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เมาท์เนโบ- วาดิรมั-เพตรา-เดดซี-เจอราช-อจัลุน 
 
ก าหนดเดนิทาง  11-17พฤศจิกายน 2566        
 

 
XX.XX น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมูิ ชัน้ 4   สายการบิน สายการบินโอมานแอร ์
09.15 น. บินลดัฟ้าสู่ประเทศโอมาน โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY818 
12.35 น. เดินทางถึงคเูวต เปลี่ยนเครื่อง  
14.10 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศจอรแ์ดนโดยเท่ียวบินท่ี WY413 
17.10 น. ถึงสนามบินนานาชาติเมืองอมัมาน ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง ไกดท์อ้งถิน่และรถรอรบัท่านเขา้สู่ตวัเมือง 

รบัประทานอาหารเย็น  เขา้สู่ท่ีพกั Amman Hotel 4*   
   
 
 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ น าท่านเดินทางสู่เมือง มาดาบา มุ่งหนา้ไปยงั เมาท ์ เนโบ ดินแดนศกัด์ิสิทธิ์ท่ี

ตัง้อยู่บนเขาซึ่งเชื่อกนัว่าน่าจะเป็นบริเวณท่ีเสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ผูน้  าชาวยิวเดินทางจากอิยิปต์
มายงัเยรูซาเลม ชมพพิิธภัณฑข์นาดย่อม ภายใจเก็บส่ิงของต่าง ๆ ท่ีขดุพบภายในบริเวณนี ้ พรอ้มทัง้มี
ภาพถ่ายต่าง ๆ ภาพถา่ยท่ีส าคญัคือภาพท่ี โป๊บ จอหน์ ปอลท่ี 2 เสด็จมาแสวงบญุท่ีน่ีและไดป้ระกาศให้
เป็นดินแดนศกัด์ิสิทธิ์ ในปี ค.ศ. 2000 ชมอนุสรณไ์ม้เท้าศักดิส์ิทธแ์ห่งโมเสส ออกแบบเป็นลกัษณะเป็น
ไมเ้ทา้ในรูปแบบไมก้างเขน โดยอทิุศเป็นสญัลกัษณข์องโมเสส และพระเยซู   เชิญถ่ายรูป ณ จดุชมวิว โดย
ในวนัท่ีทอ้งฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็นแม่น า้จอรแ์ดน, ทะเลเดดซี, เมอืงเจอริโก และประเทศอิสราเอล 
ไดจ้ากจดุนีอ้ย่างชดัเจน  

เท่ียง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรัม WADI RUM (เดินทางประมาณ 5.30 ช.ม.) ทะเลทรายแห่งนีใ้นอดีต

เป็นเสน้ทางคาราวาน จากประเทศซาอฯุ เดินทางไปยงัประเทศซีเรีย และปาเสลไตน ์ (เคยเป็นท่ีอยู่อาศยั
ของชาวนาบาเทียนก่อนท่ีจะยา้ยถิ่นฐานไปสรา้งอาณาจกัรอนัยิ่งใหญท่ีเมืองเพตรา) ในศึกสงครามอาหรบั
รีโวลทร์ะหวา่งปี ค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแห่งนีไ้ดถ้กูใชเ้ป็นฐานบญัชาการในการรบของนายทหาร
ชาวองักฤษ ทีอี ลอวเ์รนซ ์และ เจา้ชายไฟซาล ผูน้  าแห่งชาวอาหรบัรว่มรบกนัขบัไล่พวกออตโตมนัท่ีเขา้มา
รุกรานเพือ่ครอบครองดินแดน และต่อมายงัไดถ้กูใชเ้ป็นสถานท่ีจริงในการถ่ายท าภาพยนตฮ์อลลีวดูอนั

วันที่สอง  อัมมาน – เมาทเ์นโบ - วาดิรมั       (B/L/D) 

วันแรก  กรุงเทพฯ-มัสกัต (โอมาน) – อัมมาน      (-/-/D)  



 
ยิ่งใหญ่ในอดีตเร่ือง “LAWRENCE OF ARABIA”  (และในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวลัออสการไ์ด้
ถึง 7 รางวลั และรางวลัจากสถาบนัอื่นๆ อีก 30 รางวลั น าแสดงโดย Peter O'Toole, Omar Sharif ฯลฯ) 

