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วันที่ 26 กุมภาพันธ์2561 

22.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 8 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์2561 

01.55 น. นําคณะเดินทางสู่กรุงอบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์   

โดยเที่ยวบินที่ EY407 

05.55 น. คณะถึงสนามบินนานาชาติกรุงอบูดาบี รอต่อเครื่องสู่กรุงอัมมาน  

ประเทศจอร์แดน 

10.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน โดยเที่ยวบินที่ EY513 
12.05น. คณะเดินทางถึงกรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน หลังผ่านพิธีการเข้าเมือง     

คณะเดินทางไปทานอาหารเที่ยงในภัตตาคารในกรุงอัมมาน จากนัน้นําท่านชม

รอบเมืองหลวงกรุงอัมมานเมืองหลวงที่ตัง้อยู่บนภูเขา 7 ลูก และมี

ประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 6,000 ปี ผ่านชมย่านเมืองเก่า,เมืองใหม่,ย่าน

ธุรกิจ,ตลาดใจกลางเมือง  

จากนัน่พาท่านขึน้ชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (CITDAEL) ถูกสร้าง

ขึน้เพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุการณ์ต่างๆของบ้านเมือง และเป็นจุดชมวิวที่สวย

ที่สุดของเมืองแห่งนี ้โดยมีฉากหลังเป็นโรงละครโรมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน

ประเทศจอร์แดน สามารถจุผู้ชมได้ถึง 6,000 คน และชมตึกรามบ้านช่องที่ตัง้

อยู่บนภูเขาสูง สันนิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างขึน้ในสมัยโรมันระหว่างปี ค.ศ. 161–

180  

จากนัน้เดินทางสู่เมืองเพตรา เข้าที่พักที่โรงแรม Movenpick Nabatean 
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(4ดาวหรือเทียบเท่า) และทานอาหารคํา่ 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์2561 

 นําท่าน ชมเมืองเพตรา (เมืองที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การ

ยูเนสโกในปี ค.ศ. 1985 และเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ของแห่งโลกยุคใหม่)  

เมืองเพตรา เมืองมหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส 

(WADI MUSA) มีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายพันปี เคยเป็นถิน่ที่อยู่อาศยั

ของชาวอีโดไมท์ จนกระทัง่ถึงยุคเฟ่ืองฟูเนื่องมาจากการเข้ามาครอบครองดิน

แดนของชาวอาหรับเผ่าเร่ร่อนนาบาเทียนในช่วงกว่า 2,000 ปีที่แล้ว และได้เข้า

มาสร้างอาณาจักร จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 106 นครแห่งนีต้กอยู่ภายใต้การ

ปกครองของอาณาจักรโรมันที่นําโดยกษัตริย์ทราจัน และได้ผนึกเมืองแห่งนีใ้ห้

เป็นหนึ่งในอาณาจักรโรมันแห่งแหลมอาระเบียตะวันออก เมื่อหมดยุคของ

อาณาจักรโรมัน นครเพตราถึงคราวล่มสลาย ทําให้ชาวเมืองละทิง้บ้านเรือน

ทิง้ให้เมืองแห่งนีร้กร้างไปพร้อมกับการพังทลายของเมือง หลังจากเกิดแผ่นดิน

ไหวหลายครัง้ทําให้เมืองแห่งนีสู้ญหายนับพันปี จวบจนในปี ค.ศ. 1812 นัก

สํารวจเส้นทางชาวสวิส นาย โจฮนัน์ ลุดวิก เบิร์กฮาดท์ ได้ค้นพบนครศิลา

แห่งนี ้และนําไปเขียนในหนังสือช่ือ TRAVEL IN SYRIA”จนทําให้เริม่เป็นที่รู้จัก

กันอย่าแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน  

ระหง่างเดินทางสู่โรงแรมที่พัก นําท่านไปยังถํา้อัลกะฮฟิ์ ถํา้ที่ชายวัยรุ่น 

7 คน ที่อัลเลาะห์ให้พวกเขาหลับไป 300ปี แล้วฟ้ืนคืนชีพอีกครัง้ ดังที่ได้กล่าว

ไว้ในซูเราะห์อัลกะฮฟิ์ 

   เข้าพักที่ Harir Hotel (4ดาวหรือเทียบเท่า) ทานอาหารคํา่ 
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วันที่ 01 มีนาคม2561 
07.30 น. หลังรับประทานอาหารเช้า นําท่านเดินทางเข้าพืน้สู่ที่ปาเลสไตน์ผ่านทางด่าน

