
 

1 of 7 Wonder in the World, Jordan 
     “ เพตรานครสชีมพ ู 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก ” 

( ก าหนดการเดนิทาง  7-15 ตลุาคม 2562 ) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไรนน์ชิ ทราเวล ขอน าทา่นรว่มเดนิทางสูด่นิแดนศกัดิส์ทิธิ ์( Holy Land) จอรแ์ดน-อสิราเอล  เขา้ชมนครเภตรา

(Petra)  นครสดีอกกหุลาบ หรอืสชีมพ ู 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุใหม ่  สนุกกับการลอยตวัในทะเลเดดซี

(Dead Sea) ทะเลทีข่ ึน้ชือ่วา่เค็มทีส่ดุในโลก      แวะเมอืงเบธเลเฮม (Bethlehem) ดนิแดนเกา่แกท่ีป่ระสตูขิองพระ
เยซแูหง่นาซาเร็ธ  เยอืนเยรซูาเลม (Jerusalem) เมอืงตน้ก าเนดิของศาสนาครสิตท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของโลก ชมที่

ส ิน้พระชนมข์องพระเยซ ู    สมัผัสก าแพงรอ้งไหท้ีเ่ป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิข์องชาวยวิ   พเิศษทางไรนน์ชิ ทราเวล 
ไดจ้ัดอาหารพเิศษบางมือ้ทีไ่ดร้บัการประกนัความอรอ่ย 
 

ภัตตาคารไฟนไ์ดนิง่ในโรงแรม ชมิอาหารยโุรเปียนภายในภัตตาคารของโรงแรม 5 ดาว 
 

ภัตตาคารแหง่เยรซูาเลม  ภัตตาคารทีด่ทีีส่ดุในกรงุเยรซูาเล็ม  ใชต้อ้นรับแขกบา้นแขกเมอืง 
 

ภัตตาคารเสต็กอเมรกินั   รับประทานเสตก๊อเมรกิัน  พรอ้มของเรยีกน ้ายอ่ย ของหวานครบเครือ่ง 
 



 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
วันแรก กรงุเทพฯ  
22.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ ชัน้ 4  ประต ู3  เคานเ์ตอร ์ D สายการบนิโรยลัจอรแ์ดน (RJ)  พบเจา้หนา้ที่

และหัวหนา้ทัวรข์องไรนน์ชิ   ทราเวล จะคอยดแูลและอ านวยความสะดวกใหท้า่นกอ่นขึน้เครือ่งพรอ้มจะ
เดนิทางไปกบัคณะทัวรเ์พือ่ใหบ้รกิารทา่นตลอดการเดนิทาง 

 

วันทีส่อง กรงุอมัมาน – ยอดเขาเมาทเ์นโบ – อนุสรณ์ไมเ้ทา้ศกัดิแ์หง่โมเสส - เมอืงมาดาบา   
      โบสถก์รกี-ออโธดอกซแหง่เซนตจ์อรจ์   
00.25 น. เหนิฟ้าสูก่รงุอมัมาน โดยสายการบนิโรยลัจอรแ์ดน เทีย่วบนิที ่  RJ 181 

05.20 น.     ถงึสนามบนินานาชาตกิรงุอมัมาน (Amman) ประเทศจอรแ์ดน (Jordan) ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง 

 รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

สูเ่มอืงมาดาบา (Madaba) หรอืเมอืงแหง่โมเสส  น าทา่นเขา้ชมโบสถก์รกี-ออโธดอกซแหง่เซนต์
จอรจ์ (Greek Orthodox Church of St. George) ถกูสรา้งในราวปี ค.ศ. 600 ยคุไบแซนไทน ์  ชมภาพ
แผนทีด่นิแดนศกัดิส์ทิธิแ์หง่เยรซูาเลมทีท่ าขึน้จากโมเสกสตีา่งๆจ านวนมากกวา่ 2.3 ลา้นชิน้ โดยใน

ภาพไดแ้สดงถงึพืน้ทีด่นิแดนศักดิส์ทิธิใ์นรอบทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน, เยรซูาเลม, แมน่ ้าจอรแ์ดน, ทะเลสาบ
เดดซ,ี เขาไซนาย และ อยีปิต ์    

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 

 เดนิทางสูเ่มอืงเครัค ทีเ่รยีกขานกนัวา่เป็น แกรนดแ์คนยอนแหง่จอรแ์ดน  อยูบ่นทีร่าบสงูขนาดใหญ ่
ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทัศนอ์นังดงามขา้งทางระหวา่งทางขึน้สูเ่ขา    น าทา่นสู ่ ปราสาทเครัค (AL 

KARAK CASTLE)   ตัง้อยูท่ีเ่มอืงเครัคทางตอนกลางของจอรแ์ดน    นับเป็นปราสาททีม่ขีนาดใหญแ่หง่หนึง่ใน
ยคุชว่งสงครามครเูสด จากประวัตศิาสตรส์งครามครเูสดเป็นสงครามระหวา่งครสิเตยีนจากยโุรปและชาวมสุลมิ
ซึง่ยดึครองพืน้ทีแ่ถบนีร้วมทัง้นครเยรซูาเลมนครศักดิส์ทิธิแ์ละสญัลักษณ์ของศาสนาอบีราฮมัหลักทัง้สาม 
(ศาสนายดูาย ศาสนาครสิต ์ และศาสนาอสิลาม) โดยชาวครสิตต์อ้งการฟ้ืนฟกูารเขา้ถงึทีศ่ักดิส์ทิธิใ์นและใกล ้
เยรซูาเลม    ปราสาทเครัคแหง่นีส้รา้งใน ปี ค.ศ. 1115 โดย King Baldwin ที ่1 แหง่เยรซูาเลม เพือ่เป็นจดุ
ยทุธศาสตรใ์นการควบคมุกองคาราวานในเสน้ทางการคา้ขายจากประเทศอยีปิตไ์ปกรงุดามสักสั ประเทศซเีรยี     



 
 

