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บริษัท  ไวท์  เอเลแฟนท์  ทราเวล  เอเยนซ่ี  จ ากดั 
ศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์    ประธานท่ีปรึกษากติติมศักดิ์ 

ทวัร์ศิลปวฒันธรรม - ตน้ฉบบัของการน าเท่ียวคร้ังละประเทศ 
1091/153-4 ช้ัน 4 อาคารเอส กรุ๊ป ศูนย์การค้าเมโทร ถ.เพชรบุรี ซ.33 มักกะสัน ราชเทวี  กรุงเทพ 10400 

โทร.02 651-6900(อตัโนมติั)   มือถือ 088 578 6666     LINE Id 14092498   ใบอนุญาต 11/097 
------------------------------------------------------------------------- 

จอร์แดน - ดินแดนมหศัจรรย์ 
 

 เม่ือพูดถึง ประเทศจอร์แดน  ท่านอาจจะคิดถึงประเทศโลกอาหรับในตะวนัออกกลางท่ีมีแต่ความแหง้แลง้ 
และทะเลทรายเท่านั้น  แต่ท่านทราบหรือไม่วา่ ในแผ่นดินประเทศจอร์แดน เป็นอู่อารยธรรมโบราณอนัยิง่ใหญ่
นานนบัหม่ืนปี  ซ่ึงปัจจุบนัยงัคงหลงเหลือร่องรอยความเจริญอยู่มากมายใหเ้ราไดช้ม  เม่ือภาพยนตร์เร่ืองอินเดียน่า 
โจนส์  ตอน “อภินิหารสงครามครูเสด” (INDIANA JONES  AND  THE LAST  CRUSADE) อนัเป็นเร่ืองราวการ
ผจญภยัใน “นครสีกุหลาบ” (THE ROSE RED CITY) ปรากฏแก่สายตาชาวโลก ความมหศัจรรยแ์ห่งนครดงักล่าวท่ี
สลกัภูเขาสีเทาอมชมพูขึ้นเป็นวงั  เป็นวิหาร  เป็นสุสาน และบา้นเรือน  ท าใหผู้ค้นเร่ิมไถ่ถามถึงนครแสนงามแห่งน้ี  
นัน่คือ “นครเพตรา” (PETRA)  อาณาจกัรโบราณอนัยิง่ใหญ่ในประเทศจอร์แดนท่ีเราขอเชิญชวนท่านพิสูจน์ความ
มหศัจรรยอ์ลงัการ ดว้ยสายตาของท่านเอง 
 บริษทั ไวท ์เอเลแฟนท ์ทราเวล เอเยนซ่ี จ ากดั  มีความภูมิใจขอเสนอโปรแกรมตามรอยอารยธรรมโบราณ 
“ จอร์แดน – ดินแดนมหศัจรรย ์”  ซ่ึงเรามัน่ใจวา่ท่านจะตอ้งประทบัใจไปอีกนาน 

 
 

ก าหนดการเดินทาง  10 – 17 มกราคม 2563 
 

วันแรกของการเดินทาง วันศุกร์ท่ี  10 มกราคม 2563 กรุงเทพฯ - อมัมาน 
21.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์สายการบินรอยลั จอร์แดนเนียน ROW Q (ใชป้ระตู

ทางเขา้อาคารหมายเลข 7 หรือ 8) 
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วันที่สองของการเดินทาง วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 อมัมาน - มาดาบา - เพตรา 
00.20 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี RJ183  สู่กรุงอมัมาน (AMMAN) ประเทศจอร์แดน  ประเทศท่ีไดช่ื้อ

วา่มีอากาศเยน็สบายตลอดปี  มีพรมแดนติดต่อกบัประเทศซีเรียทางดา้นทิศเหนือ  อิรักทางดา้นทิศ
ตะวนัออก  และซาอุดิอาระเบียทางดา้นทิศตะวนัออกและทิศใต ้  มีประวติัศาสตร์การตั้งถ่ินฐาน
ยอ้นหลงัไปไดไ้กลถึงยคุก่อนประวติัศาสตร์  เม่ือประมาณ 200,000 ปีล่วงมาแลว้  ในอดีตเมือง 
อมัมานสร้างอยูบ่นภูเขา 7 ลูกเช่นเดียวกบักรุงโรม  แต่ปัจจุบนัเมืองไดข้ยายตวัขึ้นมาก  ครอบคลุม
พื้นท่ีอยา่งนอ้ย 19 เทือกเขา  เป็นเมืองท่ีมีทั้งความแตกต่างและความกลมกลืนกนัระหวา่งอดีตและ
ปัจจุบนัอยา่งน่าพิศวง  อาคารบา้นเรือนนิยมปลูกสร้างดว้ยหินสีขาว  อนัเป็นลกัษณะเด่นเฉพาะ
ของเมืองน้ี  จนไดรั้บสมญาว่า “เมืองสีขาว” (THE WHITE CITY)   

