
 

 

รหัสทัวร PVC1901305 
ทัวรอียิปต Egypt to Jordan 8 วัน 5 คืน (MS) 
ไคโร   กีซา   เดดซี   เพตรา   อัมมาน   เจอราช 
ปรามิด   สฟงซ   อเล็กซานเดรีย   พิพิธภัณฑแหงชาติอียิปต 
 

               
 



 

 

เดินทางครั้งเดียว ไดเที่ยว 2 ประเทศ 
พรอมประสบการณใหม เที่ยวครบทุกไฮไลท 

  

- ทองเที่ยว อียิปต ยอนรอยอดีตตามหาอารยธรรมโบราณยุคแรกๆ ของมนุษย คนหา
ดินแดนแหงตํานานอนัลี้ลับของ ฟาโรห ชม มหาปรามิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกซึ่งมี

ประวัติศาสตรอันยาวนานมากกวา 5,000 ป 
- ฉลองความย่ิงใหญของ มรดกโลก มหานครเพตรา  และเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยแหง

โลกยุคใหม 
ไคโรกีซาเดดซีเพตราอัมมานเจอราช 

 
 
 
 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 

(พักหองละ 2-3 
ทาน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 
(พักกับผูใหญ 2 

ทาน) 

ราคาเด็กไม
เสริมเตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเดียว
เพ่ิม 

08-15 มิ.ย. 62 59,999 บาท 59,999 บาท 59,999 บาท 7,000 บาท 
13-20 ก.ค.62 62,999 บาท 62,999 บาท 62,999 บาท 7,000 บาท 
20-27 ก.ค.62 62.999 บาท 62,999 บาท 62,999 บาท 7,000 บาท 
10-17 ส.ค.62 59,999 บาท 59,999 บาท 59,999 บาท 7,000 บาท 
24-31 ส.ค.62 59,999 บาท 59,999 บาท 59,999 บาท 7,000 บาท  

7-14 ก.ย.62 
21-28 ก.ย.62 59,999 บาท 59,999 บาท 59,999 บาท 7,000 บาท 

   19-26 ต.ค.62 62,999 บาท 61,999 บาท 60,999 บาท 7,500 บาท 
02-09 พ.ย.62 62,999 บาท 61,999 บาท 60,999 บาท 7,500 บาท 
03-10 ธ.ค.62 62,999 บาท 61,999 บาท 60,999 บาท 7,500 บาท 
24-31 ธ.ค.62 63.999 บาท 62,999 บาท 61,999 บาท 9,000 บาท 

28ธ.ค.-04 ม.ค.63 63,999 บาท 62,999 บาท 61,999 บาท 9,000 บาท 
31 ธ.ค.-07 ม.ค.63 63,999 บาท 62,999 บาท 61,999 บาท 9,000 บาท  



 

 

วันแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ 
20:30 น. คณะผูเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศ ช้ัน 4 แถว Q หนาเคานเตอร Q 14- 20 สายการบินอียิปต ซึ่งมี
เจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยใหการตอนรับพรอม 

23.59 น. เหิรฟ�าสูกรุงไคโร ประเทศอียิปต โดยเที่ยวบินที่ MS961 สายการบินอียิปตแอร 
อิสระพักผอนตามอัธยาศัย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง) (มีบริการอาหาร
เครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

อํานวยความสะดวกดานสัมภาระแกทาน 
วนัที่สอง         กรุงเทพฯ - ไคโร- ปรามิด -สฟงซ - โรงงานนํ้าหอม – 

   โรงงาน กระดาษปาปรุส 
04.10 น. เดินทางถึงสนามบินแหงชาติกรุงไคโร (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) 

หลังจากผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและรับกระเป�าสัมภาระเรียบรอยแลว นําทาน
เดินทางสูโรงแรม  

เชา  บริการอาหารเชา ณ โรงแรม 
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางไปชม สฟงคและหมูมหาปรามิดแหงเมืองกีซา 
(GIZA PYRAMID) ประเทศอียิปต ซ่ึงเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกทีนํ่า
คณะเดินทางสู เมืองกีซา เพ่ือเขาชม “มหาปรามิด”  หน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของ
โลก ) เปนชื่อเรียกของสถานที่ฝงพระศพของเมืองเลโทโพลิสโบราณ(ปจจุบันคือ 
ไคโร) ครอบคลุมพื้นท่ี 2,000 ตร.ม. บนที่ราบสูงทางทิศตะวันออกเฉียงใต เปน
ที่ต้ังของมหาปรามิด 3 องค ซึ่งองคฟาโรหแหงอียิปตโบราณสรางขึ้นเพ่ือฝงพระ