ตัวปราสาทสรา้งดว้ยหนิ ก าแพงทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ หลงัคาโคง้ยาว แลว้กเ็จาะรอ่งแสงเล็ก ๆ ลกัษณะแบบนี้
ท าใหง้า่ยตอ่การป้องกนัศัตร ู    เมอืงศนูยก์ลางขนาดใหญข่องนักรบครเูสด  สรา้งเพือ่ควบคมุเสน้ทางทัง้ทาง
เหนอืและใตแ้ละใชใ้นการตอ่สูใ้นสงครามครเูสดกบักองทัพมสุลมิจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1187 ไดถ้กูเขา้ท าลาย

โดยนักรบมสุลมิภายใตก้ารน าทัพของ ซาลาดนิ (SALADIN)    เดนิทางสูเ่มอืงอควาบา  เมอืงทา่และ
เมอืงทอ่งเทีย่วตากอากาศทีส่ าคัญของประเทศจอรแ์ดนเป็นเมอืงแหง่เดยีวของประเทศจอรแ์ดนทีถ่กู
ประกาศใหเ้ป็นเมอืงปลอดภาษี มปีระชากรอาศัยราว 70,000 คน ตัง้อยูใ่กล ้ๆ กับฉนวนกาซาฝ่ังตรง
ขา้ม คอือสิราเอล โดยมทีะเลแดงคั่น เป็นเมอืงทีค่อ่นขา้งทันสมัยแตก็่มวีฒันธรรมของจอรแ์ดนมาก
พอสมควรและมสี ิง่ทีน่่าสนใจคอื เสาธงทีส่งูทีส่ดุในโลกซึง่ไดรั้บการบันทกึไวใ้น Guinness Book of 
World Records  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
               ( รบัประกนัความอรอ่ยโดย กรูเมต ์บาย ไรนน์ชิ ) 

เขา้พักโรงแรม KEMPINSKI HOTEL, AQABA  ( 5 ดาว ) หรอืเทยีบเทา่ 
 

วันทีส่าม อควาบา – ลอ่งเรอืทอ้งกระจกในทะเลแดง - ทะเลทรายวาดริัม – อาหารมือ้ค า่กลาง 
      ทะเลทรายในแคมป์ของชาวเบดอูนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่น ลอ่งเรอืทอ้งกระจกในทะเลแดง (GLASS BOAT)    ทะเลแหง่ประวัตสิาสตร ์ทีไ่ดม้กีารกลา่ว
ขานในพระคัมภรีข์องศาสนาครสิตว์า่ทะเลแหง่นีเ้ป็นสถานทีโ่มเสสไดท้ าอศัจรรยโ์ดยการชไูมเ้ทา้แหวกทะเล
แดงเป็นทางเดนิพาชาวอสิราเอลหนใีหร้อดพน้จากการตามลา่ของทหารอยีปิต ์  จดุมุง่หมายเพือ่เดนิทางไปสู่

แผน่ดนิแหง่พันธสญัญาทีพ่ระเป็นเจา้ทรงมอบใหก้บัชาวอสิราเอล น่ันคอืกค็อืกรงุเยรซูาเลมในปัจจบุนั      เลน่
น ้าตามอธัยาศัย น ้าทะเลทีน่ีใ่สมาก แตด่ว้ยความลกึและการมองผา่นกระจกหนาจงึท าใหด้ปูะการังและซากเรอื
ไมค่อ่ยชดัมาก    น าทา่นแลน่สูจ่ดุทีช่มปะการัง ลกึแคป่ระมาณ 5-6 เมตร    สว่นจดุเรอืจมลกึประมาณ 27 
เมตร ปะการังโดยสว่นใหญไ่มค่อ่ยมสีสีนั สตัวท์ะเล เชน่ ปลาสงิโต ปลานกแกว้  Goby Fish ปลงิทะเล หอย
เมน่ และยงัเป็นแหลง่น ้าลกึทีม่ชี ือ่เสยีง ทะเลทีม่น่ีานน ้าครอบคลมุถงึ 4 ประเทศ คอื ประเทศจอรแ์ดน, 
อสิราเอล, อยีปิตแ์ละ ซาอดุอิาระเบยี ชมความใสของน ้าทะเล, ปะการัง, ปลาทะเลหลากชนดิ, เมน่ทะเล, 
แมงกะพรนุ ฯลฯ   

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 
น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลทรายวาดริัม (WADI RUM) ใชเ้วลาประมาณ ทะเลทราย 1 ชัว่โมง 40 นาท ี แหง่

นีใ้นอดตีเป็นเสน้ทางคาราวานจากประเทศซาอฯุ เดนิทางไปยงัประเทศซเีรยีและปาเลสไตน ์ (เคยเป็นทีอ่ยู่
อาศัยชาวนาบาเทยีนกอ่นทีจ่ะยา้ยถิน่ฐานไปสรา้งอาณาจักรอนัยิง่ใหญท่ีเ่พตรา) ในสงครามอาหรับรโีวลท์
ระหวา่งปีค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแหง่นีไ้ดถ้กูใชเ้ป็นฐานบญัชาการในการรบของนายทหารชาวองักฤษ ที
อ ี ลอวเ์รนซแ์ละเจา้ชายไฟซาลผูน้ าแหง่ชาวอาหรับรว่มรบกนัขบัไลพ่วกออตโตมนัทีเ่ขา้มารกุรานเพือ่
ครอบครองดนิแดนและตอ่มายงัไดถ้กูใชเ้ป็นสถานทีจ่รงิในการถา่ยท าภาพยนตรฮ์อลลวีดูอนัยิง่ใหญใ่นอดตี
เรือ่ง “LAWRENCE OF ARABIA”  (และในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวัลออสการไ์ดถ้งึ 7 รางวลั และ
รางวัลจากสถาบนัอืน่ๆ มากกวา่ 30 รางวัล น าแสดงโดย Peter O'Toole, Omar Sharif ฯลฯ)  
 
 



 
 
 

