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วนัที ่1  สนามบนิสุวรรณภมู ิ -  อมัมาน – เนโบ – มาดาบา  - เพตรา  (- / L / D) 
 
 

22.00  ทําการเช็คอินดวยตนเองที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 
  ชั้น 4 เคานเตอรสายการบินรอยัลจอรแดเนียน (Royal Jordanian) 
 

00:20  ออกเดินทางสูอัมมาน ประเทศจอรแดน โดยสายการบินรอยัลจอรแดเนียน เที่ยวบินที่ RJ183 
  (บิน 10 ชั่วโมง 30 นาที) 
 

05:50  ถึงทาอากาศยานนานาชาติควีนอาเลีย เมืองอัมมาน หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 
  และรับกระเปาเดินทาง  พบเจาหนาที่ (ภาษาอังกฤษ) ที่มาคอยตอนรับ   
 
  ออกเดินทางสูภูเขาเนโบ ซึ่งมีความสูงถึง 800 เมตรจาก
  ระดับนํ้าทะเลบนภูเขา ทานจะไดชมวิวที่สวยของหุบเขา
  จอรแดน ชมโบสถเกาแกต้ังแตยุคตนศาสนาคริสต ซึ่ง
  ดินแดนแหงน้ี เปนดินแดนศักดิ์สิทธที่เชื่อวาเปนสถานที่
  เสียชีวิตและสถานที่ฝงศพของโมเสสผูซึ่งนําชาวยิว 
  ออกเดินทางจากอยิีปตมายังเยรูซาเลม ซึ่งในวันที่ 
  ทองฟาแจมใสทานสามารถมองเห็นประเทศอิสราเอล   
 
  พาทานเดินทางสูเมืองมาดาบา ชมโบสถกรีกออโธดอกซ 
  แหงเซนตจอรจ ซึ่งสรางขึ้นชวงระหวางศตวรรษที่ 6  
  ในยุคของไบแซนไทน ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธ์ิ
  แหงเยรูซาเลมที่ตกแตงโดยโมเสกสีตางๆ ประมาณ 2.3 
  ลานชิ้น แสดงถึงพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธ์ิตางๆ ในแถบ  
  รอบทะเลเมดิเตอรเรเนียน เยรูซาเลม แมนํ้าจอรแดน   
  ทะเลเดดซี เขาไซนาย อียิปต ฯลฯ 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 
 
  อิสระในการเดินเลน เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก 
 
14:30  เมื่อไดเวลาอันสมควรพาทานเดินทางสูเพตรา  
 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่าที่โรงแรม  
  เขาที่พัก พกัผอนตามอัธยาศัย 
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วนัที ่2  เพตรา   (B / - / D) 
 
 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
 

   พาทานเดินเที่ยวชมนครเพตรา ระหวางทางชมความงาม
  ของธรรมชาติและหินผาสีชมพ ูนครเพตราเปนนครหิน
  แกะสลักโบราณสีดอกกุหลาบ ที่ซอนตัวอยางลึกลับใน
  หุบเขาวาดีมูซา ซึงเปนหุบเขาที่ต้ังอยูระหวางทะเลสาบ
  เดดซีกับทะเลอคับาในประเทศจอรแดน   
 

  เพตราเคยเปนเมืองหลวงของพวกนาเบเธียนมาต้ังแต 
  100 ปกอนคริสตกาล ทําเลที่ต้ังของเมืองอยูกึ่งกลาง 
  ของเสนทางการคาคาบสมุทรอาระเบีย ลุมแมนํ้าไนลและ
  ปาเลสไตน-ลุมแมนํ้าไทกริสและยูเฟรติสเลยไปจนถึงอินเดีย 
  จึงทําใหเปนเมืองศูนยกลางเสนทางการคาทางบก 
   

  ดวยเหตุน้ีชาวโรมันจึงไดเขามายึดครอง จนกระทั่งในป 363 ไดเกิดแผนดินไหวบานเรือน 
  ภายในเมืองพังทลายลงมาประกอบกับมีการเปดเสนทาง การคาทางทะเลที่อาวสุเอช ชาวเมือง
  จึงพากันละทิ้งเมืองไปอยูที่อื่น เพตราจึงกลายเปนเมืองรางไปในที่สุด 
 

