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เท่ียวครบจัดเต็ม-ท่ีพกัดี-นอนเพตรา-นอนเดดซี-ไม่เดินทางยอ้นไปมา  

***** 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 
➢ ประสาทเครัค ของนกัรบครูเสด ใชใ้นการต่อสู้ในสงครามครูเสดกบักองทพัมุสลิม 
➢ ทะเลแดง ส่ิงมหศัจรรยท์างธรรมชาติ น ้าทะเลท่ีใสท่ีสุด ชมแนวประการังเรือทอ้งกระจก 
*พเิศษ* นอนนับดาวกลางทะเลทราย / พกัในเพตรา / พกัโรงแรมเดดซี พกัผ่อนพอกโคลนลอยตัวเต็มที่!! 

 
วนัทีห่นึง่/10 เม.ย              สนามบนิสวุรรณภมู ิ -/-/- 

     21.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ โรยลั จอรแ์ดนเนยีล 
ช ัน้ 4  แถว ประต ู 7 แถว Q 01-02 เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 
กรณุาสงัเกตป้าย JORDAN IN DREAM 

 

JORDAN IN DREAM 7 DAYS 
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วนัทีส่อง/11 เม.ย     อมัมาน  –  เจอราช – ทะเลทรายวาดริมั เชา้/กลางวนั/เย็น 

00.25 น.  เหินฟ้าสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยสายการบินโรยัลจอร์แดนเนียล  

เทีย่วบนิที ่RJ 181 00.25-05.35 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  8.45 ชัว่โมง)  

05.35 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ  QUEEN ALIA ณ  กรุงอัมมาน ประเทศ

จอรแ์ดน หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระ 

 (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม AMMAN AIRPORT HOTEL  

 น าท่านเดนิทางสู่ นครเจอราช (JERASH) หรอื “เมอืงพนัเสา” เป็นอดีต 1 ใน 10 

หัว เมืองเอกตะวันออกอันยิง่ใหญ่ของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่าเมอืงนี้น่าจะถูก

สรา้งในราว 100 – 200 ปีกอ่นครสิตกาล นครแหง่นี้ไดถู้กท าลายโดยแผ่นดนิไหวครัง้

ใหญ่ และถูกทรายฝังกลบจนสญูหายไปเป็นนับพันปี ชม ซุม้ประตูกษตัรยิเ์ฮเดรยีน 

และ สนามแขง่มา้ฮปิโปโดรม น าท่านเดนิเขา้ประตูทางทศิใต ้ชม โอวลัพลาซ่า 

สถานทีช่มุนุม พบปะ สงัสรรคข์องชาวเมอืง, วหิารเทพซอีสุ ฯลฯ โรงละครทางทศิ

ใต ้(สรา้งในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผูช้มไดถ้งึ 3,000 คน) ชม วหิารเทพอีารเ์ทมสิ 

เป็นเทพีประจ าเมืองเจอราช สรา้งในราวปี ค.ศ. 150 สรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นสถานที่

ส าหรับท าพธิบีวงสรวง และบชูายัญตอ่เทพอีงคน์ี้ น าท่านเดนิเขา้สู ่ถนนคารโ์ด หรอื 

ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักเขา้เมอืง 

เทีย่ง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูท่ะเลทรายวาดริัม (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

 ชมววิทะเลทรายวาดรัิมสชีมพยูามเย็น น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ักและพักผอ่นตามอัธยาศัย  

ค า่  รับประทานอาหาร ในแคม้ป์กลางทะเลทราย 

             พักเตน้ทโ์ดมกลางทะเลทราย SUN CITY CAMP MARTIAN TENT หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีส่าม/12 เม.ย    ทะเลทรายวาดริมั  – เรอืทอ้งกระจก -  เมอืงอคาบา เชา้/กลางวนั/เย็น 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม – และเช็คเอา้ท ์ 
 น าทา่นชม ทะเลทรายวาดริมั (WADI RUM) ทะเลทรายแหง่นี้ในอดตีเป็น

