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 เดินทางครัง้เดยีว ได้เทีย่ว 2 ประเทศ 

พร้อมประสบการณ์ใหม่ เที่ยวครบ

ทุกไฮไลท์ 
- ท่องเท่ียว อียิปต์ ย้อนรอยอดีตตามหาอารยธรรมโบราณยุคแรกๆ ของมนุษย์ ค้นหาดินแดนแห่งต านานอันลี้ล ับของ ฟาโรห์ 

ชม มหาปีรามิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากกว่า 5,000 ปี 

- ฉลองความยิ่งใหญ่ของ มรดกโลก มหานครเพตร้า  และเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคใหม่ 

ไคโรกีซ่าเดดซีเพตรา้อมัมานเจอราช 

วันแรกของการเดินทาง               สนามบินสุวรรณภูมิ 

22:00 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ  ช้ัน 4 แถว 

Q หน้าเคาน์เตอร ์Q 14- 20 สายการบินอียิปต ์ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยให ้การต้อนรับพร้อมอ านวย

ความสะดวกดา้นสัมภาระแก่ท่าน 

วันท่ีสองของการเดินทาง               กรุงเทพฯ - ไคโร- ปิรามิด -สฟิงซ ์- โรงงานน ้าหอม –โรงงาน กระดาษปาปิรุส 

00.50 น. เหิรฟ้าสู่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ โดยเท่ียวบินท่ี MS961 สายการบินอียิปต์แอร์ อิสระพักผ่อนตาม
อธัยาศยั (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 9 ชัว่โมง) (มีบริการอาหารเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง)  

05.50 น. เดินทางถึงสนามบินแห่งชาติกรุงไคโร (เวลาท้องถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง) หลังจากผ่านพิธี

ตรวจคนเขา้เมืองและรบักระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่โรงแรม  
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

ได้เวลาอันสมควร น า ท่าน เดินทาง ไปชม สฟิงค ์และหมู่มหาปีรามิดแห่งเมือ งกีซ่า ( GIZA 
PYRAMID) ประเทศอียิปต ์ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย์ของโลก
ท่ีมีช่ือเสียง หมู่มหาปีรามิดน้ีมี ทั้ งหมด 3 องค์ และถูกสร้างมา

นานกว่า 4,500 ปี เพื่อเป็นสุสานของฟาโรห ์ 3 องค์ คือ ฟาโรห ์



 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทัวร ์ EGYPT+JORDAN8D-MS-W08 

 คีออปส์  ฟาโรหเ์คฟเรน และฟาโรหไ์มเครานุส  (ถ้าท่านสนใจเย่ียมชมปิรามิดแบบเจาะลึกลงไปอีกเป็น

การส่วนตวั ก็สามารถซ้ือตัว๋เขา้ชมไดต้่างหาก)  ชม สฟิงค ์ท่ีแกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ  มีส่วนห ัว

เป็นพระพกัตรข์องฟาโรหแ์ละล าตวัเป็นสิงโต  น าท่านชมวิวทิวทัศน์รอบๆ โดยท่ีมีหมู่ปีรามิดแห่งเมือง 

กีซ่า เป็นฉากหลัง 
เท่ียง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย แวะชม ศูนยก์ลางการท า “กระดาษปาปีรุส”  ซ่ึง เป็นกระดาษ

ชนิดแรกของโลกท าจากต้นกก (PAPYRUS) ใช้บันทึกข ้อความ
สรรเสริญเทพเจา้และเหตุการณใ์นสมยัอียิปตโ์บราณ 
พรอ้มกบัแวะชม โรงงานผลิตหัวน ้ าหอม PERFUME FACTORY 
ซ่ึงกล่าวกนัว่าการท าน ้าหอมแบบน้ีสืบทอดมาตั้งแต่สมัย พระนาง

คลีโอพตัรา และยงัเป็นศูนยก์ลาง แหล่งผลิดหวัน ้าหอมขนาดใหญ่ใหก้บัย่ีห ้อแบรนดเ์นมดงั ๆหลายย่ีห ้อ

อีกดว้ย  
ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารทอ้งถ่ิน 

น าท่านเขา้ท่ีพักคา้งคืนท่ีโรงแรม HORIZON PYRAMID HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันท่ีสามของการเดินทาง               ไคโร – อเล็กซานเดรีย–หลุมฝังศพใตด้ิน–ชมเสาปอมเปย ์ -สวนมอนตาซ่าร ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
คณะเตรียมออกเดินทางจากโรงแรม   เพื่อมุ่งหน้าสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย น าเท่ียวชม เมืองอเล็กซานเดรีย 