04.40 น. ถึงสนามบินกรุงอมัมาน  น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ 
เชา้ เดินทางสู่ เมืองโบราณมาดาบา (MADABA) เมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ความเป็นมาท่ียาวนาน  ไดรั้บ

การกล่าวถึงเป็นคร้ังแรกในพระคมัภีร์
ไบเบิลและในศิลาจารึกเมช่า (THE 
MESHA STELE) ซ่ึงในระยะนั้นมาดา
บ าเป็ น เมื องในอาณ าจักรโมไบท ์
(MOABITE TOWN)  ต่อมาราวกลาง
ศตวรรษท่ี 2 ก่อนคริสตกาลมาดาบาได้
กลายเป็นเมืองในอาณาจกัรอมัโมไนท ์
(AMMONITE) และใน ยุค โรมัน ได้
กลาย เป็นหั ว เมืองต่ างจังหวัดของ
จกัรวรรดิโรมนั  ในยุคน้ีเองท่ีท าให้เมืองมาดาบา (MADABA) ไดรั้บสมญาว่าเมืองโมเสก (THE 
CITY OF MOSAICS) เน่ืองจากบา้นเรือน  โบสถ ์ วิหารในเมืองน้ีนิยมตกแต่งดว้ยภาพโมเสกและ
เป็นเมืองท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็น
เมื อ งศู น ย์ก ล างก ารท าโม เส ก   มี
ช่างฝีมือท่ีมีความช านาญเป็นอย่างมาก  
น าชมศิลปะงานโมเสกท่ีส าคัญและมี
คุณค่าท่ีสุดของเมืองน้ีคือ  แผ่นโมเสก
แสดงภาพแผนท่ีประเทศจอร์แดนและ
ปาเลสไตน์  มีอายุประมาณศตวรรษท่ี 
6  ปัจจุบันเก็บรักษาไวท่ี้ โบสถ์เซนต ์
ยอร์จ (GREEK ORTHODOX CHURCH OF ST. GEORGE) ซ่ึงเป็นโบสถค์ริสตอ์อโธดอกซ์กรีก
ในเมืองมาดาบา  หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ภูเขาเนโบ (MOUNT NEBO) ทางดา้นตะวนัตก



 

DATA-2020\JORDAN   www.whiteelephanttravel.co.th 3 

เฉียงเหนือของเมืองมาดาบา ณ ภูเขาแห่งน้ี ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของหุบเขาจอร์แดนและทะเล
เดดซีอย่างทั่วถึง   

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย เดินทางต่อสู่เมืองเครัก (KERAK)  น าชม ป้อมปราการแห่งเมืองเครัก เป็นป้อมปราการในยคุกลาง  