เสน้ทางคาราวานจากประเทศ ซาอฯุ เดนิทางไปยงัประเทศซเีรยีและปาเสลไตน ์ใน
ศกึสงครามอาหรับรโีวลทร์ะหวา่งปี ค.ศ. 1916-1918 ทะเลทราย แหง่นี้ไดถ้กูใชเ้ป็น
ฐานบัญชาการในการรบของนายทหารชาวองักฤษ ทอี ีลอวเ์รนซ ์และเจา้ชาย 

 ไฟซาล ผูน้ าแหง่ชาวอาหรับรว่มรบกนัขับไลพ่วกออตโตมันทีเ่ขา้มารุกรานเพือ่
ครอบครองดนิแดน และตอ่มาเป็นสถานทีจ่รงิในการถา่ยท าภาพยนตฮ์อลลวีดูอนั
ยิง่ใหญใ่นอดตีเรือ่ง “LAWRENCE OF ARABIA”  

 น าทา่นน่ังรถกระบะเปิดหลังคารบับรรยากาศทอ้งทะเลทรายวาดริมัทีถ่กูกลา่วขานวา่
สวยงามทีส่ดุของโลกแหง่หนี่ง ดว้ยเม็ดทรายละเอยีดสสีม้อมแดงอันเงยีบสงบที่
กวา้งใหญไ่พศาล (เป็นธรรมเนยีมปฏบิัตใินการใหท้ปิทา่นละ 1 USD แกค่นขบัรถ) 

เทีย่ง  รับประทานอาหารอาหารทอ้งถิน่ 
 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงอคาบา (Aqaba) เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง เมอืงท่า

และเมอืงทอ่งเทีย่วตากอากาศทีส่ าคัญของประ เทศจอรแ์ดน เป็นเมอืงแหง่เดยีวของ
ประเทศจอร์แดนที่ถูกประกาศใหเ้ป็นเมืองปลอดภาษี น าท่านลงเรอืทอ้งกระจก 
(GLASS BOAT) แล่นในทะเลแดง ทะเลที่มีน่านน ้าครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ 
ประเทศจอรแ์ดน, อสิราเอล, อยิปิต ์และ ซาอุดอิาระเบยี ชมความใสของน ้าทะเล, 
ปะการัง, ปลาทะเลหลากชนดิ ฯลฯ  

ค า่  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารในโรงแรม (บฟุเฟย)์ 
 พักโรงแรมสีด่าวมาตรฐานทอ้งถิน่  ณ เมอืงอคาบา MARINA AQABA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี/่13 เม.ย                                         เพตรา เชา้/กลางวนั/เย็น 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม – และเช็คเอา้ท ์
     น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงเพตรา (เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
 น าท่านชมเมอืงเพตรา (ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนส

โกปี้ ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องแห่งโลกใหม่ จากการตดัสนิ
โดยการโหวตจากบุคคลนบัลา้นท ัว่โลกในวนัมหศัจรรย ์07/ 07/ 07) ในปี 
ค.ศ. 1812 นักส ารวจเสน้ทางชาวสวสิ นายโจฮันน ์ลดุวกิ เบริก์ฮาดท ์ ไดค้น้พบนคร
ศลิาแหง่นี้ ในอทุยานมมีา้ 800 เมตรไวบ้รกิาร ผูท้ีส่นใจสามารถน่ังมา้ได ้โดยจา่ยคา่
น่ังมา้หรอืคา่ทปิคนจงูมา้ 5 USD /ทา่น/เทีย่ว ขีล่า 15-20 USD/ท่าน, ขีอ่ฐู 10 USD 
ราคาแลว้แตค่วามสามารถในการตอ่รอง ส าหรับรถมา้เหมาไปกับ 45 JD น่ังได2้ท่าน
ตอ่รองไม่ได ้ ชมทัศนียภาพรอบขา้งทีเ่ป็นภูเขาทัง้สองฝ่ังน าท่านเดนิเทา้เขา้สูถ่นน
เขา้เมอืง  SIQ เสน้ทางมหัศจรรยก์ว่า 1.5 กโิลเมตร ทีเ่กดิจากการแยกตัวของเปลอืก
โลกและการซัดเซาะของน ้าเมือ่หลายลา้นปีกอ่น สดุปลายทางของชอ่งเขาพบกับความ
สวยงามของ มหาวหิารศกัดิส์ทิธิ ์เอล-คาซเนท ์เดนิชมสุสานต่างๆ ของชาวนาบา
เทยีน, สสุานกษัตรยิ ์ฯลฯ ชมโรงละครโรมนัแกะสลักจากภูเขาโดยมแีนวราบทีน่ั่ง
เท่ากัน สันนษิฐานเดมิทสีรา้งโดยชาวนาบาเทยีน ต่อมาในสมัยโรมันไดต้่อเตมิและ
สรา้งเพิม่เตมิมทีีน่ั่ง 32 แถว จผุูช้มได3้,000 คน 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ BASIN (BUFFET) 
บา่ย อสิระเก็บภาพแห่งความประทับโดยรอบเพตรา หรอืเดนิขา้งเขาเพื่อไปทา้ยเมอืงเพ