เอนเลนบี หลังจากผ่านพิธีการตรวงคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว  

รับประทานอาหารกลางวัน จากนัน้นําท่านขึน้ชม ญะบัลซยัตูน (Mount.Of 

Olive) ซ่ึงเป็นจุดชมวิวที่ท่านสามารถมองเห็นเมืองเก่าด้านล่าง รวมทัง้มัสยิด

อัลอักซอได้อย่างชดัเจน และนําคณะเข้าละหมาดที่มัสยิดอัลอักซอและพาท่าน

เข้าพักที่โรงแรม National Jerusalem (4ดาว) (4ดาวหรือเทียบเท่า) ซ่ึงตัง้อยู่

ไม่ไกลจากมัสยิดอัลอักซอ ทานอาหารคํา่ที่โรงแรม 
วันที่ 02มีนาคม2561 

ช่วงเช้า นําคณะละหมาดซุบฮิที่มัสยิดอัลอักซอ แล้วเดินทางกลับมาทานอาหารเช้าที่

โรงแรม จากนัน้นําท่านเดินเท้าเข้าสู่กําแพงเมืองโบราณที่มีความใหญ่ประมาณ 

0.9 ตารางกิโลเมตร ชมความเป็นอยู่ของคนพืน้เมืองโดยเราจะผ่านทัง้ตลาด

เก่าแก่ที่ตัง้อยู่ภายในกําแพงเมือง และนําคณะไปที่มัสยิดอุมัรอิบนุ ค๊อตต็อบ 

(รด.) ซ่ึงเป็นสถานที่คอลีฟะห์ที่2 ของอิสลามได้ประกาศพิชิตเมืองอัลกุดส์และ

ละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดอัลอักซอ 

ช่วงบ่าย หลังละหมาดวันศุกร์ รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารพืน้เมือง 

จากนัน้นําคณะเดินทางสูท่ะเลเดดซี ให้ท่านลองประสบการณ์ครัง้หนึ่งในชีวิตกับ

การลอยตัว โดยทะเลแห่งนีอ้ยู่ตํา่กว่าระดับนํา้ทะเลทัว่ไปถึง400เมตร  

(โปรดนําชุดว่ายนํา้ปกปิดเอาเราะห์, สบู่, ยาสระผม, ผ้าเชด็ตัว, รองเท้าแตะ 

และถุงพลาสติดสําหรับใส่ผ้าเปียก) เมื่อได้เวลาสมควร 

จากนัน้นําท่านกลับที่พักที่โรงแรม National Jerusalem Hotel ทานอาหาร

คํา่และนําท่านเดินไปละหมาดมักริบและอีชาที่มัสยิดอัลอักซอ 
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 03 2561 

ช่วงเช้า นําคณะไปละหมาดซุบฮิทีมัสยิดอัลอักซอและกลับมาทานอาหารเช้าทีโรงแรม

ทีพัก  จากนันนําคณะไปยังเมืองคอลีล(เฮบรอน) ทีเปนสถานทีตังของ       

ฮะรอมอัลอิบรอฮีมีย์ ซึงเปนทีฝังศพของท่านนบีอิบรอฮีม(อล.) นบีอิสหาก 

(อล.) และพระนางซาเราะห์ ฮอรบิอีบนนา่ทงอขายรรภ ีม (อล.) 