19.00 น. ถึงท่ีพกั เขา้เช็คอินและรบัประทานอาหารค ่า  
พกัผ่อน Camp, Wadi Rum 4*  
 
 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม  น าท่านนั่งรถจี๊บเปิดหลงัคาท่องทะเลทรายท่ีกล่าวขานว่า
สวยงามท่ีสดุของโลก ทะยานแหวกผ่านเม็ดทรายละเอียดสีสม้อมแดงอนัเงียบสงบท่ีกวา้งใหญ่ไพศาล ท่าน
จะเห็นว่าสีของเม็ดทรายนัน้ปรบัเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย ์ชมน ้าพุแหง่ลอวเ์รนซ ์สถานท่ีในอดีต
นายทหารชื่อ ทีอี ลอวเ์รนซ ์ ทหารชาวองักฤษเคยใชเ้ป็นสถานท่ีพกัและคิดแผนการสูร้บกนัพวกออตโตมนั 
น าท่านท่องทะเลทรายต่อไปยงัภูเขาคาซารี  ชมภาพเขียนแกะสลักก่อนประวตัิศาสตร ์ ท่ีเป็น
ภาพแกะสลกัของชาวนาบาเทียนท่ีแสดงถึงเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัต่างๆ และรูปภาพต่าง ๆ    

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าชม Um Fruth Rock Bridge เป็นสะพานหินท่ีเกิดจากความลงตวัของธรรมชาติ มีความสงูประมาณ 15 

เมตร จากพืน้ทราย ดแูลว้เป็นภาพแปลกตาท่ีธรรมชาติสรา้งสรรคไ์ดอ้ย่างลงตวั สะพานหินนีม้ีขนาดสงู
ใหญ่และมั่นคง นกัท่องเท่ียวหลายคนชอบขึน้ไปถ่ายรูปกบัสะพานแห่งนีก้นัมาก ส่ิงท่ีท าใหส้ะพานหินแห่ง
นีด้โูดดเด่นก็ตรงท่ีมีแนวภเูขาหินสีเหลืองเป็นฉากหลงัถ่ายรูปออกมาไดอ้ารมณท่ี์แตกต่างจากจดุอื่นๆ
นั่นเอง  จากนัน้เดินทางไปยงัเมืองเพตรา (เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

  เพตราไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกปี ค.ศ.1985 และเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย์
แห่งโลกยุคใหม่ มหานครสีดอกกุหลาบท่ีซ่อนตวัอยู่ในหบุเขาแห่งโมเสส (Wadi Musa) มีประวติัศาสตรอ์นั
ยาวนานหลายพนัปี เคยเป็นถิ่นท่ีอยู่ของชาวอีโดไมทจ์วบจนกระทั่งถึงยคุรุง่เรืองเฟ่ืองฟูในการเขา้มา
ครอบครองดินแดนของชาวอาหรบัเผ่าเรร่อ่นนาบาเทียน ในช่วงระหว่าง 100 ปีกอ่นคริสตกาล - ปี ค.ศ.100 
และไดเ้ขา้มาสรา้งอาณาจกัร บา้นเมือง และส่ิงต่างๆ จนกระทั่งในปี ค.ศ.106 นครแห่งนีต้กอยู่ภายใตก้าร
ปกครองของอาณาจกัรโรมนั ต่อมาไดผ้นึกเมืองแห่งนีใ้หเ้ป็นหน่ึงในอาณาจกัรโรมนัแห่งแหลมอาระเบีย
ตะวนัออก นครเพตราจึงคราวล่มสลายหมดยคุของอาณาจกัรโรมนั ท าใหช้าวเมืองละทิง้บา้นเรือนจากไป 
หลงัจากนัน้จึงเกิดแผ่นดินไหวหลายครัง้ท าใหก้ลายเป็นนครท่ีสาบสญูไปในท่ีสดุ ต่อมาในปี ค.ศ.1812 นกั
ส ารวจเสน้ทางชาวสวิสเซอรแ์ลนดช์ื่อ โจฮนัน ์ลดุวิก เบิรก์ฮาดท ์ไดค้น้พบนครศิลาแห่งนีแ้ละน าไปเขียนใน
หนงัสือชื่อ “Travel in Syria” จนท าใหเ้ร่ิมเป็นท่ีรูจ้กักนัอย่างแพรห่ลายจนถึงปัจจบุนั 