ตรา โดยเกนิขึน้บันใดหนิ ประมาณ 800 ขึน้  สู ่MONASTERY PETRA อารามหรอืที่
ประชมุลับของกษัตรย์หรอืผูน้ าเมอืงในสมัยกอ่น 

ค า่  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารในโรงแรม (บฟุเฟย)์ 
 พักโรงแรมสีด่าวมาตรฐานทอ้งถิน่  ณ เมอืงเพตรา PETRA BOUTIQUE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

Optional ซือ้เพิม่ คนืน้ีม ีPetra by Night สนใจกรณุาสอบถามกบัไกดห์รอืหัวหนา้ทัวร ์
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วนัทีห่า้/14 เม.ย                   ปราสาทเครคั - เดดซ ี เชา้/กลางวนั/เย็น 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม – และเช็คเอา้ท ์ 

 น าท่านสูเ่มอืงเครัคซึง่ตัง้อยูบ่นทีร่าบสงูขนาดใหญ่ ชมทวิทัศนอ์ันงดงามของหบุเขา
ทัง้สองขา้งทางจนไดฉ้ายาเป็น “แกรนดแ์คนยอนแหง่จอรแ์ดน” ชม ปราสาทเครคั
แหง่ครูเสด (KERAK) สรา้งในปี ค.ศ. 1142 ในอดตีเป็นเมอืงศูนยก์ลางขนาดใหญ่
ของนักรบครเูสด และสรา้งเพือ่ควบคมุเสน้ทางทัง้ทางเหนือและใตแ้ละใชใ้นการตอ่สู ้

ในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลมิจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1187 ไดถู้กเขา้ท าลายโดย
นักรบมสุลมิ ซาลาดนิ   

เทีย่ง       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย เมือ่ไดเ้วลาอนัควรน าทา่นเดนิทางสู ่เดดซ ีทะเลเดดซ ี(ใชเ้วลาประมาณ 2 ช.ม) 

ทะเลเดดซ ีเป็นจดุทีต่ า่ทีส่ดุในโลก มคีวามต า่กวา่ระดับน ้าทะเลถงึ 400 เมตร และ มี

ความเค็มทีส่ดุในโลกมากกวา่ 20% ของน ้าทะเลทั่วไป ท าใหไ้มม่สี ิง่มชีวีติใดเลย

อาศยัอยูไ่ดใ้นทอ้งทะเลแหง่นี ้อกีทัง้เดดซเีป็นจดุต า่  ทีส่ดุใน โลกจงึท าใหบ้รเิวณนี้

มอี็อกซเิจนและอากาศสดชืน่ถงึเมอืงเดดซ ี 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก ซึง่โรงแรมทีพ่ักมหีาดสว่นตัวสามารถเดนิลงหาดไดเ้ลยหรอืจะใช ้

