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HIT … อยากชวนท่านเทีย่ว … 
เสน้ทาง 

The Best of Jordan 7 Days 
ดทีีส่ดุของเสน้ทาง ... จอร์แดน 7 วนั 

ก าหนดการเดนิทาง 
29 เมษายน / 15 พฤษภาคม / 19 มิถุนายน 2562 

 

พกัระดบั 5 ดาวทกุคนื และพกัคา้งคนืกลางทะเลทราย ณ แคมปช์าวเบดูอนิ 
แถมสมัผสัสิง่มหศัจรรยห์นึง่ในเจด็ของโลกอยา่ง “เพตรา” แบบเตม็วนั 
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The Best of Jordan 7 Days Route 
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วนัแรกของการเดินทาง (1)   กรุงเทพฯ  
22.00 น. พบกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ“Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสาร ชั้น 4  
 ประตู 9 แถว S เคานเ์ตอร์ สายการบินรอยลั จอร์แดเนียน หวัหนา้ทวัร์และเจา้หนา้ท่ี บริษัท ไฮไลท์ อนิเตอร์เนช่ันนอล  
 ทราเวล หรือสั้นๆ วา่  HIT รอตอ้นรับและคอยอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง  
กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่
หา้มนาํติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด
อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ML. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะ
สาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ [ICAO] 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง (2)  กรุงเทพฯ – อมัมาน (จอร์แดน) – เครัค – โชบัค – เพตรา 
00.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอมัมาน (Amman) โดยเท่ียวบินท่ี RJ 181 (ใช้เวลาเดินทาง 9 ช่ัวโมง 20 นาที) 
05.40 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาตคิวนี อาเลยี “Queen Alia International Airport” ณ กรุงอมัมาน (Amman) 

ประเทศจอร์แดน (Jordan) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร
แลว้ นาํท่านออกเดินทางไปยงั เมืองเครัค (Kerak) (ระยะทาง 104 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) 
ซ่ึงตั้งอยูบ่นท่ีราบสูงขนาดใหญ่ ชมทิวทศัน์อนังดงามของหุบเขาทั้งสองขา้งทางจนไดฉ้ายาเป็น “แกรนดแ์คนยอนแห่ง
จอร์แดน” นาํท่านชม ปราสาทเครัคแห่งครูเสด “Kerak Castle” ท่ีสร้างอยูบ่นยอดเขา ในปี ค.ศ. 1142 โดยกองทพัจาก
ฝ่ังยโุรปในอดีตเป็นเมืองศูนยก์ลางขนาดใหญ่ของนกัรบครูเสด และสร้างเพ่ือควบคุมเสน้ทางทั้งทางเหนือและใต ้และใชใ้น
การต่อสูใ้นสงครามครูเสดกบักองทพัมุสลิม จนกระทัง่ในปีค.ศ. 1189 ไดถู้กเขา้ยดึครองโดยนกัรบมุสลิม 

12.30 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
หลงัรับประทานอาหาร นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองโชบัค (Shobak) (ระยะทาง 149 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  
2 ช่ัวโมง) แลว้ไปชม ปราสาทโชบัค “Shobak Castle” ท่ีสร้างข้ึนโดยกษตัริยบ์อลดว์นิดท่ี์ 1 แห่งเยรูซาเลม ในปี  
ค.ศ. 1115 เพื่อใชเ้ป็นป้อมปราการควบคุม เสน้ทางกองคาราวานท่ีจะเดินทางจากดามสักสัไปอียปิต ์ในอดีตเมืองแห่งน้ีมี 
ชาวคริสตอ์าศยัอยูร่าว 6,000 คน และในปี ค.ศ. 1189 ไดถู้กทาํลายลงโดยนกัรบมุสลิมภายใตก้ารนาํทพัของ ซาลาดิน เดิม 
ปราสาทโชบคั เป็นปราสาทขนาดใหญ่ไม่แพป้ราสาทเครัคเลย แตไ่ดรั้บผลกระทบสูงมาก เม่ือคร้ังเจอแผน่ดินไหวประมาณ 
100 ปีก่อน ตวัปราสาทจึงถล่มลงมาเกือบทั้งหมด แตจ่ากจุดน้ีถา้อากาศเป็นใจ ท่านจะสามารถมองเห็นทิวทศันใ์นมุมสูงท่ี
งดงามยิง่นกั กระทัง่สมควรแก่เวลา นาํท่านออกเดินทางต่อ เพ่ือเขา้สู่อีกหน่ึงเมืองสาํคญัของ ประเทศจอร์แดน (Jordan) 

