
Ramo World Co., Ltd.  

20 Soi Huamark 3, Huamark Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand  

T: +66 (0) 2 375 8980,  +66 (0) 2 072 8890          M: +66 (0) 91 5362445   

Info@greentravelthailand.com   http://th.greentravelthailand.com 

 

 
 

 
  

                                                                                                                                      บิวตีฟู้ล จอรแ์ดน       

                                 

                                   6 วนั 4 คืน 

 



Ramo World Co., Ltd.  

20 Soi Huamark 3, Huamark Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand  

T: +66 (0) 2 375 8980,  +66 (0) 2 072 8890          M: +66 (0) 91 5362445   

Info@greentravelthailand.com   http://th.greentravelthailand.com 

 

วนัที ่1    สนามบนิสุวรรณภมู ิ –  สนามบนิมสักตั  -  อมัมาน   (- / - / D ) 
 
 

06.30  ท าการเช็คอินด๎วยตนเองที่ทําอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารขาออกระหวํางประเทศ 

  ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินโอมานแอร์ (Oman Air) 
 

09:10  ออกเดินทางสํูมัสกัต (Muscat) โดยสายการบินโอมานแอร์  เที่ยวบินที่ WY818  

  (บิน 5 ชั่วโมง 50 นาที) 

 

12:00  เดินทางถึงสนามบินมัสกัต ประเทศโอมาน (แวะเปลี่ยนเครื่อง 2 ชั่วโมง 45 นาที) 

 

14:45  ออกเดินทางสํูอัมมาน ประเทศจอร์แดน  (บิน 3 ชั่วโมง 45 นาที) 

 
 
 

17:30  ถึงทําอากาศยานนานาชาติควีนอาเลีย เมืองอัมมาน หลังจากผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมือง 

  และรับกระเป๋าเดินทาง  พบเจ๎าหน๎าที่ (ภาษาอังกฤษ) ที่มาคอยต๎อนรับ   
 

  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ าที่โรงแรม (บุฟเฟต์) 

  เข๎าที่พัก พกัผํอนตามอัธยาศัย 

 

วนัที ่2   มาดาบา – ภเูขาเนโบ  – ปราสาทเครัค - เพตรา  (B / - / D ) 
 
 

เช๎า  รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม  

 

  พาทํานเดินทางสํูเมืองมาดาบา ชมโบสถ์กรกีออโธดอกซ์ 

  แหํงเซนต์จอร์จ ซึ่งสร๎างขึ้นชํวงระหวํางศตวรรษที่ 6  

  ในยุคของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธ์ิ

  แหํงเยรูซาเลมที่ตกแตํงโดยโมเสกสีตํางๆ ประมาณ 2.3 

  ล๎านชิ้น แสดงถึงพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธ์ิตํางๆ ในแถบ  

  รอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เยรูซาเลม แมํน้ าจอร์แดน   

  ทะเลเดดซี เขาไซนาย อียิปต์ ฯลฯ 

 

  ออกเดินทางสํูภูเขาเนโบ ซึ่งมีความสูงถึง 800 เมตร 

  จากระดับน้ าทะเลบนภูเขา ทํานจะได๎ชมวิวที่สวยของ 

  หุบเขาจอร์แดน ชมโบสถ์เกําแกํต้ังแตํยุคต๎นศาสนาคริสต์ 

  ซึ่งดินแดนแหํงนีเ้ป็นดินแดนศักดิ์สิทธ์ที่เชื่อวําเป็นสถานที่

  เสียชีวิตและสถานที่ฝังศพของโมเสสผู๎ซึ่งน าชาวยิวออก

  เดินทางจากอียิปต์มายังเยรูซาเลม ซึ่งในวันที่ท๎องฟ้า 

  แจํมใสทํานสามารถมองเห็นประเทศอิสราเอล แมํน้ า 

  จอร์แดน และทะเลเดดซีได๎จากภูเขาแหํงนี้ ที่นี่ทํานจะได๎

  ชมอนุสรณ์ไม๎เท๎าศักดิ์สิทธ์แหํงโมเสส ซึ่งถูกออกแบบเป็นรูปไม๎กางเขน 
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันโดยอิสระ 

 

  เดินทางสํูปราสาทเครัค ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 2.5 ชั่วโมง (140 กม.) 

 

 

  ชมปราสาทเครัค (Kerak Castle) ซึ่งสร๎างในปีค.ศ.  

  1142 โดยผู๎ปกครอง Pyen Le Boutieller ในอดีต 

  เป็นเมืองศูนย์กลางขนาดใหญํของนักรบครูเสดและ 

  สร๎างเพื่อควบคุมเส๎นทางทั้งทางเหนือและใต๎เพื่อใช๎ 

  ในการตํอส๎ูในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิม  

  จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1187 ได๎เข๎าท าลายโดยนักรบ 

  มุสลิมภายใต๎การน าทัพของซาลาดิน (SALADIN) 

 
 

  เดินทางสํูเพตรา ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1.5 ชั่วโมง (100 กม.) 

