
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อมัมาน - เมาทเ์นโบ- มาดาบา - เพตร้า  
วาดิรมั -  เดดซี – นครกรีกโรมนัเจอราช 

 

โดยสายการบิน การต้์า แอรเ์วย ์(QR) 
 

 

 

รายละเอียดการเดินทาง 

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 
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วนัแรกของการเดินทาง   กรุงเทพฯ – อมัมาน 

23.30   คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน การ์ตา้ แอร์เวย ์ชั้น 4  
พร้อมเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนการเดินทาง 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง          อมัมาน –เมาท ์เนโบ – มาดาบา– เพตรา 

02.30   ออกเดินทางสู่ โดฮา โดย สายการบินการ์ตา้แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR 837 

05.45 ถึงสนามบินโดฮา แวะเปล่ียนเคร่ือง 

08.20 ออกเดินทางต่อสู่อมัมาน โดย สายการบินการ์ตา้แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR 402 

11.10  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุงอมัมาน ประเทศจอร์แดน ( จะมี
เจา้หนา้ท่ีมาตอ้นรับและน าท่านท าวีซ่า และตรวจคนเขา้เมือง   

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่เมือง มาดาบา หรือ เมืองแห่งโมเสก 

น าท่านชม โบสถเ์ซนตจ์อร์จ ชม ภาพแผนท่ีดินแดนศกัดิ
สิทธ์ิแห่งเยรูซาเลม ท่ีอยูบ่นพื้นโบสถแ์ห่งน้ี  

จากนั้น น าท่านเดินทางชม เมาท ์เนโบ ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิท่ีตั้งอยู่
บนเขาซ่ึงเช่ือกนัวา่น่าจะเป็นบริเวณท่ีเสียชีวิตและฝังศพ
ของโมเสส ชมโบสถแ์ห่งเมาทเ์นโบ สันนิษฐานวา่สร้าง
ขึ้นในราวปี ค.ศ.300 -400 น าชม อนุสรณ์ไมเ้ทา้ศกัด์ิสิทธ์ิ
แห่งโมเสส ออกแบบเป็นลกัษณะเป็นไมเ้ทา้ในรูปแบบ
ไมก้างเขน โดยอุทิศเป็นสัญลกัษณ์ของโมเสส และพระ
เยซู    

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่นครเพตร้า(PETRA)หรือนครศิลาทราย
สีชมพู เป็นเมืองท่ีสลกัขึ้นจากภูเขาหินอ่อน สีเทาอมชมพูใหเ้ป็นเมือง วงั โรงละคร ท่ีอยูอ่าศยั 
ฯลฯ ตั้งอยูก่ลางวงลอ้มของหุบเขา เป็นถ่ินท่ีอยูเ่ดิมของชนเผา่ ชาวนาบาเทียน
(NABATAEANS)  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  
ท่ีพกัโรงแรม : Movenpick Petra or Old Village หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 



วนัท่ีสามของการเดินทาง   นครเพตร้า – วาดิ รัม 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมนครเพตรา น าท่านเดินชมทศันียภาพระหวา่งการเดินทาง ชมความสวยงามของหุบ
เขาทั้งสองดา้นท่ีสวยงามดว้ยสีสันของหินสีต่างๆท่ีเกิดขึ้น
จากธรรมชาติ ต่ืนตาต่ืนใจกบัความสวยงามของ มหาวิหาร
ศักดิ์สิทธิ์ปราสาททรายสีชมพู เอล คาซเนห์ (EL 

KHAZNEH) ชมวิหาร บา้นเรือน โบสถป์ระจ าเมือง 
สุสาน โรงละครโรมนั ฯลฯ    

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) 

ทะเลทรายแห่งน้ีในอดีตเป็นเส้นทางคาราวานจากประเทศ
ซาอุฯเดินทางไปยงัประเทศซีเรียและปาเสลไตน์  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  SUN CITY CAMP MATIAN TENT 

หอ้งพกั สไตลโ์ดมกระจก 

อิสระใหท้่านพกัผอ่น จิบชาหรือกาแฟสไตลเ์บดูอิน หรือ เลือกขี่อูฐชมวิวบริเวณแคมป์ 

1800  รับประทานอาหารค ่ากลางทะเลทรายในแคมป์ 

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง   วาดิ รัม - เดดซี 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านนัง่รถ Jeep 4x4 รับบรรยากาศท่องทะเลทรายท่ีถูกกล่าวขานวา่สวยงามท่ีสุดของโลก
แห่งหน่ึง ดว้ยเมด็ทรายละเอียดสีส้มอมแดงอนัเงียบสงบท่ีกวา้งใหญ่ไพศาล  ชมน ้าพุแห่ง
ลอวเ์รนซ์ สถานท่ีในอดีตนายทหาร ทีอี 
ลอวเ์รนซ์ ทหารชาวองักฤษใชเ้ป็น
สถานท่ีพกัและคิดแผนการสู้รบกนัพวก
ออตโตมนัน าท่านท่องทะเลทรายต่อไป
ยงั ภูเขาคาซารีชมภาพเขียนแกะสลกั
ก่อนประวติัศาสตร์ท่ีเป็นภาพแกะสลกั
ของชาวนาบาเทียนท่ีแสดงถึงเร่ืองราว
ในชีวิตประจ าวนัต่างๆ และรูปภาพต่างๆ  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย  ออกเดินทางสู่ทะเลเดดซี   