นัน่คือ เมืองเพตร้า (Petra) (ระยะทาง 29 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) มหานครสีดอกกหุลาบท่ีซ่อนตวั
อยูใ่นหุบเขาแห่งโมเสส มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานหลายพนัปี 

18.30 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ  Mariott Hotel หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีส่ามของการเดินทาง (3)  เพตร้า (เต็มวนั) 
07.30 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชา้น้ี นาํท่านชม เมืองเพตร้า (Petra) (ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 
ส่ิงมหศัจรรยข์องแห่งโลกใหม่ จากการตดัสินโดยการโหวตจากบุคคลนบัลา้นทัว่โลกในวนัมหศัจรรย ์07/ 07/ 07) มหานคร 

 สีดอกกหุลาบท่ีซ่อนตวัอยูใ่น หุบเขาแห่งโมเสส “Wadi Musa” มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานหลายพนัปีเคยเป็นถ่ินท่ีอยู ่
 อาศยัทั้งชาวอีโดไมท ์จนกระทัง่ถึงยคุรุ่งเรืองเฟ่ืองฟใูนการเขา้มาครอบครองดินแดนของชาวอาหรับเผา่เร่ร่อนนาบาเทียน  
 ในช่วงระหวา่ง 100 ปี ก่อนคริสตกาล – ปี ค.ศ. 100 และไดเ้ขา้มาสร้างอาณาจกัร, บา้นเมือง ฯลฯ จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 106  
 นครแห่งน้ีตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของอาณาจกัรโรมนัท่ีนาํโดย จกัรพรรดิทราจนั และไดผ้นึกเมืองแห่งน้ีใหเ้ป็นหน่ึงใน 
 อาณาจกัรโรมนัแห่งแหลมอาระเบียตะวนัออก นครเพตร้าถึงคราวล่มสลายเม่ือหมดยคุของอาณาจกัรโรมนัทาํใหช้าวเมือง 

นั้น ละท้ิงบา้นเมืองจากกนัไปหมดท้ิงใหเ้มืองแห่งน้ีรกร้างไปพร้อมกบัการพงัทลายของเมืองหลงัจากเกิดแผน่ดินไหวหลาย
คร้ังจนสูญหายนบัพนัปีจวบจนในปี ค.ศ. 1812 นกัสาํรวจเสน้ทางชาวสวิส นายโจฮนัน์ ลุดวกิ เบิร์กฮาดท ์ไดค้น้พบนครศิลา
แห่งน้ีและนาํไปเขียนในหนงัสือ จนทาํใหเ้ร่ิมเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายจนถึงปัจจุบนั นาํท่าน ขีม้่า (รวมอยู่ในค่าบริการ
แล้ว และเป็นธรรมเนียมทีต้่องมค่ีาทปิให้แก่เคนจูงม้าท่านละ 2 USD ต่อท่าน ต่อเทีย่ว แต่ไม่รวมค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก 
ฯลฯ สนในกรุณาตดิต่อทีหั่วหน้าทวัร์) ประมาณ 800 เมตร บนถนนทราย เพ่ือตรงเขา้สู่หนา้เมือง พร้อมชมทศันียภาพรอบ
ขา้งท่ีเป็นภูเขาทั้งสองฝ่ัง นาํท่านเดินเทา้เขา้สู่ถนนเขา้เมือง SIQ เสน้ทางมหศัจรรยก์วา่ 1.5 กิโลเมตรท่ีเกิดจากการแยกตวั
ของเปลือกโลกและการซดัเซาะของนํ้ าเม่ือหลายลา้นปีก่อน เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพสููงชนัทั้ง 2 ขา้งคลา้ยกบั
แคนยอนนอ้ยๆ และส่ิงก่อสร้าง รูปป้ันแกะสลกั ต่างๆ เช่น รูปป้ันเทพเจา้ต่างๆ, รูปกองคาราวานอูฐ, รูปชาวนาบาเทียน,  
ท่อส่งลาํเลียงนํ้ าเขา้สู่เมือง ฯลฯ สุดปลายทางของช่องเขาพบกบัความสวยงามของ มหาวหิารศักดิ์สิทธ์ิ เอล-คาซเนท์  
“El-Khazneh”  

