JORDAN IN DREAM 7 DAYS
เที่ยวครบจัดเต็ม-ที่พกั ดี-นอนเพตรา-นอนเดดซี-ไม่เดินทางย้อนไปมา

***** จุดเด่นน่าสนใจของรายการท่องเที่ยว***
 กรุง-อัมมาน (AMMAN) เมืองหลวงที่มีประวัติศาสตร์มากกว่า 6,000 ปี ผสมผสานยุคเก่าและยุคใหม่ อย่างลงตัว
 เพตรา (PETRA) มหานครศิลาทรายสี ชมพูหรื อนครสี ดอกกุหลาบ 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์แห่งโลกใหม่
 ทะเล เดดซี ทะเลในฝันของใครหลายคนที่ครั้งหนึ่งต้องการมาทดลองว่า “ ลอยตัว ได้จริ ง หรื อ ไม่ ”
 นครกรีก-โรมันเจอราช ฉายา “เมืองพันเสา” อดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกอันยิง่ ใหญ่ของอาณาจักรโรมัน
 ทะเลทรายวาดิรัม ที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสี ชมพูกว้างใหญ่ไพศาล
 ประสาทเครัค ของนักรบครู เสด ใช้ในการต่อสูใ้ นสงครามครู เสดกับกองทัพมุสลิม
 ทะเลแดง สิ่ งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ นํ้าทะเลที่ใสที่สุด ชมแนวประการังเรื อท้องกระจก
*พิเศษ* นอนนับดาวกลางทะเลทราย / พักในเพตรา / พักโรงแรมเดดซี พักผ่ อนพอกโคลนลอยตัวเต็มที!่ !
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วันทีห่ นึ่ง/20 ต.ค
21.30 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ

-/-/-

 พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 เคาเตอร์ P สายการ
บินเอทิฮดั เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ รอทําการเช็คอินกรุ ณาสังเกตุป้าย JORDAN IN DREAM

วันทีส่ อง/21 ต.ค

อัมมาน – เมาท์ เนโบ - มาดาบา - ทะเลทรายวาดิรัม

-/กลางวัน/เย็น

02.15 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ EY407 BKK-AUH 02.15-05.45 เชิญเพลิดเพลินกับจอทีวีส่วนตัว
05.45 น. ถึงสนามบินเมืองอาบูดาบีเปลี่ยนเครื่ องบินไปประเทศจอร์แดน
10.55 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ เที่ยวบิน EY513 AUH-AMM 10.55-12.55
12.55 น. ถึงสนามบินอัมมาน ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋ าแล้วเรี ยบร้อย
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรัม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชัว่ โมง)
นําท่านสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ทะเลทรายแห่งนี้ในอดีตเป็ นเส้นทางคาราวานจากประเทศ ซาอุฯ
เดินทางไปยังประเทศซีเรี ยและปาเสลไตน์ ในศึกสงครามอาหรับรี โวลท์ระหว่างปี ค.ศ. 1916-1918 ทะเลทราย
แห่ งนี้ได้ถูกใช้เป็ นฐานบัญชาการในการรบของนายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอว์เรนซ์ และเจ้าชาย
ไฟซาล ผูน้ าํ แห่ งชาวอาหรับร่ วมรบกันขับไล่พวกออตโตมันที่เข้ามารุ กรานเพื่อครอบครองดินแดน
ชมวิวทะเลทรายวาดิรัมสี ชมพูยามเย็น นําท่านเข้าสู่ที่พกั และพักผ่อนตามอัธยาศัย
คํ่า
 รับประทานอาหาร ในแค้มป์ กลางทะเลทราย แบบท้องถิ่นของชนเผ่าเบดูอิน
 นําท่านเข้าพัก SUN CITY CAMP MARTIAN TENT
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วันทีส่ าม/24 ต.ค
เช้า

