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วันแรกของการเดินทาง   กรุงเทพฯ – อัมมาน 

 

23.30  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน การ์ต้าแอร์เวย์ ชั้น 4 
พร้อมเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง 

 

วันที่สองของการเดินทาง          อัมมาน –เมาท์ เนโบ – มาดาบา– เพตรา 
 

02.30  ออกเดินทางสู่ โดฮา โดย สายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 837 

05.45 ถึงสนามบินโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง 
08.20 ออกเดินทางต่อสู่อัมมาน โดย สายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 402 

11.10  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน ( จะ
มีเจ้าหน้าที่มาต้อนรับและนำท่านทำวีซ่า และตรวจคนเข้าเมือง   

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมือง มาดาบา หรือ เมืองแห่งโมเสก 

นำท่านชม โบสถ์เซนต์จอร์จ ชม ภาพแผนที่ดินแดน
ศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ที่อยู่บนพื้นโบสถ์แห่งนี้  

จากนั้น นำท่านเดินทางชม เมาท์ เนโบ ดินแดนศักดิ์สทิธิ์ที่
ตั้งอยู่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิต
และฝังศพของโมเสส ชมโบสถ์แห่งเมาท์เนโบ 

สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวปี ค.ศ.300 -400 นำชม 
อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์แห่งโมเสส ออกแบบเป็น
ลักษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็น
สัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู    

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่นครเพตร้า(PETRA)หรือนครศิลาทรายสีชมพู เป็นเมืองที่สลักขึ้นจาก
ภูเขาหินอ่อน สีเทาอมชมพูให้เป็นเมือง วัง โรงละคร ที่อยู่อาศัย ฯลฯ ตั้งอยู่กลางวง
ล้อมของหุบเขา เป็นถิ่นที่อยู่เดิมของชนเผ่า ชาวนาบาเทียน(NABATAEANS)  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ  
ที่พักโรงแรม : Movenpick Petra or Old Village หรือเทียบเท่า 
 



วันที่สามของการเดินทาง   นครเพตร้า 
 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านชมนครเพตรา นำท่านเดินชมทัศนียภาพ
ระหว่างการเดินทาง ชมความสวยงามของหุบเขาทั้ง
สองด้านที่สวยงามด้วยสีสันของหินสีต่างๆที่เกิดขึ้นจาก
ธรรมชาติ ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของ มหาวิหาร
ศกัดิส์ทิธิ์ปราสาททรายสชีมพู เอล คาซเนห์ (EL 

KHAZNEH) ชมวหิาร บ้านเรือน โบสถ์ประจำเมือง 
สุสาน โรงละครโรมัน ฯลฯ    

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  อิสระให้ท่านได้ชมความงามของนครเพตรา 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ  
ที่พักโรงแรม : Movenpick Petra or Old Village หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สี่ของการเดินทาง   เพตรา - วาดิรัม 

 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดริมั (WADI RUM) ทะเลทรายแห่งนี้ในอดีตเป็น
เส้นทางคาราวานจากประเทศซาอุฯเดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน์  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  
 

 

 

 

 

 

 



บ่าย นำท่านนัง่รถ Jeep 4x4 รับบรรยากาศท่องทะเลทรายท่ีถูกกล่าวขานว่าสวยงามท่ีสุด
ของโลกแห่งหนึ่ง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีส้มอมแดงอันเงียบสงบที่กว้างใหญ่ไพศาล  
ชมน้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ สถานท่ีในอดีตนายทหาร ทีอี ลอว์เรนซ์ ทหารชาวอังกฤษใช้
เป็นสถานที่พักและคิดแผนการสู้รบกันพวกออตโตมันนำท่านท่องทะเลทรายต่อไปยัง 
ภูเขาคาซารีชมภาพเขียนแกะสลักก่อนประวัติศาสตร์ที่เป็นภาพแกะสลักของชาวนา
บาเทียนที่แสดงถึงเร่ืองราวในชีวิตประจำวันต่างๆ และรูปภาพต่างๆ  
นำทา่นเขา้สูท่ีพ่กั  SUN CITY CAMP MATIAN TENT ห้องพัก สไตล์โดมกระจก 

อิสระให้ท่านพักผ่อน จิบชาหรือกาแฟสไตล์เบดูอิน หรือ เลือกขี่อูฐชมวิวบริเวณแคมป์ 
1800  รับประทานอาหารค่ำกลางทะเลทรายในแคมป์ 
 

วันที่ห้าของการเดินทาง   วาดิรัม - เดดซี 
 เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู่ทะเลเดดซี   
นำท่านชม ทะเลเดดซ ีทะเลที่ถูกบันทึกว่าเป็นจุดที่ต่ำทีสุดในโลก ซึ่งต่ำกว่า
ระดับน้ำทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20 
เปอร์เซ็นต์ของน้ำทะเลทั่วไป ทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเลยอาศัยอยู่ได้ในท้องทะเล
แห่งนี้   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  
เชิญท่านอิสระในการลงเล่นน้ำทะเล และ พิสูจน์ ความจริงว่าท่านลอยตัวได้
จริงหรือไม่ (การลงเล่นน้ำในทะเลนั้นมีวิธีขั้นตอนการลงเล่น และข้อควรระวัง
ต่างๆ ควรฟังคำแนะนำจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์) 