บรกิารรถรับ-สง่ ของโรงแรม ใหท้า่นไดเ้ขา้หอ้งพกั เปลีย่นเสือ้ผา้เพือ่ลงเลน่น ้า

เดดซ ีใชเ้วลาตามอัธยาศยั และสามารถลงอกีรอบตอนเชา้ได ้เพือ่สขุภาพผวิอดุม

ดว้ยแรธ่าต ุหรอืจะอสิระวา่ยน ้าในสระวา่ยน ้าของโรงแรม 

ค า่          รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารในโรงแรมทีพ่ัก บฟุเฟย ์

             พักโรงแรมสีด่าวมาตรฐานทอ้งถิน่  ณ เมอืงเดดซ ีDEAD SEA SPA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่ก/15 เม.ย     เมาท ์เนโน - มาดาบา -ป้อมปราการ แหง่กรงุอมัมาน  เชา้/กลางวนั/เย็น 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม – และเช็คเอา้ท ์
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมาท ์เนโบ ดนิแดนศักดิส์ทิธิท์ีต่ัง้อยูบ่นเขาซึง่เชือ่กนัวา่น่าจะเป็น

บรเิวณที่เสียชีวติและฝังศพของโมเสส ชมพพิธิภณัฑข์นาดย่อม ภายในเก็บ

สิง่ของต่างๆที่ขุดพบภายในบรเิวณนี้ ชมอนุสรณ์ไมเ้ทา้ศกัดิส์ทิธแ์ห่งโมเสส 

ลักษณะเป็นไมเ้ทา้ในรปูแบบไมก้างเขน โดยอทุศิเป็นสญัลักษณข์องโมเสส และพระ

เยซ ู  ชมและถา่ยรปูจดุชมววิ  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง มาดาบา หรอืเมอืงแหง่โมเสด  

เขา้ชม โบสถก์รกี-ออโธดอกซแ์หง่เซนตจ์อรจ์ สรา้งขึน้ชว่งระหวา่งศตวรรษที ่6 

ในยุคของไบแซนไทน์ ชม ภาพแผนทีด่นิแดนศกัดสิทิธิแ์หง่เยรูซาเลม ทีอ่ยู่บน

พื้นโบสถ์แห่งนี้ และถูกตกแต่งโดยโมเสดสี ประมาณ 2.3 ลา้นชิน้แสดงถงึพื้นที่

ดนิแดนศักดิส์ทิธิต์า่งๆ เชน่ เยรซูาเลม, จอรแ์ดน, ทะเลเดดซ,ี อยีปิต ์ฯลฯ 

เทีย่ง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
บา่ย จากนัน้น าท่านกลับสูเ่มอืงอัมมาน น าท่านชมเมอืงหลวงอัมมาน ตัง้อยู่บนภูเขาทัง้ 7 

ลกู และมปีระวัตศิาสตรเ์กา่แกย่าวนานกวา่ 6,000 ปี ขึน้ชม  ป้อมปราการ แหง่กรุง
อมัมาน (CITDAEL) ถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็นจุดสังเกตเหตบุา้น การเมอืงตา่งๆรอบเมอืง 
เชญิอสิระถ่ายรูปตรงจุดชมววิที่สวยที่สุดของเมืองแห่งนี้ โดยมีฉากหลังเป็น โรง
ละครโรมนั ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศจอรแ์ดน จุผูช้มได ้6,000 คน และตกึราม
บา้นชอ่งทีต่ัง้อยูบ่นภเูขาสงู อันแปลกตายิง่นัก ชม วหิารเฮอรค์วิลสิ ทีส่นันษิฐานวา่
น่าจะถูกสรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 161–180 ในสมัยโรมัน พระราชวงัเกา่อุมเมยาด 
สรา้งขึน้ในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผูน้ าชาวมสุลมิของราชวงศ ์ในสมัยมสุลมิไดเ้ขา้
มาปกครองประเทศจอรแ์ดน ซึง่ภายในประกอบหอ้งท างาน, หอ้งรับแขก ฯลฯ ให ้
ทา่นใชเ้วลาอสิระในการชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
21.00 น. จากนัน้น าทา่นสู ่สนามบนิเพือ่เดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย 
หมายเหต ุโปรแกรมสามารถปรับเปลีย่นไดใ้หเ้หมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ รูปภาพใชใ้นการอธบิาย
โปรแกรมเทา่นัน้ 
โปรแกรมเบือ้งตน้เป็นเพยีงการน าเสนอ เมือ่กรุ๊ปคอนเฟรมิเ์ดนิทางจะมโีปรแกรมยนืยันใหก้อ่นเดนิทาง  2 สปัดาห ์
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วนัทีเ่จ็ด/16 เม.ย                            สนามบนิสวุรรณภมู ิ -/-/- 

