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วนัที ่1    สนามบนิสุวรรณภมู ิ– สนามบิน ควนีอาเลยี อมัมาน – มาดาบา    (- / L / - ) 
 
 

00.00  คณะทําการเช็คอินดวยตนเองที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก 
  ระหวางประเทศ ชั้น 4  
 

03:05  ออกเดินทางสูอัมมาน ประเทศจอรแดน โดยสายการบิน กาตาร แอรเวยส เที่ยวบินที่ QR837 
  ใชเวลาเดินทาง 12 ชั่วโมง 05 นาที (รวมแวะเปล่ียนเคร่ือง 2 ชั่วโมง 20 นาที) 
 

11:10  ถึงทาอากาศยานนานาชาติควีนอาเลีย เมืองอัมมาน พบเจาหนาที่ (ภาษาอังกฤษ) ที่มาคอย 
  ตอนรับ เพื่อนําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและเดินทางสูเมืองมาดาบา (30 นาที)  
   
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 
 
บาย   ออกเดินทางสูภูเขาเนโบ ซึ่งมีความสูงถึง 800 เมตร 
  จากระดับนํ้าทะเลบนภูเขา ทานจะไดชมวิวที่สวยของ 
  หุบเขาจอรแดน ชมสถานที่เสียชีวิตและฝงศพของโมเสส 
  ผูซึ่งนําชาวยิวออกเดินทางจากอียิปตมายังเยรูซาเลม  
  โดยในวันทีท่องฟาแจมใสทานสามารถมองเห็นประเทศ 
  อิสราเอล แมนํ้าจอรแดน และทะเลเดดซีไดจากที่น่ี 
  และจะไดชมอนุสรณไมเทาศักดิ์สิทธแหงโมเสส  
  ซึ่งถูกออกแบบเปนรูปไมกางเขน 
 
  เที่ยวชมโบสถกรีกออโธดอกซ แหงเซนตจอรจ ซึ่งต้ังอยู 
  ในเมืองมาดาบา โดยโบสถแหงน้ีสราง ขึ้นระหวาง 
  ศตวรรษท่ี  6 ในยุคของไบแซนไทน    ภายในโบสถ 
  ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธ์ิแหงเยรูซาเลมที่ตกแตง 
  โดยโมเสกสีตางๆ ประมาณ 2.3 ลานชิ้น แสดงถึงพื้นที่ 
  ดินแดนศักดิ์สิทธ์ิตางๆ ในแถบ ทะเลเมดิเตอรเรเนียน  
   

       เดินเลนชมเมืองมาดาบา และเลือกซื้อของที่ระลึก 
 

                
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่าโดยอิสระ  
  เขาที่พัก Mosaic Hotel หรือ เทียบเทา 
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วนัที ่2   มาดาบา – เดดซ ี– วาด ิมซูา      (B / L / D ) 
 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
 

 เดินทางสูทะเลสาบเดดซี (Dead Sea) ใชเวลาเดินทาง 
 45 นาที  เดดซีเปนทะเลสาบที่เค็มที่สุดในโลกจนไมมี 

 ส่ิงมีชีวิตอาศัยอยู  และเปนจุดตํ่าสุดของพื้นโลกโดยตํ่า
กวาระดับนํ้าทะเล 400 เมตร และมีความหนาแนนของ
เกลือสูงทําใหเราสามารถลอยอยูบนผิวนํ้าโดยไมจม  
เชื่อกันวาการไดมาแชนํ้าที่เดดซีจะทําใหสุขภาพ
แข็งแรง ชวยรักษาโรคผวิหนัง ไขขอและหอบหืด 

 

 

  อิสระพักผอนและแชนํ้าเพื่อสุขภาพ 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 
 
บาย       เดินทางสูเมืองวาดิ มูซา ใชเวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง ระหวางทางเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน 
       ที่สวยงามแปลกตา 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า 
  เขาที่พัก Petra Moon Hotel หรือเทียบเทา 
 

mailto:info@greentravelthailand.com
http://www.greentravelthailand.com/


Ramo World Co., Ltd.  
20 Soi Huamark 3, Huamark Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand  
T: +66 (0) 2 072 8890                       M: +66 (0) 91 5362445    
info@greentravelthailand.com          www.greentravelthailand.com 
 

วนัที ่3   เพตรา    (B / - / D ) 
 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
 
