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สดุชิคนอน เตน้ทใ์ส Bubble Tent - เต็มอ่ิมเพตรา 2 คืน – นอนเดดซี 1 คืน  

***** จดุเด่นน่าสนใจของรายการท่องเท่ียว*** 

➢ กรุง-อมัมาน (AMMAN) เมืองหลวงท่ีมีประวติัศาสตร์มากกวา่ 6,000 ปี ผสมผสานยคุเก่าและยคุใหม่ อยา่งลงตวั 
➢ เพตรา (PETRA) มหานครศิลาทรายสีชมพูหรือนครสีดอกกุหลาบ 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยแ์ห่งโลกใหม่  
➢ ทะเล เดดซี  ทะเลในฝันของใครหลายคนท่ีคร้ังหน่ึงตอ้งการมาทดลองวา่ “ ลอยตวั ไดจ้ริง หรือ ไม่ ” 
➢ นครกรีก-โรมันเจอราช ฉายา “เมืองพนัเสา” อดีต 1 ใน 10 หวัเมืองเอกอนัยิง่ใหญ่ของอาณาจกัรโรมนั  
➢ ทะเลทรายวาดิรัม ท่ีถูกกล่าวขานวา่สวยงามท่ีสุดของโลกแห่งหน่ึง ดว้ยเมด็ทรายละเอียดสีชมพูกวา้งใหญ่ไพศาล 

*พเิศษ* พกัในเพตรา 2 คืน / พกัโรงแรมเดดซี พกัผ่อนพอกโคลนลอยตัวเต็มที่!! / พกัอมัมาน 1 คืน 
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ก าหนดการเดินทางปี 2019:    
วันทีห่นึ่ง/ 4 ธ.ค                                         สนามบินสุวรรณภูมิ                           -/-/- 
22.00 น.    พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 เคาเตอร์ P 

   สายการบินเอทิฮดั เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ รอท าการเช็คอินกรุณาสังเกตุป้าย DELIGHT JORDAN  

 

วันทีส่อง/ 5 ธ.ค                                         อาบูดาบี - เพตรา                           -/-/เย็น 
01.55 น.      ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี  EY407 BKKAUH 01.55-05.55 เชิญเพลิดเพลินกบัจอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ 
05.55 น.    ถึงสนามบินนานาชาติเมืองอาบูดาบีเปล่ียนเคร่ืองบินไปอมัมานประเทศจอร์แดน 
10.35 น.      ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี  EY513 AUHAMM 10.35-12.05   
12.05 น. ถึงสนามบินอมัมานผา่น ต.ม รับกรเป๋าเรียบร้อยแลว้ 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเพตรา เดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง น าท่านชม ลติเต้อร์เพตรา Little Petra เป็น

โบราณสถานท่ีตั้งอยูท่างตอนเหนือของเพตราและ เมือง Wadi Musa เป็นการแกะสลกัเขาหินทรายให้เป็นอาคาร
โดยชนเผา่เนบาเทียน โดยมีความเช่ือกนัวา่สถานท่ีแห่งน้ีเป็นเหมือนโรงแรม ในอดีต จากนั้นเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารในโรงแรม (บุฟเฟย)์ 
 น าท่านเขา้พกัโรงแรมระดบัหา้ดาวมาตรฐานทอ้งถ่ิน  ณ เมืองเพตรา PETRA BUBBLE LUXOTEL  

Optional คืนน้ี มี PETRA BY NIGHT ท่านใดสนในติดต่อซ้ือตัว๋และรถรับส่งกบัไกดท์อ้งถ่ินหรือหวัหนา้ทวัร์ได ้
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วันทีส่าม/ 6 ธ.ค                                           เพตรา  เช้า/กลางวัน/เย็น 
 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม – เชค็เอา้ท ์
 น าท่านชมเมืองเพตรา (ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 ส่ิง

มหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านท่ัวโลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07) 
ในปี ค.ศ. 1812 นกัส ารวจเส้นทางชาวสวิส นายโจฮนัน์ ลุดวิก เบิร์กฮาดท ์ ไดค้น้พบนครศิลาแห่งน้ี ใน 
วนอุทยานมีมา้ 800 เมตรไวบ้ริการ ผูท่ี้สนใจสามารถนัง่มา้ได ้โดยจ่ายค่านัง่มา้หรือค่าทิปคนจูงมา้ 5 USD /ท่าน/
เท่ียว ขี่ลา 15-20 USD/ท่าน, ขี่อูฐ 10 USD ราคาแลว้แต่ความสามารถในการต่อรอง ส าหรับรถมา้เหมาไปกบั 45 
JD นั่งได2้ท่านต่อรองไม่ได ้ ชมทศันียภาพรอบขา้งท่ีเป็นภูเขาทั้งสองฝ่ังน าท่านเดินเทา้เขา้สู่ถนนเขา้เมือง  SIQ 
เส้นทางมหัศจรรยก์วา่ 1.5 กิโลเมตร ท่ีเกิดจากการแยกตวัของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน ้ าเม่ือหลายลา้นปีก่อน 
สุดปลายทางของช่องเขาพบกบัความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ เดินชมสุสานต่างๆ ของชาวนา
บาเทียน, สุสานกษตัริย ์ฯลฯ ชมโรงละครโรมันแกะสลกัจากภูเขาโดยมีแนวราบท่ีนั่งเท่ากนั สันนิษฐานเดิมที
สร้างโดยชาวนาบาเทียน ต่อมาในสมยัโรมนัไดต้่อเติมและสร้างเพิ่มเติมมีท่ีนัง่ 32 แถว จุผูช้มได3้,000 คน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน BASIN (BUFFET) 
บ่าย อิสระเก็บภาพแห่งความประทบัโดยรอบเพตรา หรือเดินขา้งเขาเพื่อไปทา้ยเมืองเพตรา โดยเกินขึ้นบนัใดหิน 

ประมาณ 800 ขึ้น  สู่ MONASTERY PETRA อารามหรือท่ีประชุมลบัของกษตัร์ยหรือผูน้ าเมืองในสมยัก่อน  
ค ่า  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารในโรงแรม (บุฟเฟย)์ 
                      น าท่านเขา้พกั โรงแรมระดบั 4 ดาวมาตราฐานทอ้งถ่ิน ณ เมือง เพตรา  
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วันทีส่ี่/  7 ธ.ค                     เพตรา -  ทะเลทรายวาดรัิม   – เดดซี เช้า/กลางวัน/เย็น 
เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม – และเช็คเอา้ท ์ 
 น าท่านเดินทางสู่วาดิรัม เดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง ชม ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ทะเลทรายแห่งน้ีใน

อดีตเป็นเส้นทางคาราวานจากประเทศ ซาอฯุ เดินทางไปยงัประเทศซีเรียและปาเสลไตน์ ในศึกสงครามอาหรับรี
โวลทร์ะหวา่งปี ค.ศ. 1916-1918 ทะเลทราย แห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นฐานบญัชาการในการรบของนายทหารชาว
องักฤษ ทีอี ลอวเ์รนซ์ และเจา้ชายไฟซาล ผูน้ าแห่งชาวอาหรับร่วมรบกนัขบัไล่พวกออตโตมนัท่ีเขา้มารุกราน
เพื่อครอบครองดินแดน และต่อมาเป็นสถานท่ีจริงในการถ่ายท าภาพยนตฮ์อลลีวูดอนัยิ่งใหญ่ในอดีตเร่ือง 
“LAWRENCE OF ARABIA” น าท่านนัง่รถกระบะเปิดหลงัคารับบรรยากาศทอ้งทะเลทรายวาดิรัมท่ีถูกกล่าว
ขานวา่สวยงามท่ีสุดของโลกแห่งหน่ีง ดว้ยเมด็ทรายละเอียดสีส้มอมแดงอนัเงียบสงบท่ีกวา้งใหญ่ไพศาล  

 (กรุณาทิป 1 USD แก่คนขบัรถ) 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน แคม้ป์กลางทะเลทราย 
บ่าย เม่ือไดเ้วลาอนัควรน าท่านเดินทางสู่ เดดซี ทะเลเดดซี (ใชเ้วลาประมาณ 4 ช.ม) ทะเลเดดซี เป็นจุดท่ีต ่าท่ีสุดใน

โลก มีความต ่ากวา่ระดบัน ้าทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเคม็ท่ีสุดในโลกมากกวา่ 20% ของน ้าทะเลทัว่ไป ท า
ใหไ้ม่มีส่ิงมีชีวิตใดเลยอาศยัอยูไ่ดใ้นทอ้งทะเลแห่งน้ี อีกทั้งเดดซีเป็นจุดต ่า  ท่ีสุดใน โลกจึงท าใหบ้ริเวณน้ีมีอ็อก
ซิเจนและอากาศสดช่ืนถึงเมืองเดดซี น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ซ่ึงโรงแรมท่ีพกัมีหาดส่วนตวัสามารถเดินลงหาดได ้ให้
ท่านไดเ้ขา้ห้องพกั เปล่ียนเส้ือผา้เพื่อลงเล่นน ้าเดดซี ใชเ้วลาตามอธัยาศยั และสามารถลงอีกรอบตอนเชา้ได ้เพื่อ
สุขภาพผิวอุดมดว้ยแร่ธาตุ หรือจะอิสระวา่ยน ้าในสระวา่ยน ้าของโรงแรม 