สร้างในราวปี ค.ศ. 1140 โดย พากนั เดอะ บตัเลอร์ ซ่ึงเป็นนักรบครูเสดจากอาณาจกัรละตินแห่ง
เยรูซาเล็ม ท่ีเดินทางมีท าสงครามครูเสด  ต่อมาป้อมปราการแห่งน้ีไดก้ลายมาเป็นศูนยก์ลางแห่ง
อ านาจของเขา   เน่ืองจากอยู่ในท าเลท่ีดี ใกลแ้หล่งน ้ า
คือแม่น ้ าจอร์แดน  และตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าขาย
ของชนเผ่าเร่ร่อนเบดูอินท่ีเช่ือมระหว่างกรุงดามสักัส 
กับ อียิปต์ และ เมกกะ  ความเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ี
ส าคัญของป้อมปราการแห่ งน้ี ย ังคงอยู่ เร่ือยม า
จนกระทั่งสมยัของอาณาจกัรออตโตมานของตุรกี ท่ี
ยึดครองดินแดนแถบน้ีในช่วงศตวรรษท่ี 17   ชมป้อม
ปราการและวิธีการสร้างเพ่ือใช้ประโยชน์ในยุคน้ัน  ท่ีท่านจะรู้สึกท่ึง  จากนั้นออกเดินทางต่อสู่
อาณาจักรโบราณอนัย่ิงใหญ่ท่ีซ่อนตัวอยู่หลงัภูเขา “เพตรา” (PETRA) หรือ “นครสีกุหลาบ” (THE 
ROSE RED CITY) คือสมญานามของเมืองน้ี ซ่ึงมีทั้งความมหัศจรรย ์และความงดงามอย่างยากท่ี
จะหาเมืองใดมาเปรียบ  เพตราเป็นเมืองท่ีสลกัขึ้นจากภูเขาหินอ่อนสีเทาอมชมพูทั้ งลูกให้เป็น
บา้นเมือง วงั วิหาร โรงละคร และสุสาน ตั้งอยู่ท่ามกลางวงลอ้มของขนุเขาห่างจากเมืองอมัมานไป
ทางตอนใต ้ เป็นเมืองท่ีมีหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ยอ้นไปไดไ้กลถึงยุคก่อนประวติัศาสตร์เม่ือ
ประมาณ 10,000 – 6,000 ปีก่อนคริสตกาล  ประวติัของเมืองน้ีไดมี้การกล่าวถึงอยู่ในพระคมัภีร์เก่า  
กล่าววา่เอซาวไดพ้าภรรยา  บุตรชาย-หญิง  และผูค้น...กบับรรดาทรัพยส่ิ์งของในแผ่นดินคานาอนั
...เอซาวจึงไปอาศัยอยู่ ท่ีภูเขาช่ือ “อเซอีร์” ซ่ึงก็คือ ท่ีตั้ งของเมืองเพตรานั่นเอง  นักโบราณคดี
ประมาณว่าอยู่ในราว 1095-740 ปีก่อนคริสตกาล  ต่อมาในราวศตวรรษท่ี 6 ชาว “นาบา  เทียนส์” 
(THE NABATAEANS) จากคาบสมุทรอาระเบียได้อพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานในบริเวณน้ี  ในสมัย
กรีก-โรมนั (ศตวรรษท่ี 4 ก่อน คริสตกาล-ค.ศ.106) เพตราไดก้ลายเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัร 
นาบาเทียน (THE  NABATAEAN)  และเป็นศูนยก์ลางคาราวานการคา้ท่ีส าคญั  เน่ืองจากเป็นเมือง
ก่ึงกลางของเส้นทางการค้าระหว่างคาบสมุทรอาระเบียไปยงัดินแดนลุ่มแม่น ้ าไนล์  และจาก
ดินแดนปาเลสไตน์ไปยงัลุ่มแม่น ้ าไทกริสและยเูฟรติสเลยไปถึงอินเดีย  ในราว ปี ค.ศ.106 ยุคสมยั
ของจักรพรรดิทราจันแห่งจักรวรรดิโรมัน  พระองค์ได้บุกเข้ามายึดเมืองเพตรา และได้ขยาย
เส้นทางการค้าเพิ่มขึ้น  จนท าให้เพตรากลายเป็นเมืองหน้าด่านทางการค้าแถบตะวนัออกของ
จกัรวรรดิโรมนัเร่ือยมา  จนกระทัง่ปี ค.ศ.363 เม่ือเกิดแผ่นดินไหวขึ้นอย่างรุนแรง  เมืองเพตราทั้ง
เมืองท่ีสร้างขึ้นจากภูเขาหินอ่อน  ไม่ว่าจะเป็นก าแพงเมือง  อาคารบา้นเรือน  วงั  และวิหาร ได้
พงัทลายลงอย่างส้ินเชิง  และต่อมาเม่ือมีการเปิดเส้นทางการคา้ขายทางทะเลขึ้น  เมืองเพตราจึงลด
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ความส าคัญลง  จนในท่ีสุดจากเมืองท่ีครึกคร้ืนไปด้วย
พ่อคา้กองคาราวาน  ก็ค่อย ๆ ร่วงโรยลงจนกลายเป็นเมือง
ร้างไปในท่ีสุด  เป็นเวลากว่าพนัปีท่ีนครสีกุหลาบแห่งน้ี
สูญหายไปจากความทรงจ าของชาวโลก  จะมีก็แต่เพียงชน
เร่ร่อนพื้นเมืองท่ีอาศยัอยู่แถบน้ีเท่านั้นท่ียงัคงรู้จกัและถือ
ว่าเป็นดินแดนศัก ด์ิสิท ธ์ิ   จน เม่ือปี  ค .ศ .1812 เม่ือนัก
เดินทางชาวสวิส  “โยฮัน  แอล  บัคฮาร์ด ” (JOHANN 
L.BURKHARDT) ได้มาค้นพบเมืองน้ี ความมหัศจรรย์
อลังการของเมืองเพตรา “อาณาจักรหินสีกุหลาบ” ก็เร่ิม