เย็น ถึงเพตรา เช็คอินท่ีพกั Petra Hotel 4* รบัประทานอาหารค ่า 
 
 
 
 

วันที่สาม  ทะเลทรายวาดิรัม-เพตรา        (B/L/D) 

Option  
20.30-22.30  ช่วงเวลาร่วมกิจกรรม Petra Night  *มีเฉพาะวัน จนัทร ์พุธ และพฤหัสบดี 
ราคาตั๋วโดยประมาณ 17JD / ท่าน (ประมาณ 880-900 บาท) 
 

http://www.imdb.com/name/nm0001725/


 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้    
จากนัน้ น าท่านขี่ม้าเข้าสู่นครเพตราเป็นระยะทางประมาณ 800 เมตร (ค่าทิปม้า 3USD/ท่าน ไม่รวมในทัวร)์   

จากนัน้เปล่ียนเป็นเดินเทา้เขา้สู่ The Siq เป็นระยะทาง 1.5 กิโลเมตร ตลอดสองขา้งทางจะเป็นหินสีชมพู
สงูชนัคลา้ยกบัแคนยอนสีหวาน สดุปลายทางของช่องเขา ท่านจะไดพ้บกบัมหาวิหารศักดิ์สิทธ์ิ เอล-คาซ

เนท  ์(Al-Khazneh / Treasury) สันนิษฐานว่าสรา้งในช่วงศตวรรษท่ี 1-2 โดยผูป้กครองเมืองในเวลานั้น 
เป็นวิหารท่ีแกะสลักโดยเจาะเขา้ไปในภูเขาสีชมพูทัง้ลูก มีความสูง 40 เมตร และมีความกวา้ง 28 เมตร 
วิหารแห่งนีไ้ดถู้กออกแบบโดยไดร้บัอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเขา้ดว้ยกัน เช่น อิยิปต ์กรีกนาบาเทียน 
ฯลฯ ภายในประกอบดว้ย 3 หอ้ง คือ หอ้งโถงใหญ่ตรงกลาง หอ้งเล็กดา้นซา้ยและขวา เดิมทีเชื่อกนัว่าเป็นท่ี
เก็บขุมทรัพย์ของฟาโรอียิปต์ แต่ถายหลังได้มีการขุดพบทางเข้าหลุมฟังศพท่ีหน้าวิหาร ท าให้นัก
ประวติัศาสตรแ์ละโบราณคดีไดล้งความเป็นตรงกนัว่าเป็นสถานท่ีเฉลิมฉลองในงานพิธีส าคญัต่างๆ และใช้
เป็นท่ีท าพิธีทางศาสนา อีกทัง้เป็นสุสานกษัตริยอ์ีกดว้ย น าท่านชมโรงละครโรมัน (ROMAN THEATRE) 
ท่ีแกะสลักจากภเูขาโดยมีแนวราบท่ีนั่งเท่ากนัและมีความสมดุลยไ์ดอ้ย่างน่าท่ึง สนันิษฐานเดิมทีสรา้งโดย
ชาวนาบาเทียน ต่อมาในสมัยท่ีโรมันเขา้มาปกครอง ไดต่้อเติมและสรา้งเพิ่มเติม มีท่ีนั่ง 32 แถว จผุูช้มได้
ประมาณ 3,000 คน / อิสระในการเดินชมและถ่ายรูปภายในเมืองเพตรา้ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ทะเลเดดซี (เดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) ทะเลท่ีถกูบนัทึกลงในหนงัสือ กินเนสส ์ว่า

เป็นจดุท่ีต ่าท่ีสุดในโลก มีความต ่ากว่าระดบัน า้ทะเลถึง 400 เมตรและมีความเค็มท่ีสดุในโลกมากกว่า 20 
เปอรเ์ซนตข์องน า้ทะเลทั่วไป ท าใหไ้ม่มีส่ิงมีชีวิตใดเลยอาศยัอยู่ไดใ้นทอ้งทะเลแห่งนี ้  

จากนัน้ เช็คอินท่ีพกั เชิญท่านอิสระในการลงเล่นน า้ทะเลเดดซี และ พิสจูน ์ความจริงว่าท่านลอยตวัไดจ้ริงหรือไม่   
และพกัผ่อนหลงัจากเดินทางท่องเท่ียวมาหลายวนั (การลงเล่น น า้ในทะเลมีวิธีขัน้ตอนการลงเล่น และขอ้
ควรระวงัต่างๆ ควรฟังค าแนะน าจากมคัคเุทศกท์อ้งถิ่น) 

เย็น รบัประทานอาหารค ่า พกัผ่อน Ramada Dead Sea Resort 4*  
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ เดินทางต่อไปยงัเมือง เจอราช (เดินทางประมาณ 1.45 ช.ม.) 