(ALEXANDRIA) ซ่ึงเป็นเมืองส าคญัในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เดิมที
เป็นหมู่บ้านประมงเล็ กๆ ท่ี ช่ือว่า  ราคอนดาห ์ เ ม่ือ 1 ,200 ปีก่อน
คริสตกาล จนเม่ือ 332 ปีก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300 กว่าปีก่อน
พระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราชมาพบ จึงใหมี้การปรับปรุงขยายเมืองเพื่อ

เป็นเมืองหลวงของอียิปตแ์ละตั้งช่ือใหค้ล้องจองกบัช่ือของพระองค์ เมืองอ

เล็กซานเดรียน้ียงัเป็นสถานท่ีส าคญัในต านานรกัอนัย่ิงใหญ่ของ ราชินีเลอ

โฉมช่ือกอ้งโลก พระนางคลีโอพตัรา และนายทหาร มารค์ แอนโทนี ซ่ึงเรารูจ้กักนัดี และปัจจุบนัเมืองน้ีใหญ่เป็น

อนัดบัสองของประเทศ เป็นเมืองพกัผ่อนตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของโลก ชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอ

เล็กซานเดรีย ( Catacomb ) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยแ์ห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกว่า 50 ,000 
ศพ สุสานใตด้ินแห่งน้ีมีสามชั้น ชั้นท่ี 1 มีไวส้ าหรบัล าเลียงโลงและศพ ชั้นท่ี 2 เป็นท่ีฝังศพ และชั้นท่ี 3 ใชเ้ป็นท่ี

รวมญาติเพื่อระลึกถึงผูต้าย โดยมีการเล้ียงสังสรรค์ก ันทั้ งว ัน ซ่ึงเล่าก ันว่า

ตอนท่ีนักโบราณคดีคน้พบท่ีน่ีเป็นครั้งแรก บนโต๊ะยงัมีขวดไวน์และจานวาง

อยู่  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารทอ้งถ่ิน  
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 บ่าย  ชม เสาปอมเปย ์(POMPEII’S PILLAR) เป็นส่ิงส าคญัโบราณในสมยัโรมนัปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 
27 เมตร ปอมเปย ์เป็นช่ือเพื่อนสนิทของ ซีซ่า ซ่ึงภายหลังทั้งสองไดก้ลายเป็นศัตรูก ันและปอมเปย์ได้หลบหนี

มายงัเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต ์สถานท่ีท่ีเขาถูกฆ่าตายและเล่าขานกนัว่า ซีซ่าไดเ้ผาศีรษะของปอมเปย์ท่ี เสา

น้ี นอกจากนั้นสถานท่ีน้ีในอดีตยงัเคยมี อาโครโปลิส ซ่ึงมีช่ือว่า เซราเปียม สรา้งขึ้ นเพื่อถวาย เทพเซราปิส ใน

สมยัของ ปโตเลมี แต่ในท่ีสุดถูกท าลายโดยพวกคริสเตียน ปัจจุบนัน้ีเหลือเพียงแค่เสาแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโด่ด

เด่น และสฟิงซอี์กสองตวัภายนอก จากนั้นชม ป้อมปราการซิทาเดล(CITADEL) ซ่ึงในอดีตนั้ นเป็นท่ีตั้งของ
ประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหน่ึงในส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ ปัจจุบนัเหลือเพียงส่วนท่ีเป็นฐานและได้มีรับ

การทะนุบ ารุงต่อเติมจากสุลต่านเกยต์เบย ์โดยรวบรวมซากเดิมบางส่วนเขา้มา พรอ้มชมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

ท่ีสวยงาม 
ค า่ รับประทานอาหารค า่  บุฟเฟต์บนเรือล่องไปตามแม่น ้ าไนล์ (DINNER ON 

NILE CRUISE)    ชมบรรยากาศอนังดงามยาม ค า่คืนสองฟากฝ่ังแม่น ้ า พร้อม

ชม และ ร่วมสนุกกับการแสดง ระบ าหนา้ทอ้ง(Belly Dance) อนัเล่ือง ช่ือและการ
แสดงพื้ นเมืองต่างๆประกอบดนตรี 
น าท่านเขา้ท่ีสู่ท่ีพกั โรงแรม HORIZON PYRAMID HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสี่ของการเดินทาง               ไคโร -  พิพิธภัณฑแ์ห่งชาติอียิปต ์-  ตลาดข่านแอลคา