12.30 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 
 
 
 
 
 
 

หลงัรับประทานอาหาร มีเวลาใหท่้านอยา่งเตม็ท่ีกบั  มหาวหิารศักดิ์สิทธ์ิ เอล-คาซเนท์ “El-Khazneh” ท่ีมีการ
สนันิษฐานวา่จะสร้างในยคุราวศตวรรษท่ี 1-2 โดยผูป้กครองเมืองในเวลานั้น เป็นวหิารท่ีแกะสลกัโดยเจาะเขา้ไปในภูเขาสี
ชมพทูั้งลูก มีความสูง 40 เมตร และมีความกวา้ง 28 เมตร วหิารแห่งน้ีไดถู้กออกแบบโดยไดรั้บอิทธิพลศิลปะของหลายชาติ
เขา้ดว้ยกนั เช่น อิยปิต,์ กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบดว้ย 3 หอ้ง คือ หอ้งโถงใหญ่ตรงกลาง และ หอ้งเลก็ทาง
ดา้นซา้ยและขวาเดิมทีถูกเช่ือวา่เป็นท่ีเก็บขมุทรัพยส์มบติัของฟาโรห์อียปิต ์ แต่ภายหลงัไดมี้การขดุพบทางเขา้หลุมฝังศพท่ี
หนา้วหิารแห่งน้ี ทาํใหน้กัประวติัศาสตร์และนกัโบราณคดีไดล้งความเห็นตรงกนัวา่ น่าจะสร้างข้ึนเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลอง 
ใหก้บัผูป้กครองเมือง, ใชเ้ป็นสถานท่ีทาํพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นสุสานฝังศพของผูป้กครองเมืองและเครือญาติ  เดิมชม
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สุสานต่างๆ ของชาวนาบาเทียน, สุสานกษตัริย ์ฯลฯ ชม โรงละครโรมนั “Roman Theatre” ท่ีแกะสลกัจากภูเขาโดยมี
แนวราบท่ีนัง่เท่ากนัและมีความสมดุลไดอ้ยา่งน่าท่ึง สนันิษฐานเดิมทีสร้างโดยชาวนาบาเทียน ต่อมาในสมยัท่ีโรมนัเขา้มา
ปกครอง ไดต้่อเติมและสร้างเพ่ิมเติม มีท่ีนัง่ 32 แถว จุผูช้มไดป้ระมาณ 3,000 คน กระทัง่สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางกลบั
สู่โรงแรมท่ีพกั  