  เพตราไดลบเลือนหายไปจากผูคนเปนเวลานานถึง 700 ป โดยที่ไมมีใครพบเจอ จนตอมาไดมี
  นักสํารวจชาวสวิเซอรแลนด โยฮันน ลุควิก บวรกฮารท เดินทางผานมาพบเห็นเขา เมือ่ป ค.ศ.
  1813  (พ.ศ. 2356) และไดนําไปเขียนในหนังสือ Travel in Syria นครแหงน้ีจึงไดกลับมา 
  เปนที่รูจักและกลายมาเปนสถานที่เที่ยวอันดับ 1 ของจอรแดนในปจจุบัน จนเมื่อป ค.ศ.1985 
  องคการยูเนสโกไดประกาศใหเพตราเปนเมืองมรดกโลก และตอมาในป ค.ศ. 2007 เพตราก็ได
  ถูกประกาศใหเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคใหม จนกลายเปนจุดหมายในฝน ของ 
  นักเดินทางจํานวนมาก 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันโดยอสิระ 
 
 

  เพลิดเพลินกับการเดินเลนเที่ยวชมความสวยงามของนครเพตรา 
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คํ่า  รับประทานอาหารคํ่าที่โรงแรม  
  เขาที่พัก พกัผอนตามอัธยาศัย 
 
    สําหรับทานที่สนใจเขาชมเพตรายามคํ่าคืน (Petra by Night) กรุณาแจงเจาหนาที่ลวงหนา 
  เพื่อทําการเขาชมในชวงเวลา 20:30 – 22:30 น (มีคาใชจายเพิ่มเติม) 
 
 
    
 
 
 
 
 

วนัที ่3  เพตรา  -  วาดริมั     (B / L / D) 
 
 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
 

   เดินทางสูทะเลทรายวาดิรัม (Wadi Rum) ใชเวลาเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง (140 กม.) 
 

   สนุกกับการน่ังรถจ๊ีบชมวิวทะเลทรายเลทรายวาดิรัม เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันสวยงาม 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 
 

  เพลิดเพลินไปกับการน่ังรถจ๊ีบชมวิวทะเลทรายและภูเขาหินทรายที่มีเอกลักษณ พาทานเที่ยวชม
 ความงามของทะเลทรายวาดิรัม (Wadi Rum) ซึ่งเปนหน่ึงในทะเลทรายที่สวยที่สุดในโลกที่
 ต้ังอยูทางตอนใตของประเทศจอรแดน และยังไดถูกใชเปนสถานที่ในการถายทําภาพยนตร 
 ชื่อดังในอดีตเร่ือง  “Lawrence of Arabia” อีกดวย  (ไมรวมคาบริการขี่อูฐ) 
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คํ่า  รับประทานอาหารคํ่าที่แคมป  
  เขาที่พัก (เตนทแบบดีลักซ พรอมหองนํ้าในตัว) พักผอนตามอัธยาศัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่4  เพตรา  -  วาดริมั  - เดดซ ี    (B / L / D) 
 
 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
  
  พาทานเดินทางสูปราสาทเครัค  (ใชเวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 30 นาที) 
 

  ชมปราสาทเครัค (Kerak Castle) ซึ่งสรางในปค.ศ.  
  1142 โดยผูปกครอง Pyen Le Boutieller ในอดีต 
  เปนเมืองศูนยกลางขนาดใหญของนักรบครูเสดและ 
  สรางเพื่อควบคุมเสนทางทั้งทางเหนือและใตเพื่อใช 
  ในการตอสูในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิม  
  จนกระทั่งในป ค.ศ. 1187 ไดเขาทําลายโดยนักรบ 
  มุสลิมภายใตการนําทัพของซาลาดิน (SALADIN) 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 
 

 เดินทางสูทะเลสาบเดดซี (Dead Sea) ซึ่งเปนทะเลสาบ 
 ที่มีความเค็มมากที่สุดในโลก จนไมมีส่ิงมีชีวิตอาศัยอยู
 และจุดตํ่าสุดของทะเลเปนจุดที่ตํ่าที่สุดของโลก โดย                 
 ตํ่ากวาระดับนํ้าทะเล 400 เมตร ทะเลแหงน้ีมีความ
 หนาแนนของเกลือสูงทําใหเราลอยอยูบนผิวนํ้า 
 โดยไมจม  เชื่อกันวาการไดมาแชนํ้าที่เดดซีจะทําให
 สุขภาพแข็งแรง ชวยรักษาโรคผิวหนังไขขอและ
 หอบหืด 
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  อิสระพักผอนและแชนํ้าทะเลเพื่อสุขภาพที่ทะเลสาบเดดซี 
 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่าที่โรงแรม  
  เขาที่พัก พกัผอนตามอัธยาศัย 
 