ลิล่ี - ดินเนอรค์รุซ๊ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านชม พิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาติอียิปต  ์อนัเล่ืองช่ือ เป็นสถานท่ี ท่ีรวม

ศิลปะวตัถุโบราณมากมายท่ีสุด ชมโลงศพทองค าแท้พร้อมหน้ากากทองค า

ของฟาโรหต์ุตนัคาเมนอันดังก ้องโลก และสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของ   

พระองค ์อาทิเช่น เตียงบรรทม พดั ของเล่นต่าง ๆ รถศึกและเก ้าอ้ีบรรลังก ์

ทองค า ซ่ึงภาพบนพนักเกา้อ้ีท่ีโรแมนติกมากเป็นภาพของฟาโรหต์ุตนัคาเมน

ประทับอยู่บนเกา้อ้ีและมีพระมเหสีของพระองคก์  าลังทาน ้ ามันหอมให ้ ทั้ งคู่

ใส่รองเท้าแตะคนละขา้งอนัแสดงถึงความรกัความเผ่ือแผ่อนัลึกซ้ึง นอกจากน้ีท่านยังจะได้ชม  สมบัติอันล ้ าค่า

อ่ืนๆ อีกจ  านวนมากเช่น แหวน สรอ้ยขอ้มือ สรอ้ยคอ ฝีมือประณีต ส่ิงของทั้งหมดล้วนมีอายุเก่าแก่ กว่า 3,000 
ปี ค่าเขา้ชมมมัม่ีของ พระมหากษัตริยท์ั้ง 11 พระองคไ์ม่รวมอยู่ในรายการ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย  จากนั้นน าท่านไปชอ้ปป้ิงส้ินคา้พื้ นเมืองอนังดงามท่ี “ตลาดข่านเอลคาลีลี” ตลาดส าคัญทางการค้าขายของ

พื้ นเมืองและ สินคา้ท่ีระลึกท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงไคโรประเทศอียิปต์ ท่านสามารถเลือกซ้ือของพื้ นเมืองสวยๆ 

มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน ้าหอมท่ีท าดว้ยมือ สินคา้ต่างๆ เคร่ืองทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบ

อาหรบั พรม และของท่ีระลึกพื้ นเมืองต่างๆ  
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 ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเขา้ท่ีพกัคา้งคืนท่ีโรงแรม HORIZON PYRAMID HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันท่ีห้าของการเดินทาง ไคโร –อัมมาน – มาดาบา – เมา้ท ์เนโบ – เดดซี - เพตรา 

04.30 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรมฯ และเตรียมตวัเช็คเอา้ท์ออกจากโรงแรมฯ  
08.30 น. จากนั้นเดินทางสู่สนามบินเพื่อบินสู่ เมืองอมัมาน เมืองหลวงของประเทศจอรแ์ดน โดยเท่ียวบิน MS719 
11.00 น.  คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน  หลังผ่านพิธี

ตรวจคนเขา้เมืองและรบัสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง)   
น าท่านเดินทางสู่เมือง มาดาบาหรือ เมืองแห่งโมเสก ชม โบสถก์รีก-ออโธดอกซ ์ แห่งเซนตจ์อรจ์ถูก
สรา้งในราวปี ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนท่ีดินแดนศกัดิสิทธ์ิ

แห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3 ล้านช้ินแสดงถึงพื้ นท่ี

ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน, เยรูซาเลม, แม่น ้า
จอรแ์ดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต ์ ฯลฯ น าท่านเดินทางลงทางทิศใตเ้พื่อ
ชม เมาท ์เนโบ ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิท่ีตั้งอยู่บนเขาซ่ึงเช่ือกนัว่าน่าจะเป็นบริเวณท่ี

เสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ผูน้ าชาวยิวส์เดินทางจากประเทศอิยิปตม์ายงั

เยรูซาเล็ม ชม โบสถแ์ห่งเมาทเ์นโบ สันนิษฐานว่าสรา้งขึ้ นในราวปี ค.ศ.300 
-400 ในช่วงยุคไบแซนไทน์ เพื่อเป็นท่ีระลึกถึงโมเสส  ภายในโบสถ์ประกอบไปดว้ยภาพโมเสกสีบนพื้ น

