


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางครั้งเดียว ไดเ้ท่ียว 2 ประเทศ 

พรอ้มประสบการณใ์หม่ เท่ียวครบทุกไฮไลท ์

- ท่องเที่ยว อียปิต ์ยอ้นรอยอดีตตามหาอารยธรรมโบราณยุคแรกๆ ของมนุษย ์คน้หาดินแดนแห่งต านานอนัล้ี

ลบัของ ฟาโรห ์ชม มหาปีรามิด 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลกซ่ึงมีประวตัิศาสตรอ์นัยาวนานมากกว่า 5,000 ปี 

- ฉลองความยิง่ใหญ่ของ มรดกโลก มหานครเพตรา้  และเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยแ์ห่งโลกยุคใหม่ 

ไคโร•กีซ่า•เดดซี•เพตรา้•อมัมาน•เจอราช 



 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง               สนามบินสุวรรณภูมิ 

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

Q หน้าเคาน์เตอร์ Q 14- 20 สายการบินอียิปต์ ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารต้อนรับพรอ้ม

อ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระแก่ท่าน 

วนัที่สองของการเดินทาง               กรุงเทพฯ - ไคโร- ปิรามิด -สฟิงซ ์- โรงงานน ้าหอม –โรงงาน กระดาษ

ปาปิรุส 

00.50 น. เหิรฟ้าสู่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ โดยเท่ียวบินท่ี MS961 สายการบินอียิปต์แอร์ อิสระพักผ่อนตาม

อธัยาศยั (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 9 ชัว่โมง) (มีบริการอาหารเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

05.50 น. เดินทางถึงสนามบินแห่งชาติกรุงไคโร (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง) หลงัจากผ่านพิธี

ตรวจคนเขา้เมืองและรบักระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเดินทางสู่โรงแรม  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางไปชม สฟิงคแ์ละหมู่มหาปีรามิดแห่งเมืองกีซ่า (GIZA PYRAMID) 

ประเทศอียิปต์ ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกท่ีมีช่ือเสียง 

หมู่มหาปีรามิดน้ีมี ทั้ งหมด 3 องค์ และถูกสร้างมานานกว่า 

4,500 ปี เพ่ือเป็นสุสานของฟาโรห ์ 3 องค์ คือ ฟาโรห ์คีออปส ์ 

ฟาโรหเ์คฟเรน และฟาโรหไ์มเครานุส  (ถา้ท่านสนใจเยี่ยมชมปิรา

มิดแบบเจาะลึกลงไปอีกเป็นการส่วนตวั ก็สามารถซ้ือตัว๋เขา้ชมได้

ต่างหาก)  ชม สฟิงค ์ท่ีแกะสลกัจากเนินหินธรรมชาติ  มีส่วนหวั

เป็นพระพกัตรข์องฟาโรหแ์ละล าตวัเป็นสิงโต  น าท่านชมวิวทิวทศัน์รอบๆ โดยท่ีมีหมู่ปีรามิดแห่งเมือง 

กีซ่า เป็นฉากหลงั 

เที่ยง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

บ่าย แวะชม ศูนยก์ลางการท า “กระดาษปาปีรุส”  ซ่ึงเป็นกระดาษ

ชนิดแรกของโลกท าจากต้นกก (PAPYRUS) ใช้บันทึกขอ้ความ

สรรเสริญเทพเจา้และเหตุการณใ์นสมยัอียิปตโ์บราณ 

พรอ้มกบัแวะชม โรงงานผลิตหวัน ้าหอม PERFUME FACTORY ซ่ึง

กล่าวกนัว่าการท าน ้าหอมแบบน้ีสืบทอดมาตั้งแต่สมยั พระนางคลี

โอพัตรา และยงัเป็นศูนย์กลาง แหล่งผลิดหัวน ้ าหอมขนาดใหญ่

ใหก้บัยี่หอ้แบรนดเ์นมดงั ๆหลายยี่หอ้อีกดว้ย  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

น าท่านเขา้ที่พกัคา้งคืนที่โรงแรม HORIZON PYRAMID HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที่สามของการเดินทาง               ไคโร – อเล็กซานเดรีย–หลมุฝังศพใตด้ิน–ชมเสาปอมเปย ์-สวนมอนตา