เป็นท่ีประจกัษแ์ก่สายตาของโลกอีกคร้ัง  เข้าท่ีพักโรงแรม 
MOVENPICK   หรือระดับเดียวกนั 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ภายในหอ้งอาหารของโรงแรม 
 

วันที่สามของการเดินทาง วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 เพตรา 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม  
เชา้ น าท่านนัง่รถมา้ ผ่านช่องทางเข้าเมือง  ซ่ึงเป็นรอยแยกระหวา่งภูเขาอนัสูงชนั  มีความกวา้งราว 20 

ฟุตเท่านั้น  และยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร  สุดทางเขา้
ท่านจะได้พบกบัความยิ่งใหญ่ของเมืองโบราณเพตรา  
เมืองอนัน่าพิศวง ซ่ึงตลอดพื้นท่ีสูง ๆ ต ่าๆ อนัเป็นหน้า
ผา และลาดหินท่ีกวา้งของอาณาจักรโบราณแห่งน้ีลว้น
แลว้แต่ถูกสลกัเป็นอาคาร  บา้นเรือน สุสานและวิหาร  
อันมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานกัน
ระหว่างศิลปะพื้นเมืองชาวบานาเทียนและศิลปะของ
ชาวโรมันท่ี เข้ามาครอบครองเพตราในเวลาต่อมา  
ภายในเมืองน าท่านชม คลังสมบัติ  (TREASURY;AL 
KHAZNEH) ซ่ึงด้านหน้าตกแต่งด้วยการสลกัภูเขาหินเป็นอาคารสองชั้นประดับด้วยเสาแบบ 
คอรินเทียนส์และรูปคน   โบสถ์ประจ าเมือง (ED DEIR)  โรงละครโรมัน (THE ROMAN 
THEATRE) ซ่ึงสลักขึ้ นจากเขาบริเวณกลาง
เ มื อ ง   สุ ส า น ร า ช ว ง ศ์  (THE ROYAL 
TOMBS) สมยัศตวรรษท่ี 1-5  วิหารศักดิ์สิทธิ์ 
(THE HIGH PLACE OF SACRIFICE) ซ่ึ ง
ยงัคงเหลือร่องรอยของแท่นบูชา และคราบ
เลือดของสัตว์ท่ีน ามาบูชายญั  และสุสานเสา

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Petra_Roman_Gate.jpg
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โอเบลิกส์ (THE OBELISK TOMB) ท่ีมีการตกแต่งดา้นหนา้ดว้ยเสาหินส่ีเหล่ียมยอดแหลมแบบ
เดียวกบัเสาท่ีพบท่ีอียปิต ์ ขอเชิญพิสูจน์ความมหัศจรรยแ์ละความงดงามของนครหินสีกุหลาบดว้ย
ตาของท่านเอง   

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ชมเมืองเพตราต่อ  ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัท่ีพกั 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่าภายในโรงแรมท่ีพกั 
  พกัโรงแรม MOVENPICK หรือระดับเดียวกนั 

 

วันที่ส่ีของการเดินทาง วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เพตตา – วาดิรัม - เดดซี 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
เชา้ เดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM)  (ระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตร) ในอดีตเป็น