 

 

ศพของพระองคเอง นับเปนสิ่งกอสรางที่ยิ่งใหญและเกาแกที่สุดของโลก ใชเวลา
กอสรางทั้งสิ้น 30 ป สรางจากแทงหินขนาดใหญมาก แตละกอนหนักกวา 2 ตัน 
หินแตละกอนวางชิดตดิกันแบบแนบสนิทมาก แมแตกระดาษก็สอดไมผาน ซึ่ง
ประกอบดวย 

 
1) ปรามิดคีออพส (Cheops) หรือปรามิดคูฟู สรางในพื้นที ่53 ตร.ม. สูง 146 
เมตร สรางดวยหินแกรนิต 2.3 ลานแทง นาหนักกวากวา 60 ตันภายในมีหองโถง
หลายหอง หองโถงใหญ หองโถงพระราชา หองโถงพระราชินี เปนปรามิดที่ใหญ
ที่สุดในโลก กลาวกันวาอาจนาวิหารเซ็นตปเตอรที่กรุงโรมรวมกับวิหารเซ็นตปอลที่
ลอนดอน และดูโอโมวิหารแหงเมืองฟลอเรนซ รวมไวในปรามิดแหงน้ีไดอยาง
สบาย  
2) ปรามิดเคเฟรน (Chefren) สรางโดยฟาโรหคาแฟ ในป 2465 กอน ค.ศ. สูง 
136 เมตร ตากวาปรามิด 10 เมตร สรางบนเนินดินขนาดใหญ จึงทาใหดูสงา
กวาปรามิด 2 องค กินเน้ือท่ีประมาณ 1.6 ลานลูกบาศกเมตร มีหองโถงกวาง 2 
หอง แตภายในถูกบุกรกุ ทาลายเสียหายมาก  
3) ปรามิดมิเซรินุส (Mycerinus) สรางโดยฟาโรหเมนเคอเร ป 2420 กอน 
ค.ศ. มีขนาดเล็กที่สุด สูง 66.45 เมตร ปจจุบันสูงเพียง 62.18 เมตร กวาง 108 
เมตร     
ชม “สฟงซ” ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีสวนหัวเปนพระพักตรของฟาโรห
และลําตัวเปนสิงโต ทานอาจจะข่ีอูฐกลางทะเลทรายชมทิวทัศนรอบๆโดยมีหมูปรา



 

 

มิดเปนฉากหลัง อิสระเดินเท่ียวตามอัธยาศัย (หรือเขาไปชมภายในตัวประมิดซึ่ง
เช่ือวาเปนที่ฝงพระศพขององคฟาโรหผูสรางประมิดนั้น ภายในสรางเปนหอง
โถงใหญ มีทางเดินซึ่งเราสามารถเดินลงไปดูได คาเขาชมไมไดรวมอยูใน
คาบริการทัวร และตองไปเขาคิวซื้อบัตรเอง เน่ืองจากในแตละวนัจะมีผูเขาชม
ไดไมเกินวันละ 300 คนเทานั้น) 

 
เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
บาย แวะชม ศูนยกลางการทํา “กระดาษปาปรุส”  ซึ่งเปนกระดาษชนิดแรกของโลก

ทําจากตนกก (PAPYRUS) ใชบันทึกขอความสรรเสริญเทพเจาและเหตุการณใน
สมัยอียิปตโบราณ 
พรอมกับแวะชม โรงงานผลิตหัวนํ้าหอม PERFUME FACTORY ซึ่งกลาวกัน
วาการทําน้ําหอมแบบน้ีสืบทอดมาตั้งแตสมัย พระนางคลีโอพัตรา และยังเปน
ศูนยกลาง แหลงผลิดหัวน้ําหอมขนาดใหญใหกับยี่หอแบรนดเนมดัง ๆหลายยี่หอ
อีกดวย  

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
นําทานเขาสูที่พัก  PYRAMID PARK HOTEL หรือเทียบเทา  
 
 
 

วนัที่สาม         ไคโร – อเล็กซานเดรีย–หลุมฝงศพใตดิน–ชมเสาปอมเปย – 
   สวนมอนตาซาร 



