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เดินทางครั้งเดียว ได้เที่ยว 2 ประเทศ 

พร้อมประสบการณ์ใหม่ เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 



 

- ท่องเที่ยว อียิปต์ ย้อนรอยอดีตตามหาอารยธรรมโบราณยุคแรกๆ ของมนุษย์ ค้นหาดินแดนแห่งต านานอันลี้

ลับของ ฟาโรห์ ชม มหาปีรามิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากกว่า 5,000 ปี 

- ฉลองความยิ่งใหญ่ของ มรดกโลก มหานครเพตร้าและเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคใหม่ 

ไคโร  กีซ่า  เดดซ ี เพตร้า  อัมมาน  เจอราช 
วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ 

22:00 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว 

Q หน้าเคาน์เตอร์ Q 14- 20 สายการบินอียิปต์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อม

อ านวยความสะดวกด้านสัมภาระแก่ท่าน 
 

วันที่สองของการเดินทาง กรุงเทพฯ - ไคโร- ปิรามิด -สฟิงซ์ - โรงงานน้ าหอม –โรงงาน กระดาษปาปิรุส 

00.50 น. เหิรฟ้าสู่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ โดยเที่ยวบินที่ MS961 สายการบินอียิปต์แอร์ อิสระพักผ่อนตาม

อัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง) (มีบริการอาหารเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

05.50 น. เดินทางถึงสนามบินแห่งชาติกรุงไคโร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลังจากผ่านพิธี

ตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่โรงแรม  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางไป ชม สฟิงค์และ

หมู่มหาปีรามิดแห่งเมืองกีซ่า (GIZA PYRAMID) 

ประเทศอียิปต์ ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ที่มีชื่อเสียง หมู่มหาปีรามิดน้ีมี ทั้งหมด 3 องค์ และ

ถูกสร้างมานานกว่า 4 ,500 ปี เพื่อเป็นสุสานของ

ฟาโรห์ 3 องค์ คือ ฟาโรห์ คีออปส์ ฟาโรห์เคฟเรน 

และฟาโรห์ไมเครานุส (ถ้าท่านสนใจเยี่ยมชมปิรามิดแบบเจาะลึกลงไปอีกเป็นการส่วนตัว ก็สามารถซื้อ

ตั๋วเข้าชมได้ต่างหาก) ชม สฟิงค์ ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์

และล าตัวเป็นสิงโต น าท่านชมวิวทิวทัศน์รอบๆ โดยที่มีหมู่ปีรามิดแห่งเมือง กีซ่า เป็นฉากหลัง 

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

บ่าย แวะชม ศูนยก์ลางการท ากระดาษปาปีรุส ซึ่งเป็นกระดาษชนิด

แรกของโลกท าจากต้นกก (PAPYRUS) ใช้บันทึกข้อความ

สรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์ในสมัยอียิปต์โบราณ 
พร้อมกับแวะชม โรงงานผลิตหัวน้ าหอม PERFUME FACTORY 

ซึ่งกล่าวกันว่าการท าน้ าหอมแบบน้ีสืบทอดมาตั้งแต่สมัย พระ

นางคลีโอพัตรา และยังเป็นศูนย์กลาง แหล่งผลิดหัวน้ าหอมขนาดใหญ่ให้กับยี่ห้อแบรนด์เนมดัง ๆหลาย

ยี่ห้ออีกด้วย  

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

น าท่านเข้าที่พักค้างคืนที่โรงแรม HORIZON PYRAMID HOTEL หรือเทียบเท่า  



 

วันที่สามของการเดินทาง ไคโร – อเล็กซานเดรีย–หลุมฝังศพใต้ดิน–ชมเสาปอมเปย์-สวนมอนตาซ่าร์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
คณะเตรียมออกเดินทางจากโรงแรม   เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองอเล็กซาน

เดรีย น าเที่ยวชม เมืองอเล็กซานเดรีย (ALEXANDRIA) ซึ่งเป็น

เมืองส าคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เดิมทีเป็นหมู่บ้านประมง

เล็กๆ ที่ชื่อว่า ราคอนดาห์ เมื่อ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเมื่อ 

332 ปีก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300 กว่าปีก่อนพระเจ้าอเล็ก

ซานเดอร์มหาราชมาพบ จึงให้มีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อเป็น

เมืองหลวงของอียิปต์และตั้งชื่อให้คล้องจองกับชื่อของพระองค์ เมืองอเล็กซานเดรียน้ียังเป็นสถานที่ส าคัญใน

