อิสราเอล จอร์แดน 8 วัน 5 คืน
โดยสายการบิน โรยัลจอร์แดนเนี่ยน (RJ)
ISRAEL อิสราเอล ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ทีเ่ ป็น แหล่งกาเนิดของ 3 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาคริสต์ ศาสนายูดาย และศาสนาอิสลาม
ความแตกต่างด้านศาสนา และวัฒนธรรม ทาให้ดนิ แดนแห่งนี้ถูกเรียกว่า ดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์ The Holy Land และ
โบราณสถานที่สาคัญทางด้านศาสนา
Jerusalem เยรูซาเล็ม ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ มีมรดกทางด้านประวัติศาสตร์และความศักดิ์สิทธิ์ ส่งผลให้เมืองเยรูซาเล็ม จึงเป็น
เมืองที่ดึงดูดชาวโลกให้มาเยือนอย่างล้นลาม ไม่มีที่ไหนในอิสราเอลมีความแตกต่างที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เท่ากับ
ในเมืองเยรูซาเล็ม กาแพงในเมืองเก่า และห้างสรรพสินค้าในเมืองใหม่ โครงสร้างเว้าโค้งในยุคโรมัน คูน้ารอบล้อมปราสาทใน
สมัยอาณาจักรไบแซนไทน์ กาแพงเก่าในยุคสงครามศาสนา และ เขื่อนดินที่ป้องกันปราสาทเมืองในยุคออตโตมัน เยรูซาเล็ม
ประกอบด้วยสถานทีบ่ ูชาสิง่ ศักดิ์สิทธิของชาวยิว คริสต์ และมุสลิม เช่นกาแพงเมือง , ถนนเวียโดโรโดสา และจุดที่พระเยซูถกู
ตรึงกางเขนและ ฝังพระศพนั้น อยู่ทางเหนือของเนินเขาไซออน ปัจจุบันเป็นที่ตั้ง ของโบสถ์แห่งสุสานศักดิ์สิทธิ์ Church of
the Holy Sepulcher สุเหร่าที่ศักดิ์สิทธิ์ของอิสลามคือ สุเหร่าอัลอักซา และ Dome of the Rock ที่มีหลังคาโดมเคลือบด้วย
ทองอร่ามเห็นเด่นเป็นสง่า สิง่ ที่ไม่ควรพลาดคือ เยรูซาเล็ม ยังมีงานทางด้านศิลปะ เพลง และการแสดงละครต่าง ๆ ที่มี
ชื่อเสียงอีกด้วย
Bethlehem เบธเลเฮม ทุ่งของชุมพาบาล สถานที่พระเยซูเจ้าบังเกิด วัดถ้าน้านม
Qumran คุมราน บริเวณทีแ่ ห้งแล้งริมทะเลสาบเดดซี ณ ที่แห่งนี้มีการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทสี่ าคัญ คือบันทึก
เก่าแก่ (Dead Sea Scroll) สัมผัสน้าทะเล Dead Sea (ทะเลเกลือ) ที่เชื่อว่าสามารถรักษาอาการโรคไขข้ออักเสบ โรคผิวหนัง
และแม้แต่โรคหอบหืดได้ ท่านสามารถลอยตัวได้เองโดยไม่จม จริงหรือไม่??
JORDAN - จอร์แดน ดินแดนมิตรไมตรี - สันติภาพแห่งตะวันออกกลาง
ร่วมฉลองความยิ่งใหญ่ของ มรดกโลก มหานครเพตร้า ก่อนใคร!
