
 
 

 

รหสัโปรแกรม : 11921 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 



 
 

 

 

 
รายละเอียดเที่ยวบิน 

สายการบนิ วนัที่เดินทาง เส้นทาง เที่ยวบนิ เวลาออก เวลาถงึ ช่ัวโมงบนิ 

 

  13เม.ย 62 สุวรรณภูมิ - คูเวต KU 412 11:45 15:10 7.45 ชม. 
13เม.ย 62 คูเวต - อมัมาน KU 563 17:55 20:15 2.60 ชม. 
17เม.ย 62 อมัมาน - คูเวต KU 564 19:35 21:55 2.20 ชม. 
17เม.ย 62 คูเวต - สุวรรณภูมิ KU 411 23:00 10:15+1 6.45 ชม. 

 

 

 

วนัที ่ โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม 
ม้ืออาหาร 

เช้า กลางวนั เยน็ 

13 เม.ย 62 กรุงเทพฯ  - คูเวต- อมัมาน  
SEVEN ROSES HOTEL, 

AMMAN 
- -   

14 เม.ย 62 
อมัมาน – เมาท์เนโบ – มานาบา – ปราสาท
เครัค – ทะเลทรายวาดิรัม 

RAHAYEP DESERT CAMP, 
WADIRUM 

      

15 เม.ย 62 วาดิรัม – เพตรา 
SELLA HOTEL,  

PETRA 
      

16 เม.ย 62 เพตรา – ทะเลเดดซี 
GRAND EAST HOTEL, 

DEAD SEA 
      

อตัราค่าบริการ  (ผู้เดนิทางผู้ใหญ่ไม่ต า่กว่า 30 ท่าน) 
วนัเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่  พกัห้องคู่ / ต่อท่าน พกัห้องเดี่ยวจ่ายเพิม่ท่านละ 

 13-18 เมษายน 2562 47,900.-บาท 7,500.- บาท 



 
 

 

17 เม.ย 62 ทะเลเดดซี – อมัมาน – คูเวต  -     - 

18 เม.ย 62 กรุงเทพฯ -    

 

 

รายละเอียดการเดินทาง 

วันที1่3 เม.ย. กรุงเทพฯ – คูเวต – อัมมาน  
 08.00 น. นดัหมายคณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 9 เคาเตอร์ S  สายการบินคูเวต

แอร์เวย์ เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับ และบริการเ ร่ืองกระเป๋าเดินทาง เช็คอิน และรับเอกสาร
ประกอบการเดินทาง 

   
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 11.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคูเวต, โดยสายการบินคูเวตแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KU412 (บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง น ้าหนกักระเป๋าสูงสุดท่านละ 2 ใบ ใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม) 
 15.10 น. เดินทางถึง  สนามบินคูเวต เปล่ียนเคร่ืองบิน เพ่ือเดินทางสู่กรุงอมัมาน 
 17.55น. น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงอัมมาน โดยสายการบินคูเวตแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KU563 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

 

 20.15 น. ถึง ท่าอากาศยานอัมมานควนีอเลีย ประเทศจอร์แดน ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ศุลกากร และ
รับกระเป๋าสัมภาระ โดยจะมีเจา้หน้ามาคอยช่วยอ านวยความสะดวกดา้น วีซ่า ให้แก่คณะ (เวลา
ทอ้งถ่ินท่ีประเทศจอร์แดนชา้กว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง)  น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

 ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ที่พกั SEVEN ROSES HOTEL, AMMAN (https://www.sevenroseshotel.com/) 
 
 
 
 
 
 

วันที1่4 เม.ย.  อัมมาน – เมาท์เนโบ – มานาบา – ปราสาทเครัค – ทะเลทรายวาดิรัม 
 เช้า บริการอาหารเชา้ท่ีห้องอาหารของโรงแรม  
  น าคณะเดินทางสู่ เมาท์เนโบ (ระยะทางประมาณ 40 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) 

ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิท่ีตั้งอยู่บนเขา สถานท่ีซ่ึงเช่ือกนัว่าน่าจะเป็นบริเวณท่ีเสียชีวิต และฝังศพ ของ
โมเสส ผูน้ าชาวยิวเดินทางจากอียิปต์ ไปยงัเมืองคานาอนั และเป็นผูน้ าค าสอนบญัญติัสิบประการ
ของพระยะโฮวาห์ลงมาเผยแผสู่่มนุษย ์