โบสถ์อนัล ้าค า่ แสดงถึงภาพชีวิตสัมพนัธ์ระหว่างคน , สัตว ์และธรรมชาติ, รูปคน ฯลฯ และยงัมีแท่นพิธี 
มา้นัง่ ตามรูปแบบของศาสนาคริสตไ์วป้ระกอบพิธีต่าง ๆ และอนุญาตใหใ้ชใ้นปัจจุบนั , รูปภาพและ
รายละเอียดต่างๆ แสดงถึงการบูรณะโบสถ์, บ่อศีลจุ่ม ฯลฯ ในปี ค.ศ. 2000 โป๊ป จอหน์ ปอลท่ี 2 
เสด็จมาแสวงบุญท่ีน่ีและไดป้ระกาศใหเ้ป็นดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ ชมอนุสรณไ์มเ้ท้าศกัด์ิสิทธ์แห่งโมเสส 

ออกแบบเป็นลักษณะเป็นไมเ้ท้าในรูปแบบไมก้างเขน โดยอุทิศเป็นสัญลักษณข์องโมเสส และพระเยซู   

เชิญถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวนัท่ีท้องฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น ้าจอรแ์ดน , ทะเลเดดซี, 
เมืองเบธเลเฮม และประเทศอิสราเอล ไดจ้ากจุดน้ีอย่างชดัเจน / เดินทางสู่ทะเลเดดซี  

เท่ียง       รับประทานอาหารกลางวัน  ท่ีภัตตาคาร ทอ้งถ่ิน 
บ่าย  ทะเลเดดซี ทะเลท่ีถูกบนัทึกลงในหนังสือ กินเนสส์ ว่า เป็นจุดท่ีต า่ที

สุดในโลก มีความต า่กว่าระดบัน ้าทะเลถึง 400 เมตร และ มีความ

เค็มท่ีสุดในโลกมากกว่า 20 เปอรเ์ซนตข์องน ้าทะเลทัว่ไป ท าใหไ้ม่มี

ส่ิงมีชีวิตใดเลยอาศยัอยู่ไดใ้นท้องทะเลแห่งน้ี เชิญท่านอิสระในการ

ลงเล่นน ้าทะเลและ พิสูจน์ ความจริงว่าท่านลอยตวัไดจ้ริงหรือไม่

(การลงเล่นน ้าในทะเลมีวิธีข ั้นตอนการลงเล่น และขอ้ควรระวงัต่างๆ 

ควรฟังค าแนะน าจากมคัคุเทศกท์้องถ่ิน) เดินทางสู่เมืองเพตรา้ 
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 ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ภายในโรงแรมท่ีพกั KINGWAY HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วันท่ีหกของการเดินทาง              นครเพตรา้ – กรุงอัมมาน 

เชา้     รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม  
ชม เมืองเพตรา้ ประเทศจอรแ์ดน (ไดร้บัการประกาศให ้เป็นมรดกโลกจาก
องคก์ารยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 ส่ิงมห ัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ 

จากการตดัสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านทั ่วโลกในวันมห ัศจรรย์ 07/ 

07/ 07) มหานครสีดอกกุหลาบท่ีซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส (WADI 
MUSA) มีประวตัิศาสตรอ์นัยาวนานหลายพนัปีการพงัทลายของเมืองหลังจาก
เกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งจนสูญหายนับพันปีจวบจนในปี ค.ศ. 1812 นัก

ส ารวจเส้นทางชาวสวิส นาย โจฮนัน์ ลุดวิก เบิร์กฮาดท์  ได้ค ้นพบนครศิลา

แห่งน้ี และน าไปเขียนในหนังสือช่ือ “TRAVEL IN SYRIA” จนท าให ้เ ร่ิมเป็นท่ี รู ้จ ักก ันอย่างแพร่หลายจนถึง
ปัจจุบนั  น าท่านขี่มา้ (รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว แต่ไม่รวมค่าขี่ลา, ขี่ อูฐ , รถม้าลาก ฯลฯ สนในกรุณาติดต่อท่ี

หวัหน้าทัวร)์ประมาณ 800 เมตรบนถนนทรายเพื่อตรงเขา้สู่หน้าเมือง พรอ้มชมทัศนียภาพรอบข ้าง ท่ีเป็นภูเขา

ทั้งสองฝ่ัง น าท่านเดินเท้าเขา้สู่ถนนเขา้เมือง  SIQ เส้นทางมหศัจรรยก์ว่า 1.5 กิโลเมตรท่ีเกิดจากการแยกตัว
ของเปลือกโลกและการซดัเซาะของน ้าเม่ือหลายล้านปีก่อน เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชันทั้ ง  2 

ขา้งคล้ายกบัแคนยอนน้อย ๆ และ ส่ิงก่อสรา้ง พบกบัความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ์ สิทธิ์  เอล-คาซเนท์ ( 