- กรุงอัมมาน (AMMAN) เมืองหลวงที่มปี ระวัติศาสตร์ยาวนาม และความเป็นมากว่า 6,000 ปี ผสมผสานความลงตัวของ
อารยะธรรมยุคเก่า และ ความทันสมัยของโลกปัจจุบนั อย่างลงตัว
- เพตร้า (PETRA) มหานครศิลาทรายสีชมพู หรือ นครสีดอกกุหลาบ ที่ถูกลืมหายไปจากความทรงจาของผูค้ น จนกระทั่งถูก
ค้นพบ โดยนักล่าสมบัติชาวสวิส นาย จอห์น ลุควิดซ์ เบอร์คฮาร์ดท์ ค้นพบ และได้ถูกนาออกมาเล่าเรื่องราวกล่าวขานถึง
ความสวยงาม และความมหัศจรรย์ของมหานครแห่งนี้ จนถูกโหวตให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกใหม่จากคลื่นมหาชน
ร้อยล้านคนทัว่ โลก
- นครกรีก-โรมันเจอราช ฉายา “เมืองพันเสา” อดีต1 ใน 10 หัวเมืองเอกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน ชมความสมบูรณ์แบบ
ของศิลปกรรม และ สถาปัตยกรรมที่ยังคงหลงเหลืออย่างสมบูรณ์แบบที่สุดในโลก นอกเหนือจาก กรุงโรม ประเทศอิตาลี
- มาดาบา เมืองแห่งโมเสก ชมโบสถ์เซนต์จอร์จ ที่บนพื้นโบสถ์มีภาพโมเสกสีชิ้นใหญ่แสดงถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในอดีต
- เมาท์ เนโบ ดินแดนศักดิส์ ิทธิ์ที่ถูกเชื่อว่า โมเสส ผู้นาชาวยิวส์ ผู้ที่รับ “บัญญัติ 10 ประการ” จากพระเจ้า ได้เสียชีวิตลง ณ ที่
แห่งนี้
- ปราสาทเครัก ปราสาทแห่งนักรับครูเสด ย้อนรอยศึกครูเสด สงครามแห่งศาสนาอันระบือโลกที่รับกันยืดเยื้อกว่า 200 ปี
BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
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สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่2

แวะเปลี่ยนเครื่องที่จอร์แดน - สนามบินเบนกูเรียล - ชมเมือง เทล อาวีฟ - เมืองจัฟฟา - เมืองซีซาเรีย - ชมเมืองซี
ซาเรีย - กรุงเยรูซาเล็ม - เมืองเบธเลเฮ็ม - ทุ่งหญ้าคนเลีย้ งแกะ - The Church of Nativity

Ein Karem - อนุสรณ์สถาน Yad Vachem - เดินเท้าผ่าน Armanian Quarter - วัดนักบุญเปโตร - ภูเขาศิโยน
วันที่3 - สุสานกษัตริย์ดาวิด - ห้องอาหารมื้อสุดท้าย - โบสถ์ St. Anne Church - สระเบธไซดา - ถนนเวียโดโลโรซา ชมกาแพงร้องไห้ - Dome of The Rock - มัสยิดอัล-อัคซา
วันที่4 คุมราน - ทะเลสาบเดดซี - สนามบินเทลอาวีฟ - สนามบินอัมมาน ประเทศจอร์แดน
วันที่5

ชม นครเจอราช - ถนนคาร์โด - ชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมาน - ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน - วิหารเฮอร์คิวลิส ผ่านชมพระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดุลลาห์ทสี่ อง

วันที่6 เมืองเพตร้า - ขี่ม้าชมเมืองโบราณเพตร้า
วันที่7 เมืองเครัค - ปราสาทเครัคแห่งครูเสด - มาดาบา - เมาท์ เนโบ - เมืองหลวงอัมมาน - เดินทางกลับ
วันที่8 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันแรก
21.00 น.

กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ ”Q” ประตู 8 ชั้น 4 สายการบินโรยัลจอร์แดนเนี่ยน RJ
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวก
(สายการบินอนุญาตโหลดกระเป๋าท่านละ1ใบไม่เกิน25กิโลกรัม+ถือขึ้นเครื่องบินไม่เกิน5กิโลกรัม)
วันที่สอง
กรุงเทพ - อัมมาน - เทล อาวีฟ - จัฟฟา - เซซาเรีย- เบธเลเฮม - เยรูซาเล็ม
00.30 น.
เหิรฟ้าสู่ประเทศจอร์แดน โดยเที่ยวบิน RJ183 (เสิร์ฟอาหาร 2 มื้อ บนเครื่อง)
05.05 น.
ถึงสนามบินนานาชาติอัมมาน นาท่านต่อเครื่องบินสู่ ประเทศอิสราเอล
07.00 น.
เครื่องบินออกสู่กรุงเทล อาวีฟ เมืองหลวงประเทศอิสราเอล
07.45 น.