 

วนัที ่5   เดดซ ี– เจอราช – อมัมาน - สนามบนิอมัมาน     (B / - / D) 
 
 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
  
  นําทานเดินทางสูเจอราช (Jerash) นครโรมนัโบราณ เมืองแหง 100 เสาซึ่งถูกสรางขึ้นในชวง 
  200-100 ปกอนคริสตกาล เปนหัวเมืองหลักทางฝงตะวันออกของชาวโรมัน ไดมีการสันนิษฐาน
  วาในชวงคริสตวรรษที่ 8 ไดเกิดแผนดินไหวคร้ังใหญทําใหนครแหงน้ีถูกทําลายและโดนทราย
  กลบสูญหายไมมีคนเห็นเปนเวลากวาพันป           
 
  พาเที่ยวชมวิหารเทพซุส ราชาแหงทวยเทพ เปนเทพ 
  แหงทองฟาผูปกครองเขาโอลิมปส ซึ่งมีสายฟาเปน 
  อาวุธ เที่ยวชมโอวัลพลาซา สถานที่พบปะสังสรรค 
  ของชาวเมืองเจอราชในอดีตชมซุมประตูกษัตริย 
  เฮเดรียน สนามแขงมาฮิปโปโดรม วิหารเทพีอาร 
  เทมิส และโรงละครซึ่งจุผูชมไดกวา 3,000 คน           
 

  ชมนํ้าพุ Nympheum ซึ่งสรางขึ้นเพื่อถวายแด 
  เทพธิดาแหงขุนเขา ในชวงปคริสตวรรษที่ 2   
  ชมถนนคารโด  (หรือถนนโคลอนเนด) ถนนโบราณ 
  เกาแกซึ่งเปนถนนสายหลักของเมืองน้ี  

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันโดยอิสระ 
 

  

  เที่ยวชมปอมปราการแหงอัมมาน (Amman Citadel 
  หรือ Jaba al-Qal’a) อันเปนศูนยกลางดั้งเดิมที่มี
  อายุกวา 6,000 ป และเปนที่ต้ังของสถานที่ที่สําคัญ
  ของเมืองอัมมานมากมาย 
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  พาชมโรงละครโรมัน (Roman Theater) ซึ่งเปน 
  โรงละครที่มีความเกาแกสมัยโรมัน ต้ังอยูใจกลาง 
  เมืองอัมมาน มีประวัติศาสตรอันยาวนานสรางใน 
  ศตวรรษที่ 2 สามารถจุคนไดถึง 6,000 คน   
 
  เดินเลน เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของฝาก 
  ของที่ระลึก 
 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า 
 
21:00  พาทานเดินทางสูสนามบินอัมมาน  
 
 

วนัที ่6  สนามบนิอมัมาน – สนามบนิสวุรรณภมู ิ  (- / - / - ) 

 

02:15  ออกเดินทางโดยสายการบินรอยัล จอรแดนเนียล เที่ยวบินที่ RJ182   (บิน 7 ชั่วโมง  10 นาที) 
 
 

14:25     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพรอมรอยย้ิมและความประทับใจ 
 
 
หมายเหต ุ
 

•  โปรแกรมการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา  โดยบริษัทจะคํานึงถึง 
ความปลอดภัย และประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ  
  
•  หนังสือเดินทาง (Passport) ตองมีอายุไมนอยกวา  6 เดือน นับจากวันเดินทาง หรือตาม เง่ือนไข 
ของแตละประเทศ 
 

•  กรณีผูเดินทางขอเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณา โดยดูจากเง่ือนไข
ของสายการบิน โรงแรม  คาใชจายในการดําเนินการ และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกิดขึ้นจริง 

  
•  ผูเดินทางมีหนาที่ปฏิบัติตามกฏระเบียบเกี่ยวกับโควิดของแตละประเทศ และกรณีที่ตรวจพบโควิดระหวาง 
การเดินทาง ผูเดินทางมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฏของแตละประเทศและรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นดวยตนเอง 

 
 
               ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวเลขที่ 11/06660 
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