ซ่าร ์



 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

คณะเตรียมออกเดินทางจากโรงแรม   เพ่ือมุ่งหน้าสู่เมืองอเล็กซานเดรีย น าเท่ียวชม เมืองอเล็กซานเดรีย 

(ALEXANDRIA) ซ่ึงเป็นเมืองส าคญัในสมยัโรมนัปกครองอียิปต ์เดิมทีเป็น

หมู่บา้นประมงเล็กๆ ท่ีช่ือว่า ราคอนดาห ์เมื่อ 1 ,200 ปีก่อนคริสตกาล 

จนเมื่อ 332 ปีก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300 กว่าปีก่อนพระเจา้อ

เล็กซานเดอรม์หาราชมาพบ จึงใหม้ีการปรบัปรุงขยายเมืองเพ่ือเป็นเมือง

หลวงของอียิปต์และตั้งช่ือใหค้ลอ้งจองกบัช่ือของพระองค ์เมืองอเล็กซาน

เดรียน้ียงัเป็นสถานท่ีส าคญัในต านานรกัอนัยิ่งใหญ่ของ ราชินีเลอโฉมช่ือ

กอ้งโลก พระนางคลีโอพตัรา และนายทหาร มารค์ แอนโทนี ซ่ึงเรารูจ้กักนัดี และปัจจุบนัเมืองน้ีใหญ่เป็นอนัดบั

สองของประเทศ เป็นเมืองพกัผ่อนตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของโลก ชม หลุมฝังศพใตด้ินแห่งอเล็กซาน

เดรีย ( Catacomb ) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยแ์ห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมนัในอดีตมีกว่า 50 ,000 ศพ 

สุสานใตดิ้นแห่งน้ีมีสามชั้น ชั้นท่ี 1 มีไวส้ าหรบัล าเลียงโลงและศพ ชั้นท่ี 2 เป็นท่ีฝังศพ และชั้นท่ี 3 ใชเ้ป็นท่ี

รวมญาติเพ่ือระลึกถึงผูต้าย โดยมีการเล้ียงสงัสรรคก์นัทั้งวนั ซ่ึงเล่ากนัวา่ตอนท่ีนักโบราณคดีคน้พบท่ีน่ีเป็นครั้ง

แรก บนโต๊ะยงัมีขวดไวน์และจานวางอยู ่ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารทอ้งถิ่น  

บ่าย  ชม เสาปอมเปย ์(POMPEII’S PILLAR) เป็นส่ิงส าคญัโบราณในสมยัโรมนั

ปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย ์เป็นช่ือเพ่ือนสนิท

ของ ซีซ่า ซ่ึงภายหลงัทั้งสองไดก้ลายเป็นศัตรูกนัและปอมเปยไ์ดห้ลบหนี

มายงัเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต ์สถานท่ีท่ีเขาถูกฆ่าตายและเล่าขานกนั

ว่า ซีซ่าไดเ้ผาศีรษะของปอมเปยท่ี์เสาน้ี นอกจากน้ันสถานท่ีน้ีในอดีตยงั

เคยมี อาโครโปลิส ซ่ึงมีช่ือว่า เซราเปียม สรา้งขึ้ นเพ่ือถวาย เทพเซราปิส 

ในสมยัของ ปโตเลมี แต่ในท่ีสุดถูกท าลายโดยพวกคริสเตียน ปัจจุบนัน้ีเหลือเพียงแค่เสาแบบกรีก ตั้งอยู่อย่าง

โด่ดเด่น และสฟิงซอี์กสองตวัภายนอก จากน้ันชม ป้อมปราการซิทาเดล(CITADEL) ซ่ึงในอดีตน้ันเป็นท่ีตั้งของ

ประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหน่ึงในส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ ปัจจุบนัเหลือเพียงส่วนท่ีเป็นฐานและไดม้ีรบั

การทะนุบ ารุงต่อเติมจากสุลต่านเกยต์เบย ์โดยรวบรวมซากเดิมบางส่วนเขา้มา พรอ้มชมทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน

ท่ีสวยงาม 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ บุฟเฟตบ์นเรือล่องไปตามแม่น ้าไนล ์(DINNER ON NILE 