ถึงสนามบิน เบนกูเรียล (Ben Gurion Airport) นาท่านชมเมือง เทล อาวีฟ (Tel Aviv City Tour) ซึ่งเป็น
เมืองศูนย์กลางการพาณิชย์ การท่องเที่ยว ริมฝั่งทะเลเมดิเตอเรเนียน จากนั้นนาเดินทางไปยังเมืองจัฟฟา เมือง
เก่าที่ตั้งอยู่ริมทะเล ก่อนที่จะเกิดเมืองเทลอาวีฟ จากเมืองจัฟฟา เราสามารถมองข้ามอ่าวไปเห็นเมืองเทลอาวีฟอยู่
เบื้องหน้า เราจะเข้าไปในเมืองเก่าซึ่งยังคงมีประตูหลงเหลือให้เห็น เดินผ่านชมบ้านเก่าที่ศิลปินนิยมมาอยู่อาศัย
รวมทั้งชมโบสถ์เก่าแก่ของเมือง จากนั่นเดินทางเลียบริมทะเลสู่เมืองซีซาเรีย ชมเมืองซีซาเรีย (Caesarea) เมือง
ที่ตั้งอยู่ริมทะเล กษัตริ ย์เฮรอดมหาราชทรงสร้างเมืองนี้ อุทิศให้แก่ซีซาร์แห่งโรม ส่วนหนึ่งของเมืองจมลงไปใน
ทะเล แต่ก็ได้มีการขุดค้นบูรณะส่วนที่เหลือไว้อย่างดี มีทั้งโรงละคร (Roman Theater) กาแพงคูเมืองสมัยโบราณ
ให้เราได้ศึกษาความมหัศจรรย์ของเมืองนี้คือท่อส่งน้า ที่นาน้าสาหรับอุปโภคส่งเข้ามาสู่ตัวเมืองมีความยาวกว่า 70
กิโลเมตร
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เที่ยง

ค่า
วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
จากนั้นนาท่านเดินทางข้ามเขตกรุงเยรูซาเล็ม สู่เมือง เบธเลเฮ็ม (Bethlahem) ดินแดนที่ครอบ- ครองโดย
ปาเลสไตน์ เดินทางไปยัง ทุ่งหญ้าคนเลี้ยงแกะ (Sheperd’s Field) ที่ทูตสวรรค์มาบอกข่าวการประสูติของพระ
เยซูแก่คนเลี้ยงแกะ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ The Church of Nativity ซึ่งสร้างครอบสถานที่ประสูติของพระ
เยซู เป็นสถานที่ที่ถูกเก็บรักษาให้รอดพ้นจากการถูกทาลายโดยผู้ครอบครองชาติแล้วชาติเล่าได้อย่างน่าอัศจรรย์
รับประทานอาหารค่าภายใน โรงแรม National Hotel หรือเทียบเท่า
เยรูซาเล็ม - อินคาเร็ม - เมืองเก่าเยรูซาเล็ม
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ Ein Karem นาชมอนุสรณ์สถาน Yad Vachem ที่
สร้างเพื่อระลึกถึงชาวยิวที่เสียชีวิตในระหว่างสงครามโลก รูปภาพที่ถ่ายจากค่าย
กักกันต่างๆในยุโรป แสดงให้เห็นความโหดร้ายของทหารนาซีในการพยายาม
ทาลายล้างเผ่าพันธุ์ของชนชาติ อิสราเอลซึ่งเป็นชนชาติของพระเจ้า ทาให้เรา
ตระหนักถึงพระสัญญาที่ไม่เปลี่ยนแปลงของพระเจ้าต่ออับราฮัม
ประเทศ
อิสราเอลได้รับการสถาปนาเป็นประเทศอีกครั้งหนึ่งในปี ค.ศ 1948 ชาวยิวทั่วโลก
ได้ทยอยกลับประเทศ ร่วมกันสร้างชาติขึ้นใหม่ จนเป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้าทั้งด้านเทคโนโลยี การเกษตร และ
อื่น ๆ อย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นนาท่านเดินเท้าผ่าน Armanian Quarter ย่านเก่าแก่ของชาวอาร์มาเนียน ชมวัด
นักบุญเปโตร หรือวัดไก่ขัน (St Pietro in Gallicantu) ที่เคยเป็นบ้านของมหาปุโรหิตคายาฟาส แล้วนาท่าน
เดินทางสู่ภูเขาศิโยน (Mount of Zion) ชมสุสานกษัตริย์ดาวิด (King David’s Tomb) ซึ่งเป็นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิว มีมงกุฎเงินแห่งโทราซึ่งแสดงว่านี่คือ หลุมฝังศพของกษัตริย์ ดาวิด แล้วเข้าชมห้องอาหารมื้อ
สุดท้าย (The Last Supper) ที่พระเยซูทรงร่วมรับประทานอาหารกับเหล่าสาวกเป็นครั้งสุดท้าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
หลังจากนั้น นาท่านเดินทางสู่ตัวเมืองเก่าเยรูซาเล็ม (Old City of Jerusalem) เดินเท้าต่อถึง โบสถ์ St. Anne