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ  
 ที่พักโรงแรม : Crown Plaza  หรือเทียบเท่า 

 

วันที่หกของการเดินทาง   เดดซี - อัมมาน 

 

เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 อิสระให้ท่านพักผ่อนหรือลงเล่นน้ำตามอัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  



หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางกลับสู่กรุงอัมมาน(AMMAN) นครที่มีประวัติศาสตร์อัน
ยาวนานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ผ่านการปกครองหลายชนเผ่า ผ่านชมสุเหร่าอับ
ดุลเลาะห์, ตึกทำเนียบรัฐสภา และเลือกซือ้ของทีต่ลาดพืน้เมอืง  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ  
ที่พักโรงแรม : Monash หรือเทียบเท่า 
 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง  อัมมาน – หมู่ปราสาททะเลทราย – อัมมาน  

 

เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู่ทางตะวันออกของอัมมาน นำชมหมู่ปราสาทกลางทะเลทรายสร้างใน
สมัยราชวงศ์อุมเมยาด ชมปราสาท อัล คารานา ซึ่งเป็นที่ประชุมทางการเมืองระหว่าง
ราชวงศือุมเมยาด และหัวหน้าเผ่าพื้นเมืองและเป็นปราสาทที่ยังคงสภาพอย่าง
สมบูรณ์ 

จากนั้น นำชม ปราสาท คูซาย อัมรา  ( Qusayr Amra ) ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็น
ปราสาทที่เป็นทั้งป้อมปราการ และที่พักซึ่งมีสถานทีอ่าบน้ำ และที่นี่มีภาพเฟรสโกที่มี
ชื่อเสียง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  
 นำชมปราสาท อัล อัสรัค ( Al Azraq ) ป้อมปราการสมัยโรมันที่ทำจากหินบะซอ้ลสี

ดำ จากนั้นก็ถูกใช้ต่อมาสำหรับผู้ที่เข้ามาครอบครองดินแดนแห่งนี้ 
จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่อัมมาน  
 อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเล่นชมตัวเมือง  
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ  

ที่พักโรงแรม : Monash หรือเทียบเท่า 
 

วันที่แปดของการเดินทาง   อัมมาน – เจอราช – อัมมาน - กรุงเทพฯ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น ชมป้อมปราการแห่งนครอัมมาน (CITADEL) เพ่ือชมวิวของเมืองอัมมาน, 
วิหารเฮอร์คิวลิส, ชมโรงละคร (THEATRE) สมัยโรมันซึ่งสามารถจุคนดูได้ถึง 5,000 



คนและผ่านชม พระราชวังของพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันชมย่านที่อยู่อาศัยของคน
รวยและคนจน ตลาดพื้นเมือง ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวท้องถิ่น และเมืองทันสมัยแห่ง
ใหม่  
นำท่านเดินทางไปทางเหนือของกรุงอัมมานสู่เมืองเจอราช  

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารเลบานอน ภายในเมืองเจอราช 

นำทา่นชมเมอืงเจอราช (JERASH CITY) เมืองโบราณยุคกรีก-โรมัน ถูกสร้างขึ้นราว 
200 ปีก่อนคริสตศักราช ชมซาก
ปรักหักพังที่ยังคงมีกล่ินอายของ
ความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักร
โรมันและมีความสมบูรณ์แบบที่สุด
เช่น สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม นำ
ท่านเดินผ่านประตูทางทิศใต้หรือ
ประตูแห่งชัยชนะ (SOUTH GATE) 

เป็นประตูที่ใช้เข้าสู่เมืองต่อเมื่อ
กองทัพรบชนะกลับมาในอดีต ชม
โรงละคร (ROMAN THEATRE) ที่จุผู้ชมได้ถึง 5,000 คน ชมวหิารอารท์มีีส (TEMPLE 

OF ARTEMIS) เทพแีห่งความรักและความสงบสุข ชมจตุรัสใจกลางเมืองและตลาด
ร้านค้าโบราณ 

จากนั้นได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบินกรุงอัมมาน 

20.30   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 401  

23.10 ถึงสนามบินโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง 
 

วันที่เก้าของการเดินทาง  กรุงเทพฯ 

 

02.20 ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 836 

13.10  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...  
 

 
 
 



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 62,900 บาท 50,900 บาท 47,900 บาท 14,900 บาท 

4 Stars 57,900 บาท 45,900 บาท 42,900 บาท 13,500 บาท 

3 Stars 54,900 บาท 42,900 บาท 39900 บาท 10,900 บาท 

 

HIGH SEASON     มีนาคม - พฤษภาคม และ กันยายน - พฤศจิกายน 

 

Category 2 ท่าน 4 ท่าน 6 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม 

5 Stars 69,900 บาท 57,900 บาท 54,900 บาท 19,900 บาท 

4 Stars 60,900 บาท 47,900 บาท 45,900 บาท 13,900 บาท 

3 Stars 55,900 บาท 43,900 บาท 41,900 บาท 10,500 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 

 

 
 

 
 