ค ่า           รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารในโรงแรมท่ีพกั บุฟเฟย ์
              อิสระพกัผอ่นโรงแรมในเมืองเดดซี  GRAND EAST DEAD SEA  HOTELหรือเทียบเท่า    
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วันทีห้่า/  8 ธ.ค                     เดดซี -  เจอราช   – อมัมาน เช้า/กลางวัน/เย็น 
เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม – และเช็คเอา้ท ์ 
       อิสระลอยตวัในเดดซี – เช็คเอา้ทก่์อนเท่ียง 
เท่ียง  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารในโรงแรม  
บ่าย ชม นครเจอราช (JERASH) หรือ “เมืองพันเสา” เป็นอดีต 1 ใน 10 หัว เมืองเอกตะวนัออกอนัยิ่งใหญ่ของอาณาจกัร

โรมัน สันนิษฐานว่าเมืองน้ีน่าจะถูกสร้างในราว 100 – 200 ปีก่อนคริสตกาล นครแห่งน้ีได้ถูกท าลายโดย
แผ่นดินไหวคร้ังใหญ่ และถูกทรายฝังกลบจนสูญหายไปเป็นนับพันปี ชม ซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน และ 
สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม น าท่านเดินเขา้ประตูทางทิศใต้ ชม โอวัลพลาซ่า สถานท่ีชุมนุม พบปะ สังสรรค์ของ
ชาวเมือง, วิหารเทพซีอุส ฯลฯ โรงละครทางทิศใต้ (สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผูช้มไดถึ้ง 3,000 คน) ชม วิหาร
เทพีอาร์เทมิส เป็นเทพีประจ าเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานท่ีส าหรับท าพิธี
บวงสรวง และบูชายญัต่อเทพีองค์น้ี น าท่านเดินเขา้สู่ ถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลกัเขา้เมือง 
จากนั้นน าท่านกลบัสู่เมืองอมัมาน 

ค ่า                รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารในโรงแรมท่ีพกั บุฟเฟย ์

              อิสระพกัผอ่นโรงแรมในเมืองอมัมาน  GERASA  HOTELหรือเทียบเท่า    
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วันทีห่ก/ 9 ธ.ค                      เพตรา -  ทะเลทรายวาดิรัม   – เดดซี เช้า/กลางวัน/เย็น 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม – และเช็คเอา้ท ์
 น าท่านชมเมืองหลวงอมัมาน ตั้งอยู่บนภูเขาทั้ง 7 ลูก และมีประวติัศาสตร์เก่าแก่ยาวนานกว่า 6,000 ปี ขึ้นชม  

ป้อมปราการ แห่งกรุงอัมมาน (CITDAEL) ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบา้น การเมืองต่างๆรอบเมือง เชิญ
อิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของเมืองแห่งน้ี โดยมีฉากหลงัเป็น โรงละครโรมัน ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศจอร์แดน จุผูช้มได ้6,000 คน และตึกรามบา้นช่องท่ีตั้งอยู่บนภูเขาสูง อนัแปลกตายิ่งนัก ชม วิหารเฮอร์
คิวลสิ ท่ีสันนิษฐานวา่น่าจะถูกสร้างขึ้นระหวา่งปี ค.ศ. 161–180 ในสมยัโรมนั พระราชวังเก่าอุมเมยาด สร้างขึ้น
ในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผูน้ าชาวมุสลิมของราชวงศ์ ในสมยัมุสลิมไดเ้ขา้มาปกครองประเทศจอร์แดน ซ่ึง
ภายในประกอบห้องท างาน, ห้องรับแขก ฯลฯ ให้ท่านใช้เวลาอิสระในการชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมือง ของท่ีระลึก 
หา้งสรรพสินคา้ City Mall และซุปเปอร์มาร์เกต คาร์ฟู เม่ือไดเ้วลาอนัควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

14.05 น.  เหินฟ้าสู่กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบินอิทิฮาด เท่ียวบินท่ี EY514 14.05-18.45 
18.45 น. ถึงสนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง 
21.45 น.  เหินฟ้าสู่กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบินอิทิฮาด เท่ียวบินท่ี EY402 21.45-06.45 