เที่ยง
บ่าย

คํ่า

ทะเลทรายวาดิรัม - เมืองอคาบา – ลงเรือท้ องกระจก – เพตรา เช้ า/กลางวัน/เย็น

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม – และเช็คเอ้าท์
นําท่านชมทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) เป็ นสถานที่ใช้ในการถ่ายทําภาพยนต์ฮอร์ลีวดู ชื่อดังหลายเรื่ อง
เช่น Men in Black MIB 4, Aladdin, The Martian, Star Wars และอื่นๆ
นําท่านนัง่ รถกระบะเปิ ดหลังคารับบรรยากาศท้องทะเลทรายวาดิรัมที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุด ด้วยเม็ดทราย
ละเอียดสี สม้ อมแดงอันเงียบสงบที่กว้างใหญ่ไพศาล (กรุ ณาให้ทิปท่านละ 1 USD แก่คนขับรถ
นําท่านเดินทางสู่ เมือง เมืองอคาบา (Aqaba) เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง เมืองท่าและเมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่
สําคัญของประ เทศจอร์ แดน เป็ นเมืองแห่ งเดียวของประเทศจอร์ แดนที่ถูกประกาศให้เป็ นเมืองปลอดภาษี นํา
ท่านลงเรือท้ องกระจก (GLASS BOAT) แล่นในทะเลแดง ทะเลที่มีน่านนํ้าครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ ประเทศ
จอร์แดน, อิสราเอล, อิยปิ ต์ และ ซาอุดิอาระเบีย ชมความใสของนํ้าทะเล, ปะการัง, ปลาทะเลหลากชนิด ฯลฯ
 รับประทานอาหารอาหารท้องถิ่น BERENICE BEACH
นําท่านเดินทางสู่เมืองเพตรา เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงนําท่านชม ลิตเต้ อร์ เพตรา Little Petra เป็ น
โบราณสถานที่ต้ งั อยูท่ างตอนเหนือของเพตราและ เมือง Wadi Musa เป็ นการแกะสลักเขาหิ นทรายให้เป็ น
อาคารโดยชนเผ่าเนบาเทียน โดยมีความเชื่อกันว่าสถานที่แห่งนี้เป็ นเหมือนโรงแรม ในอดีต จากนั้นเข้าสู่ที่พกั
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารในโรงแรม (บุฟเฟย์)
 นําท่านเข้าพักโรงแรมระดับสี่ ดาวมาตรฐานท้องถิ่น ณ เมืองเพตรา HYATT ZAMAN PETRA
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วันทีส่ ี่ /25 ต.ค
เช้า

เที่ยง
บ่าย
คํ่า

เพตรา

เช้ า/กลางวัน/เย็น

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมเมืองเพตรา (ได้ รับการประกาศให้ เป็ นมรดกโลกจากองค์ การยูเนสโก้ ปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิ่ ง
มหัศจรรย์ ของแห่ งโลกใหม่ จากการตัดสิ นโดยการโหวตจากบุคคลนับล้ านทั่วโลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07)
ในปี ค.ศ. 1812 นักสํารวจเส้นทางชาวสวิส นายโจฮันน์ ลุดวิก เบิร์กฮาดท์ ได้คน้ พบนครศิลาแห่งนี้ ใน
วนอุทยานมีมา้ 800 เมตรไว้บริ การ ผูท้ ี่สนใจสามารถนัง่ ม้าได้ โดยจ่ายค่านัง่ ม้าหรื อค่าทิปคนจูงม้า 5 USD /ท่าน/
เที่ยว ขี่ลา 15-20 USD/ท่าน, ขี่อูฐ 10 USD ราคาแล้วแต่ความสามารถในการต่อรอง สําหรับรถม้าเหมาไปกับ 45
JD นัง่ ได้2ท่านต่อรองไม่ได้ ชมทัศนี ยภาพรอบข้างที่เป็ นภูเขาทั้งสองฝั่งนําท่านเดินเท้าเข้าสู่ ถนนเข้าเมือง SIQ
เส้นทางมหัศจรรย์กว่า 1.5 กิโลเมตร ที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของนํ้าเมื่อหลายล้านปี ก่อน
สุ ดปลายทางของช่องเขาพบกับความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ เดินชมสุ สานต่างๆ ของชาวนา
บาเทียน, สุ สานกษัตริ ย ์ ฯลฯ ชมโรงละครโรมันแกะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบที่นงั่ เท่ากัน สันนิ ษฐานเดิมที
สร้างโดยชาวนาบาเทียน ต่อมาในสมัยโรมันได้ต่อเติมและสร้างเพิม่ เติมมีที่นงั่ 32 แถว จุผชู ้ มได้3,000 คน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น BASIN (BUFFET)
อิสระเก็บภาพแห่ งความประทับโดยรอบเพตรา หรื อเดินข้างเขาเพื่อไปท้ายเมืองเพตรา โดยเกินขึ้นบันใดหิ น
ประมาณ 800 ขึ้น สู่ MONASTERY PETRA อารามหรื อที่ประชุมลับของกษัตร์ยหรื อผูน้ าํ เมืองในสมัยก่อน
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารในโรงแรม (บุฟเฟย์)
 นําท่านเข้าพักโรงแรมระดับสี่ ดาวมาตรฐานท้องถิ่น ณ เมืองเพตรา HYATT ZAMAN PETRA
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วันทีห่ ้ า/26 ต.ต
เช้า