EL-KHAZNEH / TREASURY) สันนิษฐานว่าจะสรา้งในราวศตวรรษท่ี1-2 โดยผูป้กครองเมืองในเวลานั้ น เป็น

วิหารท่ีแกะสลักโดยเจาะเขา้ไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 เมตร และ มีความกวา้ง 28 เมตร วิหารแห่ง

น้ีไดถู้กออกแบบโดยไดร้บัอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเขา้ดว้ยก ัน เช่น อิยิปต์ , กรีก , นาบาเทียน ฯลฯ ภายใน
ประกอบดว้ย 3 หอ้ง คือ หอ้งโถงใหญ่ตรงกลาง และ หอ้งเล็กทางด้านซ้ายและขวาเดิมทีถูกเช่ือว่าเป็นท่ีเก็บ

ขุมทรพัยส์มบตัิของฟาโรหอิ์ยิปต ์ นักประวตัิศาสตรแ์ละนักโบราณคดีไดล้งความเห็นตรงก ันว่า น่าจะสร้างขึ้ น

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให ้ก ับผู้ปกครองเมือง , ใช้เป็นสถานท่ีท าพิธีกรรมทางศาสนา ชม  โรงละครโรมัน 
(ROMAN THEATRE) ท่ีแกะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบท่ีนั ่ง เท่าก ันและมีความสมดุลย์ได้อย่างน่าท่ึง 
สันนิษฐานเดิมทีสรา้งโดยชาวนาบาเทียน ต่อมาในสมยัท่ีโรมนัเขา้มาปกครอง ได้ต่อเติมและสร้างเพิ่มเติม มีท่ี

นัง่ 32 แถว จุผูช้มไดป้ระมาณ 3,000 คน / อิสระในการเดินชมและถ่ายรูปภายในเมืองเพตรา้ 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ทอ้งถ่ิน 
บ่าย     เดินทางกลับสู่กรุงอมัมาน 
ค า่ รับประทานอาหารค า่  ณ ภัตตาคารทอ้งถ่ิน 

เขา้ท่ีพกัโรงแรม G.T. GRAND PALACE ระดบั 4 หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง  กรุงอัมมาน – นครเจอราช – ซิตี้ ทัวร ์- สนามบิน 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางขึ้ นสู่ทางเหนือของประเทศจอรแ์ดน เพื่อชม นครเจอราช (JERASH) หรือ “เมืองพันเสา”เป็น

อดีต 1 ใน 10 หวัเมืองเอกตะวนัออกอนัย่ิงใหญ่ของอาณาจกัรโรมนั สันนิษฐานว่าเมืองน้ีน่าจะถูกสร้างในราว 

200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่ง น้ี ช่ือว่า ในปี ค.ศ. 

749 นครแห่งน้ีไดถู้กแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ท าลาย และถูกฝังกลบโดยทราย

หลังจากนั้นก็ไดสู้ญหายไปเป็นนับพนัปีชมซุม้ประตูกษัตรยเ์ฮเดรียน และ 

สนามแข่งมา้ฮิปโปโดรม น าท่านเดินเขา้ประตูทางทิศใต้ชม โอวัลพลาซ่า 

สถานท่ีชุมนุม พบปะ สังสรรคข์องชาวเมือง วิหารเทพซีอุส โรงละครทาง

ทิศใต ้(สรา้งในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผูช้มไดถึ้ง 3,000 คน มีจุดเสียงสะท้อนตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบ

กบัความอศัจรรยเ์พียงพูดเบา ๆก็จะมีเสียงสะท้อนกอ้งเขา้มาในหูของเรา ชม วิหารเทพีอาร์เทมิส เป็นเทพี

ประจ  าเมืองเจอราช สรา้งในราวปี ค.ศ. 150 สรา้งขึ้ นพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรบัท าพิธีบวงสรวง และบูชายัญต่อ

เทพีองคน้ี์ แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นในน าท่านเดินเข ้าสู่  ถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด 

ถนนสายหลักท่ีใชเ้ขา้-ออกเมืองแห่งน้ี บนถนนนั้นยงัมีร้ิวรอยทางของล้อรถมา้,ฝาท่อระบายน ้ า,ซุ้มโคมไฟ,บ่อ

น ้าดื่มของมา้ ชมน ้าพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สรา้งในราวปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา 

ซ่ึงเป็นท่ีนับถือของชาวเมืองแห่งน้ี มีท่ีพ่นน ้าเป็นรูปหวัสิงโตทั้งเจ็ด และตกแต่งดว้ยเทพต่างๆ ประจ  าซุ้มด้านบน