น าทา่นน่ังรถกระบะเปิดหลงัคารบับรรยากาศทอ่งทะเลทรายทีถ่กูกลา่วขานวา่สวยงามทีส่ดุของ
โลกแหง่หนึง่ ดว้ยเม็ดทรายละเอยีดสสีม้อมแดงอนัเงยีบสงบทีก่วา้งใหญไ่พศาล (สขีองเม็ดทราบนัน้
ปรับเปลีย่นไปตามแสงของดวงอาทติย)์ เขา้ไปจดุพักแคมป์ส าหรับคนืนี ้ ใหท้า่นไดช้มพระอาทติยล์บัขอบฟ้า
จนกระทั่งตกดนิ นอนดทูะเลดาวนับลา้นๆ ดวงในทะเลทรายแหง่นี้ 

บรกิารอาหารมือ้ค า่กลางทะเลทรายในแคมป์ของชาวเบดอูนิ 
น าทา่นเขา้สูท่ีพั่กแคมป์กลางทะเลทราย AICHA LUXURY CAMP หรอืเทยีบเทา่  

วันทีส่ ี ่ ภเูขาคาซาร ี- นครสชีมพเูพตรา - มหาวหิารศกัดิส์ทิธิเ์อล-คาซเนท ์- โรงละครโรมนั  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นทอ่งทะเลทรายตอ่ไปยังภเูขาคาซาร ี ชมภาพเขยีนแกะสลักกอ่นประวตัศิาสตร ์ เป็นภาพ

แกะสลกัของชาวนาบาเทยีนทีแ่สดงถงึเรือ่งราวในชวีติประจ าวนัตา่งๆ และรปูภาพตา่ง ๆ      ผา่นชม

เต็นทช์าวเบดอูนิทีอ่าศัยอยูใ่นทะเลทราย เลีย้งแพะเป็นอาชพี ฯลฯ  เดนิทางสูน่ครสชีมพเูพตรา  
เมอืงหลวงอาณาจักรทีถ่กูลมื ( PETRA ) คอืนครหนิแกะสลักโบราณ ทีถ่กูซอ่นตวัอยา่งลกึลับในหบุเขาวาดมีซูา 
(WADI MUSA) หบุเขาทีต่ัง้อยูร่ะหวา่งทะเลสาบเดดซ ี กบั ทะเลอคับาร ์ ในประเทศจอรแ์ดน นครแหง่นีแ้ตเ่ดมิ
นัน้ เป็นนครแหง่การคา้ขนาดใหญ ่ ทีถ่กูสรา้งขึน้มาโดยชนเผา่พืน้เมอืงนาบเีทยีน ทีร่ ่ารวยมาจากการเป็นผูคุ้ม้
กนั คาราวานสนิคา้ ตอ่มาเสน้ทาง ทางการคา้ ไดถ้กูเปลีย่นไปเป็นทางทะเล มปีระวัตศิาสตรอ์นัยาวนานหลาย
พันปี และเป็นถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัทัง้ชาวอโีดไมทจ์วบจนกระทั่งถงึยคุรุง่เรอืงเฟ่ืองฟใูนการเขา้มาครอบครองดนิแดน
ของชาวอาหรับเผา่เรร่อ่นนาบาเทยีนในชว่งระหวา่ง 100 ปี กอ่นครสิตกาล – ปี ค.ศ. 100   ไดเ้ขา้มาสรา้ง
อาณาจกัร, บา้นเมอืง ฯลฯ   ปีค.ศ. 106 นครแหง่นีต้กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของอาณาจักรโรมนั ไดผ้นกึเมอืง
แหง่นีใ้หเ้ป็นหนึง่ในอาณาจกัรโรมนัแหง่แหลมอาระเบยีนตะวันออก ท าใหน้ครแหง่นีถ้กูละทิง้เป็นเวลานานกวา่ 
700 ปี   และไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโกปี ค.ศ. 1985  และไดรั้บการประกาศใหเ้ป็น 
1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกแหง่ใหม ่ จากการตัดสนิจากบคุคลนับลา้นทัว่โลกในวนัมหัศจรรย ์07/07/07   

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 
น าทา่นขีม่า้บนถนนทรายเพือ่ตรงเขา้สูห่นา้เมอืง   พรอ้มชมทศันยีภาพรอบขา้งทีเ่ป็นภเูขาทัง้สองฝ่ังทีม่รีปูรา่ง

หนา้ตาตา่งกนัออกไป  เดนิเทา้เขา้สูถ่นนเขา้เมอืงSIQ เสน้ทางมหศัจรรยก์วา่ 1.5 กโิลเมตรทีเ่กดิจากการ
แยกตัวของเปลอืกโลกและการซดัเซาะของน ้าเมือ่หลายลา้นปีกอ่น       



 
 

 
เดนิชมความสวยงามของผาหนิสชีมพสูงูชนัทัง้ 2 ขา้งคลา้ยกบัแคนยอนนอ้ย ๆ และ สิง่กอ่สรา้ง รปูปัน้
แกะสลัก ตา่งๆ เชน่ รปูปัน้เทพเจา้ตา่งๆ, รปูกองคาราวานอฐู, รปูชาวนาบาเทยีน, ทอ่สง่ล าเลยีงน ้าเขา้สูเ่มอืง  

สดุปลายทางของชอ่งเขาพบกบัความสวยงามของ มหาวหิารศกัดิส์ทิธิเ์อล-คาซเนท ์ (EL-KHAZNEH 

/ TREASURY) สนันษิฐานวา่จะสรา้งในราวศตวรรษที1่-2 โดยผูป้กครองเมอืงไดส้รา้งวหิารทีแ่กะสลักโดยเจาะ
เขา้ไปในภเูขาสชีมพทูัง้ลกู มคีวามสงู 40 เมตร และมคีวามกวา้ง 28 เมตร      วหิารแหง่นีไ้ดถ้กูออกแบบโดย
ไดรั้บอทิธพิลศลิปะของหลายชาตเิขา้ดว้ยกนั เชน่ อยิปิต,์ กรกี, นาบาเทยีน ฯลฯ ภายในประกอบดว้ย 3 หอ้ง 
คอื หอ้งโถงใหญต่รงกลาง, หอ้งเล็กทางดา้นซา้ย, และหอ้งเล็กขวา    เดมิทถีกูเชือ่วา่เป็นทีเ่ก็บขมุทรัพย์