Church และชมสระเบธไซดา (Pool of Bethsaida) ในอดีตเชื่อว่ามีน้าศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถรักษาโรคได้ เดินเท้า
ไปตามถนนเวียโดโลโรซา (Via Dolorosa) เส้นทางตั้งแต่ศาลปรีโทเรียมที่พระเยซูถูกไต่สวน ถูกบังคับให้แบกไม้
กางเขนไปยังที่ซึ่งเรียกว่า กลโกธา (Golgotha) จนกระทั่งทรงถูกตรึงบนกางเขนนั้น ปัจจุบันเป็นโบสถ์ศาสนา
คริสต์ชื่อ Church of The Holy Sepulcher รวมเส้นทางทั้งหมด 14 แห่ง
แล้วนาชมกาแพงร้องไห้ (Wailing Wall) ซึ่งเป็นกาแพงด้านตะวันตกของพระ
วิหารศักดิ์สิทธิ์หลังที่สองที่ยังเหลืออยู่ ข้างกาแพงมีวัดบนภูเขาโมรีอา (Mount
Moriah) ซึ่งเป็นสักการะสถานศักดิ์สิทธิ์ของ 3 ศาสนาที่นับถือพระเจ้า สาหรับ
ชาวยิวเป็นสถานที่ซึ่งพระวิหารอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาตั้งอยู่ สาหรับชาวคริสต์
เป็นสถานที่มีความผูกพันกับเหตุการณ์หลายอย่างในพระชนม์ชีพของพระเยซู และสาหรับชาวมุสลิมเป็นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์อันดับ 3 รองจากเมกกะและเมดีนา จากนั้นชม Dome of The Rock ที่โดดเด่นที่สุดในเยรูซาเล็ม
เพราะความใหญ่โตและสวยงามที่มองเห็นได้จากทุกทิศในเยรูซาเล็ม เปรียบเสมือนมงกุฎ แห่งศาสนสถานอัน
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ค่า
วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

ค่า
22.15 น.
23.00 น.
วันที่ห้า
เช้า

ศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิม ชม มัสยิดอัล-อัคซา (Al-Aqsa Mosque) ซึ่งเป็นศาสนสถานที่สาคัญอันดับ 3 ของโลก
มุสลิม
รับประทานอาหารค่าภายในโรงแรม National Hotel หรือเทียบเท่า
เยรูซาเล็ม - คุมราน - มาซาดา - เดดซี - เทลอาวีฟ สนามบิน
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมือง คุมราน (Qumran) ชมถ้าที่ค้นพบคัมภีร์โบราณ ซึ่งเป็นหลักฐานการบันทึกเก่าแก่
ทางประวัติศาสตร์ เรียกว่า Dead Sea Scroll นาท่านเดินทางสู่ป้อมที่มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
นั่นคือ ป้อมมาซาดา สร้างระหว่างปี 103-76 ก่อนคริสตกาล เดิมเป็นวังที่กษัตริย์เฮรอดสร้างไว้ เพื่อเป็นที่หลบ
ภัยของตนเอง และครอบครัว ต่อมาเมื่อโรมันกวาดล้างชาวยิวในกรุงเยรูซาเล็มในปี ค.ศ.73 ชาวยิวกลุ่มหนึ่งได้
หลบหนีขึ้นไปซ่อนตัวอยู่ในป้อมแห่งนี้ ประวัติศาสตร์ได้จารึกความกล้าหาญของชาวยิว 976 คน ที่เลือกการตาย
มากกว่าที่จะยอมตกเป็นเชลยของกองทัพโรมัน เราจะได้ฟังเรื่องราวอันน่าประทับใจนี้ ซึ่งถูกเปิดเผยโดยหญิง 2
คน และเด็ก 5 คนที่รอดชีวิตมา ชมอาคารที่เป็นส่วนพระราชวังเก่า ที่เก็บอาหารและป้อมค่ายส่วนอื่นๆ ถึงป้อมมา
ซาดา นาท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นชมป้อมมาชาดา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านเดินทางสูท่ ะเลสาบเดดซี (Dead Sea) ซึ่งเป็นที่ต่าที่สุดของโลก อยู่ต่ากว่าระดับน้าทะเลทั่วไปกว่า 400
เมตรน้าในทะเลนี้เค็มกว่าน้าทะเลปกติถึง 10 เท่า จนได้ชื่อว่า “ทะเลเกลือ” เพราะมีปริมาณแร่ธาตุต่างๆ มากกว่า
เช่น ไอโอดีน 10 เท่า แมกนีเซียม 15 เท่า โบรมีน 20 เท่า ทาให้เกิดความหนาแน่นมากจนท่านสามารถลอยตัว
ได้โดยไม่จม แม้จะว่ายน้าไม่เป็นก็ตาม ให้อิสระท่านว่ายน้าและหมักโคลนตามอัธยาศัย /