CRUISE)    ชมบรรยากาศอนังดงามยาม ค า่คืนสองฟากฝั่งแม่น ้า พรอ้มชม และ 

ร่วมสนุกกับการแสดง ระบ าหนา้ทอ้ง(Belly Dance) อันเล่ืองช่ือและการแสดง

พ้ืนเมืองต่างๆประกอบดนตรี 

น าท่านเขา้ท่ีสู่ท่ีพกั โรงแรม HORIZON PYRAMID HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สี่ของการเดินทาง               ไคโร -  พิพิธภณัฑแ์ห่งชาตอิียิปต ์-  ตลาด

ข่านแอลคาลิล่ี - ดินเนอรค์รุซ๊ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  



 

 

 

น าท่านชม พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติอียิปต ์อนัเล่ืองช่ือ เป็นสถานท่ีท่ีรวมศิลปะวตัถุโบราณมากมายท่ีสุด ชม

โลงศพทองค าแทพ้รอ้มหน้ากากทองค าของฟาโรหตุ์ตนัคาเมนอนัดงักอ้งโลก และสมบติัส่วนตวัอีกมากมายของ   

พระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม พัด ของเล่นต่าง ๆ รถศึกและเกา้อ้ีบรรลังกท์องค า ซ่ึงภาพบนพนักเกา้อ้ีท่ีโร

แมนติกมากเป็นภาพของฟาโรหตุ์ตนัคาเมนประทบัอยู่บนเกา้อ้ีและมีพระมเหสีของพระองคก์ าลงัทาน ้ามนัหอม

ให ้ทั้งคู่ใส่รองเทา้แตะคนละขา้งอนัแสดงถึงความรกัความเผ่ือแผ่อนัลึกซ้ึง นอกจากน้ีท่านยงัจะไดช้ม  สมบติัอนั

ล ้าค่าอ่ืนๆ อีกจ านวนมากเช่น แหวน สรอ้ยขอ้มือ สรอ้ยคอ ฝีมือประณีต ส่ิงของทั้งหมดลว้นมีอายุเก่าแก่กว่า 

3,000 ปี ค่าเขา้ชมมมัม่ีของ พระมหากษัตริยท์ั้ง 11 พระองคไ์มร่วมอยูใ่นรายการ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น 

บ่าย  จากน้ันน าท่านไปชอ้ปป้ิงส้ินคา้พ้ืนเมืองอนังดงามท่ี “ตลาดข่านเอลคาลีลี” ตลาดส าคญัทางการคา้ขายของ

พ้ืนเมืองและ สินคา้ท่ีระลึกท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงไคโรประเทศอียิปต์ ท่านสามารถเลือกซ้ือของพ้ืนเมืองสวยๆ 

มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน ้าหอมท่ีท าดว้ยมือ สินคา้ต่างๆ เคร่ืองทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบ

อาหรบั พรม และของท่ีระลึกพื้ นเมืองต่างๆ  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

น าท่านเขา้ท่ีพกัคา้งคืนท่ีโรงแรม HORIZON PYRAMID HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที่หา้ของการเดินทาง ไคโร –อมัมาน – มาดาบา – เมา้ท ์เนโบ – เดดซี - เพตรา 

04.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรมฯ และเตรียมตวัเช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรมฯ  

08.30 น. จากน้ันเดินทางสู่สนามบินเพ่ือบินสู่ เมืองอมัมาน เมืองหลวงของประเทศจอรแ์ดน โดยเท่ียวบิน 

MS719 

11.00 น.  คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน  หลงัผ่านพิธีตรวจ

คนเขา้เมืองและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง)   

น าท่านเดินทางสู่เมือง มาดาบาหรือ เมืองแห่งโมเสก ชม โบสถก์รีก-ออโธดอกซ ์แห่งเซนตจ์อรจ์ถูก

สรา้งในราวปี ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนท่ีดินแดนศกัดิสิทธ์ิ

แห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3 ลา้นช้ินแสดงถึงพ้ืนท่ี

ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน, เยรูซาเลม, แมน่ ้า

จอรแ์ดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต ์ฯลฯ น าท่านเดินทางลงทางทิศใตเ้พ่ือ