สมบตัขิองฟาโรหอ์ยิปิต ์    ชมโรงละครโรมนั (ROMAN THEATRE) ทีแ่กะสลักจากภเูขาโดยมแีนวราบที่

น่ังเทา่กนัและมคีวามสมดลุยไ์ดอ้ยา่งน่าทึง่    สนันษิฐานเดมิทสีรา้งโดยชาวนาบาเทยีน ตอ่มาในสมยัทีโ่รมนั
เขา้มาปกครอง ไดต้อ่เตมิและสรา้งเพิม่เตมิ มทีีน่ั่ง 32 แถว จผุูช้มไดป้ระมาณ 3,000 คน / อสิระในการเดนิชม
และถา่ยรปูน าทา่นเดนิทางกลับสูโ่รงแรมทีพั่ก  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไฟนไ์ดนิง่ในโรงแรม 

เขา้พักโรงแรม MOEVENPICK RESORT  PETRA  ( 5 ดาว ) หรอืเทยีบเทา่ 

วันทีห่า้ ยอดเขาเมาทเ์นโบ – โบสถไ์บเซนไทนบ์นยอดเขา- ไมเ้ทา้ศกัดิแ์หง่โมเสส - ทะเลเดดซ ี

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เดนิทางสูย่อดเขาเมาทเ์นโบ ( Mount Nebo ) แวะชมโบสถไ์บเซนไทนบ์นยอดเขาทีเ่ชือ่กนัวา่
ทีน่ีเ่ป็นทีฝั่งศพโมเสสผูน้ าชาวยวิ ทีน่ าคนทีเ่ชือ่ในพระผูเ้ป็นเจา้เดนิทางจากอยีปิตส์ูเ่ยรซูาเล็ม กลา่วกนั
วา่เป็นทีส่ดุทา้ยของโมเสสกอ่นทีจ่ะชีท้างใหผู้ส้บืทอดน าพาผูค้นสูด่นิแดนศกัดิส์ทิธิแ์หง่พันธะสญัญาซึง่ก็คอื
ประเทศอสิราเอลในปัจจบุนั เมือ่ทา่นยนืมองจากยอดเขาจะเห็นดนิแดนแหง่พันธะสญัญา(The Promise Land )    

ชมตน้มะกอกทีป่ลกูโดยพระสนัตะประปาจอหน์ ปอลที ่ 2 ไดท้รงปลกุไวเ้มอืครัง้เสด็จมาแสวงบญุดนิแดน

ศักดิส์ทิธิใ์นปี 2000  พพิธิภณัฑข์นาดยอ่มทีเ่กบ็ภาพถา่ยและสิง่ของทีข่ดุพบจากทีน่ี ่   ชมอนุสรณ์ไมเ้ทา้
ศกัดิแ์หง่โมเสส ลักษณะเป็นไมเ้ทา้ในรปูแบบไมก้างเขน โดยเป็นสญัลกัษณ์ของโมเสสและพระเยซ ู 

กลา่ววา่ ไมเ้ทา้ของโมเสสหากโยนลงพืน้จะกลายเป็นง ู  และไมเ้ทา้นีเ้คยถกูยกขึน้ตามค าบอกของพระผูเ้ป็น
เจา้ เพือ่รักษาโรคใหก้บัชาวยวิทีเ่ชือ่ในพระผูเ้ป็นเจา้ ใครไมเ่ชือ่ก็จะเป็นโรคตายไป  ไมเ้ทา้ทีม่งีพูันเป็น
สญัลักษณ์เภสชักรและอตุสาหกรรมยาทีรั่กษาโรค     

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 
ทา่นเดนิทางสู ่ทะเลเดดซ ี (DEAD SEA) ทะเลทีถ่กูบนัทกึลงในหนังสอื กนิเนสส ์ วา่ เป็นจดุทีต่ า่ทีส่ดุใน

โลก ต า่กวา่ระดบัน ้าทะเลถงึ 400 เมตร และ มคีวามเค็มทีส่ดุในโลกมากกวา่ 20 เปอรเ์ซน็ของน ้าทะเลทั่วไป 
ท าใหไ้มม่สี ิง่มชีวีติใดเลยอาศัยอยูไ่ดใ้นทอ้งทะเลแหง่นี ้    

15.00 น.      น าทา่นเขา้ CHECK IN โรงแรม HILTON DEAD SEA RESORT & SPA ( 5 ดาว ) หรอืเทยีบเทา่ 
 
 



 
 

เชญิทา่นอสิระในการลงเลน่น ้าทะเลและพสิจูน ์ ความจรงิวา่ทา่นลอยตัวไดจ้รงิหรอืไมใ่นสระวา่ยน ้าสว่นตวัของ
โรงแรมทีเ่ป็นสระวา่ยน ้ายืน่ในทะเลเดดซ ี   ( การลงเลน่น ้าในทะเลนัน้มวีธิขีัน้ตอนการลงเลน่ และขอ้ควรระวัง

ตา่งๆ ควรฟังค าแนะน าจากหัวหนา้ทัวรแ์ละเจา้หนา้ทีโ่รงแรม )  ซือ้ผลติภัณฑท์ีท่ าจากเดดซ ี เชน่ 
โคลนพอกตวั พอกหนา้ สบู ่ และสนิคา้อืน่ทีท่ าจากเดดซอีกีมากมาย 

รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไฟนไ์ดนิง่ในโรงแรม 
( รับประกนัความอรอ่ยโดย กรูเมต ์บาย ไรนน์ชิ )    

 

วันทีห่ก    นครเจอราช – ซุม้ประตกูษัตรยิเ์ฮเดรยีน – สนามแขง่มา้ฮปิโปโดรม – วหิารเทพอีารเ์ทมสิ 
    เมอืงเบธเลเฮ็ม – โบสถแ์หง่การประสตู ิ– ทุง่หญา้คนเลีย้งแกะ - กรงุเยรซูาเล็ม 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางเขา้ชมนครเจอราช (JERASH) หรอืเมอืงพันเสา เป็นอดตี 1 ใน 10 หัวเมอืงเอกตะวันออกอนั

