Hub Group

Delight Jordan Petra 6 วัน 3 คืน
มาดาบา ภูเขาเนโบ ทะเลเดดซี ทะเลทรายวาดิรมั
เพตรา วิหารเอลคาซเนห์ อัมมาน

วันแรก
22.00 น.
วันที่สอง
01.15 น.
04.45 น.
07.30 น.

สนามบิ นสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าที่ทาการ
ตอนรับพร้อมอานวยความสะดวก
สุวรรณภูมิ – ดูไบ – มาดาบา – ภูเขาเนโบ – ทะเลเดดซี
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเ รตส์ เที่ยวบินที่ EK385
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
แวะเปลีย่ นเครือ่ งทีเ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ออกเดินทางสู่เมือง อัมมาน (Amman) ประเทศจอร์แดน (Jordan) โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่
EK901 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)

09.50 น.

เที่ยง

เย็น

เดินทางถึง สนามบิ นควีนอะเลีย (Queen Alia Airport) ผ่านพิธ ีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว ออก
เดินทางไปยังจุดหมายแรกของการเดินทางทีเ่ มือง มาดาบา (Madaba) เมืองมาดาบาตัง้ อยู่ทางตะวันตก
เฉียงใต้ของอัมมาน เป็ นเมืองทีไ่ ด้ช่อื ว่า ดินแดนศักดิ ์สิทธิ ์ และเต็มไปด้วยศิลปวัฒนธรรมทีส่ งสมมาตลอด
ั่
ระยะเวลา 4,500 ปี เมืองมาดาบายังได้ช่อื ว่า “เมืองแห่งโมเสก” เพราะเป็ นเมืองทีต่ งั ้ อยู่บนศูนย์กลางของ
การผลิตโมเสกตัง้ แต่ในยุคโบราณและยังคงสืบทอดวิธกี ารทามาถึงในปั จจุบนั ทุกวันนี้ช่างฝีมอื โมเสกมีอยู่
ในมาดาบาจานวนไม่น้อย หลายสถานที่ในมาดาบาจึง ถูกตกแต่งด้วยโมเสกสวยๆ เป็ นเอกลักษณ์ อย่าง
หนึ่งของเมืองเลย นาท่านสู่ ภูเขานี โบ (Mount Nebo) สถานทีช่ าวคริสต์เชื่อกันว่าเป็ นดินแดนศักดิ ์สิทธิ ์ที่
น่ าจะเป็ นสถานทีฝ่ ั งศพของ “โมเสส” ชายในตานานพระคัมภีร์ ทีพ่ ระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงมอบหมายให้เป็ นผูน้ า
พาชาวยิวจากอียปิ ต์กลับสู่อสิ ราเอล จึงเป็ นที่มาของการแหวกทะเลแดงให้ชาวยิวทัง้ หมดเดินฝ่ าไป ชาว
คริสต์ค่อนโลกตัง้ ใจเดินทางมาเทีย่ วที่น่ีเหมือนตามรอยพระคัมภีรน์ นั ่ เอง แล้วนาท่านชม โบสถ์อนุสรณ์