ปราสาทเครัค - เดดซี

เช้ า/กลางวัน/เย็น

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม – และเช็คเอ้าท์

เที่ยง

นําท่านสู่ เมืองเครัคซึ่ งตั้งอยูบ่ นที่ราบสู งขนาดใหญ่ ชมทิวทัศน์อนั งดงามของหุ บเขาทั้งสองข้างทางจนได้ฉายา
เป็ น “แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์ แดน” ชม ปราสาทเครัคแห่ งครู เสด (KERAK) สร้างในปี ค.ศ. 1142 ในอดีตเป็ น
เมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ของนักรบครู เสด และสร้างเพื่อควบคุมเส้นทางทั้งทางเหนือและใต้และใช้ในการต่อสู ้
ในสงครามครู เสดกับกองทัพมุสลิมจนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 1187 ได้ถูกเข้าทําลายโดยนักรบมุสลิม ซาลาดิน
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย

เมื่อได้เวลาอันควรนําท่านเดินทางสู่ เดดซี ทะเลเดดซี (ใช้เวลาประมาณ 2 ช.ม) ทะเลเดดซี เป็ นจุดที่ต่าํ ที่สุดใน
โลก มีความตํ่ากว่าระดับนํ้าทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20% ของนํ้าทะเลทัว่ ไป ทํา
ให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเลยอาศัยอยูไ่ ด้ในท้องทะเลแห่ งนี้ อีกทั้งเดดซีเป็ นจุดตํ่า ที่สุดใน โลกจึงทําให้บริ เวณนี้มีออ็ ก
ซิเจนและอากาศสดชื่นถึงเมืองเดดซี
นําท่านเข้าสู่ ที่พกั ซึ่งโรงแรมที่พกั มีหาดส่ วนตัวสามารถเดินลงหาดได้เลยหรื อจะใช้บริ การรถรับ-ส่ ง ของ
โรงแรม ให้ท่านได้เข้าห้องพัก เปลี่ยนเสื้ อผ้าเพื่อลงเล่นนํ้าเดดซี ใช้เวลาตามอัธยาศัย และสามารถลงอีกรอบตอน
เช้าได้ เพื่อสุ ขภาพผิวอุดมด้วยแร่ ธาตุ หรื อจะอิสระว่ายนํ้าในสระว่ายนํ้าของโรงแรม

คํ่า

 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พกั บุฟเฟย์
 อิสระพักผ่อนโรงแรมในเมืองเดดซี

GRAND EAST DEAD SEA HOTEL
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วันทีห่ ก/27 ต.ค

ป้อมปราการ แห่ งกรุ งอัมมาน - นครเจอราช

เช้ า/กลางวัน/เย็น

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม – และเช็คเอ้าท์
นําท่านชมเมืองหลวงอัมมาน ตั้งอยู่บนภูเขาทั้ง 7 ลูก และมีประวัติศาสตร์ เก่าแก่ยาวนานกว่า 6,000 ปี ขึ้นชม
ป้อมปราการ แห่ งกรุ งอัมมาน (CITDAEL) ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็ นจุดสังเกตเหตุบา้ น การเมืองต่างๆรอบเมือง เชิญ
อิสระถ่ายรู ปตรงจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองแห่ งนี้ โดยมีฉากหลังเป็ น โรงละครโรมัน ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
ประเทศจอร์แดน จุผชู ้ มได้ 6,000 คน และตึกรามบ้านช่องที่ต้ งั อยูบ่ นภูเขาสู ง อันแปลกตายิง่ นัก ชม วิหารเฮอร์
คิวลิส ที่สนั นิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 161–180 ในสมัยโรมัน พระราชวังเก่ าอุมเมยาด สร้างขึ้น
ในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผูน้ าํ ชาวมุสลิมของราชวงศ์ ในสมัยมุสลิมได้เข้ามาปกครองประเทศจอร์ แดน ซึ่ ง
ภายในประกอบห้องทํางาน, ห้องรับแขก ฯลฯ ให้ท่านใช้เวลาอิสระในการช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก
จากนั้นนําท่านสู่ สนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
13.45 น. ออกเดินทางโดยสายการบินอิทิฮาด เที่ยวบินที่ เที่ยวบิน AMM-AUH 13.45-18.45
18.45 น. ถึงสนามบินอาบูดาบี รอเปลี่ยนเครื่ องกลับสู่ประเทศไทย
21.35 น. ออกเดินทางโดยสายการบินอิทิฮาด เที่ยวบินที่ EY402 AUH-BKK 21.35-07.10