ยิง่ใหญข่องอาณาจักรโรมนั สนันษิฐานวา่เมอืงนีน่้าจะถกูสรา้งในราว 200 – 100 ปีกอ่นครสิตกาล เดมิทใีนอดตี
เมอืงแหง่นีช้ ือ่วา่ ในปี ค.ศ. 749 นครแหง่นีไ้ดถ้กูแผน่ดนิไหวครัง้ใหญท่ าลาย และถกูฝังกลบโดยทราย

หลังจากนัน้ก็ไดส้ญูหายไปเป็นนับพันปี  ซุม้ประตกูษัตรยิเ์ฮเดรยีน และ สนามแขง่มา้ฮปิโปโดรม 

น าทา่นเดนิเขา้ประตทูางทศิใตช้ม โอวัลพลาซา่ สถานทีช่มุนุม พบปะ สงัสรรคข์องชาวเมอืง  วหิารเทพ
ซอีสุ ฯลฯ      โรงละครทางทศิใต ้(สรา้งในราวปี ค.ศ. 90-92 จผุูช้มไดถ้งึ 3,000 คน มจีดุเสยีงสะทอ้นตรง

กลางโรงละคร เชญิทดสอบกบัความอศัจรรย ์ เพยีงพดูเบา ๆ ก็จะมเีสยีงสะทอ้นกอ้งเขา้มาในหขูองเรา  ชม 
วหิารเทพอีารเ์ทมสิ เป็นเทพปีระจ าเมอืงเจอราช สรา้งในราวปี ค.ศ. 150 สรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นสถานที่

ส าหรับท าพธิบีวงสรวง และบชูายญัตอ่เทพอีงคน์ี ้แบง่เป็น 3 ชัน้ คอื ชัน้นอก ชัน้กลาง ชัน้ใน  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง  



 
น าทา่นเดนิทางขา้มเขตแดนเยรซูาเลม สู ่ เมอืงเบธเลเฮ็ม (Bethlehem) เป็นดนิแดนทีเ่กา่แก ่ และถกู

ครอบครองโดยพวกปาเลสไตน ์ตัง้อยูห่า่งจากเยรซูาเล็มทางดา้นใต ้ประมาณ 10 กม. ในอดตีเป็นบา้นเกดิของ
กษัตรยิเ์ดวดิ (King David) ซึง่เป็นผูส้รา้งเมอืงเยรซูาเลม และเป็นเมอืงทีพ่ระเยซมูปีระสตูกิาลจากพระแมม่าร ี

โดยทีโ่จเซฟและพระนางไดเ้ดนิผา่นมาพักคา้งคนืภายในถ ้าเลีย้งสตัว ์  เดนิทางสูโ่บสถแ์หง่การประสตู ิ
(The Church of Nativity) ทีส่รา้งครอบสถานทีป่ระสตูขิองพระเยซ ู ถกูสรา้งโดย พระนางเฮเลน่า (Helena) 
ซึง่เป็นพระมารดาของจักรพรรดคิอนสแตนตนิแหง่จักรวรรดไิบแซนไทน ์ เป็นสถานทีท่ีถ่กูเกบ็รักษาใหร้อดพน้
จากการถกูท าลายจากผูค้รอบครองของหลายชาตไิดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์ ซึง่ประตทูางเขา้โบสถน์ีจ้ะเล็กกวา่ปกต ิ
และผดิสดัสว่นจากขนาดของตัวอาคาร เพราะวา่ภายหลังดนิแดนแหง่นีถ้กูครอบครองโดยพวกครเูสดก็ไดม้กีาร
ตอ่เตมิ และท าประตใูหม้ขีนาดเล็กลงส าหรับคนตอ้งกม้เดนิเขา้ไปไดเ้พยีงคนเดยีว เพือ่เป็นการป้องกนัมใิหพ้วก
โจรอาหรับขีม่า้เขา้มาปลน้  ภายในโบสถม์สีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม โดยเฉพาะอยา่งยิง่พืน้ที่ทางเดนิทีป่ระดบั

ลวดลายของโมเสส และภาพสนี ้ามนัตามผนังตลอดจนเพดาน   เดนิทางไปยงั ทุง่หญา้คนเลีย้งแกะ 
(Shepherd’s Field) ทีท่ตูสวรรคม์าบอกขา่วการประสตูขิองพระเยซ ู ทา่มกลางคนเลีย้งแกะทีย่ากจนกลุม่หนึง่ 

ซึง่เป็นพวกแรกทีไ่ดรั้บขา่วการประสตูนิี ้  เดนิทางไปยงั กรงุเยรซูาเลม (Jerusalem) เมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ

แหง่หนึง่ของโลก เดอืนธันวาคม ปี ค.ศ.1949 ไดรั้บการประกาศเป็นเมอืงหลวงอสิราเอล แตใ่นขณะนัน้กรงุเยรู
ซาเลมไดถ้กูแบง่ออกเป็น 2 สว่น คอื ฝ่ังดา้นตะวันตกเป็นของอสิราเอล สว่นฝ่ังตะวันออกและบรเิวณเมอืงเกา่
เป็นของจอรแ์ดน ปี ค.ศ.1967  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารแหง่เยรซูาเลม 
( รับประกนัความอรอ่ยโดย กรูเมต ์บาย ไรนน์ชิ )    
เขา้พักโรงแรม MAMILLA HOTEL - The Leading Hotels of the World ( 5 ดาว ) หรอืเทยีบเทา่ 

 

วันทีเ่จ็ด     ยอดเขาโอลฟี – โบสถปี์เตอร ์โนสเตอร ์– สวนเกทเสมาน ี– โบสถน์านาชาต ิ– ภเูขาไซ 
   ออน – โบสถไ์กข่นั - สสุานกษัตรยิเ์ดวดิ – ก าแพงรอ้งไห ้– ภเูขาวหิาร - ถนนเวยี โดโลโรซา่ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ยอดเขาโอลฟี (Mt. of Olives) ทา่นจะไดช้มตัวเมอืงเยรซูาเล็มทัง้หมด     เดนิตาม