นาท่านเดินทางกลับสู่สนามบินเทลอาวีฟ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่เมืองอัมมาน จอร์แดน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เหิรฟ้าสู่กรุงอัมมาน จอร์แดนโดย RJ341
ถึงสนามบินอัมมาน ประเทศจอร์แดน นาท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
จากนั่นนาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก Dead Sea Spa Hotel 4*
อัมมาน - เจอราช - อัมมาน
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางขึ้นสู่ทางเหนือของประเทศจอร์แดน เพื่อชม นครเจอราช (JERASH) หรือ “เมืองพันเสา” เป็น
อดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่าเมืองนี้น่าจะถูกสร้างใน ราว 200
- 100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งนี้ชื่อว่า ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งนี้ได้ถูกแผ่นดินไหว ครั้งใหญ่ทาลาย
และถูกฝังกลบโดยทรายหลังจากนั้นก็ได้สูญหายไปเป็นนับพันปี ชม ซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน และ สนามแข่งม้า
ฮิปโปโดรม นาท่านเดินเข้าประตูทางทิศใต้ ชม โอวัลพลาซ่า สถานที่ชุมนุม พบปะ สังสรรค์ของชาวเมือง, วิหาร
เทพซีอุส ฯลฯ โรงละครทางทิศใต้ (สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผู้ชมได้ถึง 3,000 คน มีจดุ เสียงสะท้อนตรงกลาง
โรงละคร เชิญทดสอบกับความอัศจรรย์ เพียงพูดเบา ๆ ก็จะมีเสียงสะท้อนก้องเข้ามาในหูของเรา ชม วิหารเทพี
อาร์เทมิส เป็นเทพีประจาเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างขึ้นพื่อใช้เป็นสถานที่สาหรับทาพิธีบวงสรวง
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และบูชายัญต่อเทพีองค์นี้ แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นในนาท่านเดินเข้าสู่ ถนนคาร์โด หรือ ถนนโค
ลอนเนด ถนนสายหลักที่ใช้เข้า-ออกเมืองแห่งนี้ บนถนนนั้นยังมีริ้วรอยทางของล้อรถม้า, ฝาท่อระบายน้า, ซุ้มโคม
ไฟ, บ่อน้าดื่มของม้า ชม น้าพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สร้างในราวปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่ง
ขุนเขา ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวเมืองแห่งนี้ มีที่พ่นน้าเป็นรูปหัวสิงโตทั้งเจ็ด และตกแต่งด้วยเทพต่างๆ ประจาซุ้ม
ด้านบนของน้าพุ ฯลฯ
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมานเมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนภูเขา 7 ลูก และมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า
6,000 ปี ผ่านชมย่านเมืองเก่า , เมืองใหม่, ย่านธุรกิจ, ตลาดใจกลางเมือง, ย่านคนรวย ฯลฯ ขึ้นชม ป้อมปราการ
แห่งกรุงอัมมาน (CITDAEL) ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบ้าน การเมืองต่าง ๆรอบเมือง เชิญอิสระถ่ายรูป
ตรงจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองแห่งนี้ โดยมีฉากหลังเป็นโรงละครโรมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์แดน จุ
ผู้ชมได้ถึง 6,000 คน และ ตึกรามบ้านช่องที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง อันแปลกตายิ่งนักชมวิหารเฮอร์คิวลิส ที่สันนิษฐาน
ว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 161-180 ในสมัยโรมัน พระราชวังเก่าอุมเมยาด สร้างขึ้นในประมาณปี ค.ศ.