ชม เมาท ์เนโบ ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิท่ีตั้งอยูบ่นเขาซ่ึงเช่ือกนัวา่น่าจะเป็นบริเวณท่ี

เสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ผูน้ าชาวยิวสเ์ดินทางจากประเทศอิยิปตม์ายงั

เยรูซาเล็ม ชม โบสถแ์ห่งเมาทเ์นโบ สนันิษฐานว่าสรา้งขึ้ นในราวปี ค.ศ.300 

-400 ในช่วงยุคไบแซนไทน์ เพ่ือเป็นท่ีระลึกถึงโมเสส  ภายในโบสถป์ระกอบไปดว้ยภาพโมเสกสีบนพ้ืน

โบสถอ์นัล ้าค า่ แสดงถึงภาพชีวิตสมัพนัธร์ะหวา่งคน, สตัว ์และธรรมชาติ, รูปคน ฯลฯ และยงัมีแท่นพิธี 

มา้นัง่ ตามรูปแบบของศาสนาคริสตไ์วป้ระกอบพิธีต่าง ๆ และอนุญาตใหใ้ชใ้นปัจจุบนั, รูปภาพและ

รายละเอียดต่างๆ แสดงถึงการบรูณะโบสถ,์ บ่อศีลจุ่ม ฯลฯ ในปี ค.ศ. 2000 โป๊ป จอหน์ ปอลท่ี 2 

เสด็จมาแสวงบุญท่ีน่ีและไดป้ระกาศใหเ้ป็นดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ ชมอนุสรณไ์มเ้ทา้ศกัด์ิสิทธแ์ห่งโมเสส 

ออกแบบเป็นลกัษณะเป็นไมเ้ทา้ในรูปแบบไมก้างเขน โดยอุทิศเป็นสญัลกัษณข์องโมเสส และพระเยซู   



 

 

 

เชิญถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวนัท่ีทอ้งฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แมน่ ้าจอรแ์ดน, ทะเลเดดซี, 

เมืองเบธเลเฮม และประเทศอิสราเอล ไดจ้ากจุดน้ีอย่างชดัเจน / เดินทางสู่ทะเลเดดซี 

เที่ยง       รบัประทานอาหารกลางวนั  ที่ภตัตาคาร ทอ้งถิ่น 

บ่าย  ทะเลเดดซี ทะเลท่ีถูกบนัทึกลงในหนังสือ กินเนสส ์วา่ เป็นจุดท่ีต า่ที

สุดในโลก มีความต า่กว่าระดบัน ้าทะเลถึง 400 เมตร และ มีความ

เค็มท่ีสุดในโลกมากกวา่ 20 เปอรเ์ซนตข์องน ้าทะเลทัว่ไป ท าใหไ้มม่ี

ส่ิงมีชีวิตใดเลยอาศยัอยูไ่ดใ้นทอ้งทะเลแห่งน้ี เชิญท่านอิสระในการ

ลงเล่นน ้าทะเลและ พิสูจน์ ความจริงวา่ท่านลอยตวัไดจ้ริงหรือไม่

(การลงเล่นน ้าในทะเลมีวิธีขัน้ตอนการลงเล่น และขอ้ควรระวงัต่างๆ 

ควรฟังค าแนะน าจากมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน) เดินทางสู่เมืองเพตรา้ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ภายในโรงแรมท่ีพกั KINGWAY HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที่หกของการเดินทาง              นครเพตรา้ – กรุงอมัมาน 

เชา้     รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม  

ชม เมืองเพตรา้ ประเทศจอรแ์ดน (ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก

จากองคก์ารยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องแห่งโลก

ใหม่ จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับลา้นทัว่โลกในวนัมหศัจรรย ์

07/ 07/ 07) มหานครสีดอกกุหลาบท่ีซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส 

(WADI MUSA) มีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายพันปีการพังทลายของ

เมืองหลังจากเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งจนสูญหายนับพันปีจวบจนในปี 

ค.ศ. 1812 นักส ารวจเสน้ทางชาวสวิส นาย โจฮนัน์ ลุดวิก เบิรก์ฮาดท ์ ได้

คน้พบนครศิลาแห่งน้ี และน าไปเขียนในหนังสือช่ือ “TRAVEL IN SYRIA” จนท าให้เร่ิมเป็นท่ีรูจ้ักกันอย่าง