ของน ้าพุ ฯลฯ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถ่ิน 

น าท่านชมรอบเมืองหลวงกรุงอมัมานเมืองหลวงท่ีตั้งอยู่บนภูเขา 7 ลูก และมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 

6,000 ปี ผ่านชมย่านเมืองเก่า เมืองใหม่ ย่านธุรกิจ ตลาดใจกลางเมือง ย่านคนรวย ฯลฯ  
ขึ้ นชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน  (CITDAEL) ถูกสร้างขึ้ น
เพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบา้น การเมืองต่าง ๆรอบเมือง เชิญอิสระ

ถ่ายรูปตรงจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของเมืองแห่งน้ี โดยมีฉากหลังเป็น

โรงละครโรมนัท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศจอรแ์ดน จุผู้ชมได้ถึง 

6,000 คน และ ตึกรามบา้นช่องท่ีตั้งอยู่บนภูเขาสูง อันแปลกตา
ย่ิงนัก ชมวิหารเฮอร์คิวลิส ท่ีสันนิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างขึ้ น
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 ระหว่างปี ค.ศ. 161–180 ในสมยัโรมนั พระราชวงัเก่าอุมเมยาด สรา้งขึ้ นในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผู้น าชาว
มุสลิม ของราชวงศ ์ในสมยัมุสลิมไดเ้ขา้มาปกครองประเทศจอรแ์ดน ซ่ึงภายในประกอบหอ้งท างาน , ห้องรับแขก 
ฯลฯ  ผ่านชม พระราชวงัของพระมหากษัตริย์อับดุลลาห ์ท่ีสอง (RAGHADAN PALACE), ท่ีต ั้งอยู่บนภูเขามี 
ท าเลท่ีสวยงามมากท่ีสุดในกรุงอมัมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอย่างเข ้มงวด ช้อปป้ิงตลาดพื้ นเมือง

หรือหา้งสรรพสินคา้ และเพื่อไม่ใหเ้ป็นการรบกวนเวลาอันมีค่าในการช้อปป้ิงของท่าน อาหารเย็นอิสระตาม

อธัยาศยั 
16.00 น. เดินทางสู่สนามบินเพื่อบินกลับกรุงเทพฯ 
20.25  น.  ออกเดินทางบินกลับกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี MS702    แวะต่อเคร่ืองท่ีเมืองไคโร ประเทศอียิปต ์   
20.45  น.   ถึงสนามบินไคโร น าท่านเปล่ียนเคร่ืองบินเพื่อบินต่อเขา้กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน MS960  (CAI- BKK  

2330- 1330+1) 

วันท่ีแปดของการเดินทาง              สนามบินสุวรรณภูมิ 

13.30 น.   เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทับใจ  

กรณีมีไฟลท์เดนิทางตอ่หลงัจากกรุป๊กลบัมาทันทีกรุณาแจง้เจา้หนา้ที่

เพื่อความสะดวกในการเดนิทางของท่าน  

อัตราค่าบริการ 
 20-27 กพ./ 05-12 มี.ค. / 19-26 มีค./26 มีค.-02 เม.ย.59 

02-09 เม.ย. / 30 เม.ย. – 07 พ.ค./ 01-08 พ.ค./ 07-14 พ.ค./ 14-21 พ.ค.59 

04-11 มิ.ย./ 18-25 มิ.ย./ 02-09 ก.ค./ 16-23 ก.ค.59 

06-13 ส.ค./ 13-20 ส.ค./ 03-10 ส.ค./ 17-24 ก.ย. / 24 ก.ย.-01 ต.ค.59  
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) 58,888 บาท 
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 56,888 บาท 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 54,888 บาท 

พักเดียว เพ่ิม 6,500 บาท 

อัตราค่าบริการ 
 09–16 เม.ย./ 10-17 เม.ย. / 12 - 19 เม.ย / 13-20 เม.ย.59 

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) 62,888 บาท 
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เอกสารประกอบขอวีซ่าเขา้ประเทศอียิปต ์– จอรแ์ดน 

- หนงัสือเดินทางไทยท่ีมีอายุในวนัเดินทางมากกว่า 6 เดือน และมีหนา้ว่างมากกว่า 4 หนา้ 