720 โดยผู้นาชาวมุสลิม ของราชวงศ์ ในสมัยมุสลิมได้เข้ามาปกครองประเทศจอร์แดน ซึง่ ภายในประกอบห้อง
ทางาน, ห้องรับแขก ฯลฯ ผ่านชม พระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดุลลาห์ทสี่ อง (RAGHADAN PALACE),
ที่ตั้งอยู่บนภูเขามีทาเลที่สวยงามมากที่สุดในกรุงอัมมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอย่างเข้มงวด / นาท่าน
เดินทางกลับสู่โรงแรมฯ เดิม
ค่า
รับประทานอาหารเย็นภายในโรงแรมฯ Dead Sea Spa Hotel 4*
วันที่หก
เดดซี - เพตร้า
เช้า
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ พร้อมเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมฯ
นาท่านเดินทางสู่เมืองเพตร้า จากเดดซีถึงเตร้าประมาณ 3ชั่วโมง (ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การ
ยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านทั่ว
โลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07) มหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส (WADI MUSA) มี
ประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายพันปีเคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยทั้งชาวอีโดไมท์ จวบจนกระทั่งถึงยุครุ่งเรืองเฟื่องฟูใน
การเข้ามาครอบครองดินแดนของชาวอาหรับเผ่าเร่ร่อนนาบาเทียน ในช่วงระหว่าง 100 ปี ก่อนคริสตกาล - ปี ค.ศ
100 และได้เข้ามาสร้างอาณาจักร, บ้านเมือง ฯลฯ จนกระทั่งในปีค.ศ. 106 นครแห่งนี้ตกอยู่ภายใต้การปกครอง
ของอาณาจักรโรมันที่นาโดย กษัตริย์ทราจัน และได้ผนึกเมืองแห่งนี้ให้เป็นหนึ่งในอาณาจักรโรมันแห่งแหลม
อาระเบียตะวันออกนครเพตร้าถึงคราวล่มสลายเมื่อหมดยุคของอาณาจักรโรมันทาให้ชาวเมืองนั้นละทิ้งบ้านเมือง
จากกันไปหมดทิ้งให้เมืองแห่งนี้รกร้างไปพร้อมกับการพังทลายของเมืองหลังจากเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งจนสูญ
หายนับพันปีจวบจนในปี ค.ศ. 1812 นักสารวจเส้นทางชาวสวิส นาย โจฮันน์ ลุดวิก เบิร์กฮาดท์ ได้ค้นพบนคร
ศิลาแห่งนี้ และนาไปเขียนในหนังสือชื่อ “TRAVEL IN SYRIA” จนทาให้เริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายจนถึง
ปัจจุบัน
11.00
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นด้านนอกเมืองเพตร้า
เตรียมเดินทางเข้าสู่เมืองโบราณเพตร้าโดย นาท่านขี่ม้า (รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว และเป็นธรรมเนียมที่ต้องมีค่าทิป
ให้แก่เคนจูงม้าท่านละ 3 USD ต่อท่าน ต่อเที่ยว แต่ไม่รวมค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ สนในกรุณาติดต่อที่
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หัวหน้าทัวร์) ประมาณ 800 เมตรบนถนนทรายเพื่อตรงเข้าสู่หน้าเมือง พร้อมชมทัศนียภาพรอบข้างที่เป็นภูเขาทั้ง
สองฝั่งที่มีรูปร่างหน้าตาต่างกันออกไปนาท่านเดินเท้าเข้าสู่ถนนเข้าเมือง SIQ เส้นทางมหัศจรรย์กว่า 1.5
กิโลเมตรที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน้าเมื่อหลายล้านปีก่อน เดินชมความสวยงาม
ของผาหินสีชมพูสูงชันทั้ง 2 ข้างคล้ายกับแคนยอนน้อย ๆ และ สิ่งก่อสร้าง รูปปั้นแกะสลัก ต่างๆ เช่น รูปปั้นเทพ
เจ้าต่างๆ, รูปกองคาราวานอูฐ, รูปชาวนาบาเทียน, ท่อส่งลาเลียงน้าเข้าสู่เมือง ฯลฯ สุดปลายทางของช่องเขาพบ
กับความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ ( EL-KHAZNEH / TREASURY) สันนิษฐานว่าจะสร้างใน
ราวศตวรรษที่1-2 โดยผู้ปกครองเมืองในเวลานั้น เป็นวิหารที่แกะสลักโดยเจาะเข้าไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก มีความ