เสน้ทางทีพ่ระเยซเูสด็จสู ่ กรงุเยรซูาเล็ม ในวันปาลม์ซนัเดย ์ ไปยงั โบสถปี์เตอร ์ โนสเตอร ์ (Peter 

Noster Church)สถานทีพ่ระเยซทูรงสอนใหส้าวกรูจ้ักค าอธษิฐาน “ขา้แตพ่ระบดิาแหง่ขา้พระองคท์ัง้หลาย”            



 

 
 
สวนเกทเสมาน ี(Gatsemane) ภาษาฮบิรวู ์แปลวา่ ตน้มะกอก บรเิวณสวนนีม้ตีน้มะกอกเกา่แกอ่ยู ่8 ตน้ ที่

เชือ่กนัวา่เป็นรากเดมิของตน้มะกอกในสมยัพระเยซเูจา้ ซึง่มอีายปุระมาณ 2,000 ปี และเป็นสถานทีท่ีพ่ระเยซู

อธษิฐานกบัสาวก กอ่นทีจ่ะถกูพวกทหารโรมนัจับตวัไป  โบสถน์านาชาต ิ (Church of all Nations) ทีม่ี

กอ้นหนิขนาดใหญท่ีเ่ชือ่วา่เป็นจดุทีพ่ระเยซทูรงคกุเขา่อธษิฐาน กอ่นถกูทหารโรมนัจับตัวไป     เดนิทางสู ่

ภเูขาไซออน (Mount Zion) อยา่งหนึง่วา่ เมอืงของเดวดิ (City of David)   โบสถไ์กข่นั (St. Peter in 

Gallicantu) ภาษาลาตนิ ในอดตีเป็นบา้นของปโุรหติคายาฟาส ทีเ่ป็นหวัหนา้สมณะในยคุของพระเยซทูีถ่กู

ตัดสนิฯ สถานทีท่ีปี่เตอรป์ฏเิสธพระเยซกูอ่นไกข่นั 3 ครัง้ (Before the cock crows thrice)  ชม สสุาน
กษัตรยิเ์ดวดิ  (King David’s Tomb) และ หอ้งอาหารมือ้สดุทา้ย (Room of Last Supper) ทีพ่ระเยซทูรง

รว่มรับประทานอาหารมือ้สดุทา้ยกบัเหลา่สาวก   สู ่ ตัวเมอืงเกา่เยรซูาเลม (Old City) ใหท้า่นไดช้ม 

ก าแพงรอ้งไห ้ (Wailing Wall) ก าแพงดา้นตะวันตกของพระวหิารหลังทีส่องทีเ่หลอือยูห่ลังจากถกูพวก

โรมนัท าลาย  ปัจจบุนัชาวยวิทั่วโลกถอืวา่เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่ดุ และโดยเฉพาะวันส าคญัทางศาสนา จะมี
ชาวยวิมากมายเดนิทางมาสวดมนต ์ อธษิฐานรอ้งไหค้ร ่าครวญกบัพระเจา้อยา่งเนอืงแน่น เชือ่วา่ใกลช้ดิกบัพระ

เจา้มากทีส่ดุในโลก และพระเจา้จะคอยฟังค าขอของผูท้ีม่าสวดออ้นวอน  สูภ่เูขาวหิาร (Temple Mount ) 

อนัเป็นทีต่ัง้ของมหาวหิาร ทีไ่ดถ้กูท าลายไปถงึ 2 ครัง้ จะเหลอือยูก่็แคบ่างสว่นของก าแพง ฯ ซึง่ในปัจจบุนั
ภเูขาวหิาร เป็นทีต่ัง้ของศาสนสถานทีศ่กัดิส์ทิธข์องศาสนาอสิลาม เพราะวา่ในชว่งปี ค.ศ. 688 กาหลบิโอมาร ์
ทีเ่ป็นผูน้ าชาวมสุลมิ ไดน้มิติประหลาดวา่ภเูขาวหิารนีเ้ป็นสถานทีท่ีศ่าสดาโมหะหมดัไดเ้สด็จสูส่วรรค ์ โดย
ประทับยนืบนกอ้นหนิกอ้นหนึง่ ตอ่มาเชือ่วา่เป็นกอ้นหนิศักดิส์ทิธิ ์ สว่นชาวครสิตเ์ชือ่วา่ พระเยซไูดถ้กูซาตาน
น ามาประทบับนกอ้นหนินี ้ เพือ่ใหท้อดพระเนตรนครเยรซูาเลม ในขณะทีจ่ าศลีอดอาหาร และชาวยวิเชือ่วา่ อบั
ราฮมัไดน้ าลกูชายมาฆา่ เพือ่บชูาพระเจา้บนกอ้นหนิกอ้นนี ้ ตอ่มาจงึไดส้รา้งสเุหรา่ไมข้ึน้บนยอดเขาแหง่นี ้ โดย

ครอ่มกอ้นหนิศักดิส์ทิธิน์ีไ้ว ้ซ ึง่เรยีกวา่ สเุหรา่แหง่โอมาร ์(Mosque of Omar) แตปั่จจบุนันีไ้ดถ้กูสรา้งเป็น

สเุหรา่ทรง 8 เหลีย่มทีม่หีลงัคาทรงกลม ท าดว้ยทองบรสิทุธ ์24 กระรัต โดยไดรั้บความชว่ยเหลอืจากกษัตรยิฮ์ุ
สเซนแหง่จอรแ์ดน และมชีือ่เรยีกวา่ โดมแหง่หนิผา (Dome of the Rock) และบรเิวณผนังดา้นในประดับดว้ย
โมเสคลวดลายงดงามมาก (ไมส่ามารถเขา้ไปชมภายในได ้)   

