จอรแดน 7 วัน 4 คืน

อัมมาน – เพตรา – กลุมปราสาทในทะเลทราย – ทะเลเดดซี - นครกรีกโรมันเจอราช – ทะเลทรายวาดิรัม
เมาทเนโบ - มาดาบา– เมืองอควาบา – ปราสาทครูเสดเครัก
กําหนดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ
21.00 น.
คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการบินโรยัลจอรแดนเนียล ชั้น 4 แถว S 4 - 9พบกับ
เจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับ
23.35 น.
ออกเดินทางสูก รุงอัมมาน ประเทศจอรแดน โดยสายการบินโรยัลจอรแดนเนี่ยล เที่ยวบินที่ RJ 181
วันที่สอง
04.20 น.
เชา

เที่ยง
บาย

อัมมาน – มาดาบา – เมาทเนโบ – เครัค - อคาบา
ถึงสนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอรแดน หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและ
รับสัมภาระเรียบรอยแลว / นําเขาที่พัก
รับประทานอาหารเชา
นําทานออกเดินทางสู เมืองมาดาบา(MADABA)หรือ เมืองแหงโมเสก ชม โบสถกรีก-ออโธดอกซ แหง
เซนตจอรจถูกสรางในราวป ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แหงเยรูซาเลม
ตกแตงโดยโมเสกสีตางๆประมาณ 2.3 ลานชิ้นแสดงถึงพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตางๆในแถบรอบทะเล
เมดิเตอร-เรนียน , เยรูซาเลม, แมน้ําจอรแดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต ฯลฯ นําทานเดินทาง ชม
เมาท เนโบ (MOUNT NEBO) ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยูบนเขาซึ่งเชื่อกันวานาจะเปนบริเวณที่เสียชีวิตและ
ฝงศพของโมเสส ผูนําชาวยิวสเดินทางจากอิยิปตมายังเยรูซาเลม ชมพิพิธภัณฑขนาดยอม ภายในเก็บ
สิ่งของตาง ๆ ที่ขุดพบภายในบริเวณนี้ พรอมทั้งมีภาพถายตาง ๆ ภาพถายที่สําคัญคือภาพที่ โปบ จอหน
ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่นี่และไดประกาศใหเปนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ในป ค.ศ. 2000 ชม อนุสรณไมเทา
ศักดิ์สิทธ แหงโมเสส ออกแบบเปนลักษณะเปนไมเทาในรูปแบบไมกางเขน โดยอุทิศเปนสัญลักษณของ
โมเสส และพระเยซู เชิญถายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวันที่ทองฟาแจมใส ทานสามารถมองเห็นแมน้ํา
จอรแดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ไดจากจุดนี้อยางชัดเจน
รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้นนําทานสู เมืองเครัค (KERAK)ซึ่งตั้งอยูบนที่ราบสูงขนาดใหญ ใหทานไดเพลิดเพลินกับทิวทัศน
อันงดงามขางทางระหวางทางขึ้นสูเขา โดยเฉพาะบริเวณที่ถูกเรียกขานกันวาเปน “แกรนดแคนยอนแหง
จอรแดน” ชม ปราสาทเครัคแหงครูเสด (KERAK) สรางในป ค.ศ. 1142 โดย ผูปกครอง PAYEN LE
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BOUTIELLER ในอดีตเปนเมืองศูนยกลางขนาดใหญของนักรบครูเสด และสรางเพื่อควบคุมเสนทางทั้ง
ทางเหนือและใต และใชในการตอสูในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิมจนกระทั่งในป ค.ศ. 1187 ไดถูกเขา
ทําลายโดยนักรบ มุสลิมภายใตการนําทัพของ ซาลาดิน (SALADIN) นําทานเดินทางสู เมืองอควาบา