แห่ งโมเสส (Moses Memorial Church) ทีอ่ ยู่บนยอดเขานีโบ โบสถ์ทส่ี ร้างขึน้ ในศตวรรษที่ 4 เพื่อเป็ นที่
ระลึกถึงโมเสส แต่หลังจากปี 1564 ก็ได้ถูกปล่อยให้ทง้ิ ร้าง ก่อนจะได้รบั การบูรณะใหม่ในปี 1993 ด้านหน้า
โบสถ์เป็ นจุดชมวิวทีม่ จี ดุ เด่นเป็ น “อนุ สรณ์ไม้เท้าศักดิ ์สิทธิ ์แห่งโมเสส” (Moses Magical Stick) ทีอ่ อกแบบ
ให้มลี กั ษณะคล้ายไม้กางเขนแทนสัญลักษณ์ของพระเยซู สาหรับไม้เท้าคู่กายโมเสสชิ้นนี้มบี ทบาทอย่าง
มากในวันทีโ่ มเสสแสดงอภินิหารแหวกทะเลแดงนาแรงงานยิวหนีกลับอิสราเอล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นสู่ ทะเลเดดซี (Dead Sea) ทะเลน้ า เค็ ม ที่ อ ยู่ ท าง
ตะวันออกของประเทศจอร์แดนนี้ เป็ น ทะเลชื่อดังด้วยการเป็ น
ทะเลที่มนี ้ าเค็มที่สุดในโลก และความเค็มทีม่ ที าให้ไม่มสี ตั ว์น้ า
ชนิดใดอาศัยอยู่ได้ พื้นที่ในจุดที่เป็ นทะเลเดดซีถือเป็ นจุดที่ม ี
พืน้ ทีต่ ่ าทีส่ ุดในโลก คือต่ ากว่าระดับน้ าทะเลถึง 390 เมตร และ
ก็กลายเป็ นบริเวณทีม่ ากไปด้วยโอโซนตลอดแนวชายหาดยาว
40 กิโลเมตร กว้าง 12 กิโลเมตร เพราะมีปริมาณเกลือมากกว่า
น้ าทัวไปเกื
่
อบถึง 10 เท่า ทาให้น้ าทะเลทีน่ ่ีมคี วามหนาแน่ นมากจนทาให้เราสามารถลอยตัวอยู่ได้โดยไม่
จม การลงเล่นน้ าในทะเลเดดซีจงึ เป็ นความสนุ กทีค่ วรทดลอง ได้ประสบการณ์การลอยตัวในน้าอย่างทีเ่ คย
ได้ยนิ ใครๆ เขาร่ าลือกันมาช้านาน นอกจากนี้โคลนจากทะเลเดดซียงั ดีต่อผิวพรรณ จึงเป็ นที่นิยมมาก
สาหรับพอกตัว เพราะอุดมไปด้วยแร่ธาตุทท่ี งั ้ ช่วยให้ผวิ ชุ่มชืน้ และขจัดโรคผิวหนังได้ดี ทะเลเดดซีจงึ เป็ น
แหล่งสปารีสอร์ทเพื่อสุภาพทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดแห่งหนึ่งของโลก อิสระตามอัธยาศัยให้ทุกท่านได้พกั ผ่อน ชมวิว
และสนุกไปกับการเล่นน้าในทะเลเดดซี
**การลงเล่นน้าในทะเลเดดซี ควรปฏิ บตั ิ ตามข้อปฏิ บตั ิ และข้อควรระวังต่ างๆ อย่างเคร่งครัด
ตามที่ เจ้าหน้ าที่ และหัวหน้ าทัวร์ได้ชี้แจงไว้ และสาหรับท่านที่ต้องการเล่นน้า กรุณาเตรียมเสื้อยืด
และกางเกงขาสัน้ สาหรับลงน้าไปด้วย**
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม Ramada Dead Sea หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