  ชมโบสถอ์นุสรณ์โมเสส ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเป็นท่ีระลึกถึงโมเสส อนุสรณ์แห่งน้ีสันนิษฐานว่าสร้าง
ข้ึนในปี ค.ศ. 300-400 ในยุคไบเซนไทน์ ตอนตน้คริสตศ์กัราช ภายในเป็นพิพิธภณัฑ์ขนาดย่อม 
เก็บส่ิงของต่างๆ ท่ีขุดพบในบริเวณน้ี พร้อมทั้งมีภาพถ่าย ให้ท่าน  ชมวิว และเก็บภาพท่ีจะ
มองเห็นทศันียภาพทั้งแม่น ้าจอร์แดน ทะเลเดดซี นครเจริโค เมืองเบธเลแฮม และเมืองเยรูซาเล็ม 
หรือดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ 

 
 
 
 
 
 

  น า ท่ า น ช ม  เ มื อ ง ม า น า
บา (ระยะทางประมาณ 10 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) หรือเมืองแห่งโมเสก ว่ากนัว่า
ท่ีน่ีมีงานศิลปะโมเสกท่ีสวยงามมาก เป็นเมืองท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีน่าสนใจแห่งหน่ึงของ



 
 

 

ประเทศจอร์แดน ผูค้นตั้งถ่ินฐานอยู่ท่ีน่ีมานานกว่า 4,500 ปี ชมโบสถ์กรีกออโธ  ดอกซ์ แห่ง
เซนต์จอร์จ บนพ้ืนโบสถ์มีแผนท่ีท าดว้ยกระเบ้ืองโมเสกสีสวยงามจ านวนกว่า 2 ลา้นช้ิน ซ่ึงมี
ความส าคญัทางประวติัศาสตร์ของโลก สร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 6 หรือราว ๆ ปี ค.ศ.600  
(พ.ศ.1143) ในยคุไบเซนไทน์ แผนท่ีน่ีแสดงให้เห็นพ้ืนท่ีดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิต่าง ๆ ในอดีต เนินเขา 
หุบเขา หมู่บา้น ตวัเมือง ครอบคลุม ไปจนถึงปากแม่น ้าไนล ์ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เย
รูซาเลม จอร์แดน ทะเลเดดซี และอียิปต์  

 
 
 
 
 
 

 เที่ยง บริการอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองคารัค (ระยะทางประมาณ 110 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) 

เมืองคารัค ตั้งอยู่บนท่ีราบสูงขนาดใหญ่ เพลิดเพลินกบัทศันียภ์าพอนังดงามระหว่างทางข้ึนเขา 
โดยเฉพาะบริเวณ “แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน” ชมปราสาทเครัค แห่งครูเสด (Karak) ท่ีถูก
สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1142 โดยในอดีตเคยเป็นหน่ึงในเมืองศูนยก์ลางของนกัรบครูเสด เพ่ือควบคุม
เส้นทางส าหรับต่อสู้ในสงครามครูเสด ทั้งจากทางเหนือและใต ้กบักองทพัมุสลิมจนกระทัง่ในปี 
ค.ศ. 1187 ไดถู้กนกัรบมุสลิมเขา้ท าลายโดยภายใตก้ารน าทพัของ ซาลาดิน (Saladin) 

 
 
 
 
 
 
 

 น าคณะเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) (ระยะทางประมาณ 235 ก.ม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3 ช.ม. 30 นาที) ทะเลทรายแห่งน้ีในอดีตเป็นเส้นทางคาราวาน จากประเทศซา
อุฯเดินทางไปยงัประเทศซีเรียและปาเสลไตน์ (เคยเป็นท่ีอยู่อาศยัของชาวนาบาเทียน ก่อนท่ีจะ
ยา้ยถ่ินฐานไปสร้างอาณาจกัรอนัยิ่งใหญ่ท่ีเมืองเพตรา)  

 ค า่ บริการอาหารค ่า แบบ บาบีคิว บุฟเฟต ์ท่ีห้องอาหารของแคมป์ท่ีพกั 
 ที่พกั RAHAYEP DESERT CAMP, WADI RUM (  http:// www.rahayebdc.com ) หรือเทียบเท่า  

http://www.rahayebdc.com/
http://www.rahayebdc.com/


 
 

 