ต านานรักอันยิ่งใหญ่ของ ราชินีเลอโฉมชื่อก้องโลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหาร มาร์ค แอนโทนี ซึ่งเรา

รู้จักกันดี และปัจจุบันเมืองน้ีใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหน่ึง

ของโลก ชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย (Catacomb) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสาน

ของขาวโรมันในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ สุสานใต้ดินแห่งน้ีมีสามชั้น ชั้นที่ 1 มีไว้ส าหรับล าเลียงโลงและศพ ชั้น

ที่ 2 เป็นที่ฝังศพและชั้นที่ 3 ใช้เป็นที่รวมญาติเพื่อระลึกถึงผู้ตาย โดยมีการเลี้ยงสังสรรค์กันทั้งวัน ซึ่งเล่ากันว่า

ตอนที่นักโบราณคดีค้นพบที่น่ีเป็นครั้งแรก บนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารท้องถิ่น  

บ่าย  ชม เสาปอมเปย์ (POMPEII’S PILLAR) เป็นสิ่งส าคัญโบราณใน

สมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย์ 

เป็นชื่อเพื่อนสนิทของ ซีซ่า ซึ่งภายหลังทั้งสองได้กลายเป็นศัตรูกัน

และปอมเปย์ได้หลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ สถานที่

ที่เขาถูกฆ่าตายและเล่าขานกันว่า ซีซ่าได้เผาศีรษะของปอมเปย์ที่

เสาน้ี นอกจากน้ันสถานที่น้ีในอดีตยังเคยมี อาโครโปลิส ซึ่งมีชื่อว่า 

เซราเปียม สร้างข้ึนเพื่อถวาย เทพเซราปิส ในสมัยของ ปโตเลมี แต่ในที่สุดถูกท าลายโดยพวกคริสเตียน ปัจจุบัน

น้ีเหลือเพียงแค่เสาแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโด่ดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตัวภายนอก  จากน้ันชม ป้อมปราการซิทา

เดล(CITADEL) ซึ่งในอดีตน้ันเป็นที่ตั้งของประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหน่ึงในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ 

ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐานและได้มีรับการทะนุบ ารุงต่อเติมจากสุลต่านเกย์ตเบย์ โดยรวบรวมซากเดิม

บางส่วนเข้ามา พร้อมชมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่สวยงาม 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า บุฟเฟต์บนเรือล่องไปตามแม่น้ าไนล์ (DINNER ON 

NILE CRUISE) ชมบรรยากาศอันงดงามยาม ค่ าคืนสองฟากฝั่งแม่น้ า พร้อมชม 

และ ร่วมสนุกกับการแสดง ระบ าหน้าท้อง(Belly Dance) อันเล่ืองชื่อและการ

แสดงพื้นเมืองต่างๆประกอบดนตร ี

น าท่านเข้าที่สู่ที่พัก โรงแรม HORIZON PYRAMID HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สี่ของการเดินทาง               ไคโร -  พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ -  ตลาดข่านแอลคาลิล่ี - ดินเนอร์ครุ๊ซ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  



 

น าท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ อันเลื่องชื่อ เป็นสถานที่ที่

รวมศิลปะวัตถุโบราณมากมายที่สุด ชมโลงศพทองค าแท้พร้อมหน้ากาก

ทองค าของฟาโรห์ตุตันคาเมนอันดังก้องโลก และสมบัติส่วนตัวอีก

มากมายของพระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม พัด ของเล่นต่างๆ รถศึก

และเก้าอี้บรรลังก์ทองค า ซึ่งภาพบนพนักเก้าอี้ที่โรแมนติกมากเป็นภาพ

ของฟาโรห์ตุตันคาเมนประทับอยู่บนเก้าอี้และมีพระมเหสีของพระองค์

ก าลังทาน้ ามันหอมให้ ทั้งคู่ใส่รองเท้าแตะคนละข้างอันแสดงถึงความรักความเผื่อแผ่อันลึกซึ้ง นอกจากน้ีท่านยัง

จะได้ชม  สมบัติอันล้ าค่าอื่นๆ อีกจ านวนมากเช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ฝีมือประณีต สิ่งของทั้งหมดล้วน

มีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี ค่าเข้าชมมัมมี่ของ พระมหากษัตริย์ทั้ง 11 พระองค์ไม่รวมอยู่ในรายการ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

บ่าย  จากน้ันน าท่านไปช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองอันงดงามที่ ตลาดข่านเอลคาลีลี ตลาดส าคัญทางการค้าขายของ