แพร่หลายจนถึงปัจจุบนั  น าท่านขี่มา้ (รวมอยู่ในค่าบริการแลว้ แต่ไม่รวมค่าขี่ลา , ขี่อูฐ, รถมา้ลาก ฯลฯ สนใน

กรุณาติดต่อท่ีหวัหน้าทวัร)์ประมาณ 800 เมตรบนถนนทรายเพ่ือตรงเขา้สู่หน้าเมือง พรอ้มชมทัศนียภาพรอบ

ขา้งท่ีเป็นภูเขาทั้งสองฝั่ง น าท่านเดินเทา้เขา้สู่ถนนเขา้เมือง  SIQ เสน้ทางมหศัจรรยก์ว่า 1.5 กิโลเมตรท่ีเกิด

จากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน ้าเมื่อหลายลา้นปีก่อน เดินชมความสวยงามของผาหินสี

ชมพูสูงชนัทั้ง 2 ขา้งคลา้ยกบัแคนยอนน้อย ๆ และ ส่ิงก่อสรา้ง พบกบัความสวยงามของ มหาวิหารศกัด์ิสิทธ์ิ 

เอล-คาซเนท ์( EL-KHAZNEH / TREASURY) สนันิษฐานว่าจะสรา้งในราวศตวรรษท่ี1-2 โดยผูป้กครองเมือง

ในเวลาน้ัน เป็นวิหารท่ีแกะสลกัโดยเจาะเขา้ไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 เมตร และ มีความกวา้ง 28 

เมตร วิหารแห่งน้ีไดถู้กออกแบบโดยไดร้บัอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเขา้ดว้ยกนั เช่น อิยิปต์, กรีก, นาบาเทียน 

ฯลฯ ภายในประกอบดว้ย 3 หอ้ง คือ หอ้งโถงใหญ่ตรงกลาง และ หอ้งเล็กทางดา้นซา้ยและขวาเดิมทีถูกเช่ือว่า

เป็นท่ีเก็บขุมทรพัยส์มบติัของฟาโรหอิ์ยิปต ์ นักประวติัศาสตรแ์ละนักโบราณคดีไดล้งความเห็นตรงกนัว่า น่าจะ

สรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองใหก้ับผูป้กครองเมือง, ใชเ้ป็นสถานท่ีท าพิธีกรรมทางศาสนา ชม โรงละคร

โรมัน (ROMAN THEATRE) ท่ีแกะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบท่ีนัง่เท่ากันและมีความสมดุลยไ์ดอ้ย่างน่าท่ึง 

สนันิษฐานเดิมทีสรา้งโดยชาวนาบาเทียน ต่อมาในสมยัท่ีโรมนัเขา้มาปกครอง ไดต่้อเติมและสรา้งเพ่ิมเติม มีท่ี

นัง่ 32 แถว จุผูช้มไดป้ระมาณ 3,000 คน / อิสระในการเดินชมและถ่ายรูปภายในเมืองเพตรา้ 



 

 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ทอ้งถิ่น 

บ่าย     เดินทางกลบัสู่กรุงอมัมาน 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

เขา้ท่ีพกัโรงแรม G.T. GRAND PALACE ระดบั 4 หรือเทียบเท่า 

วนัที่เจด็ของการเดินทาง  กรุงอมัมาน – นครเจอราช – ซิตี้ ทวัร ์- สนามบิน 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางขึ้ นสู่ทางเหนือของประเทศจอรแ์ดน เพ่ือชม นครเจอราช (JERASH) หรือ “เมืองพนัเสา”เป็น

อดีต 1 ใน 10 หวัเมืองเอกตะวนัออกอนัยิ่งใหญ่ของอาณาจกัรโรมนั สนันิษฐานว่าเมืองน้ีน่าจะถูกสรา้งในราว 

200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งน้ีช่ือว่า ในปี ค.ศ. 