- กรณี จองก่อนเดินทาง นอ้ยกว่า 10 วนั เอกสารท่ีตอ้งใช้ประกอบย่ืนวีซ่า 
 

อัตรานี้ รวม 

1.ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ โดยสายการแห่งชาติ อียิปต ์แอรไ์ลน์ ชั้นประหยดั  
2.ค่ารถปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง  
3.ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ในโรงแรม ตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั รวมทั้งส้ิน  5 คืน  
4.ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
5.ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
6.ค่าขี่มา้ท่ีเมืองเพตรา้  

7.ค่าวีซ่าประเทศจอรแ์ดน (ไม่เสียค่าวีซ่า ในกรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ) 
8.ค่าบริการน าทัวรโ์ดยมคัคุเทศกท์้องถ่ินและหวัหน้าทัวรผู์มี้ประสบการณ์ 

9.ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรมั) 
10.ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท  

        (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบัติเหตุส าหรับเด็กท่ีมีอายุนอ้ยกว่า 2 ปี และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัท

ประกันฯจะชดใชค้่า สินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) 

 
อัตรานี้ ไม่รวม 
ค่าจดัท าหนังสือเดินทาง 

ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ฯลฯ 
ค่าเช่าผา้เช็ดตวัและค่าเช่าตูล็้อคเกอร ์ ท่ีโรงแรม เดดซี รีสอรท์ แอนด ์สปา 

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ 
ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถมา้ลาก ฯลฯ  

ค่าทิปมา้ท่ีเมืองเพตรา้ ท่านละ ประมาณ 3 USD / เท่ียว / ท่าน  

ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 60,888 บาท 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 58,888 บาท 

พักเดียว เพ่ิม 6,500 บาท 
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 ค่าทิปคนขบัรถท่ีทะเลทราย วาดิ รมั ท่านละ 1.5  USD / เท่ียว / ท่าน  

ค่าทิปมคัุเทศก ์และ พนักงานขบัรถในประเทศจอรแ์ดน โดยเฉล่ียไกดท์้องถ่ิน 3 และคนขบัรถ 2 ยูเอสดอลล่าล์ /ท่าน/วนั  
ค่าเขา้มุดลงไปในปิรามิด, ค่าเขา้ชมหอ้งมมัม่ีฟาโรห ์ 11 พระองค ์ ท่ีพิพิธภัณฑฯ์ และรายการอ่ืนท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 
 

เง่ือนไขในการจองทัวร ์

งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน)พรอ้มส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

งวดท่ี 2 :ช าระยอดส่วนท่ีเหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน  

หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต 

 

กรณียกเลิก 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึนจริง ณ วันน้ัน ที่ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตัวอย่างเช่น ค่า

ตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจ าหอ้งพัก เป็นตน้)  

ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 

***กรณีจองก่อนเดินทางนอ้ยกว่า 10 วัน เอกสารประกอบการขอวีซ่า Egypt *** 

1. หนังสือเดินทาง 

ตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวนัเดินทาง และตอ้งมีหน้าว่างเหลือส าหรบัประทับตราวีซ่า 

และ ตราประทับเขา้ประทับเขา้-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 

2. รูปถ่าย 

ตอ้งเป็นรูปถ่ายหน้าตรงเป็นรูปสี ขนาด 2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ  านวน 2 ใบ และต้องเป็นรูปถ่ายท่ีมี  พื้ น

หลังสีขาว เท่านั้น ทางสถานฑูตไม่รบัพิจารณารูปถ่ายท่ีเป็นรูปสติ๊ กเกอร ์หรือรูปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ รูปโพ

ลาลอยด ์และรูปถ่ายท่ีมีวิว ดา้นหลัง หรือรูปท่ีน ามาตดัต่อ 

3.หลักฐานการงาน 

 กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ตอ้งแสดง ส าเนา ใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ี มีช่ือ

ของผูเ้ดินทางแสดงความเป็นเจา้ของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุน้ส่วน  (ไม่ตอ้งใชต้วัจริง)  

***** ส าคัญมาก จะตอ้งเซ็นช่ือรับรองส าเนา และประทับตราบริษัทเป็นส าคัญ ***** 

 กรณีเป็นพนักงาน ตอ้งมีหนังสือรบัรองการท างานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานท่ีสังก ัด  มีข ้อความ

ระบุต าแหน่ง เงินเดือน รายได้ ว ันเ ร่ิมท างาน และช่วงเวลาท่ีได้รับอนุมัติให ้ลาหยุดงาน เป็น

ภาษาอังกฤษเท่านั้น และจะตอ้งประทับตราบริษัทรับรองเป็นส าคัญ   

 กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ตอ้งมีหนังสือรบัรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันท่ีก  าลังศึกษาอยู่ 
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 พรอ้มตราประทับของทางโรงเรียน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้ น)  และส าเนาบัตรนักเรียน หรือบัตร