ทะเลเดดซี – เพตรา – ซิ ค – วิ หารเอลคาซเนห์ – โรงละครโรมัน
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมือง เพตรา (Petra) อีกหนึ่งเมืองมรดกโลก เป็ นเมืองทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นนครแห่งศิลาสีชมพู
และเป็ นเสมือนหัวใจของจอร์แดนเลยทีเดียว เพตราตัง้ อยู่ในหุบเขา “วาดี มูซา” (Wadi Musa) ซึง่ อยู่ทาง
ตอนใต้ของทะเลเดดซี ด้ว ยความที่มหี ุบเขา โขดหินและแนวผามากมาย บ้านเรือนของชาวเพตราแต่
โบราณจึงมักสร้างขึน้ โดยการเจาะเนื้อหินลึกเข้าไปจนเป็ นเหมือนโพรงเหมือนถ้า เพตราเคยเป็ นถิน่ ฐานที่
อยู่เดิมของชาวเนบาเตี้ยนมาก่อน จากนัน้ ก็ถูกอียปิ ต์ยดึ ครองแล้วเปลีย่ นมือมาเป็ นชาวโรมัน สุดท้ายก็ถูก
กองทัพมุสลิมเข้ายึดครองในช่วงศตวรรษที่ 7 เพตราเสมือนหายสาบสูญไปก็ในช่วงแผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่
เมื่อปี 363 จนเมืองถล่ มดินทลายหินทรายทับถมแทบถูกลืม
ก่อ นจะถู ก ค้นพบอีก ครัง้ ในปี 1812 ทาให้ค วามอลังการของ
นครสีช มพูท่ีซ่ อ นตัว เองอยู่ใ นทิว เขาและป่ าหิน ก็ป รากฏแก่
สายตาทุกคน กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดูลกึ ลับและสร้าง
ความใคร่รใู้ ห้เกิดขึน้ ในใจผูค้ นมากมายจนยืนกรานขอมาเทีย่ ว
ชมเพตรากันดูสกั ครัง้ เพตราได้รบั การยกย่องให้เป็ นหนึ่งในสิง่
มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ด้วยเพราะโดดเด่นและมีเอกลักษณ์
และได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ในปี 1985
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านขี่ม้า (รวมค่าบริการขีม่ า้ และค่าทิปคนจูงม้าแล้ว แต่ไม่
รวมค่าพาหนะอื่นๆ เช่น ลา อูฐ และรถลาก และหากท่านสละ
สิทธิ ์ในการขีม่ า้ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี) เข้าไปชม
วนอุท ยานเพตรา ที่ม ีพ้ืน ที่ก ว้ า งใหญ่ ด้ ว ยระยะทางไกล
ประมาณ 800 เมตรและต้องเดินขึน้ บันไดไต่เนินอยู่พอสมควร
ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสวยๆ ของหนึ่งในที่สุดแห่งความงาม
แห่งจอร์แดนและถ่ายภาพไปด้วยตลอดทาง เพตรายังมากไปด้วยประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานกว่า 10,000 ปี
เคยเป็ นเมืองใหญ่ทร่ี งุ่ โรจน์ก่อนจะล่มสลายด้วยภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวรุนแรง แต่ปัจจุบนั หลักฐาน
ที่หลงเหลือให้เห็นนัน้ ก็แสดงถึงความยิง่ ใหญ่แต่เก่าก่อนได้อย่างชัดเจน แล้วนาท่านชม ซิ ค (Siq) ช่อง
แคบระยะทางยาวกว่า 1 กิโลเมตร เป็ นหน้าผาหินสูงใหญ่ทแ่ี ยกตัวออกจากกัน ทีเ่ กิดจากการขยับตัวของ
เปลือกโลกหลายครัง้ แล้วกัดเซาะด้วยกระแสน้ ากระแสลมทีพ่ ดั พามานานเป็ นพันปี ในอดีตกองคาราวาน
จานวนมากทีเ่ ข้ามาค้นพบเส้นทางนี้เป็ นกลุ่มแรกเลือกใช้เป็ นจุดแวะพักแรม ยามทีย่ นื อยูร่ ะหว่างช่องแคบ
ดังกล่าวนี้แล้วแหงนหน้ามองขึน้ ไปตามระดับความสูงของหน้าผาหินก็จะยิง่ สัมผัสได้ถงึ ความยิง่ ใหญ่ของ
ซิคทีม่ มี ากเหนือคาบรรยายจริงๆ ประกอบกับสีน้ าตาลเหลืองของเนื้อหินทีไ่ ล่เฉดอ่อนเข้มก็ ยงิ่ เพิม่ มิตใิ ห้
หินเหล่านี้น่าสนใจมากขึน้ ไปอีก จากนัน้ ท่านจะได้ชม วิ หารเอลคาซเนท์ (Al-Khazneh) วิหารทีส่ ร้างขึน้
ในช่วงศตวรรษที่ 2 ด้วยการเจาะผนังหินเนรมิตให้กลายเป็ นพืน้ ที่ของการเก็บรักษาพระศพของกษัตริย์
แห่ ง เนบาเตี้ย น มีค วามสูง 40 เมตร และกว้า ง 28 เมตร ออกแบบสร้า งด้ว ยศิล ปะหลายชนชาติท่ี
สันนิษฐานว่าคงมีการต่อเติมเรื่อยมาในแต่ละยุคสมัย เพราะมีทงั ้ ศิลปะเนบาเตี้ยน อียปิ ต์และโรมัน งาน

