแรม : Crown Plaza หรื อเทียบเท่า

วันที่หา้ ของการเดินทาง
เดดซี - เจอราช – อัมมาน - กรุ งเทพฯ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เชิญท่านอิสระในการลงเล่นน้ าทะเล และ พิสูจน์ ความจริ งว่าท่านลอยตัวได้จริ งหรื อไม่ (การ
ลงเล่นน้ าในทะเลนั้นมีวิธีข้นั ตอนการลงเล่น และข้อควรระวังต่างๆ ควรฟังคาแนะนาจาก
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์)
นาท่านเดินทางไปทางเหนือของกรุ งอัมมานสู่เมืองเจอราช
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเลบานอน ภายในเมืองเจอราช
นาท่านชมเมืองเจอราช (JERASH CITY) เมืองโบราณยุคกรี ก-โรมัน ถูกสร้างขึ้นราว 200 ปี
ก่อนคริ สตศักราช ชมซากปรักหักพังที่ยงั คงมีกลิ่นอายของความเจริ ญรุ่ งเรื องของอาณาจักร
โรมันและมีความสมบูรณ์แบบที่สุดเช่น สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม นาท่านเดินผ่านประตูทาง
ทิศใต้หรื อประตูแห่งชัยชนะ (SOUTH GATE) เป็ นประตูที่ใช้เข้าสู่เมืองต่อเมื่อกองทัพรบชนะ
กลับมาในอดีต ชมโรงละคร (ROMAN THEATRE) ที่จุผชู ้ มได้ถึง 5,000 คน ชมวิหารอาร์ ที
มีส (TEMPLE OF ARTEMIS) เทพีแห่งความรักและความสงบสุข ชมจตุรัสใจกลางเมือง
และตลาดร้านค้าโบราณ
จากนั้น
นาทุกท่านเดินทางกลับสู่กรุ งอัมมาน(AMMAN) นครที่มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานตั้งแต่ยคุ
ก่อนประวัติศาสตร์ ผา่ นการปกครองหลายชนเผ่า ผ่านชมสุ เหร่ าอับดุลเลาะห์, ตึกทาเนียบ
รัฐสภา และเลือกซื้อของที่ตลาดพื้นเมือง
จากนั้น
ชมป้อมปราการแห่งนครอัมมาน (CITADEL) เพื่อชมวิวของเมืองอัมมาน, วิหารเฮอร์คิวลิส,
ชมโรงละคร (THEATRE) สมัยโรมันซึ่งสามารถจุคนดูได้ถึง 5,000 คนและผ่านชม พระราชวัง
ของพระมหากษัตริ ยอ์ งค์ปัจจุบนั ชมย่านที่อยูอ่ าศัยของคนรวยและคนจน ตลาดพื้นเมือง ชีวิต
ความเป็ นอยูข่ องชาวท้องถิ่น และเมืองทันสมัยแห่งใหม่
จากนั้นได้เวลานาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินกรุ งอัมมาน
20.30
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินการ์ตา้ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 401
23.10
ถึงสนามบินโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่ อง

วันที่หกของการเดินทาง
กรุ งเทพฯ
02.20
ออกเดินทางต่อสู่กรุ งเทพฯ โดย สายการบินการ์ตา้ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 836
13.10
เดินทางถึง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...


หมายเหตุ :
* รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะคานึงถึงประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

อัตราค่าบริการต่อท่าน : ราคาไม่รวมค่าตัว๋ เครื่องบินกรุงเทพฯ - อัมมาน – กรุงเทพฯ
LOW SEASON ธันวาคม - กุมภาพันธ์ และ มิถุนายน – สิงหาคม
Category
5 Stars
4 Stars
3 Stars

2 ท่าน
39,900 บาท
37,900 บาท
36,900 บาท

4 ท่าน
33,900 บาท
31,900 บาท
30,900 บาท

6 ท่าน
31,900 บาท
29,900 บาท
28,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม
9,900 บาท
8,500 บาท
6,900 บาท

HIGH SEASON มีนาคม - พฤษภาคม และ กันยายน - พฤศจิกายน
Category
5 Stars
4 Stars
3 Stars

2 ท่าน
42,900 บาท
38,900 บาท
37,900 บาท

4 ท่าน
36,900 บาท
32,900 บาท
31,900 บาท

พัก Matien Tent Wadi Rum เพิ่ม 3,500 บาท ต่อท่าน

6 ท่าน
34,900 บาท
30,900 บาท
29,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม
11,900 บาท
8,900 บาท
7,100 บาท

โรงแรมที่พัก
Category
Amman
Petra
Wadi Rum
Dead Sea
5 Stars
Kempinski
Old Village
Sun City
Crowne Plaza
4 Stars
Mena Tyche
Petra Elite
Sun City
Dead Sea Spa
3 Stars
Sparr
Tatra Tree
Sun City
Ramada
หมายเหตุ
➢ ราคานี้ไม่รวม ทิป ไกด์, คนขับ , และเจ้าหน้าที่ที่คอยให้บริการตลอดการเดินทาง
ราคานีร้ วม
โรงแรมที่พัก พร้อมอาหารเช้า ตามโปรแกรมท่องเที่ยวด้านบน
อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ)
รถรับ-ส่งสนามบิน และตลอดการเดินทางตามโปรแกรมด้านบน
รายการท่องเที่ยวตามโปรแกรมด้านบน
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
น้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อ 1 ท่าน
ค่าวีซ่าจอร์แดน
ประกันภัยการเดินทาง
ราคานีไ้ ม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรมด้านบน
ทิปไกด์และคนขับรถ
ค่าตัว๋ เครือ่ งบินกรุงเทพฯ - อัมมาน – กรุงเทพฯ และภาษีสนามบิน