                         (ห้องพกัท่ีแคมป์เป็นแบบ Deluxe Tent สะดวกสบาย มีห้องน า้ทนัสมยัในตวั ทัง้นีไ้ฟฟ้าสว่นกลางจะ
ปิดเวลาประมาณ 4 ทุ่มตรง เพ่ือให้ลกูค้าออกมาชมบรรยากาศดาวบนท้องฟ้าได้อย่างชัดเจน แต่ภายใน

ห้องยงัสามารถเปิดไฟได้จนถึงประมาณเท่ียงคืน)  

                              
 
 

 

 

 

วนัที่15 เม.ย.  วาดิรัม – เพตรา 
 OPTIONAL : **แนะน าโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ **ส าหรับท่านใดท่ีสนใจสัมผสั

ประสบการณ์ ข้ึนบอลลูน (ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในการขึน้บอลลูนอยู่ ท่ีท่านละ 200 เหรียญดอลล่าร์
สหรัฐ (USD.) กรุณาติดต่อท่ีหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า ตังแต่วันแรกท่ีไปถึงจอร์แดน เพ่ือท าการจอง
ล่วงหน้าเน่ืองจาก บอลลูนให้บริกาเพียง 1 ลูกเท่าน้ัน) เพ่ือชมความสวยงามของทุ่งทะเลทราย
วาดิรัมยามรุ่งเช้า ในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง 
โปรแกรมจะตอ้งออกจากท่ีพกั ประมาณ 05.00 น. โดยมีรถทอ้งถ่ินมารับไปข้ึนบอลลูน 

   หมายเหตู : โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุท่ีร่วมอยู่ในโปรแกรมทวัร์ไม่ ครอบคลุมการข้ึน
บอลลูน และ เคร่ืองร่อนทุกประเภท ดงันั้นข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของท่าน** 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

 เช้า บริการอาหารเชา้ท่ีห้องอาหารของแคมป์ท่ีพกั 
  น าคณะนัง่รถกระบะเปิดหลงัคารับบรรยากาศท่องทะเลทราย ท่ีถูกกล่าวขานว่าสวยงามท่ีสุดของ

โลกแห่งหน่ีง ดว้ยเม็ดทรายละเอียดสีส้ม อมแดง ปรับเปล่ียนไปตามแสงของดวงอาทิตย ์ ใน



 
 

 

สงครามอาหรับ ระหว่างปี ค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นฐานบญัชาการรบของ
นายทหารชาวองักฤษ ทีอี ลอว์เรนซ์ และเจ้าชายไฟซาล ผูน้ าแห่งชาวอาหรับ ร่วมรบขบัไล่
กองทพัออตโตมนั ท่ีเขา้มารุกรานเพ่ือ ครอบครองดินแดน และต่อมายงัไดถู้กใชเ้ป็นสถานท่ี ใน
การถ่ายท าภาพยนตร์ฮอลลีวูด เร่ือง “LAWRENCE OF ARABIA” (และในปี ค.ศ.1963 สามารถ
กวาดรางวลัออสการ์ไดถึ้ง 7 รางวลั และรางวลัจากสถาบนัอ่ืนๆ อีกกว่า 30 รางวลั น าแสดงโดย 
PETER O'TOOLE, OMAR SHARIF  ชมน ้าพุแห่งลอว์เรนซ์ สถานท่ีในอดีตนายทหาร ทีอี 
ลอวเ์รนซ์ ชาวองักฤษใชเ้ป็นสถานท่ีพกั และคิดแผนการสู้รบกบักองทพัออตโตมนั น าคณะท่อง
ทะเลทรายต่อไปยงั ภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนแกะสลกัก่อนประวติัศาสตร์ท่ี เป็นภาพแกะสลกั
ของชาวนาบาเทียนท่ี แสดงถึงเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัต่างๆ และรูปภาพต่างๆ ผ่านชมเต็นท์
ชาว เบดูอิน ท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลทราย (ทิปคนขับรถตามธรรมเนียม ท่านละ 2 JOD) 

 
 
 
 
 
 

 กลางวนั     บริการอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเพตรา (ระยะทาง