นักศึกษา พรอ้มทั้งเซ็นช่ือรบัรองส าเนา 

4.หลักฐานการเงิน 

   ใบรับรองสถานะทางการเงินในช่ือของผูเ้ดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น  

 

 
 

***หมายเหต*ุ** 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วัน ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ ๊ปได ้อย่างน้อย 

15 ท่าน  ซ่ึงในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เ ม่ือเกิดเหตุจ  าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของ

หวัหน้าทัวรแ์ละเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

3. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย 

การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ อุบตัิเหตุต่าง ๆ 

4. ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้ น ตามอัตราค่า

น ้ามนั หรือ ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าว 

5. เนื่องจากรายการทัวรน์ี้ เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ 

ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

 
กรณีจองก่อนเดินทาง นอ้ยกว่า 10 วนั เอกสารท่ีตอ้งใช้ประกอบย่ืนวีซ่า 

- หนังสือเดินทาง 
   ตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวนัเดินทาง และตอ้งมีหน้าว่างเหลือส าหรบัประทับตราวีซ่า และ
ตราประทับ  เขา้ประทับเขา้-ออกอย่างน้อย 4 หน้าเต็ม 

- รูปถ่าย 

   ตอ้งเป็นรูปถ่ายหน้าตรงเป็นรูปสี ขนาด 2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ  านวน 2 ใบ และตอ้งเป็นรูปถ่ายท่ีมีพื้ นหลังสีขาว 
หรือสีฟ้า เท่านั้น ทางสถานฑูตไม่รบัพิจารณารูปถ่ายท่ีเป็นรูปสติ๊ กเกอร ์ หรือรูปพิมพจ์ากคอมพิวเตอร ์ รูปโพลาลอยด ์

และรูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลัง หรือรูปท่ีน ามาตดัต่อ 
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 - หลักฐานการงาน 

  กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ตอ้งแสดง ส าเนา ใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทาง
แสดงความเป็นเจา้ของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุน้ส่วน  (ไม่ตอ้งใชต้วัจริง) 
 
 
 
  ***** ส าคญัมาก จะตอ้งเซ็นช่ือรบัรองส าเนา และประทับตราบริษัทเป็นส าคญั ***** 
กรณีเป็นพนักงาน ตอ้งมีหนังสือรบัรองการท างานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานท่ีสังกดั มีขอ้ความระบุต าแหน่ง 

เงินเดือน รายได ้   วนัเร่ิมท างาน และช่วงเวลาท่ีไดร้บัอนุมตัิใหล้าหยุดงาน เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น และจะตอ้ง

ประทับตราบริษัทรบัรองเป็นส าคญั   

กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ตอ้งมีหนังสือรบัรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบนัท่ีก  าลังศึกษาอยู่ พรอ้มตราประทับ

ของ    

  ทางโรงเรียน (เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น) และส าเนาบตัรนักเรียน หรือบตัรนักศึกษา พรอ้มทั้งเซ็นช่ือรบัรองส าเนา 

- หลักฐานการเงิน 

  ใบรบัรองสถานะทางการเงินในช่ือของผูเ้ดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาองักฤษ เท่านั้น  

หมายเหตุเกี่ยวกบัการขอนุมตัิวีซ่าประเทศอียิปตแ์ละขอ้ต่าง ๆ 

*** ในการย่ืนขอวีซ่า เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหค้รบตามท่ีระบุ พรอ้มส่ง
มอบเอกสารประกอบการย่ืนวีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาหก์่อนการเดินทาง (ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ ์ทาง
สถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมตัิวีซ่าของท่านได ้ และท่านจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการย่ืนวีซ่าอีก

ครั้ง) 
 *** ในการพิจารณาอนุมตัิวีซ่า จะอยู่ในดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซ่ึงในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติม
จากท่ีไดร้ะบุไว ้หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณใ์นบางครั้ง ซ่ึงอาจจะท าใหเ้กิดความไม่สะดวกแก่ท่านได ้  

*** อน่ึงระเบียบของสถานฑูตฯ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ ตามแต่สถานการณ ์ และคุณสมบตัิของลูกคา้ในแต่ละราย 
หากท่านมีขอ้สงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดต้ลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงตอ้งกราบขออภัยมา ณ ท่ีน้ี 
 
 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม ** 
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**ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทาง

ท่ีท่านไดท้ าการจองไวก้บัทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ให้กบัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋

ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 