เจอราช หรือ “เมืองพนัเสา” เป็นอดีต 1 ใน 10 หวัเมืองเอกตะวนัออกอนัยิ่งใหญ่ของอาณาจกัรโรมนั 
สนันิษฐานว่าเมืองนีน่้าจะถกูสรา้งในราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งนีช้ื่อว่า ในปี 
ค.ศ. 749 นครแห่งนีไ้ดถ้กูแผ่นดินไหวครัง้ใหญ่ท าลาย และถกูฝังกลบโดยทรายหลงัจากนัน้ก็ไดสู้ญหายไป
เป็นนบัพนัปี ชม ซุม้ประตูกษัตริยเ์ฮเดรียน และ สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม น าท่านเดินเขา้ประตทูางทิศ

วันที่ห้า   เดดซ-ี เมืองเจอราช-อัมมาน        (B/L/D) 
 

วันที่สี่      เพตรา-The siq - เดดซี         (B/L/D) 
 



 
ใต ้ชม โอวลัพลาซ่า สถานท่ีชมุนมุ พบปะ สงัสรรคข์องชาวเมือง, วิหารเทพซีอสุ ฯลฯ โรงละครทางทิศใต ้
(สรา้งในราวปี ค.ศ. 90-92 จผุูช้มไดถ้ึง 3,000 คน มีจดุเสียงสะทอ้นตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกบั
ความอศัจรรย ์เพยีงพดูเบา ๆ ก็จะมีเสียงสะทอ้นกอ้งเขา้มาในหขูองเรา ชม วิหารเทพีอารเ์ทมสิ เป็นเทพี
ประจ าเมอืงเจอราช สรา้งในราวปี ค.ศ. 150 สรา้งขึน้พื่อใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรบัท าพิธีบวงสรวง และบูชายญั
ต่อเทพีองคนี์ ้แบ่งเป็น 3 ชัน้ คือ ชัน้นอก ชัน้กลาง ชัน้ใน น าท่านเดินเขา้สู่ ถนนคารโ์ด หรือ ถนนโคลอน
เนด ถนนสายหลกัท่ีใชเ้ขา้-ออกเมอืงแห่งนี ้บนถนนนัน้ยงัมีริว้รอยทางของลอ้รถมา้, ฝาท่อระบายน า้, ซุม้
โคมไฟ, บ่อน า้ด่ืมของมา้ ชม น ้าพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สรา้งในราวปี ค.ศ. 191 เพือ่อทิุศแด่
เทพธิดาแห่งขนุเขา ซึ่งเป็นท่ีนบัถือของชาวเมอืงแห่งนี ้มีท่ีพ่นน า้เป็นรูปหวัสิงโตทัง้เจ็ด และตกแต่งดว้ยเทพ
ต่างๆ ประจ าซุม้ดา้นบนของน า้พ ุฯลฯ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าท่านเดินทางไปยงัเมืองอัจลุน อยู่ทางดา้นเหนือของเมืองเจอราชไปเล็กนอ้ย เมอืงท่ีตัง้อยู่บนภเูขาสงูท่ี

หอ้มลอ้มไปดว้ยป่าตน้สน และตน้มะกอก ชมปราสาทแห่งเมืองอัจลุน ถกูสรา้งโดยพวกนกัรบมสุลิม ใน
ปี ค.ศ. 1184-1185 ใชเ้ป็นปอ้มทหารในการต่อสูร้บกบัพวกนกัรบครูเสด และในปี ค.ศ. 1260 ถกูเขา้
ท าลายโดยกองทพัมองโกล   จากนัน้เดินทางกลับสู่เมืองอมัมาน 

เย็น รบัประทานอาหารค ่า พกัผ่อน Amman Hotel 4* 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (CITADEL) ถูกสรา้งขึน้เพื่อเป็นจุดสงัเกตเหตุ