 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ าที่โรงแรม (บุฟเฟต์) 

  เข๎าที่พัก พกัผํอนตามอัธยาศัย 

 

 

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

 

เช๎า  รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม 

 

  พาทํานเดินเที่ยวชมนครเพตรา ระหวํางทางชมความงาม

  ของธรรมชาติและหินผาสีชมพู นครเพตราเป็นนครหิน

  แกะสลักโบราณสีดอกกุหลาบ ที่ซํอนตัวอยํางลึกลับใน

  หุบเขาวาดีมูซา ซึงเป็นหุบเขาที่ต้ังอยํูระหวํางทะเลสาบ

  เดดซีกับทะเลอัคบาในประเทศจอร์แดน   

 

  เพตราเคยเป็นเมืองหลวงของพวกนาเบเธียนมาต้ังแตํ 

  100 ปีกํอนคริสตกาลท าเลที่ต้ังของเมืองอยํูกึ่งกลาง 

  ของเส๎นทางการค๎าคาบสมุทรอาระเบีย ลุํมแมํน้ าไนล์และ

  ปาเลสไตน์-ลุํมแมํน้ าไทกริสและยูเฟรติสเลยไปจนถึงอินเดีย 

  จึงท าให๎เป็นเมืองศูนย์กลางเส๎นทางการค๎าทางบก 
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  ด๎วยเหตุนี้ชาวโรมันจึงได๎เข๎ามายึดครอง จนกระทั่งในปี 363 ได๎เกิดแผํนดินไหวบ๎านเรือน 

  ภายในเมืองพังทลายลงมาประกอบกับมีการเปิดเส๎นทาง การค๎าทางทะเลที่อําวสุเอช ชาวเมือง

  จึงพากันละทิ้งเมืองไปอยํูที่อื่น เพตราจึงกลายเป็นเมืองร๎างไปในที่สุด 

 

  เพตราได๎ลบเลือนหายไปจากผู๎คนเป็นเวลานานถึง 700 ปี โดยที่ไมํมีใครพบเจอ จนตํอมาได๎มี

  นักส ารวจชาวสวิเซอร์แลนด์ โยฮันน์ ลุควิก บวร์กฮาร์ท เดินทางผํานมาพบเห็นเข๎า เมือ่ปี ค.ศ.

  1813  (พ.ศ. 2356) และได๎น าไปเขียนในหนังสือ Travel in Syria นครแหํงนี้จึงได๎กลับมา 

  เป็นที่รู๎จักและกลายมาเป็นสถานที่เที่ยวอันดับ 1 ของจอร์แดนในปัจจุบัน จนเมื่อปี ค.ศ.1985 

  องค์การยูเนสโกได๎ประกาศให๎เพตราเป็นเมืองมรดกโลก และตํอมาในปี ค.ศ. 2007 เพตราก็ได๎

  ถูกประกาศให๎เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคใหมํ จนกลายเป็นจุดหมายในฝัน ของ 

  นักเดินทางจ านวนมาก 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันโดยอิสระ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  เดินทางสํูทะเลทรายวาดิรัม (Wadi Rum) ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง (140 กม.) 
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ค่ า  รับประทานอาหารค่ าที่แคมป์ (บุฟเฟต์) 

  เข๎าที่พัก (เต๎นท์แบบดีลักซ์ พร๎อมห๎องน้ าในตัว) พักผํอนตามอัธยาศัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่4     วาดริมั  – ทะเลสาบเดดซ ี   (B / - / D ) 

 

เช๎า  รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม 

 

  เที่ยวชมความงามของทะเลทรายวาดิรัม 

  (Wadi Rum) ซึ่งเป็นหนึ่งในทะเลทรายที่สวย

  ที่สุดในโลกที่ต้ังอยํูทางตอนใต๎ของประเทศ

  จอร์แดน และยังได๎ถูกใช๎เป็นสถานที่ในการ

  ถํายท าภาพยนตร์ชื่อดังในอดีตเรื่อง  

  “Lawrence of Arabia” อีกด๎วย เพลิดเพลนิ

  ไปกับการน่ังรถจ๊ีบชมวิวทะเลทรายและภูเขา

  หินทรายที่มีเอกลักษณ์ (ไมํรวมคําบริการขีอู่ฐ 

  หรือนั่งบอลลูน) 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันโดยอิสระ 
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 พาทํานเดินทางสํูทะเลสาบเดดซี  (Dead Sea) ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีความเค็มมากที่สุดในโลก

 จนไมํมีส่ิงมีชีวิตใดอาศัยอยํูและจุดต่ าสุดของทะเลเป็นจุดที่ต่ าที่สุดของโลก โดยต่ ากวํา 

 ระดับน้ าทะเล 400 เมตร ทะเลแหํงนี้มีความหนาแนํนของเกลือสูงท าให๎เราลอยอยํูบนผิวน้ า 