เมืองทาและเมืองทองเที่ยวตากอากาศ ที่สําคัญของประเทศจอรแดน เปนเมืองแหง เดียวของประเทศ
จอรแดนที่ถูกประกาศใหเปนเมืองปลอดภาษี มีประชากรอาศัยราว 70,000 คน
รับประทานอาหารค่ํา / นําเขาที่พัก โรงแรม DAYS INN SUITES หรือเทียบเทา
เมืองอควาบา – ทะเลทรายวาดิรัม – เพตรา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทาน ลงเรือทองกระจก (GLASS BOAT) แลนในทะเลแดง ทะเลที่มีนานน้ําครอบคลุมถึง 4
ประเทศ คือ ประเทศจอรแดน, อิสราเอล, อิยิปต และ ซาอุดิอาระเบีย ชมความใสของน้ําทะเล, ปะการัง,
ปลาทะเลหลากชนิด, เมนทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ (ทะเลแดงเปนทะเลแหงประวัติสาสตร ที่ไดมีการกลาว
ขานในพระคัมภีรของศาสนาคริสตวา ทะเลแหงนี้เปนสถานที่โมเสสไดทําอัศจรรยโดยการชูไมเทาแหวก
ทะเลแดงเปนทางเดินพาชาวอิสราเอล หนีใหรอดพนจากการตามลาของทหารอิยิปตเพื่อจับไปเปนทาส
ของอียิปต และจุดมุงหมายเพื่อเดินทางไปสู แผนดินแหงพันธสัญญาที่พระเปนเจาทรงมอบใหกับ
ชาวอิสราเอล (นั่นก็คือกรุงเยรูซาเลมในปจจุบัน )
รับประทานอาหารกลางวัน (บนเรือ พรอมชมทัศนียภาพ และบรรยากาศของทะเลแดง )
จากนั้นออกเดินทางสู ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ทะเลทรายแหงนี้ในอดีตเปนเสนทางคาราวานจาก
ประเทศซาอุฯเดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน (เคยเปนที่อยูอาศัยของชาวนาบาเทียนกอนที่จะ
ยายถิ่นฐานไปสรางอาณาจักรอันยิ่งใหญที่เมืองเพตรา ในศึกสงครามอาหรับรีโวลทระหวางป ค.ศ. 1916 –
1918) ทะเลทรายแหงนี้ไดถูกใชเปนฐานบัญชาการในการรบของนายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอวเรนซ และ
เจาชายไฟซาลผูนําแหงชาวอาหรับรวมรบกันขับไลพวกออตโตมันที่เขามารุกรานเพื่อครอบครองดินแดน
และตอมายังไดถูกใชเปน สถานที่จริงในการถายทําภาพยนต ฮอลลีวูดอันยิ่งใหญในอดีตเรื่อง
“LAWRENCE OF ARABIA” (และในป ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวัลออสการไดถงึ 7 รางวัล และ
รางวัลจากสถาบันอื่นๆ มากกวา 30 รางวัล นําแสดง โดย Peter O'Toole, Omar Sharif ฯลฯ) นําทานนั่งรถ
กระบะเปดหลังคา รับบรรยาอากาศทองทะเลทรายที่ถูก กลาวขานวาสวยงามที่สุดของโลกแหงหนี่ง ดวย
เม็ดทรายละเอียดสีสมอมแดงอันเงียบสงบที่กวางใหญไพศาล (สีของเม็ดทราบนั้นปรับเปลี่ยนไปตามแสง
ของดวงอาทิตย) ชม น้ําพุแหงลอวเรนซ สถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอี ลอวเรนซ ทหารชาวอังกฤษใชเปน
สถานที่พัก และคิดแผนการสูรบกันพวกออตโตมัน นําทานทองทะเลทรายตอไปยัง ภูเขาคาซารี ชม
ภาพเขียนแกะสลักกอนประวัติศาสตร ที่เปนภาพแกะสลักของชาวนาบาเทียนที่แสดงถึง เรื่องราวใน
ชีวิตประจําวันตางๆ และรูปภาพตาง ๆ ผานชม เต็นทชาวเบดูอิน ที่อาศัยอยูในทะเลทราย
รับประทานอาหารค่ํา / นําเขาที่พักโรงแรม GOLDEN TULIP KINGSWAY หรือเทียบเทา
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นครเพตรา – กรุงอัมมาน
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทานออกเดินทางชม เมืองเพตรา (PETRA) (ไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกจากองคการ
ยูเนสโกป ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของแหงโลกใหม จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคล
นับลานทั่วโลก ในวันมหัศจรรย 07/ 07/ 07) มหานครสีดอกกุหลาบที่ซอนตัวอยูในหุบเขาแหงโมเสส
(WADI MUSA) มีประวัติศาสตรอันยาวนานหลายพันปเคยเปนถิ่นที่อยูอาศัยทั้งชาวอีโดไมท
จวบ
จนกระทั่งถึงยุครุงเรืองเฟองฟูในการเขามาครอบครองดินแดน
ของชาวอาหรับเผาเรรอนนาบาเทียน
ในชวงระหวาง 100 ปกอนคริสตกาล – ป ค.ศ 100 และไดเขามาสรางอาณาจักร, บานเมือง ฯลฯจนกระทั่ง
ในปค.ศ.106 นครแหงนี้ตกอยูภายใตการปกครองของอาณาจักรโรมันที่นํา โดย กษัตริยท ราจัน และได
ผนึกเมืองแหงนี้ใหเปนหนึ่งในอาณาจักรโรมันแหงแหลมอาระเบียตะวันออก นําทาน ขี่มา (รวมอยูใ น
คาบริการแลว และเปนธรรมเนียมที่ตองมีคาทิปใหแกคนจูงมาทานละ 2 USD ตอทาน ตอเที่ยว แตไมรวม
คาขี่ลา, ขี่อูฐ, รถมาลาก ฯลฯ สนในกรุณาติดตอที่หัวหนาทัวร) ประมาณ 800 เมตรบนถนนทราย เพื่อตรง
เขาสูหนาเมือง พรอมชมทัศนียภาพรอบขางที่เปนภูเขาทั้งสองฝงที่มีรูปรางหนาตาตางกันออกไป นําทาน
เดินเทาเขาสูถนน เขาเมืองSIQ เสนทางมหัศจรรยกวา1.5 กิโลเมตรที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลก
และ การซัดเซาะ ของน้ําเมื่อหลายลานปกอน เดินชมความสวยงามของ ผาหินสีชมพู สูงชันทั้ง 2 ขาง
คลายกับแคนยอนนอย ๆ และสิ่งกอสราง รูปปนแกะสลัก ตางๆ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท
( EL-KHAZNEH / TREASURY) สันนิษฐานวาจะสรางในราวศตวรรษที่1-2 โดยผูปกครองเมืองในเวลา
นั้น เปนวิหารที่แกะสลักโดย เจาะเขาไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 เมตร และมีความกวาง 28 เมตร
วิหารแหงนี้ไดถูกออกแบบโดย ไดรับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเขาดวยกัน เชน อิยิปต, กรีก, นาบาเทียน
ฯลฯ ภายในประกอบดวย 3 หอง คือ หองโถงใหญตรงกลาง และ หองเล็กทางดานซายและขวาเดิมทีถูกเชื่อ
วาเปนที่เก็บขุมทรัพยสมบัติของฟาโรห อิยิปต ชม โรงละครโรมัน (ROMAN THEATRE) ที่แกะสลักจาก
ภูเขาโดยมีแนวราบที่นั่งเทากันและมีความสมดุล ไดอยางนาทึ่ง สันนิษฐานเดิมทีสรางโดยชาวนาบาเทียน
ตอมาในสมัยที่โรมันเขามาปกครองไดตอเติมและสรางเพิ่มเติม มีที่นั่ง 32 แถว จุผูชมไดประมาณ 3,000
คน / อิสระในการเดินชมและถายรูปภายในเมืองเพตรา
รับประทานอาหารกลางวัน
นําทานเดินทางกลับสูกรุงอัมมาน
รับประทานอาหารค่ํา / นําเขาที่พัก โรงแรม AL DANA PLAZA หรือเทียบเทา
อัมมาน - ปอมปราการอัจลุน - โรมันเจอราช - ทะเลเดดซี – อัมมาน
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นออกเดินทางสู เมืองอัจลุน (AJLOUN) อยูทางดานเหนือของเมืองเจอราชไปเล็กนอย เมืองที่ตั้งอยู
บนภูเขาสูง
ที่หอมลอมไปดวยปาตนสน และตนมะกอก ชม ปราสาทแหงเมืองอัจลุน ถูกสรางโดย
พวกนักรบมุสลิม ในป ค.ศ. 1184- 1185 ใชเปนปอมทหารในการตอสูรบกับพวกนักรบครูเสด และในป
ค.ศ. 1260 ถูกเขาทําลายโดยกองทัพมองโกลส นําทานเดินทางขึ้นสูทางเหนือของประเทศจอรแดน เพื่อ