พื้นเมืองและสินค้าที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงไคโรประเทศอียิปต์ ท่านสามารถเลือกซื้อของพื้นเมืองสวยๆ 

มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ าหอมที่ท าด้วยมือ สินค้าต่างๆ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบ

อาหรับ พรม และของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

น าท่านเข้าที่พักค้างคืนที่โรงแรม HORIZON PYRAMID HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

วันที่ห้าของการเดินทาง ไคโร –อัมมาน – มาดาบา – เม้าท์ เนโบ – เดดซี - เพตรา 

04.30 น. รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ และเตรียมตัวเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมฯ  

08.30 น. จากนั้นเดินทางสู่สนามบินเพื่อบินสู่ เมืองอัมมาน เมืองหลวงของประเทศจอร์แดน โดยเที่ยวบิน 

MS719 

11.00 น.  คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน  หลังผ่านพิธีตรวจ

คนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)   

น าท่านเดินทางสู่เมือง มาดาบาหรือ เมืองแห่งโมเสก ชม โบสถ์กรีก-ออโธด

อกซ์ แห่งเซนต์จอร์จถูกสร้างในราวปี ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์ ชมภาพ

แผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 

2.3 ล้านชิ้นแสดงถึงพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์

เรเนียน, เยรูซาเลม, แม่น้ าจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต์ ฯลฯ น า

ท่านเดินทางลงทางทิศใต้เพื่อชม เมาท์ เนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บน

เขาซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ผู้น าชาวยิวส์เดินทางจากประเทศอิยิปต์

มายังเยรูซาเล็ม ชม โบสถ์แห่งเมาท์เนโบ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวปี ค.ศ.300 -400 ในช่วงยุคไบ

แซนไทน์ เพื่อเป็นที่ระลึกถึงโมเสส  ภายในโบสถ์ประกอบไปด้วยภาพโมเสกสีบนพื้นโบสถ์อันล้ าค่ า 

แสดงถึงภาพชีวิตสัมพันธ์ระหว่างคน, สัตว์ และธรรมชาติ, รูปคน ฯลฯ และยังมีแท่นพิธี ม้าน่ัง ตาม

รูปแบบของศาสนาคริสต์ไว้ประกอบพิธีต่าง ๆ และอนุญาตให้ใช้ในปัจจุบัน, รูปภาพและรายละเอียด

ต่างๆ แสดงถึงการบูรณะโบสถ์, บ่อศีลจุ่ม ฯลฯ ในปี ค.ศ. 2000 โป๊ป จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวง

บุญที่น่ีและได้ประกาศให้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ชมอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส ออกแบบเป็น

ลักษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็นสัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู เชิญถ่ายรูป ณ 



 

จุดชมวิว โดยในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น้ าจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเบธเลเฮม 

และประเทศอิสราเอล ได้จากจุดน้ีอย่างชัดเจน / เดินทางสู่ทะเลเดดซี 

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน  ที่ภัตตาคาร ท้องถิ่น 

บ่าย  ทะเลเดดซี ทะเลที่ถูกบันทึกลงในหนังสือ กินเนสส์ ว่า เป็นจุดที่

ต่ าทีสุดในโลก มีความต่ ากว่าระดับน้ าทะเลถึง 400 เมตร และ 

มีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซนต์ของน้ าทะเล

ทั่วไป ท าให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเลยอาศัยอยู่ได้ในท้องทะเลแห่งน้ี 

เชิญท่านอิสระในการลงเล่นน้ าทะเลและพิสูจน์ ความจริงว่าท่าน

ลอยตัวได้จริงหรือไม่ (การลงเล่นน้ าในทะเลมีวิธีขั้นตอนการลง

เล่น และข้อควรระวังต่างๆ ควรฟังค าแนะน าจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่น) เดินทางสู่เมืองเพตร้า 

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ภายในโรงแรมที่พัก KINGWAY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่หกของการเดินทาง              นครเพตร้า – กรุงอัมมาน 

เช้า      รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม  

ชม เมืองเพตร้า ประเทศจอร์แดน  (ได้รับการ

ประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกปี ค.ศ. 