 

วันทีเ่จ็ด/  10 ธ.ค                     สนามบินสุวรรณภูมิ  
06.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

**หมายเหตุ** รูปภาพใชป้ระกอบในการบรรยายโปรแกรมเท่านั้น โปรแกรมสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามสถานการณ์จริง 

ก าหนดเดนิทาง 62 (คณะ20ท่านขึน้ไป)   ระดับที่พกั พกัคู่ (บาท/ท่าน) พกัเดี่ยวเพิม่ (บาท) 

4-10 ธ.ค  4 ดาว 59,900 8,000  
*หมายเหตุ* - ราคาแพค็เกจทวัร์น้ีไม่มีแจกกระเป๋าเดินทาง หรือของสมนาคุณ 
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อตัรานีร้วม 
☺ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั โดยสายการบินอิทิฮาด  ชั้นประหยดั   
☺ ค่าภาษีสนามบินทุกสนามบิน ทั้งในกรุงเทพ  และภาษีสนามบินท่ีอมัมาน-กทม 
☺ โรงแรมท่ีพกั ตามท่ีระบุรายการหรือเทียบเท่า 
☺ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
☺ รถส าหรับน าเท่ียวตามรายการ 
☺ บริการไกดจ์ากประเทศจอร์แดน ภาษาองักฤษ และหวัหนา้ทวัร์ไทยดูแลคณะตลอดทริป 
☺ ค่าประกนัอุบติัเหตุแบบหมู่คณะ 
 ☺ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ และค่าน ้าระหวา่งม้ืออาหารทุกม้ือ และน ้าด่ืมระหวา่งวนัท่านละ2ขวด/วนั/คน 
☺ ค่าวีซ่าจอร์แดนแบบหมู่คณะ (ใชเ้พียงส าเนาหนงัสือเดินทางหนา้แรก ไม่เก็บเล่มจริง) 

    
อตัรานีไ้ม่รวม  
  ค่าใชจ่้ายส่วนตวั 
  ค่ายานพาหนะท่องเท่ียวนอกเหนือจากรายการ(กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการชมสถานท่ีท่องเท่ียวอิสระหรือรายการเสริม)  
  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ อาทิเช่น น ้าส้ม เบียร์ วิสก้ี น ้าอดัลม ฯลฯ 
  ค่าใชจ่้ายนอกเหนือระบุในโปรแกรม  
  ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ ขั้นต ่า 5$/ท่าน x 5 วนั = 25 USD ทิปหวัหนา้ทวัร์ไทยตามความพอใจ (วนัละ3$/ขั้นต ่า) 
 ค่ายกกระเป๋า, สนามบิน/โรงแรมฯ / ค่าปรับ ส าหรับน ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินก าหนดไว ้
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่ง 
1. กรุณายืนยนัจอง เพื่อท าการจองตัว๋ พร้อมช าระงวดแรก 10,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอ
วีซ่าตามท่ีก าหนด ***(กรณีเป็นชาวต่างชาติ อาจจะตอ้งใชเ้วลานานกวา่ปกติ ประมาณ 1 เดือน) 

2. ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนยื่นวีซ่าและการออกตั๋ว 35 วนั ก่อนการเดินทาง เน่ืองจากจะต้องใช้ในการออกตั๋ว
เคร่ืองบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยนืยนัการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต 

3. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า,   
ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีเกิดขึ้นตามความเป็นจริง 

4. การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 35 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินมดัจ า งวดแรก 
5. กรณียกเลิกหลงัยนืวีซ่าและออกตัว๋ 30  วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 70 % ของค่าทวัร์ 
6.กรณียกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดินทางไม่เกิน 25 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินเตม็จ านวน100% 
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หมายเหตุ 
1. หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ราคาจะปรับเปล่ียนตามผูเ้ดินทางจริง 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ข
ไดแ้ละจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์
และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
4. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษทัฯ  ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตฯเพื่อให้อยู่ใน
ดุลพินิจของสถานฑูตฯ เร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของ
บริษทัฯ เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรง ทาง
บริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า  
5. หากสายการบินมีการยกเลิกเท่ียวบินหรือหากมีเหตุการณ์ประการใดท่ีเกิดขึ้นจากสายการบินทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์หนา้งานท่ีเกิดขึ้นจริง 
 

สอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่

โทร. 02-6507667, 02-650-7593-4 

หรอื 085-0466664  
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