02.55 น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย ดว้ยสายการบนิ โรยัลจอรแ์ดนเนียล  
 เทีย่วบนิที ่RJ 182 02.55-15.15 
15.15 น. เดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิดว้ยความสวสิดภิาพและความประทับใจ  
 

****************************************** 
 

วนัเดนิทาง 2563 (คณะ20ทา่นขึน้ไป) ระดบัทีพ่กั พกัคู ่ พกัเดีย่วเพิม่ 

10-16 เมษายน  4 ดาว 69,900 9,500 
 

อตัรานีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ โดยสายการบนิ RJ โรยัลจอรแ์ดนเนียน ชัน้ประหยัด  
2. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง  
3. คา่หอ้งพักในโรงแรมระดับ 4  ดาว ตามทีร่ะบใุนรายการ หรอื เทยีบเทา่ รวมท ัง้สิน้ 4 คนื  
4. คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการพรอ้มน ้าดืม่ระหวา่งมือ้ และระหวา่งวัน 2 ขวด ตอ่วัน 
5. คา่บัตรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ 
6. ไกดท์อ้งถิน่ประเทศจอรแ์ดนภาษาอังกฤษ และหัวหนา้ทัวรไ์ทยในกรณีผูเ้ดนิทาง 20 ทา่นขึน้ไป 
7. คา่วซีา่แบบหมูค่ณะประเทศจอรแ์ดน (ใชเ้พยีงส าเนาพาสปอรห์นา้แรก ไมเ่ก็บเลม่พาสปอรต์) 
8. คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางแบบหมูค่ณะคุม้ครองตามกรรมธรรม ์รายละเอยีดหนา้ 8 

อตัรานีไ้มร่วม 
1. คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง 
2. ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ฯลฯ 
3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ ทีไ่มไ่ดร้ะบ ุ
4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ 
5. คา่ทปิขีม่า้, คา่ขีล่า, ขีอ่ฐู, รถมา้ ฯลฯ , คา่ทปิรถมา้ทีเ่มอืงเพตรา ฯลฯ 
6. คา่ทปิไกด ์3USD/ ทา่น/วนั และพนักงานขับรถโดยเฉลีย่ 2USD/ทา่น/ วนั คอื ทัง้ทรปิจ านวน 5 

USDX5 วัน =25 USD ส าหรับหัวหนา้ทัวรไ์ทยทปิตามความพอใจ (วันละ3USDขึน้ต ่า) X 7 วัน 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
1. ยนืยันการจองพรอ้มมัดจ า ทา่นละ 20,000 บาท เพือ่จองและออกต๋ัวเครือ่งบนิ และโรงแรม 
พรอ้มสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง อายไูม่ต า่กว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง มหีนา้ว่าง 3 หนา้ 
2. สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการออกเดนิทาง 45 วัน กอ่นเดนิทาง  
***หลังจากจองและออกตั๋วแลว้หากยกเลกิตอ้งด าเนนิการคนืเงนิตามเงือ่นไขของสายการบนิ / หักเงนิคนืตามคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ*** 