หมายเหตุ โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง รู ปภาพใช้ในการอธิบายโปรแกรมเท่านั้น

วันทีเ่ จ็ด/28 ต.ค
07.10 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ

-/-/-

เดินทางกลับถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ ด้วยความสวํสดิภาพและความประทับใจ 
******************************************
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วันเดินทาง 2562 (คณะ20ท่ านขึน้ ไป)

ระดับทีพ่ กั

พักคู่

พักเดีย่ วเพิม่

20-26 ต.ค. 62

4 ดาว

59,900

8,000

อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ โดยสายการบิน EY ชั้นประหยัด
2. ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชาํ นาญเส้นทาง
3. ค่าห้องพักในโรงแรมระดับ 4 ดาว ตามที่ระบุในรายการหรื อระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 4 คืน
4. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการพร้อมนํ้าดื่มระหว่างมื้อ และระหว่างวัน 2 ขวด ต่อวัน
5. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
6. ไกด์ทอ้ งถิ่นประเทศจอร์แดนภาษาอังกฤษ และหัวหน้าทัวร์ไทยในกรณี ผเู ้ ดินทาง 15 ท่านขึ้นไป
7. ค่าวีซ่าแบบหมู่คณะประเทศจอร์แดน (ใช้เพียงสําเนาหนังสื อเดินทาง ไม่เก็บเล่มหนังสื อเดินทาง)
8. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. ค่าจัดทําหนังสื อเดินทาง
2. ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ
5. ค่าทิปขี่มา้ , ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้า ฯลฯ , ค่าทิปรถม้าที่เมืองเพตรา และค่าทิปคนขับรถในทะเลทรายวาดิรัม
6. ค่าทิปไกด์ 3USD/ ท่ าน/วัน และพนักงานขับรถโดยเฉลี่ย 2USD/ท่ าน/ วัน คือ ทั้งทริ ปจํานวน 5 USDX5 วัน =25 USD
สําหรับหัวหน้าทัวร์ไทยทิปตามความพอใจ (วันละ3USDขึ้นตํ่า) X 7 วัน
7.
เงื่อนไขการสํ ารองทีน่ ั่ง
1. กรุ ณาจอง พร้อมชําระงวดแรก 10,000 บาท / ท่าน ภายในวันที่ 20 ก.ค 62 และส่ งสําเนาพาสปอร์ตหน้าแรก
2. ส่ วนที่เหลือชําระภายในวันที่ 1 ต.ค 62
3. กรณี ยกเลิกหลังวันที่ 20 ก.ค ทางบริ ษทั ฯ จะเก็บเงินตาม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
4. กรณี ยกเลิกหลังวันที่ 20 ก.ย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจํา
4.กรณี ยกเลิกหลังวันที่ 1 ต.ค 62 หรื อหลังจากวันที่ทาํ การออกตัว๋ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินเต็มจํานวน

7

หมายเหตุ
1.ในกรณี ที่ไม่ครบ 15 ท่าน จะไม่มีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย หรื อปรับราคาขึ้นตามผูเ้ ดินทางจริ ง
2.บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข
ได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3.เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. กรณี ยกเลิกการเดิ นทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตฯเพื่อให้อยู่ใน
ดุลพินิจของสถานทูตฯ เรื่ องวีซ่าของท่าน เนื่ องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของ
บริ ษทั ฯ เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรง ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
5.กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจน
ความปลอดภัยของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
6. หากสายการบินมีการยกเลิกเที่ยวบินหรื อหากมีเหตุการณ์ประการใดที่เกิดขึ้นจากสายการบินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ีเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์หน้างานที่เกิดขึ้นจริ ง
7. หากสายการบินมีการยกเลิกเที่ยวบิน, เที่ยวบินล่าช้า หรื อหากมีเหตุการณ์ประการใดที่เกิดขึ้นจากสายการบิน ซึ่งทํา
ให้เกิดผลกระทบกับท่านผูม้ ีบินเที่ยวภายในประเทศ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
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