ชมนครเจอราช (JERASH) หรือ “เมืองพันเสา” เปนอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออก อันยิ่งใหญของ
อาณาจักรโรมัน สันนิษฐานวาเมืองนี้นาจะถูกสรางใน ราว 200 – 100 ปกอนคริสตกาล เดิมที่ในอดีตเมือง
แหงนี้ชื่อวา ในป ค.ศ. 749 นครแหงนี้ไดถูกแผนดินไหว ครั้งใหญทําลาย และถูกฝงกลบ โดยทรายหลังจาก
นั้นก็ได สูญหายไปเปนนับพันป ชม ซุมประตูกษัตรยเฮเดรียน และ สนามแขงมาฮิปโปโดรม นําทานเดิน
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เขาประตูทางทิศใต ชม โอวัลพลาซา (THE OVAL PLAZA) สถานที่ชุมนุม พบปะ สังสรรคของชาวเมือง,
วิหารเทพซีอุส ฯลฯโรงละครทางทิศใต (สรางในราวป ค.ศ. 90-92 จุผูชมไดถึง 3,000 คน มีจุดเสียง
สะทอนตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกับความอัศจรรย เพียงพูดเบา ๆ ก็จะมีเสียงสะทอนกองเขามาในหู
ของเรา ชม วิหารเทพีอารเทมิส เปน เทพีประจําเมืองเจอราช สรางในราวป ค.ศ. 150 สรางขึ้นพื่อใชเปน
สถานที่สําหรับ ทําพิธีบวงสรวง และบูชายัญตอเทพีองคนี้ แบงเปน 3 ชั้นคือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นในนํา
ทานเดินเขาสูถนนคารโดหรือ ถนน-โคลอนเนด ถนนสายหลักที่ใชเขา-ออกเมืองแหงนี้ บนถนนนั้นยังมี
ริ้วรอยทางของลอรถมา , ฝาทอระบาย น้ํา, ซุมโคมไฟ, บอน้ําดื่มของมา ชม น้ําพุใจกลางเมือง
(NYMPHAEUM) สรางในราวป ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศ แด เทพธิดาแหงขุนเขา ซึ่งเปนที่นับถือของชาวเมือง
แหงนี้ มีที่พนน้ําเปนรูปหัวสิงโตทั้งเจ็ด และตกแตงดวยเทพ ตางๆ ประจําซุมดานบนของน้ําพุ ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน
นําทานเดินทางสูทะเลเดดซี (DEAD SEA) ทะเลที่ถูกบันทึกลงในหนังสือกินเนสสวาเปนจุดที่ต่ําทีสุดใน
โลก มีความต่ํากวาระดับน้ําทะเลถึง 400 เมตร และมีความเค็มที่สุดในโลกมากกวา 20 เปอรเซนตของน้ํา
ทะเลทั่วไป ทําใหไมมีสิ่งมีชีวิตใดเลยอาศัยอยูไดในทองทะเลแหงนี้ เชิญทานอิสระในการลงเลนน้ําทะเล
และพิสูจนความจริงวาทานลอยตัวไดจริงหรือไม (การลงเลนน้ําในทะเล นั้นมีวิธีขั้นตอนการลงเลน และ
ขอควรระวังตางๆ ควรฟงคําแนะนําจากมัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวร)
รับประทานอาหารค่ํา เดินทางกลับสูกรุงอัมมาน / นําเขาที่พัก
อัมมาน – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทานชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมาน เมืองหลวงที่ตั้งอยูบนภูเขา 7 ลูก และมีประวัติศาสตร
ยาวนานมากกวา 6,000 ป ผานชม ยานเมืองเกา , เมืองใหม, ยานธุรกิจ, ตลาดใจกลางเมือง, ยานคนรวย
ฯลฯ ขึ้นชม ปอมปราการแหง กรุงอัมมาน (CITDAEL) ถูกสรางขึ้นเพื่อเปนจุดสังเกตเหตุบาน การเมืองตาง
ๆรอบเมือง เชิญอิสระถายรูปตรงจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองแหงนี้ โดยมีฉากหลังเปนโรงละครโรมันที่มี
ขนาดใหญที่สุดในประเทศจอรแดน จุผูชม ไดถึง 6,000 คน และ ตึกรามบานชองที่ตั้งอยูบนภูเขาสูง อัน
แปลกตายิ่งนักชมวิหารเฮอรควิ ลิส ที่สันนิษฐานวานาจะถูกสรางขึ้นระหวางปค.ศ.161–180 ในสมัยโรมัน