749 นครแห่งน้ีไดถู้กแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ท าลาย และถูกฝังกลบโดยทราย

หลงัจากน้ันก็ไดสู้ญหายไปเป็นนับพนัปีชมซุม้ประตูกษัตรยเ์ฮเดรียน และ 

สนามแข่งมา้ฮิปโปโดรม น าท่านเดินเขา้ประตูทางทิศใตช้ม โอวลัพลาซ่า 

สถานท่ีชุมนุม พบปะ สงัสรรคข์องชาวเมือง วิหารเทพซีอุส โรงละครทาง

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

กบัความอศัจรรยเ์พียงพูดเบา ๆก็จะมีเสียงสะทอ้นกอ้งเขา้มาในหูของเรา ชม วิหารเทพีอารเ์ทมิส เป็นเทพี

ประจ าเมืองเจอราช สรา้งในราวปี ค.ศ. 150 สรา้งข้ึนพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรบัท าพิธีบวงสรวง และบูชายญัต่อ

เทพีองค์น้ี แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นในน าท่านเดินเขา้สู่ ถนนคารโ์ด หรือ ถนนโคลอนเนด 

ถนนสายหลกัท่ีใชเ้ขา้-ออกเมืองแห่งน้ี บนถนนน้ันยงัมีร้ิวรอยทางของลอ้รถมา้,ฝาท่อระบายน ้า,ซุม้โคมไฟ,บ่อ

น ้าด่ืมของมา้ ชมน ้าพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สรา้งในราวปี ค.ศ. 191 เพ่ืออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา 

ซ่ึงเป็นท่ีนับถือของชาวเมืองแห่งน้ี มีท่ีพ่นน ้าเป็นรูปหวัสิงโตทั้งเจ็ด และตกแต่งดว้ยเทพต่างๆ ประจ าซุม้ดา้นบน

ของน ้าพุ ฯลฯ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

น าท่านชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมานเมืองหลวงท่ีตั้งอยู่บนภูเขา 7 ลูก และมีประวติัศาสตรย์าวนานมากกว่า 

6,000 ปี ผ่านชมยา่นเมืองเก่า เมืองใหม ่ยา่นธุรกิจ ตลาดใจกลางเมือง ยา่นคนรวย ฯลฯ  

ขึ้ นชม ป้อมปราการแห่งกรุงอมัมาน (CITDAEL) ถูกสรา้งขึ้ นเพ่ือ

เป็นจุดสงัเกตเหตุบา้น การเมืองต่าง ๆรอบเมือง เชิญอิสระถ่ายรูป

ตรงจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของเมืองแห่งน้ี โดยมีฉากหลงัเป็นโรงละคร

โรมนัท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศจอรแ์ดน จุผูช้มไดถึ้ง 6 ,000 

คน และ ตึกรามบา้นช่องท่ีตั้งอยู่บนภูเขาสูง อันแปลกตายิ่งนัก 

ชมวิหารเฮอรค์ิวลิส ท่ีสันนิษฐานว่าน่าจะถูกสรา้งขึ้ นระหว่างปี 

ค.ศ. 161–180 ในสมยัโรมนั พระราชวงัเก่าอุมเมยาด สรา้งขึ้ น

ในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผูน้ าชาวมุสลิม ของราชวงศ์ ในสมยัมุสลิมไดเ้ขา้มาปกครองประเทศจอรแ์ดน ซ่ึง



 

 

 

ภายในประกอบหอ้งท างาน, ห้องรับแขก ฯลฯ  ผ่านชม พระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดุลลาห์ท่ีสอง 

(RAGHADAN PALACE), ท่ีตั้งอยู่บนภูเขามี ท าเลท่ีสวยงามมากท่ีสุดในกรุงอัมมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแล

ตรวจตราอย่างเขม้งวด ชอ้ปป้ิงตลาดพ้ืนเมืองหรือหา้งสรรพสินคา้ และเพ่ือไม่ใหเ้ป็นการรบกวนเวลาอนัมีค่าใน

การชอ้ปป้ิงของท่าน อาหารเย็นอิสระตามอธัยาศยั 

16.00 น. เดินทางสู่สนามบินเพ่ือบินกลบักรุงเทพฯ 

20.25  น.  ออกเดินทางบินกลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี MS702    แวะต่อเคร่ืองท่ีเมืองไคโร ประเทศอียิปต ์  