1985 และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ 

จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านทั่ว

โลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07) มหานครสีดอก

กุหลาบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส (WADI 

MUSA) มีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายพันปีการพังทลายของเมืองหลังจากเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้ง

จนสูญหายนับพันปีจวบจนในปี ค.ศ. 1812 นักส ารวจเส้นทางชาวสวิส นาย โจฮันน์ ลุดวิก เบิร์กฮาดท์ 

ได้ค้นพบนครศิลาแห่งน้ีและน าไปเขียนในหนังสือชื่อ “TRAVEL IN SYRIA” จนท าให้เริ่มเป็นที่รู้จักกัน

อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน น าท่านขี่ม้า (รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว แต่ไม่รวมค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก 

ฯลฯ สนในกรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์)ประมาณ 800 เมตรบนถนนทรายเพื่อตรงเข้าสู่หน้าเมือง พร้อม

ชมทัศนียภาพรอบข้างที่เป็นภูเขาทั้งสองฝั่ง น าท่านเดินเท้าเข้าสู่ถนนเข้าเมือง  SIQ เส้นทางมหัศจรรย์

กว่า 1.5 กิโลเมตรที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน้ าเมื่อหลายล้านปีก่อน เดิน

ชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชันทั้ง 2 ข้างคล้ายกับแคนยอนน้อย ๆ และ สิ่งก่อสร้าง พบกับ

ความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ (EL-KHAZNEH / TREASURY) สันนิษฐานว่าจะ

สร้างในราวศตวรรษที่-2 โดยผู้ปกครองเมืองในเวลาน้ัน เป็นวิหารที่แกะสลักโดยเจาะเข้าไปในภูเขาสี

ชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 เมตร และ มีความกว้าง 28 เมตร วิหารแห่งน้ีได้ถูกออกแบบโดยได้รับ

อิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้าด้วยกัน เช่น อิยิปต์, กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบด้วย 3 ห้อง 

คือ ห้องโถงใหญ่ตรงกลาง และ ห้องเล็กทางด้านซ้ายและขวาเดิมทีถูกเชื่อว่าเป็นที่เก็บขุมทรัพย์สมบัติ

ของฟาโรห์อิยิปต์ นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีได้ลงความเห็นตรงกันว่า น่าจะสร้างขึ้นเพื่อเป็น

การเฉลิมฉลองให้กับผู้ปกครองเมือง, ใช้เป็นสถานที่ท าพิธีกรรมทางศาสนา ชม โรงละครโรมัน 

(ROMAN THEATRE) ที่แกะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบที่น่ังเท่ากันและมีความสมดุลย์ได้อย่างน่าทึ่ง 

สันนิษฐานเดิมทีสร้างโดยชาวนาบาเทียน ต่อมาในสมัยที่โรมันเข้ามาปกครอง ได้ต่อเติมและสร้าง



 

เพิ่มเติม มีที่น่ัง 32 แถว จุผู้ชมได้ประมาณ 3,000 คน / อิสระในการเดินชมและถ่ายรูปภายในเมือง

เพตร้า 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท้องถิ่น 

บ่าย      เดินทางกลับสู่กรุงอัมมาน 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า  ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

เข้าที่พักโรงแรม G.T. GRAND PALACE ระดับ 4 หรือเทียบเท่า 
 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง กรุงอัมมาน – นครเจอราช – ซิตี้ทัวร์ - สนามบิน 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางขึ้นสู่ทางเหนือของประเทศจอร์แดน เพื่อชม นครเจอราช (JERASH) หรือ เมืองพัน

เสา”เป็นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่าเมืองน้ีน่าจะ

ถูกสร้างในราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมที

ในอดีตเมืองแห่งน้ีชื่อว่า ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งน้ีได้

ถูกแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ท าลาย และถูกฝังกลบโดย

ทรายหลังจากน้ันก็ได้สูญหายไปเป็นนับพันปีชม ซุ้ม

ประตูกษัตรย์เฮเดรียน และ สนามแข่งม้าฮิปโปโด

รม น าท่านเดินเข้าประตูทางทิศใต้ชม โอวัลพลาซ่า 

สถานที่ชุมนุม พบปะ สังสรรค์ของชาวเมือง วิหารเทพซีอุส โรงละครทางทิศใต้ (สร้างในราวปี ค.ศ. 