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี  
เดนิเทา้ไปตาม ถนนเวยี โดโลโรซา่ (Via Dolorosa) เสน้ทางทีพ่ระเยซถูกูไตส่วนทีศ่าลปรโีทเรยี จนถกู

บงัคับใหแ้บกไมก้างเขนไปสูโ่กลโกธา และตรงึพระองคไ์วบ้นไมก้างเขน ตามเสน้ทางทัง้หมด 14 แหง่     

ปัจจบุนัเป็นโบสถแ์หง่สสุานศกัดิส์ทิธิ ์(Church of The Holy Sepulcher) หรอื สสุานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ทีพ่ระ

เยซทูรงถกูตงึกางเขน เป็นอโุมงคท์ีส่กดัไวใ้นศลิาทีใ่ชเ้ก็บพระศพของพระเยซหูลังจากเชญิพระศพลงมาจาก
ไมก้างเขน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารเสตก็อเมรกินั 
              ( รับประกนัความอรอ่ยโดย กรูเมต ์บาย ไรนน์ชิ )    

เขา้พักโรงแรม GRAND HYATT AMMAN  HOTEL ( 5 ดาว ) หรอืเทยีบเทา่ 

 



 
 
วันทีแ่ปด กรงุอมัมาน - ป้อมปราการแหง่กรงุอมัมาน – โรงละครโรมนั – พระราชวังของ 
   พระมหากษัตรยิอ์บัดลุลาหท์ีส่อง –  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ชมรอบเมอืงหลวงกรงุอมัมานเมอืงหลวงทีต่ัง้อยูบ่นภเูขา 7 ลกู  มปีระวตัศิาสตรม์ากกวา่ 6,000 ปี ผา่นชม

ยา่นเมอืงเกา่,เมอืงใหม,่ยา่นธรุกจิ,ตลาดใจกลางเมอืง,ยา่นคนรวย ฯลฯ    ชมป้อมปราการแหง่กรงุอมั

มาน (CITDAEL) ถกูสรา้งขึน้เพือ่เป็นจดุสงัเกตเหตบุา้น การเมอืงตา่ง ๆรอบเมอืง      ถา่ยรปูตรงจดุชมววิที่

สวยทีส่ดุของเมอืงแหง่นี ้   โดยมฉีากหลังเป็นโรงละครโรมนัทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในประเทศจอรแ์ดนจผุูช้มไดถ้งึ 

6,000 คน และตกึรามบา้นชอ่งทีต่ัง้อยูบ่นภเูขาสงู อนัแปลกตายิง่นักทีส่นันษิฐานวา่น่าจะถกูสรา้งขึน้ระหวา่งปี 

ค.ศ. 161–180 ในสมยัโรมนั  โรงละครโรมนัทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในประเทศจอรแ์ดน จผุูช้มไดถ้งึ 6,000 คน  
พระราชวังเกา่อมุเมยาด สรา้งขึน้ในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผูน้ าชาวมสุลมิ ของราชวงศ ์ในสมยัมสุลมิไดเ้ขา้

มาปกครองประเทศจอรแ์ดนซึง่ภายในประกอบหอ้งท างาน,หอ้งรับแขกฯลฯผา่น ชมพระราชวงัของ

พระมหากษัตรยิอ์บัดลุลาหท์ีส่อง (RAGHADAN PALACE), ทีต่ัง้อยูบ่นภเูขามที าเลทีส่วยงามมากทีส่ดุ

ในกรงุอมัมาน และมทีหารคอยเฝ้าดแูลตรวจตราอยา่งเขม้งวด 

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี  
หลังจากนัน้อสิระชอ้ปป้ิงหา้ง CITY MALL – CARREFOUR เป็น 2 หา้งใหญต่ดิกนั มขีอง 
แบรนดเ์นมใหเ้ลอืกสรร 

รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารแหง่อมัมาน 
( รับประกนัความอรอ่ยโดย กรูเมต ์บาย ไรนน์ชิ )    

21.00 น.        น าทา่นเดนิทางสูสู่ส่นามบนินานาชาต ิ(AMM อมัมาน ควนี อาเลยี QUEEN ALIA) 
 

วันทีเ่กา้ สนามบนิสวุรรณภมู ิ
02.55 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย ดว้ยสายการบนิ ROYAL JORDANNIAN เทีย่วบนิที ่RJ182 
15.15 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิดว้ยความสวสัดภิาพและประทับใจมริูล้มื 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



อตัราคา่บรกิาร 

 

 

วันเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ  2 

ทา่น 

ราคาเด็ก 
(อาย ุ2 – 12 ปี) 

จัดหอ้งพัก  

1 เด็ก + 1 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 
(อาย ุ2 – 12 ปี) 

 

จัดหอ้งพัก 
1 เด็ก + 2ผูใ้หญ ่ 

(เสรมิเตยีง) 

ราคาเด็ก 
(อาย ุ2 – 12 ปี) 

 

จัดหอ้งพัก 
1 เด็ก + 2 ผูใ้หญ ่

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

 

 

พักหอ้งเดีย่ว

เพิม่ 

7 – 15 ต.ค. 2562 109,900 107,900 99,900 94,900 32,000 
  

**** คา่ภาษีน ้ามันเชือ้เพลงิ  ณ  วนัที ่ 16  เมษายน 2562  อาจเปลีย่นแปลงตามสภาวะตลาดน ้ามันโลกที่
ประกาศโดยสายการบนิ  ทางบรษัิทฯ อาจจะตอ้งมกีารปรับตามประกาศของสายการบนิ **** 
 

อตัรานีร้วม 
* คา่พาหนะและน าเทีย่วตามรายการ   
* คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิตามรายการ  * คา่อาหารตามรายการ 
* คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  * คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
* คา่หอ้งพกัโรงแรม 2 ทา่นตอ่หอ้ง  * คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 
* คา่ขนกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละ 1 ใบ (ไมเ่กนิ 30 กก.) 
* คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