20.45  น.   ถึงสนามบินไคโร น าท่านเปล่ียนเคร่ืองบินเพ่ือบินต่อเขา้กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน MS960  (CAI- BKK  

22.45- 12.40+1) 

วนัที่แปดของการเดินทาง              สนามบินสุวรรณภูมิ 

13.30 น.   เดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทบัใจ  

******************************33333h 

**ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทาง

ที่ท่านไดท้  าการจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋

ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

หมายเหตุ  

• ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือความ

ปลอดภยัเป็นหลกั 

• กรณีเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย  

 

อตัราน้ีรวม 

อตัราค่าบริการ 

เดือน  มิถุนายน   24 มิ.ย.-01 ก.ค. 

เดือน กรกฎาคม  8-15 ก.ค / 27  ก.ค.-03 ส.ค. 

เดือน สิงหาคม  12-19  ส.ค. /26 ส.ค.-02 ก.ย. 

เดือน กนัยายน  09-16 ก.ย./23-30 ก.ย. 

กรณีเดินทาง 10 ท่าน และตอ้งการหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย จ่ายเพิ่ม ท่านละ 5,000 บาท 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 55,999 บาท 

ราคาเด็กเสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 53,999 บาท 

ราคาเด็กไมเ่สริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 51,999 บาท 

พกัเดียว เพ่ิม 6,000 บาท 



 

 

 

1.ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั โดยสายการแห่งชาติ อียิปต ์แอรไ์ลน์ ชั้นประหยดั  

2.ค่ารถปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง  

3.ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ในโรงแรม ตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั รวมทั้งส้ิน 5 คืน  

4.ค่าอาหารทุกมื้ อท่ีระบุตามรายการ 

5.ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 

6.ค่าข่ีมา้ท่ีเมืองเพตรา้  

7.ค่าวีซ่าประเทศจอรแ์ดน (ไมเ่สียค่าวีซ่า ในกรณีเดินทางเป็นหมูค่ณะ) 

8.ค่าบริการน าทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรผู์ม้ีประสบการณ์ 

9.ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น ้าหนักไมเ่กิน 20 กิโลกรมั) 

10.ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท  

        (หมายเหต:ุ ค่าประกนัอุบตัิเหตสุ  าหรบัเด็กที่มีอายุนอ้ยกว่า 2 ปี และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษทั

ประกนัฯจะชดใชค้่า สินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสญัญาฯ) 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

ค่าจดัท าหนังสือเดินทาง 

ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ฯลฯ 

ค่าเช่าผา้เช็ดตวัและค่าเช่าตูล็้อคเกอร ์ท่ีโรงแรม เดดซี รีสอรท์ แอนด ์สปา 

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ 

ค่าข่ีลา, ขี่อฐู, รถมา้ลาก ฯลฯ  

ค่าทิปมา้ท่ีเมืองเพตรา้ ท่านละ ประมาณ 3 USD / เท่ียว / ท่าน  

ค่าทิปคนขบัรถท่ีทะเลทราย วาดิ รมั ท่านละ 1.5  USD / เท่ียว / ท่าน  

ค่าทิปมคุัเทศก ์และ พนักงานขบัรถในประเทศจอรแ์ดน โดยเฉล่ียไกดท์อ้งถ่ิน 3 และคนขบัรถ 2 ยูเอสดอลล่าล ์/ท่าน/วนั  

ค่าเขา้มุดลงไปในปิรามิด, ค่าเขา้ชมหอ้งมมัม่ีฟาโรห ์11 พระองค ์ท่ีพิพิธภณัฑฯ์ และรายการอ่ืนท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่จา่ย 15, 000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วนั)พรอ้มส่งส  าเนาหนงัสือเดินทาง 

งวดที่ 2 :ช าระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั  

หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั 

 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋

เครื่องบิน, ค่าวซี่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ืองยื่นเอกสารไปยงัสาย

การบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถ



 

 

 

แจง้ไดว้่าสามารถคืนเงินได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้ นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน 

โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเป็นส าคญั  

 

 

***หมายเหต*ุ** 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 

15 ท่าน  ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของ

หวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

3. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย 

การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

4. ราคาน้ีคิดตามราคาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรบัราคาบัตรโดยสารสูงขึ้ น ตามอตัราค่า