ประมาณ  110 ก.ม. ใช้เวลาเ ดินทางประมาณ 
ประมาณ 1 ช.ม. 30 นาที)  น าท่านชม เมืองเพ
ตรา มหานครศิลาทรายสีชมพูท่ีแกะสลกัข้ึนจาก
ภูเขาทั้งลูก สถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยูร่ะหว่างทะเลเดดซี 
กบัอ่าวอะกาบะ ซ่ึงซ่อนตวัซ่อนตวัอยูภ่ายใตอ้อ้ม
กอดของหุบเขาวาดี มูซา ท่ีสูงชันประดุจเป็น
ปราการอนัยิ่งใหญ่ ถูกลืมเลือนไป จากความทรง
จ าของผูค้นและสูญหายไปจากแผนท่ีนานนบัพนั
ปี จนกระทั้งในปี ค.ศ. 1812 (พ.ศ. 2355) เม่ือมีนกั
ส ารวจชาวสวิตเซอร์แลนด์ โยฮนัน์ ลุควิก บวร์ก
ฮาร์ท เดินทางผ่านมาพบเห็นและออกมาเขียน
หนังสือ  เล่าขานถึงความสวยงามและความ
มหัศจรรย์ของนครแห่งน้ี เพตราแห่งน้ีจึงเร่ิม



 
 

 

ปรากฏแก่สายตาชาวโลกอีกคร้ังและในปี ค.ศ.1985 (พ.ศ. 2528) องค์การยเูนสโก้ไดป้ระกาศให้
เพตรา เป็นเมืองมรดกโลก โดยกล่าวอธิบายไวว้่า "เป็นหน่ึงในส่ิงท่ีล ้าค่ามากท่ีสุดของมรดกทาง
วฒันธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ" (one of the most precious cultural properties of man's cultural 
heritage) และยงัไดรั้บคดัเลือกเป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องโลกอีกดว้ย ให้ท่านนัง่มา้ลดัเลาะ
ไปตามพ้ืนหินและทรายกว่า 600 เมตร (ค่าน่ังม้ารวมอยู่ในค่าบริการแล้ว แนะน าให้เตรียม ผ้าปิด
จมูกติดตัวไปด้วย แต่ไม่รวมค่าขี่อูฐ ขี่ลา รถม้าลาก สนใจกรุณา ติดต่อหัวหน้าทัวร์  และโปรด
เตรียมค่าทิปคนจูงม้า ท่านละ 5 JOD ต่อเท่ียว)   มุ่งหน้าไปในเส้นทางมหัศจรรยท่ี์ทางเขา้ออก
ของเมืองเพตรา พร้อมชมทศันียภาพรอบข้างท่ีเป็นภูเขาทั้งสองฝ่ังท่ีมีรูปร่างหน้าตาต่างกัน
ออกไป จากนั้นเดินเทา้เขา้สู่เมืองบริเวณซอกเขาเรียกว่าซิค SIQ เป็นหุบเขาสูงกว่า 250 ฟุต ท่ีเกิด
จากการแยกตวัของเปลือกโลกและการกัดเซาะของน ้ าเม่ือหลายล้านปีก่อนจนเกิดเป็นช่อง
ทางเดินเลก็ ๆ ระหว่างหุบเขา ชมสีสนัความสวยงามของหินสีต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาติ และ
ยงัมีภาพศิลปะแกะสลกัจากภูเขา อาทิ รูปป้ันแกะสลกัต่าง ๆ เช่น รูปป้ันเทพเจ้าต่าง ๆ รูปกอง
คาราวานอูฐ, รูปชาวนาบาเทียน, ท่อส่งล าเลียงน ้ าเขา้สู่เมือง ฯลฯ อีกมากมาย เขา้เขตหนา้ผาสูง
ชั้นสองข้างทางสู่มหานครแห่งศิลาทรายสีชมพู ต่ืนตาต่ืนใจกบัความสวยงามของ มหาวิหาร
ศักดิ์สิทธ์ิ เอล-คาซเนท์ (EL-Khazneh / Treasury)  สถานท่ีแห่งน้ีถูกสนันิษฐานว่า  สร้างในราว
ศตวรรษท่ี 1-2 โดยผูป้กครองเมืองในเวลานั้น มหาวิหารถูกแกะสลกัจากภูเขาสีชมพูทั้งลูก อยา่ง
กลมกลืนได้สัดส่วนและสวยงามน่าอัศจรรย์ เป็นอาคารสองชั้น ชมโรงละครโรมันโบราณ 
(Roman Theatre) ท่ีแกะสลกัจากภูเขา โดยมีแนบราบของท่ีนัง่เท่ากนัและมีความสมดุลไดอ้ยา่ง
น่าท่ึง สนันิษฐานว่าเดิมทีสร้างโดยชาวนาบาเธียน ต่อมาในสมยัท่ีโรมนัเขา้มาปกครองไดส้ร้าง
ต่อเติม มีท่ีนัง่ 32 แถว สามารถบรรจุคนไดป้ระมาณ 3,000 คน อิสระในการเดิน 

 ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พกั SELLA HOTEL, PETRA   (http://sellahotel.com/home/index.html) 

 
 
 
 

http://sellahotel.com/home/index.html


 
 

 

วนัที่16 เม.ย.  เพตรา – ทะเลเดดซี 
เช้า  บริการอาหารเชา้ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่  ทะเลเดดซี  (Dead Sea) (ระยะทางประมาณ 300 ก.ม.  ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3.30 ชม.) ทะเล ท่ีถูกบนัทึกลงในหนงัสือกินเนสส์ว่า เป็นจุดท่ีต ่าท่ีสุดในโลก ต ่ากว่า
ระดบัน ้าทะเลถึง 400 เมตร และมีความเคม็ท่ีสุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซ็นตข์องน ้าทะเลทัว่ไป 
ท าให้ไม่มีส่ิงมีชีวิตอาศยัอยูไ่ดใ้นทอ้งทะเลแห่งน้ี 

กลางวนั     บริการอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย เชิญท่านอิสระในการลงเล่นน ้ าทะเล และพิสูจน์ความ

จริงว่าท่านสามารถลอยตวัในน ้ าทะเลแห่งน้ีได้จริง
หรือไม่ (การลงเล่นน า้ในทะเลน้ันมีวิธีขั้นตอนการลง
เล่น และข้อควรระวังต่าง ๆ ควรฟังค าแนะน าจาก
มคัคุเทศก์ท้องถ่ิน และหัวหน้าทัวร์)  

 ค า่ บริการอาหารค ่าท่ีห้องอาหารของโรงแรม 
 ที่พกั GRAND EAST HOTEL, DEAD SEA ( http://grandeasthotel.com ) 

 

วนัที่17 เม.ย.  ทะเลเดดซี – อัมมาน 
 เช้า บริการอาหารเชา้ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 
  จากนั้นท่านเดินทางสุ่ กรุงอัมมาน เมืองหลวงของจอร์แดน (ระยะทางประมาณ 50 ก.ม. ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 1 ช.ม.) ถือเป็นเมืองท่ีมีผูค้นอาศยัอยูม่าตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบนั และมีความ
เก่าแก่ท่ีสุดเมืองหน่ึงของโลก  

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

http://grandeasthotel.com/


 
 

 

  น าท่านชมเมืองหลวง กรุงอัมมาน เมืองหลวงท่ีตั้งอยูบ่นภูเขา 7 ลูก และมีประวติัศาสตร์ยาวนาน
มากกว่า 6,000 ปี ผ่านชมย่าน เมืองเก่า,เมืองใหม่, ย่านธุรกิจ, ตลาดใจกลางเมือง, ย่านคนรวย 
ฯลฯ ชม โรงละครโรมัน อายกุว่า 2,000 ปี 
ท่ีคร้ังหน่ึงเคยเป็นศูนย์กลางของนครอมัมาน แต่ปัจจุบนัก็ยงัท าให้ผูท่ี้พบเห็นได้ท่ึงกับการ
วางแผนทางดา้นงานวิศวกรรมของโรมนั อนัชาญฉลาดและมีดีไซน์ท่ีน่าจดจ า โรงละครโรมนั 
แห่งน้ีเป็นหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงามมากท่ีสุดในอมัมาน โรงละคร มีความลาดเอียงลึกลง
ไป    เอ้ือให้เสียงท่ีไดย้ินรอบตวันั้นมีคุณภาพเยี่ยม การออกแบบสุดสร้างสรรค์น้ีสามารถบรรจุ
คนได้ประมาณ 6,000 คน สันนิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างข้ึนระหว่างปี ค.ศ. 161-180 (พ.ศ. 704-
723) สมยัการปกครองของ แอนโทนิอุส ปิซุส  (Antoninus Pius) ชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัม
มาน (Amman Citadel) บนยอดเขาสูงสุดในกรุงอมัมาน ถูกสร้างข้ึน เพ่ือเป็นจุดสงัเกตเหตุบา้น
การเมืองต่าง ๆ รอบเมือง แมจ้ะเหลือเพียงซากปรักหักพงัแต่ยงัสวยงามและมีอายยุอ้นกลบัไป
ตั้งแต่สมยัยุคหิน เผยให้เห็นอิทธิพลดา้นสถาปัตยกรรมท่ีมาจากยคุเหลก็ รวมถึงยคุโรมนั ยุคไบ
แซนไทน์และยคุอุมยัยะฮ์    