สูง 40 เมตร และมีความกว้าง 28 เมตร วิหารแห่งนี้ได้ถูกออกแบบโดยได้รับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้า
ด้วยกัน เช่น อิยิปต์, กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบด้วย 3 ห้อง คือ ห้องโถงใหญ่ตรงกลาง และ ห้องเล็ก
ทางด้านซ้ายและขวาเดิมทีถูกเชื่อว่าเป็นที่เก็บขุมทรัพย์สมบัติของฟาโรห์อิยิปต์ แต่ภายหลังได้มีการขุดพบทางเข้า
หลุมฝังศพที่หน้าวิหารแห่งนี้ ทาให้นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีได้ลงความเห็นตรงกันว่า น่าจะสร้างขึ้นเพื่อ
เป็นการเฉลิมฉลองให้กับผู้ปกครองเมือง, ใช้เป็นสถานที่ทาพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นสุสานฝังศพของผู้ปกครอง
เมืองและเครือญาติ เดิมชมสุสานต่างๆ ของชาวนาบาเทียน, สุสานกษัตริย์ ฯลฯชมโรงละครโรมัน (ROMAN
THEATRE) ที่แกะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบที่นั่งเท่ากันและมีความสมดุลย์ได้อย่างน่าทึ่ง สันนิษฐานเดิมทีสร้าง
โดยชาวนาบาเทียน ต่อมาในสมัยที่โรมันเข้ามาปกครอง ได้ต่อเติมและสร้างเพิ่มเติม มีที่นั่ง 32 แถว จุผู้ชมได้
ประมาณ 3,000 คน / อิสระในการเดินชมและถ่ายรูปภายในเมืองเพตร้า
เย็น
รับประทานอาหารค่า และพักผ่อนที่เมืองเพตร้า GRAND VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่เจ็ด
เพตร้า - เครัค - มาดาบา - เม้าเนโบ้ - อัมมาน - สุวรรณภูมิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ พร้อมเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมฯ
นาท่านสู่เมืองเครัค ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามข้างทาง ระหว่างทาง
ขึ้นสู่เขา โดยเฉพาะบริเวณที่ถูกเรียกขานกันว่าเป็น “แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน” ชม ปราสาทเครัคแห่งครู
เสด (KERAK) สร้างในปี ค.ศ. 1142 โดย ผูป้ กครอง PAYEN LE BOUTIELLER ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางขนาด
ใหญ่ของนักรบครูเสด และสร้างเพื่อควบคุมเส้นทางทั้งทางเหนือและใต้และใช้ในการต่อสู้ในสงครามครูเสดกับ
กองทัพมุสลิมจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1187 ได้ถูกเข้าทาลายโดยนักรบมุสลิมภายใต้การนาทัพของ ซาลาดิน
(SALADIN)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านเดินทางสู่ มาดาบาหรือ เมืองแห่งโมเสก ชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จถูกสร้างในราวปี ค.ศ.
600 ยุคของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3
ล้านชิ้นแสดงถึงพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, เยรูซาเลม, แม่น้าจอร์แดน, ทะเล
เดดซี, เขาไซนาย, อียิปต์ ฯลฯ นาท่านเดินทางชม เมาท์ เนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะ
เป็นบริเวณที่เสียชีวิตและฝังศพ ของโมเสส ผู้นาชาวยิวส์เดินทางจากอิยิปต์มายังเยรูซาเลม ชมพิพิธภัณฑ์ขนาด
ย่อม ภายใจเก็บสิ่งของต่าง ๆ ที่ขุดพบภายในบริเวณนี้ พร้อมทั้งมีภาพถ่ายต่าง ๆ ภาพถ่ายที่สาคัญคือภาพที่ โป๊บ
จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่นี่และได้ประกาศให้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ในปี ค.ศ. 2000 ชมอนุสรณ์ไม้เท้า
ศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส ออกแบบเป็นลักษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็นสัญลักษณ์ของโมเสส และ
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ค่า
22.00 น.