   พาทานเดินเที่ยวชมนครเพตรา ส่ิงมหัศจรรยของโลก  
  นครเพตราเปนนครหิน แกะสลักโบราณสีดอกกุหลาบ  
  ที่ซอนตัวอยางลึกลับในหุบเขาวาด ีมูซา  ซึ่งเปนหุบเขา 
  ที่ต้ังอยูระหวางทะเลสาบเดดซีกับทะเลอัคบาในจอรแดน    
 

   เพตราเคยเปนเมืองหลวงของพวกนาเบเธียนมาต้ังแต 
  100 ป กอนคริสตกาล โดยต้ังอยูกลางเสนทางการคา 
  ระหวางคาบสมุทรอาระเบีย ลุมแมนํ้าไนล ปาเลสไตน 
  ลุมแมนํ้าไทกริสและยูเฟรติสเลยไปจนถึงอินเดีย  
  จึงทําใหเปนเมืองศูนยกลางทางการคาทางบก 
  ตอมาในป 363 ชาวโรมันไดเขามายึดครอง และไดเกิด 
  แผนดินไหว มีการเปดเสนทางการคาอื่นๆ ชาวเมืองยายถิ่นฐานทําใหเพตรากลายเปนเมืองราง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เพตราไดลบเลือนหายไปจากผูคนเปนเวลานานถึง 700 ป จนตอมาไดมีนักสํารวจชาวสวิส 
  โยฮันน ลุควิก บวรกฮารท เดินทางผานมาพบ เมื่อป ค.ศ.1813  (พ.ศ. 2356) และไดนําไปเขียน 
  ในหนังสือ Travel in Syria นครแหงน้ีจึงไดกลับมาเปนที่รูจักและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก และในป 
  ค.ศ.1985  องคการยูเนสโกไดประกาศใหเพตราเปนเมืองมรดกโลก และตอมาในป ค.ศ. 2007  
  เพตราก็ไดถูกประกาศใหเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคใหม  
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันโดยอิสระ 
บาย  อิสระเดินเลนเที่ยวชมนครเพตรา 
   

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า  
  เขาที่พัก Petra Moon Hotel หรือเทียบเทา 
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วนัที ่4  วาด ิมซูา  - วาด ิรมั  (B / L / D ) 

 
เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
 
   เดินทางสูทะเลทรายวาดิรัม (ใชเวลา 2 ชั่วโมง) 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 
 
บาย  เที่ยวชมความงามของทะเลทรายวาดิรัม (Wadi Rum) เพลิดเพลินกับการน่ังรถจ๊ีบชมทะเลทราย 

และภูเขาหินทรายที่สวยงาม  ทะเลทรายวาดิรัม เปนหน่ึงในทะเลทรายที่สวยที่สุดในโลกที่ต้ังอยู 
ทางตอนใตของประเทศจอรแดน และยังไดถูกใชเปนสถานทีใ่นการถายทํา  “Lawrence of 
Arabia” และภาพยนตรชื่อดังอีกหลายเร่ือง 

   

 
    

    
 
 
 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า  
  เขาที่พัก Aladdin Camp หรือเทียบเทา 
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วนัที ่5   วาด ิรมั - เครคั  - อมัมาน  (B / L  / D ) 
 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
 

  เดินทางสูปราสาทเครัค ใชเวลา 3 ชั่วโมง  
  30 นาที โดยใชเสนทาง Desert Highway  
  ซึ่งเปนทางหลวงที่ว่ิงผานทะเลทรายจาก 
  ทิศเหนือถึงทิศใตของประเทศจอรแดน 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 

 
บาย เที่ยวชมปราสาทเครัค (Kerak Castle)  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 

ปราสาทเครัคสรางในป ค.ศ. 1142 โดยในอดีต
เปนเมืองศูนยกลางขนาดใหญ ที่ถูกสรางเพื่อ
ควบคุมเสนทางทั้งทางเหนือและใต และใชใน
การตอสูในสงครามศาสนากับกองทัพมุสลิม
ตอมาในป ค.ศ. 1187 ไดถกูทําลายโดยนักรบ
มุสลิมภายใตการนําทัพของซาลาดิน (SALADIN) 

 
 เดินทางสูเมืองอัมมาน ใชเวลา 2 ชั่วโมง 
 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า 
  เขาที่พัก Coral Tower Hotel หรือเทียบเทา 
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วนัที ่6   เจอราช – อมัมาน  - สนามบนิควนี อาเลยี   (B / - / D ) 

 
เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

 