เย็น
วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

เย็น

ฝีมอื ของช่างที่บรรจงสลักเนื้อหินไว้อย่างประณีตแม้กาลเวลาจะพาให้หลายส่วนหักบิน่ เสียหายและทรุด
โทรมไปมาก แต่ร่องรอยความสวยงามเท่าทีม่ ใี ห้เห็นก็ทาให้เราไม่แปลกใจเลยว่าเหตุใดใครๆ จึงกล่าวว่า
วิหารแห่งนี้คอื สิง่ ก่อสร้างทีส่ วยงามและประณีตที่สุดที่ยงั มีเหลือให้ได้ชมในเพตรายุคปั จจุบนั นาท่านชม
โรงละครเพตรา (Petra Theater) โรงละครโบราณตัง้ แต่ยุคศตวรรษที่ 1 แห่งนี้สร้างขึ้นจากการได้รบั
อิทธิพลมาจากโรงละครโรมัน โดยทาการขุดเจาะบางส่วนเข้าไปในภูเขาหิน และบางส่วนก็สร้างขึน้ ใหม่
ภายในสามารถจุได้มากถึง 8,500 คน ยิง่ ใหญ่และอลังการด้วยฝีมอื การสรรค์สร้างทีน่ ่าทึง่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั P4 Quatro หรือระดับเดียวกัน
เพตรา – ทะเลทรายวาดิ รมั – แคมป์ ทะเลทราย
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิ รมั (Wadi Rum) ทะเลทราย
เวิ้งว้างกว้างใหญ่พ้นื ที่ประมาณ 720 ตารางกิโลเมตรที่ตงั ้ อยู่
ทางตอนใต้ของจอร์แดนแห่งนี้มชี ่อื เรียกอีกอย่างว่า หุบเขาแห่ง
พระจันทร์ (Valley of the Moon) วาดิรมั เคยเป็ นถิน่ ทีอ่ ยู่อาศัย
ของมนุ ษย์มาตัง้ แต่ยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ สังสมวั
่ ฒนธรรมและ
ประวัตศิ าสตร์ของหลายมนุษย์หลายเผ่าพันธุเ์ อาไว้ เห็นได้จาก
ร่องรอยการเขียนสลักและวาดรูปลงบนเนื้อ หิน ที่ พบเห็นได้
หลายแห่งในวาดิรมั นอกจากนี้ยงั เคยเป็ นเส้นทางผ่านของกอง
คาราวานจากหลายประเทศ ได้แก่ ซาอุดอิ าระเบีย จอร์แดน
ซีเรีย และปาเลสไตน์ วาดิรมั เป็ น ทะเลทรายที่โด่งดังจากทีค่ รัง้
หนึ่งเคยเป็ นโลเคชันในการถ่
่
ายทาภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดชื่อก้อง
โลกเรื่อง “Lawrence of Arabia” ที่บอกเล่าถึงชีวติ ของ “ราชา
แห่งทะเลทราย”
รับประทานอาหารกลางวัน ณ แคมป์ กลางทะเลทรายในแบบชาวเบดูอิน
นาท่ านเข้าสู่ ทะเลทรายวาดิ รมั (Wadi Rum) โดยรถจี๊ปซาฟารี เพื่อชมทะเลทราย เปิ ดประสบการณ์ท่ี
ไม่เคยสัมผัสมาก่อน รถทีแ่ ล่นฝ่ าไปบนผืนทรายสีทองนัน้ ทัง้ สนุกและน่ าตื่นเต้น ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่
ดูยงิ่ ใหญ่สมกับเป็ นทะเลทรายในตานาน วาดิรมั บนความสูงประมาณ 1,750 เมตรเหนือระดับน้ าทะเลเรา
จะมองเห็นแต่ภูเขาหินเต็มไปหมด แต่ในขณะเดียวกันเมื่อหลายพันปี ท่ผี ่านมามีหลักฐานว่าทะเลทราย
แห่งนี้เคยเป็ นทะเลมาก่อนเพราะมีการค้นพบฟอสซิลของปลาโบราณรวมทัง้ เศษซากเปลือกหอยตามฐาน
ผนังภูเขาหิน และก็ยงั พบรอยขีดเขียนจารึกอยู่บนผนังหินเหล่านี้ทม่ี มี านานกว่า 3,000 ปี แล้ว นาท่านชม
ภูเขาคาซารี (Khazali Canyon) หนึ่งในแลนด์มาร์กทีพ่ ลาดไม่ได้เลยบนผืนทะเลทรายวาดิรมั แห่งนี้ เป็ น
ภูเขาทีโ่ ดดเด่นด้วยรอยแยก ทีแ่ ม้มคี วามลึกแค่ประมาณ 100 เมตร แต่ดา้ นในนัน้ ล้าค่าด้วยภาพวาดภาพ
แกะสลักมากมายของชาวนาบาเตี้ยน ชาวอิสลาม และชาวอาหรับโบราณให้ได้ชม แม้ภาพวาดจะเสียหาย
ไปมากด้วยการกัดเซาะจากลม ฝน และมนุษย์ แต่กย็ งั คงความน่าสนใจและน่าตื่นตามาก
รับประทานอาหารคา่ ณ แคมป์ กลางทะเลทรายในแบบชาวเบดูอิน