เส้นทางคาราวานจากประเทศซาอุดิอาระเบีย เดินทางไปยงัประเทศซีเรียและปาเลสไตน์  ในศึก
สงครามอาหรับรีโวลท์ระหว่างปี ค.ศ. 1916–1918 ณ แห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นฐานบญัชาการในการรบ  
ของ ที อี  ลอว์เรนซ์  และ เจ้าชายไฟซาล   เป็นสถานท่ีจริงในการถ่ายท าภาพยนต ร์เร่ือง 
“LAWRENCE OF ARABIA” ท ะ เล ท ร าย
วาดิรัมถูกกล่าวขานว่าสวยงามท่ีสุดของโลก
แห่งหน่ีง  ดว้ยเม็ดทรายละเอียดสีส้มอมแดง
อนัเงียบสงบท่ีกวา้งใหญ่ไพศาล  มีภาพเขียน
แกะสลักก่อนประวติัศาสตร์ท่ีภูเขาคาซารี 
เป็นภาพแกะสลกัของชาวนาบาเทียน ท่ีแสดง
ถึงเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนั  ชาวเบดูอินท่ี
อาศยัอยู่ในทะเลทรายเล้ียงแพะเป็นอาชีพ  น าท่านนั่งรถขับเคล่ือนส่ีล้อ (4X4) เข้าชมทะเลทราย
วาดิรัม 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย เดินทางต่อสู่ ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA) หรือทะเลตาย  ภาษาฮิบรูเรียกวา่ “YAM HAMELAH” 

แปลว่า “ทะเลเกลือ”  สาเหตุท่ีได้ช่ือว่าทะเลตายเพราะคร้ังหน่ึงผูจ้าริกแสวงบุญคริสเตียนเคย
สังเกตว่าไม่พบส่ิงมีชีวิตในทะเลแห่งน้ี
เล ย   อ ย่ า ง ไ รก็ ต าม ด้ ว ย วิ ท ย าก าร
สมัยใหม่ท าให้พบว่า  ในทะเลแห่งน้ีมี
เช้ือจุลินทรียบ์างชนิดอยู่  ทะเลน้ีอยู่ต ่า
กว่าระดบัน ้ าทะเล 394 เมตร ต ่ากว่าเมือง
ทูรูฟาน บนเส้นทางสายไหม ในมณฑล
ซินเกียง ประเทศจีน และถือว่าต ่าท่ีสุด
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ในโลก  นอกจากน้ียงัมีความเขม้ขน้กว่าน ้ าในมหาสมุทรทัว่ไปประมาณ 8 เท่า  อากาศแถบน้ีจะ
บริสุทธ์ิมาก  เพราะมีออกซิเจนมากกว่าปกติถึง 10 เปอร์เซ็นต์  เหมาะส าหรับการออกก าลงักาย  
ตามประวติัศาสตร์กล่าวว่า  บริเวณแถบน้ีเคยเป็นท่ีซ่อนตวัของเดวิดจากเง้ือมมือของกษตัริยซ์อล 
(SUAL)  และเคยเป็นท่ีพ  านกัช่วงสั้นๆ ของกษตัริยเ์ฮรอด  พระเยซู  และจอห์น เธอะ แบ๊บติสตอี์ก
ดว้ย  เข้าที่พกัโรงแรม  MOVENPICK หรือระดับเดียวกนั 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าภายในโรงแรม 
 

วันที่ห้าของการเดินทาง  วันองัคารที่ 14 มกราคม 2563  เดดซี – อมัมาน 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
เชา้ เชิญท่านสนุกสนานกับการเล่นน ้าในทะเลเดดซี  ซ่ึงเช่ือกันว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาโรค   

เพราะปริมาณความเข้มข้นของสารโบร์ไมน์ (BROMINE) แม็กนีเซียม (MAGNESIUM) และ
ไ อ โ อ ดี น  (IODINE) สู ง ก ว่ า
มหาสมุทรถึง 10-20 เท่า จะช่วย
กระตุ้นการท างานของต่อมบาง
ต่ อม   และ มี ผล ดี ต่ อป ระส าท
ส่วนกลาง  คุณค่าของแร่ธาตุจาก
ทะเลแห่งน้ีท าให้มีโรงงานสกัด
สาร “POTASH” จากน ้ าทะเลเดดซี
ส่งเป็นสินคา้ออกไปต่างประเทศดว้ย  สนุกสนานกบัการลอยตัวในทะเลท่ีเค็มท่ีสุดในโลก   

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนัภายในโรงแรมท่ีพกั 
บ่าย เดินทางกลบัอมัมาน  น าเข้าท่ีพกัโรงแรม GRAND HYATT AMMAN หรือระดับเดียวกนั 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 