วันที่แปด
01.25 น.
14.25 น.

พระเยซู เชิญถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น้าจอร์แดน, ทะเลเดดซี,
เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ได้จากจุดนี้อย่างชัดเจน
จากนั้น ได้เวลาเดินทางกลับสู่เมืองหลวงอัมมาน ใช้เวลาประมาณ 30นาที
รับประทานอาหารฯ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเตรียมบินกลับสู่กรุงเทพฯ
สุวรรณภูมิ
เครื่องบินออกเดินทาง โดยเที่ยวบิน RJ182
เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ มิรู้ลืมเลือน

หมายเหตุ กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัยเป็นหลัก
เด็ก พักผู้ใหญ่ 2 เด็ก พักผู้ใหญ่ 2 พักเดี่ยว
แตราค่าบริการ ต่อท่าน
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน
งดถมกระเป๋า
เพิ่ม +
ไม่เสริมเตียง
เสริมเตียง
27ธ.ค.59-3ม.ค.600
85,900
85,900
85,900
10-17 ม.ค. 60
85,900
85,900
85,900
7-14 ก.พ. 60
85,900
85,900
85,900
21-28 มี.ค. 60
85,900
85,900
85,900
11-18 เม.ย. 60
85,900
85,900
85,900
หมายเหตุ .....ราคาพิเศษ ไม่มีกระเป๋าแถม
หมายเหตุ.....ตั๋วกรุ๊ปสายการบินโรยัลจอร์แดนเนี่ยน ออกแล้วไม่สามารถรีฟันท์ได้
ค่าบริการรวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสายการบินโรยัลจอร์แดนเนี่ยน ชั้นประหยัด
2. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4* และอาหารตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าวีซ่าหมู่ประเทศอิสราเอล และวีซ่าประเทศจอร์แดน(คณะเดินทางเป็นกรุ๊ปทัวร์จอร์แดนไม่ต้องทาวีซ่า)
6. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
7. บริการน้าดื่ม 1 ขวดต่อวันต่อท่าน
8. ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าน้าหนักเกินตามที่สายการบินกาหนด (อนุญาตโหลดกระเป๋า1ใบไม่เกิน 23 กิโลกรัม)
2. ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
3. ค่าเช่าผ้าเช็ดตัวและค่าเช่าตู้ล็อคเกอร์ ที่เดดซี
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
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6. ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ
7. ค่าทิปม้าที่เมืองเพตร้า ท่านละ 3 USD / เที่ยว / ท่าน
8. ค่าทิปมัคุเทศก์ และ พนักงานขับรถเฉลี่ย 3 และ 2 USD / ท่าน / วัน รวม 30 USD ตลอดทริป
9. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความเหมาะสม
เงื่อนไขการชาระเงิน
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 50 วันทาการพร้อม ชาระค่ามัดจาทัวร์ 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทาการ นับจากที่ได้รับการ
ยืนยันที่นั่งแน่นอน พร้อมส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่
สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2748 6246-7
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 31 วันทาการ (ในช่วงปกติ) หรือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน
ทาการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร (การไม่ชาระเงินค่ามัด
จา หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
เงื่อนไขการยกเลิก
1.การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 60 วันทาการก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก
2.กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 50 วันทาการ บริษัทฯ มีความจาเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
3.กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางน้อยกว่า30วันทาการ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการที่ได้ชาระไปแล้วจานวนมาก
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านั้นที่เกิดขึ้น
** เงื่อนไขการจองทัวร์ ไม่สามารถใช้ได้กบั ช่วง Peak Season (สงกรานต์ , ปีใหม่ )
โปรดสอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไขการจองทัวร์สาหรับช่วง Peak Season กับทางบริษัทอีกครั้ง**
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้
ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ
เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ
อุบัติเหตุภัยสงครามและภัยธรรมชาติต่าง ๆ
4. ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ามัน หรือ ค่าเงิน
แลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกล่าว
5. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
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