 
หมายเหต ุ
1.ในกรณีทีไ่มค่รบ 15 ทา่น จะไมม่หีัวหนา้ทัวรเ์ดนิทางดว้ย หรอืปรับราคาขึน้ตามผูเ้ดนิทางจรงิ 
2.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆในกรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
หัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  
3.เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
4.ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทัง้น้ีทางบรษัิทฯ จะยดึถือผลประโยชน ์
ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ  
5. หากสายการบนิมกีารยกเลกิเทีย่วบนิหรอืหากมเีหตุการณ์ประการใดทีเ่กดิขึน้จากสายการบนิทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์เพือ่ใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์หนา้งานทีเ่กดิขึน้จรงิ 
6. หากสายการบนิมกีารยกเลกิเทีย่วบนิ, เทีย่วบนิล่าชา้ หรอืหากมเีหตุการณ์ประการใดทีเ่กดิขึน้จากสายการบนิ 

ซึง่ท าใหเ้กดิผลกระทบกับทา่นผูม้บีนิเทีย่วภายในประเทศ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 
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ขอ้มลูเกีย่วกบัประเทศจอรแ์ดน 

จอรแ์ดน (Jordan) หรอื ราชอาณาจักรฮัชไมตจ์อรแ์ดน (Hashemite Kingdom of Jordan)  
ทีต่ ัง้ จอรแ์ดนเป็นประเทศในตะวันออกกลาง 
        ทศิเหนือ มพีรมแดนตดิกบัประเทศซเีรยีทาง  
        ทศิตะวันออกเฉียงเหนือ ตดิตอ่กบัอริักทาง  
        ทศิตะวันออก ตดิตอ่กบัซาอดุอีาระเบยีทาง 
        ทศิใต ้ตดิตอ่กบัอสิราเอลและดนิแดนทีอ่สิราเอลครอบครองทางทศิตะวันตก 
จอรแ์ดนเป็นประเทศทีเ่กอืบไมม่ทีางออกสูท่ะเล มชีายฝ่ังทะเลเดดซรีว่มกบัอสิราเอลและดนิแดนที่
อสิราเอลครอบครอง มชีายฝ่ังอา่วอะกอบารว่มกบัอสิราเอล ซาอดุอีาระเบยี และอยีปิต ์
เมอืงหลวง กรงุอัมมาน (Amman) 
ประชากร จ านวนประชากร ประมาณ 5,759,732 (ก.พ. 2549) เชือ้ชาต ิอาหรับรอ้ยละ 98  
ศาสนา อสิลาม นกิายซนุนี (Sunni) รอ้ยละ 92 นกิายชอีะห ์(Shi’a) รอ้ยละ 2 และครสิเตยีน รอ้ยละ 6 
พืน้ที ่    89,206 ตารางกโิลเมตร (ไทยมขีนาดใหญก่วา่ 5.7 เทา่)  
ประชากร   ประมาณ 7 ลา้นคน (2556) ครึง่หนึง่เป็นชาวปาเลสไตน ์ 
ประมขุ สมเด็จพระราชาธบิดอีับดลุเลาะหท์ีส่อง อบิน ์อัล-ฮสุเซน (H.M. King Abdullah II Ibn Al-Hussein) 

นายกรัฐมนตร ีนายอับดลุลาห ์นซรู ์(H.E. Dr. Abdullah Al Nsour) 
อตุสาหกรรมหลกั เหมอืงแรฟ่อสเฟต ปุ๋ ยเคม ีเวชภัณฑ ์การกลั่นน ้ามัน ซเีมนต ์โปแตซ ทอ่งเทีย่ว 
สนิคา้สง่ออกส าคญั เสือ้ผา้ เวชภัณฑ ์โปแตซ ฟอสเฟต 
ระบอบการปกครอง ระบอบราชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรยิเ์ป็นประมขุ มกีารใชร้ัฐธรรมนูญ เป็น
ระบบ 2 สภา ซึง่ประกอบดว้ยวฒุสิภา (Majlis al-Ayan) และสภาผูแ้ทนราษฎร (Majlis al-Nuwaab) 
และมนีายกรัฐมนตรทีีแ่ตง่ตัง้โดยพระมหากษัตรยิเ์ป็นหัวหนา้รัฐบาล 
 