วันที่หกของการเดินทาง วันพุธท่ี 15 มกราคม 2563 อมัมาน - อุม ไคส์ – เจอรัช - อมัมาน 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
 เชา้ น าชม เมืองอุม ไคส์ (UM QAIS) ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยมีช่ือเรียกว่า กาดารา เคยเป็นหน่ึงในบรรดาเมือง 

10 เมืองของยุคโรมนัโบราณท่ีเรียกวา่ เดคาโพลิส 
(DECAPOLIS)  หน้าท่ีเป็นเมืองลูกโซ่เช่ือมโยง
ต่อๆ กนัเป็นเครือข่ายทั้งในดา้นการคา้  การทหาร  
โดยปกติเมืองโบราณยุคโรมนัเหล่าน้ีจะเช่ือมโยง
กนัดว้ยถนนไฮเวยท่ี์มีคุณภาพ  เหมาะส าหรับใช้
ขนส่งทางการคา้  และเป็นถนนส าหรับทหารใน
การเดินทางจากเมืองหน่ึงไปยงัอีกเมืองหน่ึง  ทุก
วนัน้ียงัพอมองเห็นถนนโบราณเหล่าน้ีอยูบ่า้ง  อุม  
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ไคส์ ตั้ งอยู่บนเนินเขาท่ีสวยงามเหนือหุบเขาแม่น ้ าจอร์แดนและทะเลสาบกาลิลี  ซ่ึงถือเป็นจุด
ชยัภูมิท่ีเหมาะสมในการตั้งเมืองในยุคโบราณ  ส่ิงท่ีเหลือให้ชมทุกวนัน้ีก็คือ ถนนภายในเมืองท่ี
เรียงรายสองขา้งทางดว้ยร้านคา้มากมาย  ห้องอาบน ้ าโรมนั  น ้ าพุใจกลางเมือง  ประตูเมือง  และ
โรงละคอนกลางแจ้ง  ในยุคนั้นถือเป็นศูนยก์ลางทางด้านวฒันธรรมท่ีส าคัญ และเก่ียวขอ้งกับ
ประวติัศาสตร์ของศาสนาคริสตด์ว้ย 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าชม เมืองเจอรัช (JERASH) เมืองโบราณยุคกรีก-โรมนั (GRECO-ROMAN CITY) ท่ีจดัไดว้่ามี

สภาพสมบู รณ์ มาก ท่ี สุด เมืองห น่ึ ง  
ก่อตั้งขึ้นในราว 200 ปีก่อนคริสตกาล  
และตกเป็นเมืองในอาณานิคมของ
จั ก ร ว ร ร ดิ โ ร มั น ใน ปี ท่ี  63 ก่ อ น
ค ริส ตก าล   จ ากนั้ น เมื อ ง เจอ รัช ก็
กลายเป็นเมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรือง
อยา่งมากโดยเฉพาะทางดา้นการคา้  เป็นเมืองสถานีทางการคา้  ศูนยก์ลางการคา้อญัมณี  เคร่ืองเทศ  
ผา้ไหม  และโลหะมีค่าต่างๆ มากมาย  แต่เม่ือจกัรวรรดิโรมนัล่มสลายลงเมืองเจอรัชก็เส่ือมลงดว้ย  
และในท่ีสุดเม่ือเกิดแผ่นดินไหวขึ้นในปี ค.ศ.746  อารยธรรมอนัยิ่งใหญ่ของเมืองเจอรัชมลายไป
โดยส้ินเชิง  และถูกลืมเลือนไปเป็นเวลากว่า 1,000 ปี  จนกระทัง่ปี ค.ศ.1920  เม่ือนกัโบราณคดีคน
หน่ึงได้พบซากเสาหินโบราณโผล่ขึ้นมาจากพื้นดิน  จากนั้นการขุดคน้เมืองโบราณเจอรัชจึงได้
เร่ิมตน้ขึ้น  อารยธรรมอนัยิ่งใหญ่ของเมืองโบราณเจอรัชจึงเป็นท่ีปรากฏแก่สายตาของชาวโลก  
ส่วนใหญ่ของซากเมืองโบราณท่ีปรากฏในปัจจุบนั คือสภาพเมืองเจอรัชสมยัโรมนัท่ีสร้างขึ้นใน
ราวศตวรรษท่ี 1 - 2  อาทิ วิหารแห่งเทพีอาร์เทมีส (TEMPLES OF ARTEMIS) วิหารแห่งเทพซุส 
(TEMPLE OF ZEUS)  ประตู ชัยฮาเด รียน  (THIUMPHAL ARCH OF HADRIAN) โรงละคร
(THEATER)  ฮิปโปโดรม (HIPPODROME)  สถานอาบน ้าโรมัน (ROMAN BATH) จัตุรัสกลาง
เมืองท่ีมีเสาล้อมอยู่โดยรอบ (FORUM OF JERASH) และถนนปูด้วยแผ่นหินท่ีมีเสาเรียงรายสอง
ข้างทาง  ไดเ้วลาพอสมควรเดินทางกลบัอมัมาน   