 โดยไมํจม  เชื่อกันวําการได๎มาแชํน้ าที่เดดซีจะท าให๎สุขภาพแข็งแรง ชํวยรักษาโรคผิวหนัง  

 ไขข๎อและหอบหืด 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  อิสระพักผํอนและแชํน้ าทะเลเพื่อสุขภาพที่ทะเลสาบเดดซี 

 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ าที่โรงแรม (บุฟเฟต์) 

  เข๎าที่พัก พกัผํอนตามอัธยาศัย 
 

 

วนัที ่5 :   ทะเลสาบเดดซ ี –  เจอราช - อมัมาน    (B / - / - ) 

 

เช๎า  รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม 
 

  น าทํานเดินทางสํูเจอราช (Jerash) นครโรมันโบราณ เมืองแหํง 100 เสาซึ่งถูกสร๎างขึ้นในชํวง 

  200-100 ปีกํอนคริสตกาล เป็นหัวเมืองหลักทางฝั่งตะวันออกของชาวโรมัน ไดม๎ีการสันนิษฐาน

  วําในชํวงคริสตวรรษที่ 8 ได๎เกิดแผํนดินไหวครั้งใหญํท าให๎นครแหํงนี้ถูกท าลายและโดนทราย

  กลบสูญหายไมํมีคนเห็นเป็นเวลากวําพันปี           

 

  พาเที่ยวชมวิหารเทพซุส ราชาแหํงทวยเทพ เป็นเทพ 

  แหํงท๎องฟ้าผู๎ปกครองเขาโอลิมปัส ซึ่งมีสายฟ้าเป็น 

  อาวุธ เที่ยวชมโอวัลพลาซํา สถานที่พบปะสังสรรค์ 

  ของชาวเมืองเจอราชในอดีตชมซุ๎มประตูกษัตริย์ 

  เฮเดรียน สนามแขํงม๎าฮิปโปโดรม วิหารเทพีอาร ์

  เทมิส และโรงละครซึ่งจุผู๎ชมได๎กวํา 3,000 คน     

 
       



Ramo World Co., Ltd.  

20 Soi Huamark 3, Huamark Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand  

T: +66 (0) 2 375 8980,  +66 (0) 2 072 8890          M: +66 (0) 91 5362445   

Info@greentravelthailand.com   http://th.greentravelthailand.com 

 

  ชมน้ าพุ Nympheum ซึ่งสร๎างขึ้นเพื่อถวายแดํ 

  เทพธิดาแหํงขุนเขา ในชํวงปีคริสตวรรษที่ 2   

  ชมถนนคาร์โด (หรือถนนโคลอนเนด) ถนนโบราณ 

  เกําแกํซึ่งเป็นถนนสายหลักของเมืองนี้  

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันโดยอิสระ 

 
 

  เที่ยวชมป้อมปราการแหํงอัมมาน (Amman Citadel หรือ Jaba al-Qal’a) อันเป็นศูนย์กลาง 

  ดั้งเดิมที่มีอายุกวํา 6,000 ปีและ  เป็นที่ต้ังของสถานที่ที่ส าคัญของเมืองอัมมานมากมาย  

  

  พาชมโรงละครโรมัน (Roman Theater) ซึ่งเป็นโรงละครที่มีความเกําแกํสมัยโรมัน ต้ังอยํู 

  ใจกลางเมืองอัมมาน มีประวัติศาสตร์อันยาวนานสร๎างในศตวรรษที่ 2 สามารถจุคนได๎ถึง 

   6,000 คน   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  อิสระเดินเลํนชอปป้ิง เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัย 
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ค่ า  รับประทานอาหารค่ าโดยอิสระ 

 

  เมื่อได๎เวลาอันสมควรพาทํานเดินทางสํูสนามบินอัมมาน 

 

 

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

 

01:45  ออกเดินทางโดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY412 (บิน 3 ชั่วโมง 30 นาที) 

 

05:55  เดินทางถึงสนามบินประเทศโอมาน (มัสกัต) แวะตํอเครื่อง 2 ชั่วโมง 15 นาที 

 

09:00   ออกเดินทางสํูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ WY815 (บิน 6 ชั่วโมง) 

 

18:00    เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร๎อมรอยย้ิมและความประทับใจ 

 
 

หมายเหต ุ
   

•  โปรแกรมการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎โดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า  โดยบริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภัย และประโยชน์ของผู๎เดินทางเป็นส าคัญ   
 
 

•  หนังสือเดินทาง (Passport) ต๎องมีอายุไมํน๎อยกวํา  6 เดือน นับจากวันเดินทาง หรือตามเง่ือนไขของแตํละ

ประเทศ 
 
 

•  กรณีลูกค๎าขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณา โดยดูจากเง่ือนไขของ

สายการบิน โรงแรมและคําใช๎จํายอื่น ๆ  ที่เกิดขึ้นจริง 
 
 

•  ในกรณีวีซําไมํผําน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาคําใช๎จํายและคําบริการ 

 

 

                                ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/06660 

 

  

 

 

 

  

 