ตราแผน่ดนิของจอรแ์ดน ตราแผน่ดนิออกแบบตามพระบรมราชโองการของ
สมเด็จพระราชาธบิดอีับดลุลอฮท์ี ่1ประกาศใชอ้ยา่งเป็นทางการเมือ่วันที ่25 
สงิหาคม พ.ศ. 2464 ตอ่มาไดม้กีารแกไ้ขแบบตราแผน่ดนิ ตามค าแนะน าของ
สภามขุมนตร ีวา่ดว้ยตราแผน่ดนิ เมือ่วันที ่21 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2525.  
โดยมสีว่นประกอบคอื: 
มงกฏุแหง่ฮชัไมต ์หมายถงึ พระมหากษัตรยิแ์หง่ราชอาณาจักรฮัชไมต ์
ครยุ มงกฏุแหง่ฮัชไมตเ์หนือชดุครยุ หมายถงึ พระราชวังฮัชไมต.์ 
นกเหยีย่ว เหยีย่วยนือยูโ่ลก ศรีษะเหยีย่วหันไปทางขวา หมายถงึ พลังอ านาจ 
ความเขม้แข็ง และ วสิยัทัศนก์วา้งไกล. 

ลกูโลกสนี า้เงนิ หมายถงึ ความรุง่เรอืงของอารยธรรมมสุลมิอาวธุโลส่ ารดิตกแตง่เป็นรปูดอกเบญมาศ 
ขา้วสาลลีทีอง และ ใบปาลม์สเีขยีว หมายถงึ ความอดุมสมบรูณ์ และ ความมั่งคั่ง.  
ดา้นขวา:“สมเด็จพระราชาธบิดอีับดลุเลาะหท์ี ่2 บนิ อัลฮสุเซน บนิ อาอนู  
ตรงกลาง:“พระมหากษัตรยิแ์หง่ราชอาณาจักรฮัชไมตจ์อรแ์ดน 
ดา้นซา้ย:“ผูท้รงไดร้ับการเกือ้หนุนและชีน้ าจากอลัลอหฺ  
 

ธงประจ าชาตขิองจอรแ์ดน ธงน้ีเริม่ใชค้รัง้แรกเมือ่ปี พ.ศ. 2460 เพือ่
ใชเ้ป็นสญัลักษณ์ของความเป็นอาหรับ ตอ่มาจงึไดเ้พิม่รปูดาวลงในธง
เมือ่ปี พ.ศ. 2471 เมือ่สหราชอาณาจักรไดม้อบเอกราชบางสว่นแก่
ประเทศจอรแ์ดน 
แถบสดี าหมายถงึแควน้กาหลบิอับบาซดิ (Abbasid Caliphate)  
แถบสเีขยีวหมายถงึแควน้กาหลบิอมูายยัด (Umayyad Caliphate)  
แถบสขีาว หมายถงึ แควน้กาหลบิฟาตมิดิ (Fatimid Caliphate)  
รปูสามเหลีย่มสแีดงหมายถงึอาณาจักรฮัชไมต ์และการปฏวัิตอิาหรับ  

ดาวเจ็ดแฉกสขีาว ซึง่เป็นสิง่เดยีวทีท่ าใหแ้ยกความแตกตา่งของธงนี้จากธงชาตปิาเลสไตนไ์ด ้มี
ความหมายอยู ่2 นัย นัยหนึง่หมายถงึบทสวดในซเูราะฮ ์7 บทแรกในพระคัมภรีอ์ัลกรุอาน อกีนัยหนึง่
หมายถงึความสามัคคขีองชนชาวอาหรับ ทัง้น้ี สว่นหนึง่ยังเชือ่กนัวา่ดาวน้ีหมายถงึเนนิเขา 7 ลกูซึง่อยู่
ในทีต่ัง้ของกรงุอัมมาน เมอืงหลวงของประเทศ 
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