บา้น การเมืองต่าง ๆรอบเมือง เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจดุชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของเมืองแห่งนี ้โดยมีฉากหลังเป็น
โรงละครโรมันท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศจอรแ์ดน จุผูช้มไดถ้ึง 6,000 คน และ ตึกรามบา้นช่องท่ีตัง้อยู่
บนภเูขาสงูอนัแปลกตายิ่งนกั  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย ชมย่านเมืองเก่า, เมืองใหม่, ย่านธุรกิจ, ตลาดใจกลางเมือง, ย่านคนรวย ฯลฯ  ชม วิหารเฮอรค์ิวลิส ท่ี

สนันิษฐานว่าน่าจะถกูสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 161–180 ในสมัยโรมนั พระราชวังเก่าอุมเมยาด สรา้งขึน้
ในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผูน้  าชาวมุสลิม ของราชวงศ ์ในสมัยมุสลิมไดเ้ขา้มาปกครองประเทศจอรแ์ดน 
ซึ่งภายในประกอบหอ้งท างาน, หอ้งรบัแขก ฯลฯ  
ใหอ้ิสระท่านชอ้ปปิ้งท่ี Middletown Street เป็นย่านชอ้ปปิ้งท่ีมีสินคา้มากมายใหท่้านไดเ้ลือกซือ้สินคา้ก่อน
กลบับา้น 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น  จากนัน้เขา้ไปยงัโรงแรมเพื่ออาบน า้เปล่ียนเสือ้ผา้ก่อนเดินทางไปยงัสนามบิน 
 
 
 

วันที่หก อัมมาน-สนามบนิ        (B/L/D) 
 



 
 
 
02.25 น. เดินทางสู่ประเทศไทยโดยสายการบินโอมานแอร ์ เท่ียวบินท่ี WY412 
06.45 น. เดินทางถึงคเูวต เปลียนเครื่อง  
09.00 น. บินลดัฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY815 

17.45 น. เดินทางถึงสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 
  
 
อัตราค่าบริการ (เดินทาง 20 ท่านขึน้ไป) 
เดินทาง 11-17พฤศจิกายน 2566    

จ านวนผู้เดินทาง ราคารวมตั๋วเคร่ืองบิน 
  

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 

11-17พฤศจิกายน 2566 82,500.- 
กรุณาอัพเดทราคาอีกคร้ัง 

12,000 

  
ราคารวม  
-โรงแรมท่ีพกั 4* ตามระบุ พรอ้มอาหารเชา้ของโรงแรม 
-พาหนะน าเท่ียว พรอ้มไกดท์อ้งถิ่นภาษาองักฤษดแูลตลอดทริป 
-อาหารทกุมือ้ตามระบ ุ
-น า้ด่ืม 2 ขวด (500ml) ต่อวนั   
-ค่าเขา้ชมสถานท่ีทกุแห่ง ยกเวน้การเขา้ชมหอ้งแสดงพิเศษต่างๆ 
-ค่ามา้ระยะ 800 เมตร เขา้สู่เพตราในทริปกลางวนั (ไม่รวมทิปมา้)  
-หวัหนา้ทวัรไ์ทยดแูลจากประเทศไทยและอ านวยความสะดวกตลอดทริป 
 
ราคาไม่รวม 
-ทิปไกดท์อ้งถิ่น + ทิปคนขบัรถหลกั จ านวน 40USD/คน ตลอดทริป  
-ทิปมา้ ประมาณ 3USD/คน ,หอ้งน า้สาธารณะ ประมาณ 1USD/คน ผูใ้หบ้ริการอื่นๆตลอดทริป 
-ทิปยกกระเป๋าในโรงแรมทัง้เช็คเอา้ท/์เช็คอินโรงแรม  
-ค่าผา้เช็คตวั ชดุสปาในโรงแรมท่ี Dead Sea 
 
การจองทัวร ์
❖ กรุณาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ าท่านละ 45,000 บาท พรอ้มกบัส่งหลกัฐานการโอนเงนิมายงับรษิทั 

พรอ้มกบัส่งหนา้พาสปอรต์เพื่อยนืยนัการจองมายงับรษิทัฯ 

วันที่เจ็ด  มัสกัต- กรุงเทพฯ 



 
❖ กรุณาช าระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัเดนิทาง   
การยกเลิกการเดินทาง 

1. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 50 วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย ท่านละ 30,000.- บาท *ค่าตัว๋เครื่องบนิอาจไม่สามารถคนืเงนิ
ได ้เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 

 2. ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 40   วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์
 3. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 39 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมด 

 
 
 