 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
คณะเตรียมออกเดินทางจากโรงแรม   เพ่ือมุงหนาสูเมืองอเล็กซานเดรีย นําเที่ยว
ชม เมืองอเล็กซานเดรีย (ALEXANDRIA) ซึ่งเปนเมืองสําคัญในสมัยโรมัน
ปกครองอียิปต เดิมทีเปนหมูบานประมงเล็กๆ ท่ีชื่อวา ราคอนดาห เม่ือ 1,200 ป
กอนคริสตกาล จนเมื่อ 332 ปกอนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300 กวาปกอน
พระเจาอเล็กซานเดอรมหาราชมาพบ จึงใหมีการปรับปรุงขยายเมืองเพ่ือเปนเมือง
หลวงของอียิปตและต้ังชื่อใหคลองจองกับชื่อของพระองค เมืองอเล็กซานเดรียน้ียัง
เปนสถานที่สําคัญในตํานานรักอันยิ่งใหญของ ราชินีเลอโฉมชื่อกองโลก พระนาง
คลีโอพัตรา และนายทหาร มารค แอนโทนี ซึ่งเรารูจักกันดี และปจจุบันเมืองน้ี
ใหญเปนอันดับสองของประเทศ เปนเมืองพักผอนตากอากาศที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึง
ของโลก ชม  

 
 
หลุมฝงศพใตดินแหงอเล็กซานเดรีย ( Catacomb ) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยแหง
โลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกวา 50,000 ศพ สุสานใตดินแหงน้ีมี
สามช้ัน ช้ันที่ 1 มีไวสําหรับลําเลียงโลงและศพ ช้ันที่ 2 เปนที่ฝงศพ และชั้นที่ 3 ใช
เปนที่รวมญาติเพื่อระลึกถึงผูตาย โดยมีการเลี้ยงสังสรรคกันทั้งวัน ซึ่งเลากันวา
ตอนท่ีนักโบราณคดีคนพบที่น่ีเปนครั้งแรก บนโตะยังมีขวดไวนและจานวางอยู  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น  



 

 

บาย  นําทานชม เสาปอมเปย (POMPEII’S PILLAR) เปนสิ่งสําคัญโบราณในสมัย
โรมันปกครองอียิปต เปนเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย เปนชื่อเพื่อนสนิทของ 
ซีซา ซึ่ งภายหลังทั้ งสองได
กลายเปนศัตรูกันและปอมเปย
ไดหลบหนีมายังเมืองอเล็ก
ซานเดรียในอียิปต สถานที่ที่
เขาถูกฆาตายและเลาขานกัน
วา ซีซาไดเผาศีรษะของปอม
เปยที่เสาน้ี นอกจากน้ันสถาน
ที่น้ีในอดีตยังเคยมี อาโครโป
ลิ ส  ซึ่ งมี ชื่ อ ว า  เซราเป ยม 
สรางขึ้นเพื่อถวาย เทพเซราปส ในสมัยของ ปโตเลมี แตในที่สุดถูกทําลายโดย
พวกคริสเตียน ปจจุบันน้ีเหลือเพียงแคเสาแบบกรีก ต้ังอยูอยางโดดเดน และสฟงซ
อีกสองตัวภายนอก 

  จากน้ันชม ป�อมปราการซิทาเดล(CITADEL) ซึ่งในอดีต น้ันเปนที่ตั้ งของ
ประภาคารฟาโรส ถือวาเปนหน่ึงในสิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ ปจจุบันเหลือ
เพียงสวนที่เปนฐานและไดมีรับการทะนุบํารุงตอเติมจากสุลตานเกยตเบย โดย
รวบรวมซากเดิมบางสวนเขามา พรอมชมทะเลเมดิเตอรเรเนียนที่สวยงาม 

 

 



 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า บุฟเฟตบนเรือลองไปตามแมนํ้าไนล (DINNER ON 

NILE CRUISE)    ชมบรรยากาศอันงดงามยาม คํ่าคืนสองฟากฝم�งแมน้ํา พรอม
ชม และ รวมสนุกกับการแสดง ระบําหนาทอง(Belly Dance) อันเล่ืองชื่อและ
การแสดงพื้นเมืองตางๆประกอบดนตร ี
นําทานเขาสูท่ีพัก PYRAMID PARK HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วนัที่สี่          ไคโร -  พิพิธภัณฑแหงชาติอยิีปต -  ตลาดขานแอลคาลิลี่  
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานชม พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต อันเลื่องชื่อ เปนสถานที่ที่รวม
ศิลปะวัตถุโบราณมากมายที่สุด ชมโลงศพทองคําแทพรอมหนากากทองคําของ
ฟาโรหตุตันคาเมนอันดังกองโลก และสมบัติสวนตัวอีกมากมายของ   พระองค 
อาทิเชน เตียงบรรทม พัด ของเลนตาง ๆ รถศึกและเกาอ้ีบรรลังกทองคํา ซึ่งภาพ
บนพนักเกาอ้ีที่โรแมนติกมากเปนภาพของฟาโรหตุตันคาเมนประทับอยูบนเกาอ้ี
และมีพระมเหสีของพระองคกําลังทาน้ํามันหอมให ทั้งคูใสรองเทาแตะคนละขาง
อันแสดงถึงความรักความเผ่ือแผอันลึกซึ้ง นอกจากน้ีทานยังจะไดชม  สมบัติอันลํ้า
คาอ่ืนๆ อีกจํานวนมากเชน แหวน สรอยขอมือ สรอยคอ ฝมือประณีต สิ่งของ
ทั้งหมดลวนมีอายุเกาแกกวา 3,000 ป คาเขาชมมัมม่ีของ พระมหากษัตริยทั้ง 11 
พระองคไมรวมอยูในรายการ 