  ชม วหิารเฮอร์คิวลิส (Temple of Hercules) ท่ีสร้าง
ข้ึนระหว่างปี ค.ศ.162-166 (พ.ศ. 705-709) วิหาร
แห่งน้ีมีขนาดใหญ่กว่าวิหารท่ีอยู่ในโรมโบราณเสีย
อีก เดินผ่านทางเข้าท่ีเป็นแนวเสาระเบียง ไปยงั
สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิขา้งใน จากนั้นเคล่ือนตวัไปท่ีหิน
ขนาดใหญ่ท่ีอยูบ่ริเวณปลายหนา้ผา ตรงน้ีจะเป็นจุด
ชมวิว พาโนรามาอนัสวยงามของเมือง ใกลก้นันั้นมี
มือรูปก าป้ันขนาดใหญ่ท่ีท าจากหินอ่อนเผยให้เห็น
ความขาวโพลนจนแทบไม่มีเลือด 
จากนั้นผ่านชม พระราชวังของพระมหากษัตริย์
อับดลุลาห์ที่สอง (Raghadan Palace) ท่ีตั้งอยู่บนภูเขามีท าเลท่ีสวยงามท่ีสุดในกรุงอมัมาน และ
มีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอยา่งเขม้งวด  

  ถึงเวลาน าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานควนีอเลีย เพ่ือท าการเชค็อิน เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  
 19.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคูเวต, โดยสายการบินคูเวตแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KU565 
  (บริการอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง น ้ าหนกักระเป๋าสูงสุดท่านละ 2 ใบ ใบละไม่เกิน 23 

กิโลกรัม) 
 21.55 น. เดินทางถึง  สนามบินคูเวต เปล่ียนเคร่ืองบิน เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  



 
 

 

 23.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินโอมาน แอร์ เที่ยวบินที่ KU411 โดยมีพนกังาน 
  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
 

วนัที่18 เม.ย.  คูเวต – กรงุเทพฯ 
 10.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

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

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดั  
 (น ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่านละ 23 กิโลกรัม)  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง  
 ค่าท่ีพกัห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรม ตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั 
 ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
 ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
 ค่าวีซ่าประเทศจอร์แดน 
 ค่าบริการน าทวัร์โดยมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  

 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ฯลฯ 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืน ๆ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้น
รายการ 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ 
 ค่าข่ีลา, ข่ีอูฐ และรถมา้ลาก ฯลฯ  
 ค่าข้ึนบอลลูนท่ีวาริดมั ส าหรับท่านท่ีสนใจเท่านั้น อยูท่ี่ประมาณ ท่านละ 200 USD ต่อคร้ัง 
 ค่าทิปมา้ท่ีเมืองเพตรา ท่านละ 5 JOD ต่อเท่ียว 
 ค่าทิปคนขบัรถจ๊ีปท่ี ทะเลทรายวาริดมั ท่านละ 2 JOD ต่อเท่ียว 
 ค่าทิปมคัคุเทศก์ พนกังานขบัรถ ในประเทศจอร์แดน และหัวหน้าทวัร์จากเมืองไทย ท่านละ 60 USD 
หรือประมาณ 1,900 บาท ตลอดทริป 

 



 
 

 

เอกสารประกอบขอวีซ่าเข้าประเทศจอร์แดน 
 ส าเนาหนังสือเดินทาง (SCAN) แบบชดัเจน มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมมีหน้าว่างส าหรับ

ประทบัตราเขา้ออกเมืองอยา่งนอ้ย   2 หนา้  

การช าระเงิน  
 ส าห รับการจอง ก รุณาช าระ เงินมัดจ า ท่ านละ 20,000 บาท  (ภาย ใน  3 วัน  หลั งก ารจอง )  

พร้อมส าเนาหนังสือเดินทาง 
 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั  
 หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 

การยกเลิก 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด. 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-45 วนั เก็บเงินมดัจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-25 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 20 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 

15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงิน หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถา้ตอ้งการ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจน

ไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล 
ต่าง ๆ  

 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ี
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การ
เจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

 ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัรา
ค่าน ้ามนั หรือค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษทั สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ 
ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 



 
 

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้ทางบริษัท เป็นผู้น าพาการเดินทางในคร้ังนี้” 
 

 