90-92 จุผู้ชมได้ถึง 3,000 คน มีจุดเสียงสะท้อนตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกับความอัศจรรย์

เพียงพูดเบา ๆก็จะมีเสียงสะท้อนก้องเข้ามาในหูของเรา ชม วิหารเทพีอาร์เทมิส เป็นเทพีประจ าเมือง

เจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างข้ึนพื่อใช้เป็นสถานที่ส าหรับท าพิธีบวงสรวง และบูชายัญต่อเทพี

องค์น้ี แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นในน าท่านเดินเข้าสู่ ถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด 

ถนนสายหลักที่ใช้เข้า-ออกเมืองแห่งน้ี บนถนนน้ันยังมีริ้วรอยทางของล้อรถม้า,ฝาท่อระบายน้ า,ซุ้มโคม

ไฟ,บ่อน้ าดื่มของม้า ชมน้ าพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สร้างในราวปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่

เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวเมืองแห่งน้ี มีที่พ่นน้ าเป็นรูปหัวสิงโตทั้งเจ็ด และตกแต่งด้วย

เทพต่างๆ ประจ าซุ้มด้านบนของน้ าพุ ฯลฯ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

น าท่านชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมานเมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนภูเขา 7 ลูก และมีประวัติศาสตร์ยาวนาน

มากกว่า 6,000 ปี ผ่านชมย่านเมืองเก่า เมืองใหม่ ย่านธุรกิจ ตลาดใจกลางเมือง ย่านคนรวย ฯลฯ  

ขึ้นชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (CITDAEL) ถูก

สร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบ้าน การเมืองต่าง ๆ

รอบเมือง เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวที่สวยที่สุด

ของเมืองแห่งน้ี โดยมีฉากหลังเป็นโรงละครโรมันที่มี

ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์แดน จุผู้ชมได้ถึง 

6,000 คน และ ตึกรามบ้านช่องที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง 

อันแปลกตายิ่งนัก ชมวิหารเฮอร์คิวลิส ที่สันนิษฐาน



 

ว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.161–180 ในสมัยโรมัน พระราชวังเก่าอุมเมยาด สร้างขึ้นใน

ประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผู้น าชาวมุสลิม ของราชวงศ์ ในสมัยมุสลิมได้เข้ามาปกครองประเทศจอร์แดน 

ซึ่งภายในประกอบห้องท างาน, ห้องรับแขก ฯลฯ ผ่านชม พระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดุลลาห์ที่

สอง (RAGHADAN PALACE), ที่ตั้งอยู่บนภูเขามี ท าเลที่สวยงามมากที่สุดในกรุงอัมมาน และมีทหารคอย

เฝ้าดูแลตรวจตราอย่างเข้มงวด ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมืองหรือห้างสรรพสินค้า และเพื่อไม่ให้เป็นการ

รบกวนเวลาอันมีค่าในการช้อปปิ้งของท่าน อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย 

16.00 น. เดินทางสู่สนามบินเพื่อบินกลับกรุงเทพฯ 

20.25  น.  ออกเดินทางบินกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MS702 แวะต่อเครื่องที่เมืองไคโร ประเทศอียิปต์   

20.45  น.   ถึงสนามบินไคโร น าท่านเปลี่ยนเครื่องบินเพื่อบินต่อเข้ากรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน MS960  (CAI- BKK  

22.45- 12.40+1) 

วันที่แปดของการเดินทาง              สนามบินสุวรรณภูมิ 

13.30 น.   เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ  

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

**ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเกี่ยวข้องกับวันเดินทาง

ที่ท่านได้ท าการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตั๋ว

ดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี** 

หมายเหตุ  

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความ

ปลอดภัยเป็นหลัก 

 กรณีเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย  

อัตราค่าบริการ 

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

เดือน สิงหาคม  10-17  ส.ค.12-19 ส.ค. /26 ส.ค.-02 ก.ย. 

เดือน กันยายน  09-16 ก.ย./23-30 ก.ย. 

กรณีเดินทาง 10 ท่าน และต้องการหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย จ่ายเพิ่ม ท่านละ 5,000 บาท 

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) 55,999 บาท 

ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 53,999 บาท 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 51,999 บาท 

พักเดียว เพ่ิม 6,000 บาท 



 

อัตรานี้รวม 

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการแห่งชาติ อียิปต์ แอร์ไลน์ ชั้นประหยัด  

2.ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง  

3.ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 5 คืน  

4.ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ 

5.ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ 

6.ค่าข่ีม้าที่เมืองเพตร้า  

7.ค่าวีซ่าประเทศจอร์แดน (ไม่เสียค่าวีซ่า ในกรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ) 

8.ค่าบริการน าทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์ 

9.ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม) 

10.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  

(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบัติเหตุส าหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี 

ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่า สินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) 

อัตรานี้ไม่รวม 

ค่าจัดท าหนังสือเดินทาง 

ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ 
ค่าเช่าผ้าเช็ดตัวและค่าเช่าตู้ล็อคเกอร์ ที่โรงแรม เดดซี รีสอร์ท แอนด์ สปา 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ 