 



 

 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
บาย  จากนั้นนําทานไปชอปปم�งสิ้นคาพ้ืนเมืองอันงดงามที่ “ตลาดขานเอลคาลีลี” ตลาด

สําคัญทางการคาขายของพื้นเมืองและ สินคาที่ระลึกที่ใหญที่ สุดในกรุงไคโร
ประเทศอียิปต ทานสามารถเลือกซื้อของพื้นเมืองสวยๆ มากมาย ไมวาจะเปนขวด
น้ําหอมท่ีทําดวยมือ สินคาตางๆ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบ
อาหรับ พรม และของท่ีระลึกพื้นเมืองตางๆ  

 
คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารทองถิ่น 

นําทานเขาสูที่พัก PYRAMID PARK HOTEL หรือเทียบเทา  
วนัที่หา      ไคโร –อัมมาน – มาดาบา – เมาท เนโบ – เดดซี - เพตรา 
04.00 น. รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม และเตรียมตัวเช็คเอาทออกจากโรงแรม  
06.45 น. จากน้ันเดินทางสูสนามบินเพ่ือบินสู เมืองอัมมาน เมืองหลวงของประเทศจอรแดน 

โดยเท่ียวบิน MS719 
09.05 น.  คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุงอัมมาน ประเทศ

จอรแดน  หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว (เวลา
ทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ชั่วโมง)   



 

 

นําทานเดินทางสูเมือง มาดาบาหรือ เมืองแหงโมเสก ชม โบสถกรีก-ออโธดอกซ 
แหงเซนตจอรจถูกสรางในราวป ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน ชมภาพแผนที่ดิน
แดนศักดิสิทธิ์แหงเยรูซาเลม ตกแตงโดยโมเสกสีตางๆ ประมาณ 2.3 ลานช้ิน
แสดงถึงพื้นท่ีดินแดนศกัดิ์สิทธิ์ตางๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอรเรเนียน, เยรูซาเลม
, แมน้ําจอรแดน, ทะเลเดดซ,ี เขาไซนาย, อียิปต ฯลฯ นําทานเดินทางลงทางทิศใต
เพ่ือชม เมาท เนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ท่ีตั้งอยูบนเขาซึ่งเช่ือกันวานาจะเปนบริเวณที่
เสียชีวิตและฝงศพของโมเสส ผูนําชาวยิวสเดินทางจากประเทศอิยิปตมายัง
เยรูซาเล็ม 

 
 ชม โบสถแหงเมาทเนโบ สันนิษฐานวาสรางขึ้นในราวป ค.ศ.300 -400 ในชวง
ยุคไบแซนไทน เพื่อเปนที่ระลึกถึงโมเสส  ภายในโบสถประกอบไปดวยภาพโมเสก
สีบนพื้นโบสถอันลํ้าคํ่า แสดงถึงภาพชีวิตสัมพันธระหวางคน, สัตว และธรรมชาติ, 
รูปคน ฯลฯ และยังมีแทนพิธี มาน่ัง ตามรูปแบบของศาสนาคริสตไวประกอบพิธี
ตาง ๆ และอนุญาตใหใชในปจจุบนั, รูปภาพและรายละเอียดตางๆ แสดงถึงการ
บูรณะโบสถ, บอศีลจุม ฯลฯ ในป ค.ศ. 2000 โป�ป จอหน ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวง
บุญที่น่ีและไดประกาศใหเปนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ชมอนุสรณไมเทาศักดิ์สิทธแหง
โมเสส ออกแบบเปนลักษณะเปนไมเทาในรูปแบบไมกางเขน โดยอุทิศเปน
สัญลักษณของโมเสส และพระเยซู   เชิญถายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวันที่ทองฟ�า



 

 

แจมใส ทานสามารถมองเห็น แมน้ําจอรแดน, ทะเลเดดซี, เมืองเบธเลเฮม และ
ประเทศอิสราเอล ไดจากจุดน้ีอยางชัดเจน / เดินทางสูทะเลเดดซี 