น าท่านชม ทะเลเดดซี ทะเลท่ีถูกบนัทึกวา่เป็นจุดท่ีต ่าทีสุดในโลก ซ่ึงต ่ากวา่ระดบัน ้าทะเลถึง 
400 เมตร และ มีความเคม็ท่ีสุดในโลกมากกวา่ 20 เปอร์เซ็นตข์องน ้าทะเลทัว่ไป ท าใหไ้ม่มี
ส่ิงมีชีวิตใดเลยอาศยัอยูไ่ดใ้นทอ้งทะเลแห่งน้ี   

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  
ท่ีพกัโรงแรม : Crown Plaza  หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง  เดดซี - เจอราช – อมัมาน - กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชิญท่านอิสระในการลงเล่นน ้าทะเล และ พิสูจน์ ความจริงวา่ท่านลอยตวัไดจ้ริงหรือไม่ (การ
ลงเล่นน ้าในทะเลนั้นมีวิธีขั้นตอนการลงเล่น และขอ้ควรระวงัต่างๆ ควรฟังค าแนะน าจาก
มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์) 
น าท่านเดินทางไปทางเหนือของกรุงอมัมานสู่เมืองเจอราช  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเลบานอน ภายในเมืองเจอราช 

น าท่านชมเมืองเจอราช (JERASH CITY) เมืองโบราณยคุกรีก-โรมนั ถูกสร้างขึ้นราว 200 ปี
ก่อนคริสตศกัราช ชมซากปรักหกัพงัท่ียงัคงมีกล่ินอายของความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจกัร
โรมนัและมีความสมบูรณ์แบบท่ีสุดเช่น สนามแข่งมา้ฮิปโปโดรม น าท่านเดินผา่นประตูทาง
ทิศใตห้รือประตูแห่งชยัชนะ (SOUTH GATE) เป็นประตูท่ีใชเ้ขา้สู่เมืองต่อเม่ือกองทพัรบชนะ
กลบัมาในอดีต ชมโรงละคร (ROMAN THEATRE) ท่ีจุผูช้มไดถึ้ง 5,000 คน ชมวิหารอาร์ที
มีส (TEMPLE OF ARTEMIS) เทพีแห่งความรักและความสงบสุข ชมจตุรัสใจกลางเมือง
และตลาดร้านคา้โบราณ 

จากนั้น น าทุกท่านเดินทางกลบัสู่กรุงอมัมาน(AMMAN) นครท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานตั้งแต่ยคุ
ก่อนประวติัศาสตร์ผา่นการปกครองหลายชนเผา่ ผา่นชมสุเหร่าอบัดุลเลาะห์, ตึกท าเนียบ
รัฐสภา และเลือกซ้ือของท่ีตลาดพื้นเมือง  

จากนั้น ชมป้อมปราการแห่งนครอมัมาน (CITADEL) เพื่อชมวิวของเมืองอมัมาน, วิหารเฮอร์คิวลิส, 

ชมโรงละคร (THEATRE) สมยัโรมนัซ่ึงสามารถจุคนดูไดถึ้ง 5,000 คนและผา่นชม พระราชวงั
ของพระมหากษตัริยอ์งคปั์จจุบนัชมยา่นท่ีอยูอ่าศยัของคนรวยและคนจน ตลาดพื้นเมือง ชีวิต
ความเป็นอยูข่องชาวทอ้งถ่ิน และเมืองทนัสมยัแห่งใหม่  
จากนั้นไดเ้วลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินกรุงอมัมาน 

20.30   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ตา้ แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR 401  

23.10 ถึงสนามบินโดฮา แวะเปล่ียนเคร่ือง 

 



วนัท่ีหกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ 

02.20 ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินการ์ตา้แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR 836 

13.10  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...  
 

 
 

หมายเหตุ : 
* รายการทวัร์อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะค านึงถึงประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
อัตราค่าบริการต่อท่าน : ราคาไม่รวมค่าตัว๋เครื่องบนิกรงุเทพฯ - อมัมาน – กรุงเทพฯ  
 
LOW SEASON     ธันวาคม - กุมภาพันธ์ และ มิถุนายน – สิงหาคม 

 

Category 2 ท่าน 4 ท่าน 6 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม 

5 Stars 39,900 บาท 33,900 บาท 31,900 บาท 9,900 บาท 

4 Stars 37,900 บาท 31,900 บาท 29,900 บาท 8,500 บาท 

3 Stars 36,900 บาท 30,900 บาท 28,900 บาท 6,900 บาท 

 

HIGH SEASON     มีนาคม - พฤษภาคม และ กันยายน - พฤศจิกายน 

 

Category 2 ท่าน 4 ท่าน 6 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม 

5 Stars 42,900 บาท 36,900 บาท 34,900 บาท 11,900 บาท 

4 Stars 38,900 บาท 32,900 บาท 30,900 บาท 8,900 บาท 

3 Stars 37,900 บาท 31,900 บาท 29,900 บาท 7,100 บาท 

 

พัก Matien Tent Wadi Rum เพิ่ม  3,500 บาท ต่อท่าน 

 

 

 

 

 



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   

 
 
ราคานีร้วม 
 

โรงแรมที่พัก พร้อมอาหารเช้า  ตามโปรแกรมท่องเที่ยวด้านบน 
อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม 
ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) 
รถรับ-ส่งสนามบิน  และตลอดการเดินทางตามโปรแกรมด้านบน 
รายการท่องเที่ยวตามโปรแกรมด้านบน 
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 
น้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อ 1 ท่าน 
ค่าวีซ่าจอรแ์ดน 
ประกันภัยการเดินทาง 
 

ราคานีไ้มร่วม 
  
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรมด้านบน 
ทิปไกดแ์ละคนขับรถ  
ค่าตัว๋เครือ่งบนิกรุงเทพฯ - อมัมาน – กรงุเทพฯ และภาษีสนามบนิ 

 

 