ค่าข่ีลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ  

ค่าทิปม้าที่เมืองเพตร้า ท่านละ ประมาณ 3 USD / เที่ยว / ท่าน  

ค่าทิปคนขับรถที่ทะเลทราย วาดิ รัม ท่านละ 1.5  USD / เทีย่ว / ท่าน  

ค่าทิปมัคุเทศก์ และ พนักงานขับรถในประเทศจอร์แดน โดยเฉลี่ยไกด์ท้องถิ่น 3 และคนขับรถ 2 ยูเอสดอลล่าล์ /ท่าน/วัน  

ค่าเข้ามุดลงไปในปิรามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมม่ีฟาโรห์ 11 พระองค์ ที่พิพิธภัณฑ์ฯ และรายการอ่ืนที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

เงื่อนไขในการจองทัวร์ 

งวดที่ 1 : ส ารองที่นั่งจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน)พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

งวดที่ 2 :ช าระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน  

หากไม่ช าระค่าใช้จ่ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋ว

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจ าห้องพัก เป็นต้น)  

ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะท าเร่ืองย่ืนเอกสารไปยังสาย

การบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกคร้ัง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่สามารถ

แจ้งได้ว่าสามารถคืนเงินได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน 

โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็นส าคัญ  



 

***หมายเหตุ*** 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 

15 ท่าน  ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ

แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

หัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย 

การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ 

4. ราคาน้ีคิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่า

น้ ามัน หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาต๋ัว ตามสถานการณ์ดังกล่าว 

5. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ 

ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

 

เอกสารประกอบขอวีซา่เข้าประเทศอียิปต์ – จอร์แดน 

- หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุในวันเดินทางมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างมากกว่า 4 หนา้  

ตัวอย่างเอกสารในการยื่นวีซ่า อียิปต์ แบบON ARRIVAL   

ต้องส่งให้กับทางบริษัทก่อนการเดินทาง 21 วัน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรณีจองก่อนเดินทาง น้อยกว่า 10 วัน เอกสารที่ต้องใช้ประกอบย่ืนวีซ่า 

- หนังสือเดินทาง 

ต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง และต้องมีหน้าว่างเหลือส าหรับประทับตราวีซ่า และ

ตราประทับ  เข้าประทับเข้า-ออกอย่างน้อย 4 หน้าเต็ม 

- รูปถ่าย 

ต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรงเป็นรูปสี ขนาด 2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 ใบ และต้องเป็นรูปถ่ายที่มีพื้นหลังสีขาว 

หรือสีฟ้า เท่าน้ัน ทางสถานฑูตไม่รับพิจารณารูปถ่ายที่เป็นรูปสติ๊กเกอร์ หรือรูปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ รูปโพลาลอยด์ 

และรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง หรือรูปที่น ามาตัดต่อ 

- หลักฐานการงาน 

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ต้องแสดง ส าเนา ใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทาง

แสดงความเป็นเจ้าของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุ้นส่วน  (ไม่ต้องใช้ตัวจริง) 

***** ส าคัญมาก จะต้องเซ็นชื่อรับรองส าเนา และประทับตราบริษัทเป็นส าคัญ ***** 

กรณีเป็นพนักงาน ต้องมีหนังสือรับรองการท างานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานที่สังกัด มีข้อความระบุต าแหน่ง 

เงินเดือน รายได้ วันเริ่มท างานและช่วงเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาหยุดงาน เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ันและจะต้องประทับตรา

บริษัทรับรองเป็นส าคัญ   

กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่ พร้อมตราประทับ

ของ    

ทางโรงเรียน (เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) และส าเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองส าเนา 

- หลักฐานการเงิน 

ใบรับรองสถานะทางการเงินในชื่อของผู้เดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ เท่าน้ัน 

หมายเหตุเกี่ยวกับการขอนุมัติวีซ่าประเทศอียิปต์และข้อต่าง ๆ 

*** ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่ง

มอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทาง

สถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีก

ครั้ง) 
 *** ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซึ่งในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติม

จากที่ได้ระบุไว้ หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณ์ในบางครั้ง ซึ่งอาจจะท าให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้  

*** อน่ึงระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย 

หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่น้ี 

 

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไมน่้อยกว่า 6 เดือน นบัจากวันเดินทาง 

และมีหน้าที่เหลือไวป้ระทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ** 