19.00 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ  Mariott Hotel หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง (4)  เพตรา – อคัคาบา – ทะเลทรายวาดิรัม (นอนดูดาว กลางทะเลทราย) 
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชา้น้ี นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองอคัคาบา (Aqaba) (ระยะทาง 126 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมืองท่า
และเมืองท่องเท่ียวตากอากาศท่ีสาํคญัของประเทศจอร์แดน เป็นเมืองแห่งเดียวของประเทศจอร์แดนท่ีถูกประกาศใหเ้ป็น
เมืองปลอดภาษี มีประชากรอาศยัราว 70,000 คน นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือท่ีจะเตม็ไปดว้ยเรือนาํเท่ียว เรือยอร์ชของพวก
เศรษฐี เรือขนส่งสินคา้ขนาดยกัษ ์แลว้นาํท่าน ลงเรือท้องกระจก “Glass Boat” ท่ีจะแล่นในเขตทะเลแดง ทะเลท่ีมี
น่านนํ้ าครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ ประเทศอียปิต,์ อิสราเอล, จอร์แดน และซาอุดิอาระเบีย ชมความใสของนํ้ าทะเล, 
ปะการัง, ปลาทะเลหลากชนิด, ซากเรืออบัปาง ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.30 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

หลงัรับประทานอาหาร นาํท่านออกเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดรัิม (Wadi Rum) (ระยะทาง 62 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ช่ัวโมง) ทะเลทรายแห่งน้ีในอดีตเป็นเสน้ทางคาราวาน จากประเทศซาอุฯเดินทางไปยงัประเทศซีเรีย และ
ปาเลสไตน์ (เคยเป็นท่ีอยูอ่าศยั ของชาวนาบาเทียนก่อนท่ีจะยา้ยถ่ินฐานไปสร้างอาณาจกัรอนัยิง่ใหญ่ท่ีเมืองเพตร้า) ในศึก
สงครามอาหรับรีโวลทร์ะหวา่งปีค.ศ. 1916 – 1918 ทะเลทรายแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นฐานบญัชาการในการรบของนายทหาร 
ชาวองักฤษ ทีอี ลอวเ์รนซ์ และเจา้ชายไฟซาล ผูน้าํแห่งชาวอาหรับร่วมรบกนัขบัไล่พวกออตโตมนัท่ี เขา้มารุกรานเพ่ือ
ครอบครองดินแดน และต่อมายงัไดถู้กใชเ้ป็นสถานท่ีจริงในการ ถ่ายทาํภาพยนตร์ฮอลลีวดูอนัยิง่ใหญ่ในอดีตเร่ือง 
“Lawrence of Arabia” (ในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวลัออสการ์ไดถึ้ง 7 รางวลั และรางวลัจากสถาบนัอ่ืนๆ 
มากกวา่ 30 รางวลั นาํแสดงโดย Peter O Toole, Omar Sharif ฯลฯ) แลว้นาํท่านนัง่รถกระบะเปิดหลงัคารับ
บรรยากาศท่องทะเลทรายท่ีถูกกล่าวขานวา่ สวยงามท่ีสุดของโลกอีกแห่งหน่ึง ดว้ยเมด็ทรายละเอียดสีสม้อมแดงอนัเงียบ
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สงบท่ีกวา้งใหญ่ไพศาล (สีของเมด็ทราบนั้นปรับเปล่ียนไปตามแสงของดวงอาทิตย)์ ชม นํา้พแุห่งลอว์เรนซ์ สถานท่ีในอดีต
นายทหาร ทีอี ลอวเ์รนซ์ ทหารชาวองักฤษ ใชเ้ป็นสถานท่ีพกัและคิดแผนการสูร้บกนัพวกออตโตมนั (เป็นธรรมเนียมปฏบิัติ
ในการให้ทปิท่านละ 3 USD แก่คนขับรถ) จากนั้นนาํท่านไปท่องทะเลทรายกนัต่อ โดยจะไปยงั ภูเขาคาซารี ชมภาพเขียน
แกะสลกัก่อนประวติัศาสตร์ท่ีเป็นภาพ แกะสลกัของชาวนาบาเทียนท่ีแสดงถึงเร่ืองราวในชีวติประจาํวนัต่างๆและรูปภาพ
ต่างๆ อีกทั้งชมเตน็ทช์าวเบดูอินท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลทราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.00 น. อาหารคํา่ กลางทะเลทรายในแคมป์ของชาวเบดูอนิ 