ช่ ยา่บงว  นัวงาลกราหาอนาทะรปบัระวแ  จากนั งอืมเงัยปไงาทนิดเะณคาํนน  “ ฮะลลุ้ตยับ ์

มิ” อืรห  ทรูี มานนในักกัจ้  “เบธเลเฮม” ีทนาถสา้ขเนา่ทาํน ทีเช ปเา่วอ นที งอขดิกเ

าซีอีบนนา่ท (อล.) ีทนัวงาลกราหาอนาทนา่ทาํนะลแ ืพราคาตตัภ งอืมเน   

  จากนั ีทบัลกนา่ทาํนน ีทกัพ โรงแรม Nationa Jerusalem Hotel ทานอาหาร

คํ ีทาชีอะลแบิรกัมดามหะลปไนิดเนา่ทาํนะลแา อซกัอลัอดิยสัม  

 04 2561 

ช่วงเช้า ซดามหะละณคาํน ุบฮิที อซกัอลัอดิยสัม  ชเราหาอนาทามบัลกงาทนิดเว้ลแ ้าท ี

โรงแรม จากนั นาพะสนา่ดงัยปไงาทนิดเน  Shiek Hussein ารตจวรตีธิพนา่ผ

นดแ์รอจศทเะรปา้ขเ  นิบมานสู่สอ่ตงาทนิดเะลแ  Queen Alia 

14.20 . เที ีทนิบวย  EY514  รกู่สงาทนิดเนา่ทาํน ุงอบูดาบี ์สตรเิมอเบัรหาอฐัรหสศทเะรป  

19.10 . บอนิบมานสงึถงาทนิดเะณค ู  

23.40 . รกู่สงาทนิดเนา่ทาํน ุงเทพมหานครโดยเที ีทนิบวย  EY406 

 05 2561 

08.55 . ยทไศทเะรปิมูภณรรวุสนิบมานสงึถงาทนิดเะณค   
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  Step·ท∙Õี è่ 1 
Êสè่§งÊสÓำàเ¹นÒาËห¹นÑั§งÊส×ืÍอàเ´ดÔิ¹น·ท∙Òา§ง( ÊสÕี ) ¾พÃรé้ÍอÁมªชÓำÃรÐะÁมÑั´ด¨จÓำ 5,000 ºบÒา·ท∙  
Êสè่§งäไ´ดé้·ท∙Òา§ง 
Line :@Shareef1400 
Facebook : Shareef1400 
Email :info@shareefthailand.com 

Step·ท∙Õี è่ 2 
ªชÓำÃรÐะàเ§งÔิ¹นÊสè่Çว¹น·ท∙Õี è่¤ค§งàเËหÅล×ืÍอÀภÒาÂยãใ¹นÇวÑั¹น·ท∙Õี è่ 1¡กØุÁมÀภÒา¾พÑั¹น¸ธì์2561 

อัตราค่าบริการ
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พักห้องละ 2ท่าน         ท่านละ 55,555 บาท

พักห้องละ 1ท่าน         ท่านละ 63,255 บาท

การจองและชำระเงิน
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ค่าบริการนี้รวม

ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ชั้นประหยัด

โรงแรมที่พัก

อาหารบุฟเฟ่ห์3 มื้อ

น้ำหนักกระเป๋า 23 กิโล

รถโค้ชตลอดการเดินทาง

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

ช่องทางในการส่งเอกสาร  
และการแจ้งโอนเงิน

Email : info@shareefthailand.com

Line ID : @Shareef1400

เบอร์โทรศัพท์ : 02-2385330 
              081-9399924

แฟกซ์ : 02-2385331

ที่อยู่ : บริษัทชารีฟ1400(ไทยแลนด์ (จำกัด) 
เลขที่ 82 ชั้น9 อาคารแสงทองธานี 
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กทม. 10500
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          ธนาคารกรุงเทพ 
 นายชารีฟ  ทองคําวงศ์ เลขที่บัญชี 047-7-01697-6 

 สาขา ซีพี ทาวเวอร์  ประเภท   ออมทรัพย์ 

  ธนาคารกสิกรไทย 

นายชารีฟ  ทองคําวงศ์ เลขที่บัญชี 620-2-07718-6 

สาขา ซีพี ทาวเวอร์  ประเภท   ออมทรัพย์ 

  ธนาคารไทยพาณิชย์ 
นายชารีฟ  ทองคําวงศ์ เลขที่บัญชี 168-2-20440-8 

สาขา ซีพี ทาวเวอร์  ประเภท   ออมทรัพย์ 

  ธนาคารอิสลาม 

นายชารีฟ  ทองคําวงศ์ เลขที่บัญชี 046-1-05138-9 

สาขา สีลม     ประเภท   ออมทรัพย์ 
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เลขที่บัญชีสําหรับการโอนเงิน
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