น ้ามนั หรือ ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าว 

5. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ 

ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบขอวีซ่าเขา้ประเทศอียปิต ์– จอรแ์ดน 

- หนงัสอืเดินทางไทยที่มีอายุในวนัเดินทางมากกว่า 6 เดือน และมีหนา้ว่างมากกว่า 4 หนา้  

 

 

ตวัอย่างเอกสารในการยื่นวีซ่า อียิปต ์แบบON ARRIVAL  ตอ้งส่ง

ใหก้บัทางบริษัทก่อนการเดินทาง 21 วนั 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

กรณีจองก่อนเดินทาง นอ้ยกว่า 10 วนั เอกสารที่ตอ้งใชป้ระกอบยืน่วีซ่า 

- หนังสือเดินทาง 

   ตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นับถึงวนัเดินทาง และตอ้งมีหนา้วา่งเหลือส าหรบัประทบัตราวีซ่า และ

ตราประทบั  เขา้ประทบัเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 4 หนา้เต็ม 

- รูปถ่าย 

   ตอ้งเป็นรูปถ่ายหนา้ตรงเป็นรูปสี ขนาด 2 น้ิว ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน จ านวน 2 ใบ และตอ้งเป็นรูปถ่ายท่ีมีพ้ืนหลงัสีขาว 

หรือสีฟ้า เท่าน้ัน ทางสถานฑตูไมร่บัพิจารณารูปถ่ายท่ีเป็นรูปสต๊ิกเกอร ์หรือรูปพิมพจ์ากคอมพิวเตอร ์รูปโพลาลอยด ์

และรูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั หรือรูปท่ีน ามาตดัต่อ 

- หลกัฐานการงาน 



 

 

 

  กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ตอ้งแสดง ส าเนา ใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทาง

แสดงความเป็นเจา้ของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุน้ส่วน  (ไมต่อ้งใชต้วัจริง) 

  ***** ส าคญัมาก จะตอ้งเซ็นช่ือรบัรองส าเนา และประทบัตราบริษัทเป็นส าคญั ***** 

กรณีเป็นพนักงาน ตอ้งมีหนังสือรบัรองการท างานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานท่ีสงักดั มีขอ้ความระบุต าแหน่ง 

เงินเดือน รายได ้  วนัเร่ิมท างาน และช่วงเวลาท่ีไดร้บัอนุมติัใหล้าหยุดงาน เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน และจะตอ้ง

ประทบัตราบริษัทรบัรองเป็นส าคญั   

กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ตอ้งมีหนังสือรบัรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่พรอ้มตราประทบั

ของ    

  ทางโรงเรียน (เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน) และส าเนาบตัรนักเรียน หรือบตัรนักศึกษา พรอ้มทั้งเซ็นช่ือรบัรองส าเนา 

- หลกัฐานการเงิน 

  ใบรบัรองสถานะทางการเงินในช่ือของผูเ้ดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาองักฤษ เท่าน้ัน 

หมายเหตุเก่ียวกบัการขอนุมติัวีซ่าประเทศอียิปตแ์ละขอ้ต่าง ๆ 

*** ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหค้รบตามท่ีระบุ พรอ้มส่ง

มอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไมน่้อยกวา่ 3 สปัดาหก์่อนการเดินทาง (ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไมส่มบรูณ ์ทาง

สถานฑตูฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใหมเ่อง หากตอ้งการยื่นวีซ่าอีก

ครั้ง) 

 *** ในการพิจารณาอนุมติัวีซ่า จะอยูใ่นดุลยพินิจของทางสถานฑตูฯ ซ่ึงในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพ่ิมเติม

จากท่ีไดร้ะบุไว ้หรืออาจจะมีการเรียกสมัภาษณใ์นบางครั้ง ซ่ึงอาจจะท าใหเ้กิดความไมส่ะดวกแก่ท่านได ้ 

*** อน่ึงระเบียบของสถานฑตูฯ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ตามแต่สถานการณ ์และคุณสมบติัของลกูคา้ในแต่ละราย 

หากท่านมีขอ้สงสยัใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดต้ลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงตอ้งกราบขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 

 

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ** 

 

 

 

 