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั  
 น าเขา้ท่ีพกัโรงแรม GRAND HYATT AMMAN  หรือระดับเดียวกนั 
 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง วันพฤหัสฯ ที่ 16 มกราคม 2563 อมัมาน 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
เชา้ น าชม ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน (AMMAN CITADEL)  ซ่ึงเป็นเนินสูงท่ีเคยเป็นท่ีตั้งของ

ชุมชนตั้งแต่ยุคโบราณท่ีสามารถสืบยอ้นไปได้กว่า 7,000 ปี ตั้งแต่ยุคหินใหม่  และมีผูอ้ยู่อาศยั
ต่อเน่ืองกนัมาโดยตลอด  เม่ืออมัมานเป็นเมืองท่ีอยู่บนเส้นทางคา้ขายท่ีเช่ือมยุโรป และเอเชีย  ท า
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ให้มีอารยธรรมของหลายชาติเติบโตทบัถมกนัมาโดยตลอด  ไม่ว่าจะเป็นของยุคกรีก เช่น วิหาร
แห่งเทพเฮอร์คิวลิส ท่ียงัเหลือให้เห็นอยู่  ,ยุคโรมัน 
เป็นต้น  ชมแอมฟิ เธียเตอร์  (AMPHITHEATRE) 
หรือ โรงละครกลางแจง้ขนาดใหญ่ท่ีสร้างในรัชสมยั
ของ จกัรพรรดิ แอนโทนินุส ไพอุส (ปี ค.ศ. 138-161)  
เป็นโรงละครขนาดใหญ่ท่ีจุดผูช้มไดป้ระมาณ 5,000 
คน ประกอบดว้ยแถวท่ีนั่ง 33 แถว  ปัจจุบนัยงัใชเ้พื่อ
การแสดงคอนเสิร์ต ต่างๆอยูเ่สมอ 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย ชม ปราสาททะเลทราย (DESERT  CASTLES) ปราสาททะเลทรายแห่งน้ีท าหนา้ท่ีหลายอย่างใน

อดีต เช่น เป็นสถานีแวะพกัระหว่างทางของกองคาราวานคา้ขายสินคา้  เป็นศูนยก์ลางทางด้าน
การเกษตรและการคา้  นอกจากน้ียงัเป็นต าหนักส าหรับพกัในการล่าสัตวอี์กดว้ย  ปราสาทหลงัน้ี
ได้รับการยกย่องว่ามีศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตล์อิสลามท่ีโดดเด่นมากแห่งหน่ึงในจอร์แดน  
ภายในมีทั้งศิลปะโมเสกแบบโรมนั  ภาพเขียนสีปูนเปียก และปูนป้ันท่ีได้รับอิทธิพลของเปอร์
เชียนและกรีก  ปัจจุบนัปราสาทหลงัน้ีไดรั้บการจดทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโกให้เป็นมรดกโลก
อีกดว้ย  อสิระกบัการเลือกซ้ือของฝากทางบ้านตามอธัยาศัย 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่า 
 เดินทางสู่สนามบิน 
 

วันที่แปดของการเดินทาง วันศุกร์ท่ี 17 มกราคม 2563 อมัมาน - กรุงเทพ 
02.25 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี RJ 180 กลบักรุงเทพมหานคร 
15.25 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพ  โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

**************************************************** 
 

(จ านวนผู้เดินทาง 10 ท่านขึน้ไป) 
อตัราค่าบริการ    ราคาท่านละ   92,500 บาท (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  
 เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี ท่านละ 74,500 บาท (พกัรวมกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)   