พกัค้างคืน ณ  Sun City Camp หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที่ห้าของการเดินทาง (5)  ทะเลทรายวาดิรัม – มาดาบา – เมาท์เนโบ – เดดซี 
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชา้น้ี นาํท่านออกเดินทางกลบัข้ึนสู่ตอนเหนือของประเทศ โดยวนัน้ีจะมีจุดหมายกนัท่ี เมืองมาดาบา (Madaba) 
(ระยะทาง 296 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) หรือ เมืองแห่งโมเสก  

12.30 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
หลงัรับประทานอาหาร นาํท่านชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ ท่ีถูกสร้างในราวปี ค.ศ. 600 ในยคุของ 
ไบแซนไทน์ ชมภาพแผนท่ีดินแดนศกัดิสิทธ์ิแห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3 ลา้นช้ินแสดงถึงพ้ืนท่ี
ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, เยรูซาเลม, แม่นํ้ าจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียปิต ์ฯลฯ 
จากนั้นนาํท่านออกเดินทางกนัอีกเลก็นอ้ย เพื่อเขา้สู่บริเวณ เมาท์ เนโบ “Mt.Nebo” (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 15 นาที) ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิท่ีตั้งอยูบ่นเขาซ่ึงเช่ือกนัวา่น่าจะเป็นบริเวณท่ีเสียชีวติ และฝังศพของโมเสส 
ผูน้าํชาวยวิท่ีเดินทางจากอียปิตม์ายงั กรุงเยรูซาเลม็ (Jerusalem) ชมพิพิธภณัฑข์นาดยอ่ม ภายในเก็บส่ิงของต่างๆ ท่ี 
ขดุพบจากบริเวณน้ี พร้อมทั้งมีภาพถ่ายต่างๆ ภาพถ่ายท่ีสาํคญัคือภาพท่ี โป๊บ จอห์น ปอล ท่ี 2 เสดจ็มาแสวงบุญท่ีน่ีและ 
ไดป้ระกาศใหเ้ป็นดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ ในปี ค.ศ. 2000 แลว้ชมอนุสรณ์ไมเ้ทา้ศกัด์ิสิทธ์แห่งโมเสส ออกแบบเป็นลกัษณะเป็น
ไมเ้ทา้ในรูปแบบไมก้างเขน โดยอุทิศเป็นสญัลกัษณ์ของโมเสส และพระเยซู จากนั้นนาํท่านออกเดินทางต่อสู่ ทะเลเดดซี 
“Dead Sea” (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) ทะเลท่ีถูกบนัทึกลงในหนงัสือกินเนสส์ วา่เป็นจุด
ท่ีตํ่าทีสุดในโลก มีความตํ่ากวา่ระดบันํ้ าทะเลถึง 400 เมตร และมีความเคม็ท่ีสุดในโลกมากกวา่ 20 เปอร์เซ็นตข์องนํ้ าทะเล
ทัว่ไป ทาํใหไ้ม่มีส่ิงมีชีวติใดเลยอาศยัอยูไ่ดใ้นทอ้งทะเลแห่งน้ี  

19.00 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
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พกัค้างคืน ณ  Holiday Inn Resort Dead Sea หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที่หกของการเดินทาง (6)  เดดซี – อจัลุน – เจอราช – อมัมาน 
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เชา้น้ี อิสระในการลงเล่นนํ้ าทะเล และพิสูจน์ความจริงวา่ท่าน
ลอยตวัไดจ้ริงหรือไม่ (การลงเล่นน า้ในทะเลน้ันมวิีธีขัน้ตอนการ
ลงเล่น และข้อควรระวงัต่างๆ ควรฟังค าแนะน าจากมคัคเุทศก์
ท้องถ่ิน และหัวหน้าทัวร์) กระทัง่สมควรแก่เวลา นาํท่านออก
เดินทางสู่ เมืองอจัลุน (Ajloun) (ระยะทาง 88 กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมืองท่ีตั้งอยูบ่นภูเขาสูง ท่ีหอ้ม
ลอ้มไปดว้ยป่าตน้สน และตน้มะกอก ชม ปราสาทแห่งเมืองอจัลุน 
“Ajloun Castle” ถูกสร้างโดยพวกนกัรบมุสลิม ในปี ค.ศ. 
1184-1185 ใชเ้ป็นป้อมทหารในการต่อสูร้บกบัพวกกรบครูเสด 
และในปี ค.ศ. 1260 ถูกเขา้ทาํลายโดยกองทพัมองโกล 

12.30 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
หลงัรับประทานอาหาร นาํท่านออกเดินทางสู่ นครเจอราช (Jerash) (ระยะทาง 22 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  
30 นาที) หรือ “เมืองพนัเสา” เป็นอดีต 1 ใน 10 หวัเมืองเอกตะวนัออกอนัยิง่ใหญ่ของอาณาจกัรโรมนั สนันิษฐานวา่เมืองน้ี
น่าจะถูกสร้างในราว 100-200 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งน้ีช่ือวา่ ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งน้ีไดถู้กแผน่ดินไหว
คร้ังใหญ่ทาํลาย และถูกฝังกลบโดยทรายหลงัจากนั้นก็ไดสู้ญหายไปเป็นนบัพนัปี ชม ซุ้มประตูกษตัริย์ เฮเดรียน 
“Hadrian’s Gate” และ สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม “Hippodrome” นาํท่านเดินเขา้ประตทูางทิศใต ้ชม โอวาฟอร่ัม 
“Oval Plaza” สถานท่ีชุมนุม พบปะ สงัสรรคข์องชาวเมือง, วหิารเทพซีอุส “Zeus Temple” ฯลฯ โรงละครทางทิศ
ใต ้สร้างในราวปี ค.ศ. 90 - 92 จุผูช้มไดถึ้ง 3,000 คน มีจุดเสียงสะทอ้นตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกบัความอศัจรรย์
เพียงพดูเบาๆ ก็จะมีเสียงสะทอ้นกอ้งเขา้มาในหูของเรา ชม วหิารเทพอีาร์เทมสิ “Artemis Temple” เป็นเทพปีระจาํ
เมืองเจอราช (Jerash) สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีสาํหรับทาํพิธีบวงสรวง และบูชายญัต่อเทพี
องคน้ี์ แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นใน นาํท่านเดินเขา้สู่ ถนนโคลอนเนด “Colonnade Road” ถนนสาย
หลกัท่ีใชเ้ขา้ออกเมืองแห่งน้ีบนถนนนั้น ยงัมีร้ิวรอยทางของลอ้รถ มา้, ฝาท่อระบายนํ้ า, ซุม้โคมไฟ, บ่อนํ้ าด่ืมของมา้ ชม 
นํา้พุใจกลางเมือง “Nymphaeum” สร้างในราวปี ค.ศ. 191 เพ่ืออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขนุเขา ซ่ึงเป็นท่ีนบัถือของชาว 
เมืองแห่งน้ี มีท่ีพน่นํ้ าเป็นรูปหวัสิงโตทั้งเจด็และตกแต่งดว้ยเทพต่างๆ ประจาํซุม้ดา้นบนของนํ้ าพ ุฯลฯจากนั้น นาํท่าน 
เขา้สู่เมืองหลวง กรุงอมัมาน (Amman) เมืองหลวงท่ีตั้งอยูบ่นภูเขา 7 ลูก และมีประวติัศาสตร์ยาวนานมากกวา่ 6,000 ปี 
(ระยะทาง 53 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) ผา่นชมยา่นเมืองเก่า, เมืองใหม่, ยา่นธุรกิจ, ตลาดใจกลางเมือง, 
ยา่นคนรวย ฯลฯ นาํท่านชม ป้อมปราการแห่งกรุงอมัมาน “Citadel” ถูกสร้างข้ึนเพ่ือเป็นจุดสงัเกตเหตบุา้น การเมือง
ต่างๆ รอบเมือง เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจุดชมววิท่ีสวยท่ีสุดของเมืองแห่งน้ี โดยมีฉากหลงัเป็นโรงละครโรมนัท่ีมีขนาดใหญ่
ท่ีสุดใน ประเทศจอร์แดน (Jordan) จุผูช้มได ้ถึง 6,000 คน และตึกรามบา้นช่องท่ีตั้งอยูบ่นภูเขาสูง อนัแปลกตายิง่นกัท่ี
สนันิษฐานวา่น่าจะถูกสร้างข้ึนระหวา่งปี ค.ศ. 161–180 ในสมยัโรมนั พระราชวงัเก่าอมุเมยาด สร้างข้ึนในประมาณปี  
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ค.ศ. 720 โดยผูน้าํชาวมุสลิม ของราชวงศ ์ในสมยัมุสลิมไดเ้ขา้มาปกครองประเทศจอร์แดนซ่ึงภายในประกอบห้องทาํงาน,
หอ้งรับ แขก ฯลฯ ผา่นชม พระราชวงัของพระมหากษัตริย์อบัดุลลาห์ทีส่อง “Raghadan Palace” ท่ีตั้งอยูบ่นภูเขามี
ทาํเลท่ีสวยงามมากท่ีสุดใน กรุงอมัมาน (Amman) และมีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอยา่งเขม้งวด 