พระราชวังเกาอุมเมยาด สรางขึ้นในประมาณป ค.ศ. 720 โดยผูนําชาวมุสลิม ของราชวงศ ในสมัยมุสลิมได
เขามาปกครองประเทศจอรแดน ซึ่งภายในประกอบหองทํางาน, หองรับแขก ฯลฯผานชม พระราชวังของ
พระมหากษัตริยอับดุลลาหที่สอง (RAGHADAN PALACE), ที่ตั้งอยูบน ภูเขามีทําเลที่สวยงามมากที่สุดใน
กรุงอัมมาน
รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้นออกเดินทางไปทางทิศตะวันออกของกรุงอัมมานมุงหนาไปทางชายแดนประเทศอิรักและ
ซาอุดิอาระเบียเพื่อ ชม โรงอาบน้ําอัมรา อัครสถานบันเทิงสําหรับกองคาราวานที่จะเดินทางจาก
ซาอุดิอาระเบีย ไปยัง ดามัสกัส หรือ อียิปต และแวะพักคางคืนในบริเวณนี้ พรอมชม ภาพวาดศิลปะแบบ
เฟรสโก (FRESCO) 1 ใน 3 มรดกโลกของประเทศจอรแดนทางศิลปะ ที่หาดูไดยากมากในปจจุบัน เปน
ภาพที่เขียนวาดเรื่องราว เกีย่ วกับขั้นตอนการสรางสถานที่แหงนี้, การลาสัตว, นางรํา ฯลฯ ภายในประกอบ
ไปดวย หองเปลี่ยนเสื้อผา, หองอาบน้ําอุน, หองอบไอน้ํา และ หองนอนพักผอน ชมปอมอาซรัก สรางขึ้น
โดยหินภูเขาไฟสีดําทั้งหมดในสมัย โรมัน ปอมแหงนี้ไดเปนที่รูจักของคนทั่วไป คือ เปนศูนยบัญชาการ
กองทัพของชาวอาหรับในสมัยนั้น นําโดย นายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอเรนท หรือ ที่ชาวโลกรูจักกันใน
นามของ ลอเรนท ออฟ อาระเบียในการทํา ศึก สงครามโลกอาหรับ (THE ARAB REVOLT ในระหวางป
ค.ศ. 1916–1918) เปนการตอสูของชาวอาหรับที่ตอตาน การเขามารุกรานแผนดินของชาวออตโตมัน
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ค่ํา

ชม ปราสาทคารานา สรางขี้นเพื่อใชเปนที่พักของกองคาราวานที่หยุด พักระหวางการเดินทางภายใน
ประกอบดวยหองพักจํานวน 61 หอง แบงเปน 2 ชั้น และยังมีคอกที่อยูอาศัยของมา และอูฐ / นําทาน
เดินทางกลับสูกรุงอัมมาน
รับประทานอาหาร / ออกเดินทางกลับสูสนามบิน

วันที่เจ็ด
00.55 น.
14.25 น.

กรุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย ดวยสายการบิน โรยัลจอรแดนเนี่ยล เที่ยวบินที่ RJ180
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (อาคารผูโดยสารขาเขา ชั้น 2 ประตู บี และ ซี)


เอกสารที่ใชในการยื่นขอวีซาประเทศจอรแดน
1. หนังสือเดินทาง / ทั้งเลมเกาและเลมใหม (ถามี) / พรอมสําเนา
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถายหนาตรงไมสวมแวน)
3. จดหมายรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตําแหนง เงินเดือน และวัน เดือน ป ที่เริ่มเขาทํางาน (ฉบับจริง)
4. สําเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเปนเจาของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษทั
5. สําเนาบัตรประชาชน
6. สําเนาทะเบียนบาน
7. หลักฐานการเงิน ใช Statement ยอนหลัง 6 เดือน สวนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพยสวนตัว
8. สําเนาใบสมรส / ใบหยา / ใบมรณะ (ถามี)
9. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี)
10. สําเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป)
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