(จ านวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึน้ไป) 
 ราคาท่านละ 87500 บาท (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  
 เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี ท่านละ 70,000 บาท (พกัรวมกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)   
 พกัเด่ียวเพิ่มอีกท่านละ  12,000 บาท  
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อตัรานีร้วม       ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพ-อมัมาน-กรุงเทพ  ชั้นธรรมดาของสายการบินรอยลั จอร์แดน
เนียน   

 ค่าท่ีพกัในประเทศจอร์แดนอยา่งดี ตามท่ีระบุในรายการจ านวน 5 คืน  
 ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ  

 ค่ารถโคช้น าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่ามคัคุเทศกผ์ูมี้ความรู้น าชมตลอดรายการ  
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศจอร์แดน  
 ค่าภาษีสนามบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (สามลา้นบาทถว้น) 
 

อตัรานีไ้ม่รวม  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีดเส้ือผา้  ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืน ๆ  

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเกินจากท่ีสายการบินก าหนดท่านละ 20 กิโลกรัม 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 
 

หมายเหตุ เน่ืองจากรายการข้างต้นเป็นรายการท่ีเสนอขายตลอดปี  บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลีย่นแปลงรายการเดินทางอนัเกดิจากเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น  การเปลีย่นแปลงตารางการบิน
ภายในประเทศน้ัน ๆ  หรือบังเอิญตรงกบัวันหยุดเทศกาลประจ าปี  หรือเน่ืองจากฤดูกาลท่ี
เปลีย่นแปลง  จนท าให้ไม่สามารถด าเนินไปตามรายการข้างต้นได้  ในกรณีท่ีไม่สามารถเข้าเข้าชม
ตามรายการได้บริษัทฯ จะชดเชยค่าเข้าชมคืน  หรือจัดโปรแกรมอ่ืนทดแทนตามความเหมาะสม  
ท้ังนีจ้ะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ   
*** ในกรณีท่ีเกดิการล่าช้า หรือ ยกเลิกเท่ียวบินตามโปรแกรม จนท าให้โปรแกรมการท่องเท่ียว
ต้องเสียหายไป หรือ ขาดหายไปบางส่วน  เป็นส่ิงท่ีอยู่นอกเหนือการจัดการของบริษัทฯ  บริษัทฯ 
ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการเสียหายดังกล่าวได้*** 

 

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า  
1. หนงัสือเดินทาง มีอายุเหลือใชง้านเกิน 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง และมีหนา้วา่งเหลือเกิน 3 หนา้  
2. ท่ีอยูปั่จจุบนั โดยละเอียดชดัเจน  พร้อมเบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้
3. ช่ือ-นามสกุล + เบอร์โทรศพัท ์ของผูท่ี้ติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน  พร้อมแจง้ความสัมพนัธ์ 

 

เง่ือนไขการจอง 
1. มดัจ าท่านละ 20,000 บาท พร้อมส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง  
2. ค่าเดินทางส่วนท่ีเหลือ  ช าระก่อนเดินทาง 20 วนั 
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กรุณาโอนเข้าบัญชีดังนี้ ช่ือบญัชี คุณเสรษฐวิทย ์ ชีรวินิจ 
 ธนาคาร  กสิกรไทย   สาขาซอยจารุรัตน์ ออมทรัพย ์ เลขท่ี  071-2-71003-9 
หรือ ธนาคารกรุงเทพ     สาขา อาคารวานิช ออมทรัพย ์ เลขท่ี  220-0-48394-5 
หรือ ธนาคารธนชาต   สาขาส านกัเพชรบุรี ออมทรัพย ์ เลขท่ี  777-2-84182-3 
หรือ ธนาคารทหารไทย    สาขา เดอะ แพลทินัม่ฯ ออมทรัพย ์ เลขท่ี  210-2-11915-9 
 

เม่ือโอนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งใบโอนเงิน พร้อมท้ังเขยีนช่ือผู้โอน + เบอร์ติดต่อ + และวันท่ีออกเดินทาง 
และหน้าพาสปอร์ต 

มาท่ีคุณกรรณิการ์  บริษัท ไวท์ เอเลแฟนท์ เพ่ือทางบริษัทฯ จะได้เกบ็ไว้เป็นหลกัฐานต่อไป 

 