เที่ยวชมปอมปราการแหงอัมมาน (Amman 
Citadel หรือ Jaba al-Qal’a) อันเปนศูนยกลาง
ดั้งเดิมและเปนที่ต้ังของสถานที่ที่สําคัญของเมือง
อัมมาน  ชมพิพิธภัณฑโบราณคดี  ซึ่งภายในจัด
แสดงส่ิงประดิษฐ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช รูปปน 
สมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงศตวรรษที่ 15 ที่มี
ความสําคัญทางดานโบราณคดีในประเทศ
จอรแดน  

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันโดยอิสระ 
 

บาย  เที่ยวชมโรงละครโรมัน (Roman Theater) ซึ่งต้ัง 
  อยูใจกลางเมืองอัมมาน โดยเปนโรงละครที่เกาแก 
  ต้ังแตสมัยโรมัน ซึ่งสรางขึ้นในศตวรรษที่ 2  
  และสามารถจุคนไดถึง 6,000 คน โดยบริเวณ 
  ชั้นลาง เปนที่ต้ังของพิพิธภัณฑที่จัดแสดงเกี่ยวกับ 
  วิถีชีวิต ของชาวจอรแดน  
 
  เดินเลนและเลือกซื้อของที่ระลึกที่รานคาในยานถนน King Ghazi  
 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า 
  เขาที่พัก Coral Tower Hotel หรือเทียบเทา 
 

วนัที ่7   เจอราช – อมัมาน  - สนามบนิควนี อาเลยี   (B / - / D ) 
 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
 

นําทานเดินทางสูเจอราช (Jerash) ใชเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 
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นครเจอราช หรือเมืองแหง 100 เสา ไดถูกสรางขึ้นในชวง 200-100 ป กอนคริสตกาล  
เปนหัวเมืองหลักทางฝงตะวันออกของชาวโรมัน    ไดมีการสันนิษฐานวาในชวงคริสตวรรษที่ 8 
ไดเกิดแผนดินไหวคร้ังใหญทําใหนครเจอราชถูกทําลายและโดนทรายกลบสูญหายไมมีคนเห็น
เปนเวลากวาพันป     

 

                           
 
  พาเที่ยวชมวิหารเทพซุส ราชาแหงทวยเทพ  
  เปนเทพแหงทองฟาผูปกครองเขาโอลิมปส  
  ซึ่งมีสายฟาเปนอาวุธ เที่ยวชมโอวัลพลาซา 
  สถานที่ พบปะสังสรรคของชาวเมืองเจอราช 
  ในอดีต  ชมสนามแขงมาฮิปโปโดรม วิหาร 
  เทพีอารเทมิส  และโรงละครซึ่งจุผูชมไดกวา 
  3,000 คน           

                                
  ชมนํ้าพุ Nympheum ซึ่งสรางขึ้นเพื่อถวายแด 
  เทพธิดาแหงขุนเขา ในชวงปคริสตวรรษที่  2   
  ชมถนนคารโด  (หรือถนนโคลอนเนด) ซึ่งเปน 
  ถนนโบราณสายหลักของเมืองน้ี  
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 
 

บาย  นําทานเดินทางสูเมืองอัมมาน    

อิสระชอปปงเลือกซื้อของฝาก ของใช ตามอัธยาศัย 
  เมื่อไดเวลาอันสมควร สงคณะที่สนามบินควีนอาเลีย เพื่อทําการเช็คอิน 
 
20:30  ออกเดินทางโดยสายการบินกาตาร แอรเวยส  เที่ยวบินที่ QR401   (บิน 8 ชั่วโมง  20 นาที) 
  ใชเวลาเดินทางรวม 12 ชั่วโมง 40 นาที (รวมแวะเปล่ียนเคร่ือง 3 ชั่วโมง 10 นาที) 
 
วนัที ่8  สนามบนิสุวรรณภมู ิ  (- / - / - ) 
 

13:10     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พรอมรอยย้ิมและความประทับใจ 
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หมายเหต ุ
 

•  โปรแกรมการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา  โดยบริษัทจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัย และประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ   
 
 
 

•  หนังสือเดินทาง (Passport) ตองมีอายุไมนอยกวา  6 เดือน นับจากวันเดินทาง หรือตามเง่ือนไขของ 
แตละประเทศ 
 
 
 

•  กรณีลูกคาขอเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณา โดยดูจากเง่ือนไข 
ของสายการบิน โรงแรมและคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกิดขึ้นจริง 
 

 
 

•  ในกรณีวีซาไมผาน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาคาใชจายและคาบริการ 
 
•  ในกรณีที่ตรวจพบโควิดระหวางการเดินทาง ผูเดินทางมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฏของแตละประเทศ  
และรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นดวยตนเอง 

 
 

                                ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวเลขที่ 11/06660 
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