อตัรานีไ้มร่วม 
* คา่ท าหนังสอืเดนิทาง    
* คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มร่ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่โทรศพัท,์ ซกัรดี 
* คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % จากคา่ใชจ้า่ยตา่งประเทศ   
* คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์ซ ึง่ถอืเป็นธรรมเนยีมในการเดนิทางทอ่งเทีย่วทีนั่กทอ่งเทีย่วทั่วโลกยดึถอื ปฏบิัตติามกนัมา ตัง้แต่อดตี
จนถงึปัจจบุนั 

การช าระเงนิ   
1)  ทางบรษัิทฯ ขอรับเงนิมดัจ าการจอง  30,000  บาท/ทา่น 
2)  สว่นทีเ่หลอืช าระทัง้หมดกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย  15 วันท าการ 
3)  ทา่นทีต่อ้งการออกใบเสร็จในนามนติบิคุคล ตอ้งแจง้พนักงานขายทราบลว่งหนา้ มฉิะนัน้ ทางบรษัิทฯ  
ขอสงวนสทิธิ ์ทีจ่ะไมอ่อกใบเสร็จรับเงนิ ใบก ากบัภาษียอ้นหลัง 

การยกเลกิ        
-  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า  
-  กอ่นเดนิทางภายใน 15 วนัท างาน บรษัิทฯมคีวามจ าเป็นตอ้งหัก 50% ของราคาคา่ทัวร ์ 
-  นอ้ยกวา่ 15 วันท างานกอ่นการเดนิทาง  ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด  
   ( โดยทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้) 

หมายเหต ุ              
1)  รายการทอ่งเทีย่วและอาหาร  อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมหากมเีหตจุ าเป็น    
2)  หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(TWN/DBL) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง   
(TRIPLE ROOM) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่
อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้ 
3)  หากโรงแรมทีท่างบรษัิทฯ ใชไ้มม่หีอ้งพักส าหรรับ 3 ทา่น (Triple Room) ทา่นอาจจะตอ้งเปิดหอ้งเดีย่ว (Single) แยก
ในคนืนัน้ ๆ และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 
4)  บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศได ้
5) ทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีส่ายการบนิอนุญาตใหน่ั้งไดนั้น้จะตอ้งมคีณุสมบตัติรง
ตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา 
เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายโดยอ านาจใน
การใหท้ีน่ั่งขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีข่องสายการบนิ ณ ตอนเวลาที ่check in เทา่นัน้ 
6) บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทีย่ว สายการบนิ และตัวแทนการทอ่งเทีย่วตา่งประเทศ ซึง่ไมอ่าจรับผดิชอบตอ่ความ
เสยีหายตา่ง ๆ ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ อาท ิ การนัดหยดุงาน การจลาจล เปลีย่นแปลงก าหนดเวลาใน
การตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิ ฯลฯ หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ ทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 
การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ  และการตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้
หรอืออกเมอืง อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
7)  ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางหากผูเ้ดนิทาง ( ผูใ้หญ ่) จ านวนไมถ่งึ  15 ทา่น 
8)  เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้  หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ไดแ้จง้แลว้ขา้งตน้    

หากทา่นใดสนใจซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่เตมิส าหรับการเดนิทาง 
สามารถตดิตอ่พนักงานขายไดท้ี ่02-712-5757 



 
       

ใบจองการเดนิทาง 

   1 of 7 Wonder in the World, Jordan 
      “ เพตรานครสชีมพ ู 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก ” 

     ( ก าหนดการเดนิทาง 7 – 15 ตลุาคม 2562 ) 
 

ชือ่ผูจ้องทัวร ์นาย/นางสาว/นาง _____________________________ นามสกลุ________________________ 

บา้นเลขที_่_______ ซอย______________ ถนน_________________ ต าบล/แขวง_____________________ 

อ าเภอ/เขต _________________จังหวดั_________________________  รหัสไปรษณีย ์_________________ 

โทรศัพท_์___________________มอืถอื_________________________โทรสาร______________________           

E-mail_________________________________________ 

           รายชือ่ผูเ้ดนิทาง 

NO 
NAME/LASTNAME  CONTACT สะสมไมล ์ 

(ROP) 

แพอ้าหาร 

ชือ่ - สกลุ ขอ้มลูตดิตอ่ ไมท่านอาหาร 

1 

  

มอืถอื : 

    E-Mail : 

2 

  

มอืถอื : 

    E-Mail : 

3 

  

มอืถอื : 

    E-Mail : 

4 

  

มอืถอื : 

    E-Mail : 

5 

  

มอืถอื : 

    E-Mail : 

     ทา่นทราบโปรแกรมจากแหลง่ใด     
     O  www.rhinishtravel.com  O รายการครอบจักรวาล O จดหมายขา่วไรนน์ชิ   O FACEBOOK   O อืน่ๆ ระบ.ุ............................... 

          

การช าระคา่มดัจ าทัวร ์   ทา่นละ   30,000 บาท 
 

จ านวน ….……… ทา่น   รวมเป็นเงนิ …………………….บาท (…………………………………………………) 

ผูใ้หญ ่จ านวน  __________ ทา่น      หอ้ง SINGLE  __________ หอ้ง 

เด็กพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น     __________ ทา่น      หอ้ง TWIN     __________ หอ้ง 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ)     __________ ทา่น      หอ้ง TRIPPLE __________ หอ้ง 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ)  __________ ทา่น 

 

 
โอนเงนิจอง   บจก. ไรนน์ชิ  
ธนาคารไทยพาณชิย ์   สาขาทองหลอ่    ออมทรัพย ์   เลขทีบ่ัญช ี  042-2-75926-9 
 

หลงัจากโอนเงนิจองแลว้กรณุาแฟ็กซร์ายละเอยีดดงัตอ่ไปนีม้าที ่ 0-2392-0670 
1. สลปิธนาคารถงึ   คณุ……………………………………………… 
2. แผนทีท่ีจ่ะใหท้างบรษัิทไปรับเอกสารและพาสปอรต์ของทา่น 
3. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูเ้ดนิทาง 
4. ใบประวตัผิูเ้ดนิทาง 

 