วันที่ห้า
เช้า

เที่ยง

นาท่านเข้าสู่ที่พกั Zawaydh Camp หรือระดับเดียวกัน
ให้ท่านได้สมั ผัสประสบการณ์การนอนแคมป์ กลางทะเลทราย ให้ท่านได้สมั ผัสบรรยากาศดีๆ พร้อมชม
ทัศนียภาพแสนงดงามแห่งผืนทะเลทรายวาดิรมั อย่างเต็มที่
ทะเลทรายวาดิ รมั – ปราสาทโชบัค – อัม มาน – โรงละครโรมัน – ป้ อมปราการแห่ ง อัม มาน –
วิ หารเฮอร์คิวลิ ส – The City Mall
รับประทานอาหารเช้า ณ แคมป์ กลางทะเลทราย
นาท่านสู่ ปราสาทโชบัค (Shoubak Castle) หรืออีกชื่อหนึ่งก็คอื “ปราสาทครูเสด” สารทที่สร้างขึน้ ในปี
1115 และมีความสาคัญในประวัติศาสตร์ด้วยการเป็ นหนึ่งป้ อมปราการสาคัญของกษัตริยบ์ อลด์วนิ ที่ 1
แห่งเยรูซาเล็มที่คอยป้ องกันถนนสายสาคัญที่ยาวจากอียปิ ต์ถงึ ดามัสกัส และได้ทาหน้ าที่ป้องกันรักษา
เส้น ทางได้อ ย่างดีเ ยี่ย มจนมาพ่ า ยให้แก่ กองทัพมุส ลิม ของซาลาดิน ในปี 1189 นัน่ เอง ปั จ จุ บ ันส่ ว นที่
หลงเหลือเหลือของปราสาทโชบัค นัน้ ได้ถูกบูรณะและสร้างขึ้นใหม่ แต่ก็ยงั คงรักษาตัวปราสาทดัง้ เดิม
เอาไว้ให้มากทีส่ ุดให้นกั ท่องเทีย่ วได้ชมกัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ อัมมาน (Amman) เมืองหลวงของจอร์แดน เมืองที่
มีประวัตศิ าสตร์อนั ยิง่ ใหญ่และสังสมมายาวนานกว่
่
า 6,000 ปี
อัมมานเป็ นเมืองหลวงมาตัง้ แต่โบราณที่ตงั ้ อยู่บนหุบเขาซึ่ง
เป็ นทาเลที่ตงั ้ ที่เลือกมาอย่างดีแล้วว่าเป็ นจุดยุทธศาสตร์การ
รบที่ยอดเยีย่ ม มากมายด้วยโบราณสถานที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะ
เป็ น ปราสาท หรือ ป้ อ มปราการเก่ า แก่ และมากพร้อ มด้ว ย
แหล่ ง ท่ อ งเที่ย วอื่น ๆ อีก มาก โรงละครเก่ า ยุค โรมัน วิห าร
สาคัญ ทัง้ หมดนี้เป็ นเสน่ หช์ นั ้ ยอดสาหรับเมืองหลวงนามว่าอัม
มานแห่งนี้ โรงละครโรมัน (Roman Theatre) โรงละครทีใ่ หญ่
ทีส่ ุดในอัมมานและในจอร์แดน สามารถจุผชู้ มได้ถงึ 6,000 คน
และมีอายุความเก่าแก่ถึงกว่า 2,000 ปี ที่ออกแบบได้อย่างดี
เยี่ย ม เพราะนอกจากดีไ ซน์ ข องสถาปั ต ยกรรมโรงละครที่
ยิง่ ใหญ่และน่ าทึ่งแล้ว ตัวโรงละครนัน้ ยังสามารถก้องสะท้อน
เสียงได้อย่างดี ปั จจุบนั ยังใช้เป็ นสถานที่เปิ ดการแสดงเช่นใน
อดีต โดยเฉพาะงานมิวสิก เฟสติวลั ทีจ่ ะมีขน้ึ ให้ได้สนุ กกันทุกปี แล้วนาท่านสู่ ป้ อมปราการแห่ งอัมมาน
(Amman Citdael) ป้ อมปราการอันยิง่ ใหญ่ ที่เป็ นแลนด์มาร์กสาคัญของเมืองอัมมานแห่งนี้ ในอดีตเคย
เป็ นจุดสังเกตการณ์และป้ องกันศัตรู ปั จจุบนั แม้จะกลายเป็ นเพียงแค่ซากปรักหักพัง แต่กย็ งั หลงเหลือให้
เห็นถึงหลักฐานของศิลปวัฒนธรรม และสถาปั ตยกรรมจากหลายยุคหลายสมัย ไม่ว่าจะเป็ น ยุคเหล็ก ยุค
โรมัน จนถึงยุคไบแซนไทน์ ผูค้ นมากมายและนักท่องเทีย่ วจานวนมากยังเดินทางมายังป้ อมปราการแห่งนี้
เพราะทีน่ ่คี อื จุดชมวิวเมืองอัมมานชัน้ เยีย่ ม เพราะป้ อมปราการตัง้ อยูบ่ นพืน้ ทีส่ ูงสุดของจอร์แดนนันเอง
่
นา
ท่านชม วิ หารเฮอร์คิวลิ ส (Temple of Hercules) หนึ่งในวิหารสาคัญในเมืองอัมมาน ทีส่ ร้างขึน้ เพื่ออุทศิ
แด่ เฮอร์ควิ ลิส เทพทีไ่ ด้รบั การยกย่องนับถือว่าเป็ นเทพแห่งพละกาลังมหาศาล วิหารนี้สร้างขึน้ ในระหว่าง