19.00 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
 หลงัม้ืออาหาร นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตคิวนี อาเลยี “Queen Alia International Airport”  
 ณ กรุงอมัมาน (Amman) มีเวลาใหท่้านเลือกซ้ือส้ินคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 
 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง (7)  อมัมาน – กรุงเทพฯ  
02.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเท่ียวบิน RJ 182 (ใช้เวลาเดินทาง 8 ช่ัวโมง 20 นาที) 
15.15 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ“Suvarnabhumi International Airport” โดยสวสัดิภาพ 
 

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 
 

หมายเหตุ 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ตํา่กว่า 20 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ ล่วงหนา้ก่อน 10 

วนั และยนิดีท่ีจะจดัหาคณะทวัร์อ่ืนทดแทนใหห้ากท่านตอ้งการ 
- โรงแรมท่ีพกัตามบริษทัจดัใหใ้นรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ หากวนัเขา้พกัตรงกบังาน 

เทศกาล 
เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆอนัเป็นผลท่ีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 

-  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยั อาทิ การล่าชา้ของสาย  การบินการนดั หยดุ
งาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา ผลประโยชน์ของท่านไว ้ใหไ้ด ้มากท่ีสุด  

- บริษทัฯ ตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางท่ีเป็นเด็ก อายตุ ํ่ากวา่ 2 ขวบ และ ท่านท่ีตอ้งใช ้Wheelchair เวน้แต่
มีการตกลงกบัพนกังานขาย  

-   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ แลว้ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกประเทศ
ใดประเทศหน่ึง 

- ในกรณีท่ีท่านท่ีจะตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้พนกังานขายเพ่ือขอการันตีวา่กรุ๊ปออกเดินทางแน่นอนก่อน หาก
ท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บคาํยนืยนัจากพนกังานขายแลว้กรุ๊ปนั้นออกเดินทางไม่ได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบทุกกรณี 

- เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้อง เงินคืน ในกรณี ท่ี
ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 

- บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีา หรือการเขา้เมืองอนั
เน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนี เขา้เมือง ฯลฯ  

- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนทาํการจองและวางมดัจาํทวัร์ เพ่ือใหท่้านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข  
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อตัราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่      ท่านละ 77,900.- บาท 
เดก็ อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน  ท่านละ 75,900.- บาท 
เดก็ อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ท่านละ 71,900.- บาท 
หักตัว๋เคร่ืองบิน      ท่านละ 28,000.- บาท 
พกัเดีย่วเพิม่       ท่านละ 13,000.- บาท 

 

อตัรานีร้วม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการบินรอยลั จอร์แดเนียน เสน้ทาง  กรุงเทพฯ – อมัมาน – กรุงเทพฯ   

** Tax – Insurance – Fuel Charge ท่ีเรียกเก็บเพ่ิมโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ
ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คดิอตัรา ณ เดือน มกราคม 2562 

2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. ค่าธรรมเนียมในการขอวซ่ีา  
4. โรงแรมทีพ่กัระดบั 5 ดาว จาํนวน 4 คืน พร้อมอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ 
5. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเสน้ทาง (กฎหมายไม่อนุญาตใหข้บัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
7. ค่าทปิคนขับรถและไกค์ท้องถิ่น  
8. อาหารมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวนั 5 มือ้ และอาหารคํา่ 5 มือ้ 
9. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียว ใหค้วามรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
10. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000. – บาท 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2 อตัราผกผนันํ้ ามนัและภาษีต่างๆ หากมีการปรับข้ึนจากสายการบิน 
3 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั, ค่าอาหารท่ีสัง่มาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 
4 ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให ้ 
5 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ขึน้อยู่กบัการบริการ 
6 ค่าทปิรายบุคคลต่างๆ อาท ิคนจูงม้า รถตะลุยทะเลทราย 
7 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ขึน้สู่ห้องพกั 
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การยกเลกิการเดนิทาง และ การขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั    คืนเตม็จาํนวน   
 ยกเลิกการเดินทาง 20 - 29 วนัข้ึนไป  หกัค่าใชจ่้าย ท่านละ 30,000.- บาท 
 ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 - 19 วนั  หกัค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 - 14 วนั  บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการไม่คืนคา่ใชจ่้ายทั้งหมด 

หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถทาํไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 21 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และ 30 วนัก่อนการ
เดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON  (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป–กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้าํเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือ
ยนืยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํ REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะชาํระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 
 

โรงแรม และ ห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 

ข้ึนอยูก่บัขอ้จาํกดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะทาํใหท่้าน
ไม่ไดห้อ้งติดกนัตามท่ีตอ้งการ 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3–4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สาํหรับนํ้ าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/

Economy Class Passenger)การเรียกค่าระวางนํ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง 

ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ้ าหนกัส่วนท่ีเกิน  
 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย  
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แบบฟอร์มการจองทัวร์ 

พนกังานท่ีติดต่อ......................................ช่ือผูจ้อง......................................................................................................... 

เบอร์ติดต่อ....................................................................โปรแกรม................................................................................. 

กาํหนดการเดินทาง............................................         ราคา................E-mail:............................................................... 

จาํนวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน     เด็กอายุ 2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี........................ ท่าน 

สมาชิกผูร่้วมเดินทาง 
** กรุณากรอกข้อมูลภาษาองักฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบุข้อมูลประเภทอาหารทีต้่องการ เช่น ไม่ทานสัตว์ปีก ไม่ทานเน้ือววั ** 

No. NAME No.Passport 
Date of 

birth 
ROP. 
No. 

ประเภท
หอ้ง 

Remark , Request 
Seat , Food 

1             
2             
3             
4             
5             

 

 

เง่ือนไขการจอง 
1. กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 5 วนั หลงัจากการทาํการจอง โดยโอนผ่าน 

 
ช่ือบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3       เลขที ่993-2-04218-2  
ธ. ไทยพาณชิย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขที ่233-215636-7   
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที ่021-7-05626-6  
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที ่639-1-06438-3 
 

2. ส่วนทีเ่หลือชําระก่อนออกเดินทาง 15 วนั 

 