เย็น
วันที่หก
02.05 น.
06.05 น.
09.40 น.
18.55 น.

ปี 161-180 แต่ทเ่ี ห็นเหลือเพียงซากหินซากเสาก็ดว้ ยเพราะถูกแผ่นดินไหวจนเสียหายไปเกือบหมด เหลือ
เพียงเสาโรมันให้ชมเท่าทีเ่ ห็น เข้าไปใกล้ๆ จะเห็นโครงของวิหารทีเ่ หลือจากแผ่นดินไหวและการผุผงั มาก
ว่า 6,000 ปี
อิ สระช้ อปปิ้ ง ณ ห้ าง City Mall ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมืองอัมมาน อัดแน่ นไปด้วยร้านค้า
มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นแบรนด์เนม หรือแบรนด์พน้ื เมืองก็มใี ห้เลือกซือ้ อย่างจุใจ พร้อมด้วยร้านอาหาร และ
คาเฟ่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มที่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดิ นทางสู่สนามบิ น เดิ นทางกลับประเทศไทย
อัมมาน – ดูไบ – สุวรรณภูมิ (กรุงเทพ)
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK906 แวะเปลีย่ นเครือ่ ง (บริการอาหาร
และเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทีย่ วบินที่ EK372
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิ ์ภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************
อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง
พฤษภาคม

13 – 18 พ.ค. 62
20 – 25 พ.ค. 62

มิ ถนุ ายน

6 – 11 มิ.ย. 62
20 – 25 มิ.ย. 62

กันยายน

5 – 10 ก.ย. 62
19 – 24 ก.ย. 62

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 6,000 บาท

ราคา

42,900.-

อัตรานี้ รวม
✓ ค่าธรรมเนียมในการยืน่ ขอวีซ่าจอร์แดน
✓ ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
✗ ค่าภาษีมูล ค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้อ งการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณี กรุป๊ เหมาหรือตัดกรุ๊ป
เท่านัน้ )
✗ ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
✗ ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก
✗ ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถท้องถิน่ ท่านละ 5 USD / คน / วัน
✗ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ต่า 100 บาท / วัน / คน
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
2. ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด

หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี ู้เดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่สี ูญ หาย สูญ เสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี ู้เดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่สี ูญ หาย สูญ เสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด