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร ทองถิ่น 
บาย  นําทานชม ทะเลเดดซี ทะเลที่ถูกบันทึกลงในหนังสือ กินเนสส วา เปนจุดที่ต่ําทีสุด

ในโลก มีความต่ํากวาระดับน้ําทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลก
มากกวา 20 เปอรเซนตของน้ําทะเลทั่วไป ทําใหไมมีส่ิงมีชีวิตใดเลยอาศัยอยูไดใน
ทองทะเลแหงน้ี เชิญทานอิสระในการลงเลนน้ําทะเลและ พิสูจน ความจริงวาทาน
ลอยตัวไดจริงหรือไม(การลงเลนน้ําในทะเลมีวิธีขั้นตอนการลงเลน และขอควร
ระวังตางๆ ควรฟงคําแนะนําจากมัคคุเทศกทองถิ่น) เดินทางสูเมืองเพตรา 

 
คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ภายในโรงแรมท่ีพัก KINGWAY HOTEL หรือระดับ
เทียบเทา 
วนัที่หก  นครเพตรา – กรุงอัมมาน 
เชา      รับประทานอาหาร ณ หองอาหารเชาของโรงแรม  

ชม เมืองเพตรา ประเทศจอรแดน (ไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกจาก
องคการยูเนสโกป ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของแหงโลกใหม จาก
การตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับลานทั่วโลกในวันมหัศจรรย 07/ 07/ 07) 



 

 

มหานครสีดอกกุหลาบที่ซอนตัวอยูในหุบเขาแหงโมเสส (WADI MUSA) มี
ประวัติศาสตรอันยาวนานหลายพันปการพังทลายของเมืองหลังจากเกิด
แผนดินไหวหลายครั้งจนสูญหายนับพันปจวบจนในป ค.ศ. 1812 นักสํารวจ
เสนทางชาวสวิส นาย โจฮันน ลุดวิก เบิรกฮาดท  ไดคนพบนครศิลาแหงน้ี และ
นําไปเขียนในหนังสือชื่อ “TRAVEL IN SYRIA” จนทําใหเริ่มเปนที่รูจักกันอยาง
แพรหลายจนถึงปจจุบัน  นําทานขี่มา (รวมอยูในคาบริการแลว แตไมรวมคาขี่ลา, 
ขี่อูฐ, รถมาลาก ฯลฯ สนในกรุณาติดตอที่หัวหนาทัวร)ประมาณ 800 เมตรบน
ถนนทรายเพื่อตรงเขาสูหนาเมือง พรอมชมทัศนียภาพรอบขางที่เปนภูเขาทั้งสอง
ฝم�ง นําทานเดินเทาเขาสูถนนเขาเมือง  SIQ เสนทางมหัศจรรยกวา 1.5 กิโลเมตรที่
เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน้ําเมื่อหลายลานปกอน 
เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชันทั้ง 2 ขางคลายกับแคนยอนนอย ๆ 
และ สิ่งกอสราง พบกับความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท ( 
EL-KHAZNEH / TREASURY)  

สันนิษฐานวาจะสรางในราวศตวรรษที่1-2 โดยผูปกครองเมืองในเวลาน้ัน เปน
วิหารที่แกะสลักโดยเจาะเขาไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 เมตร และ มี
ความกวาง 28 เมตร วิหารแหงน้ีไดถูกออกแบบโดยไดรับอิทธิพลศิลปะของหลาย



 

 

ชาติเขาดวยกัน เชน อิยิปต, กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบดวย 3 หอง 
คือ หองโถงใหญตรงกลาง และ หองเล็กทางดานซายและขวาเดิมทีถูกเช่ือวาเปนที่
เก็บขุมทรัพยสมบัติของฟาโรหอิยิปต  นักประวัติศาสตรและนักโบราณคดีไดลง
ความเห็นตรงกันวา นาจะสรางขึ้นเพื่อเปนการเฉลิมฉลองใหกับผูปกครองเมือง, 
ใช เป นสถานที่ ทํ าพิ ธี ก รรมทางศาสนา ชม  โรงละครโรมัน  (ROMAN 
THEATRE) ที่แกะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบที่น่ังเทากันและมีความสมดุลยได
อยางนาทึ่ง สันนิษฐานเดิมทีสรางโดยชาวนาบาเทียน ตอมาในสมัยที่โรมันเขามา
ปกครอง ไดตอเติมและสรางเพิ่มเติม มีที่น่ัง 32 แถว จุผูชมไดประมาณ 3,000 
คน / อิสระในการเดินชมและถายรูปภายในเมืองเพตรา 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ทองถิ่น 
บาย      เดินทางกลับสูกรุงอัมมาน 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า  ณ ภัตตาคารทองถิ่น 

นําทานเขาสูที่พัก G.T. GRAND PALACE หรือเทียบเทา 
วนัที่เจ็ด กรุงอัมมาน – นครเจอราช – ซิตี้ทัวร - สนามบิน 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางขึ้นสูทางเหนือของประเทศจอรแดน เพื่อชม นครเจอราช 
(JERASH) หรือ “เมืองพันเสา”เปนอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอัน
ยิ่งใหญของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานวาเมืองนี้นาจะถูกสรางในราว 200 – 100 
ปกอนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแหงน้ีชื่อวา ในป ค.ศ. 749 นครแหงน้ีไดถูก
แผนดินไหวครั้งใหญทําลาย และถูกฝงกลบโดยทรายหลังจากน้ันก็ไดสูญหายไป
เปนนับพันปชมซุมประตูกษัตรยเฮเดรียน และ สนามแขงมาฮิปโปโดรม นําทาน
เดินเขาประตูทางทิศใตชม โอวัลพลาซา สถานที่ชุมนุม พบปะ สังสรรคของ
ชาวเมือง วิหารเทพซีอุส โรงละครทางทิศใต (สรางในราวป ค.ศ. 90-92 จุผูชม
ไดถึง 3,000 คน มีจุดเสียงสะทอนตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกับความ
อัศจรรยเพียงพูดเบา ๆก็จะมีเสียงสะทอนกองเขามาในหูของเรา ชม วิหารเทพี
อารเทมิส เปนเทพีประจําเมืองเจอราช สรางในราวป ค.ศ. 150 สรางขึ้นพื่อใช
เปนสถานที่สําหรับทําพิธีบวงสรวง และบูชายัญตอเทพีองคน้ี แบงเปน 3 ชั้น คือ 
ชั้นนอก ชั้นกลาง ช้ันในนําทานเดินเขาสู ถนนคารโด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนน
สายหลักที่ใชเขา-ออกเมืองแหงน้ี บนถนนน้ันยังมีริ้วรอยทางของลอรถมา,ฝาทอ
ระบายน้ํา,ซุมโคมไฟ,บอน้ําดื่มของมา ชมนํ้าพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) 
สรางในราวป ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแดเทพธิดาแหงขุนเขา ซึ่งเปนที่ นับถือของ



 

 

ชาวเมืองแหงน้ี มีที่พนน้ําเปนรูปหัวสิงโตทั้งเจ็ด และตกแตงดวยเทพตางๆ ประจํา
ซุมดานบนของน้ําพุ ฯลฯ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
นําทานชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมานเมืองหลวงที่ตั้งอยูบนภูเขา 7 ลูก และมี
ประวัติศาสตรยาวนานมากกวา 6,000 ป ผานชมยานเมืองเกา เมืองใหม ยาน
ธุรกิจ ตลาดใจกลางเมือง ยานคนรวย ฯลฯ  
ขึ้นชม ป�อมปราการแหงกรุงอัมมาน (CITDAEL) ถูกสรางขึ้นเพื่อเปนจุดสังเกต
เหตุบาน การเมืองตาง ๆรอบเมือง เชิญอิสระถายรูปตรงจุดชมวิวที่สวยที่สุดของ
เมืองแหงน้ี โดยมีฉากหลังเปนโรงละครโรมันที่มีขนาดใหญที่สุดในประเทศ
จอรแดน จุผูชมไดถึง 6,000 คน และ ตึกรามบานชองที่ตั้งอยูบนภูเขาสูง อัน
แปลกตายิ่งนัก ชมวิหารเฮอรคิวลิส ที่สันนิษฐานวานาจะถูกสรางขึ้นระหวางป 
ค.ศ. 161–180 ในสมัยโรมัน พระราชวังเกาอุมเมยาด สรางขึ้นในประมาณป ค.ศ. 
720 โดยผูนําชาวมุสลิม ของราชวงศ ในสมัยมุสลิมไดเขามาปกครองประเทศ
จอรแดน ซึ่งภายในประกอบหองทํางาน, หองรับแขก ฯลฯ  ผานชม พระราชวัง
ของพระมหากษัตริยอับดุลลาหท่ีสอง (RAGHADAN PALACE), ที่ต้ังอยูบนภูเขา
มี ทําเลที่สวยงามมากที่สุดในกรุงอัมมาน และมีทหารคอยเฝ�าดูแลตรวจตราอยาง



 

 

เขมงวด ชอปปم�งตลาดพื้นเมืองหรือหางสรรพสินคา และเพื่อไมใหเปนการรบกวน
เวลาอันมีคาในการชอปปم�งของทาน อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย ไดเวลาสมควร 
เดินทางสูสนามบินเพ่ือบินกลับกรุงเทพฯ 

 
20.15  น.  ออกเดินทางบินกลับกรุงไคโร โดยเท่ียวบินที ่MS702    แวะตอเครื่องที่เมือง

ไคโร ประเทศอียิปต   
20.45  น.   ถึงสนามบนิไคโร นําทานเปลี่ยนเครื่องบินเพ่ือบินตอเขากรุงเทพฯ  
22.35  น.  ออกเดินทางบินกลับกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที ่MS960    แวะตอเครื่องที่เมือง

ไคโร ประเทศอียิปต   
(CAI- BKK  22.45- 12.35+1) 

วนัที่แปด        สนามบินสุวรรณภูมิ 
12.40 น.   เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดวยความสวัสดิภาพและความประทับใจ  
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**ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับ
วันเดินทางที่ทานไดทาํการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอน

การชําระเงินคาตั๋วดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
รับผิดชอบทุกกรณี** 

 
หมายเหตุ    
กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะ
ยึดถือความปลอดภัยเปนหลัก 
 ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะ
มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของพาหนะที่ใชในการนําเที่ยว ตลอดรายการทัวร โดยไมตองแจง
ใหทราบลวงหนา 
ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน หรือตํ่ากวามาตรฐานของการยืนยันการ
เดินทาง ทางผูจัดรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บคาทัวรเพ่ิมเตมิ 
ทานละ 4,000 บาท 
 
อัตรานี้รวม 
1.คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการแหงชาติ อียิปต แอรไลน ชั้นประหยัด  
2.คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง  
3.คาท่ีพักหองละ 2 ทาน ในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรือระดบัเดียวกัน รวมท้ังสิ้น 5 คืน  
4.คาอาหารทุกมื้อท่ีระบุตามรายการ 
5.คาบัตรเขาชมสถานที่และการแสดงทุกแหงที่ระบุตามรายการ 
6.คาขี่มาท่ีเมืองเพตรา  
7.คาวีซาประเทศจอรแดน (ไมเสียคาวีซา ในกรณีเดินทางเปนหมูคณะ) 
8.คาบริการนําทัวรโดยมัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรผูมีประสบการณ 
9.คายกขนกระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบ (น้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม) 
10.คาประกันอุบัติเหตใุนการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาล 
500,000 บาท  
        (หมายเหต:ุ คาประกันอุบตัิเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุนอยกวา 2 ป และ ผูใหญอายุ
มากกวา 70 ป ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคา สินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) 
 



 

 

อัตรานี้ไมรวม 
คาจัดทําหนังสือเดินทาง 
ภาษีตาง ๆ เชน ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% ฯลฯ 
คาเชาผาเช็ดตัวและคาเชาตูล็อคเกอร ที่โรงแรม เดดซี รีสอรท แอนด สปา 
คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ ที่ไมไดระบุไว
ในรายการ 
คาอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ 
คาขี่ลา, ขี่อูฐ, รถมาลาก ฯลฯ  
คาทิปมาที่เมืองเพตรา ทานละ ประมาณ 3 USD / เท่ียว / ทาน  
 
คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น 
อียิปต ทานละ 4 USD / ทาน / วัน   (คิดเปน 4 วัน เทากับ 16 USD) 
จอรแดน ทานละ 4 USD /ทาน/วัน   (คิดเปน 3 วัน เทากับ 12 usd)     
 
พนักงานขับรถ อียิปต 
ทานละ 4 USD /ทาน/วัน   (คิดเปน 3 วัน เทากับ 12 USD)  
จอรแดน ทานละ 3 USD/ทาน/วัน (คิดเปน 3 วัน เทากับ 9 USD)  
 
คาทิปคาทิปหัวหนาทัวร ประมาณทานละ 4 USD / ทาน / วัน เทียบเทากับไกดทองถิ่น 
คาเขามุดลงไปในปรามิด, คาเขาชมหองมัมมี่ฟาโรห 11 พระองค ที่พิพิธภัณฑฯ และรายการอ่ืนที่
ไมไดระบุไวในรายการ 
 
เงื่อนไขในการจองทัวร 
งวดที่ 1 : สํารองที่นั่งจาย 15, 000 บาท/ทาน (หลังการจองภายใน 3 วัน)พรอมสงสําเนา
หนังสือเดินทาง 
งวดที่ 2 :ชําระยอดสวนที่เหลือ กอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน  
หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต 
 
 
 
 
 



 

 

กรณียกเลิก 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันน้ัน ที่ไมสามารถ คืน
เงินได (ตัวอยางเชน คาต๋ัวเครื่องบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัท
จะทําเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพื่อใหพิจารณาอีก
ครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินได
ทั้งหมดหรือบางสวน หรือไมไดเลย เพราะขึ้นอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน 
โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเปนสําคัญ  
 

***หมายเหตุ*** 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถ

ทํากรุปไดอยางนอย 15 ทาน  ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือ
จัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุ
จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือ
ไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ 
เชน การนดัหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  

3. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ 
และอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง 
หรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ อุบัติเหตุ
ตาง ๆ 

4. ราคาน้ีคิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสาร
สูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามัน หรือ คาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาต๋ัว 
ตามสถานการณดังกลาว 

5. เน่ืองจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการ
ใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 

 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบขอวีซาเขาประเทศอียิปต – จอรแดน  กรณีจองนอยกวา 21 วัน  
-คาวีซา เดี่ยว สําหรับย่ืนที่กรุงเทพฯ ทานละ 2,500 บาท 
- หนังสือเดินทาง 
   ตองมีอายุเหลือการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง และตองมีหนาวางเหลือ
สําหรับประทับตราวีซา และตราประทับ  เขาประทับเขา-ออกอยางนอย 4 หนาเต็ม 
- รูปถาย 
   ตองเปน  ขนาด 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน จํานวน 2 ใบ และตองเปนรูปถายที่มีพื้นหลังสี
ขาว เทาน้ัน ทางสถานฑูตไมรับพิจารณารูปถายท่ีเปนรูปสต๊ิกเกอร หรือรูปพิมพจาก
คอมพิวเตอร รูปโพลาลอยด และรูปถายที่มีวิวดานหลัง หรือรูปที่นํามาตัดตอ 
- หลักฐานการงาน 
  กรณีเปนเจาของกิจการ ตองแสดง สําเนา ใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนที่มีชื่อของผูเดินทางแสดงความเปนเจาของกิจการ เปนกรรมการ หรือ หุนสวน  (ไม
ตองใชตัวจริง) 
  ***** สําคัญมาก จะตองเซ็นชื่อรับรองสําเนา และประทับตราบรษิทัเปนสําคัญ ***** 
กรณีเปนพนักงาน ตองมีหนังสือรับรองการทํางานจากทางบริษัท หรือหนวยงานที่สังกัด มี
ขอความระบุตําแหนง เงินเดือน รายได   วันเริ่มทํางาน และชวงเวลาท่ีไดรับอนุมัติใหลาหยุด
งาน เปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน และจะตองประทับตราบริษัทรับรองเปนสําคัญ   
กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันทีก่ําลัง
ศึกษาอยู พรอมตราประทับของ    
  ทางโรงเรียน (เปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) และสําเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พรอมทั้ง
เซ็นช่ือรับรองสําเนา 
- หลักฐานการเงิน 
  ใบรับรองสถานะทางการเงินในชื่อของผูเดินทาง จากทางธนาคารเปนภาษาอังกฤษ เทาน้ัน(ไม
เอา STATEMENT) 
 
หมายเหตุเกี่ยวกับการขอนุมัติวีซาประเทศอียิปตและขอตาง ๆ 
*** ในการยื่นขอวีซา เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกทุกๆ ทาน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให
ครบตามที่ระบุ พรอมสงมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซา ไมนอยกวา 3 สัปดาหกอนการ
เดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของทานไมสมบูรณ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซาของ
ทานได และทานจะตองเสียคาธรรมเนียมใหมเอง หากตองการยื่นวซีาอีกครั้ง) 



 

 

 *** ในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูในดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซึ่งในบางกรณี อาจจะมี
การเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากที่ไดระบุไว หรอือาจจะมีการเรียกสัมภาษณในบางครัง้ ซึ่งอาจจะ
ทําใหเกิดความไมสะดวกแกทานได  
*** อน่ึงระเบียบของสถานฑูตฯ ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติ
ของลูกคาในแตละราย หากทานมีขอสงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได
ตลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงตองกราบขออภัยมา ณ ท่ีน้ี 
 

2.ตัวอยางเอกสารในการย่ืนวีซา อียิปต แบบON ARRIVAL 
ตองสงใหกับทางบริษัทกอนการเดินทาง 21 วัน  

-ใชเฉพาะ สแกนหนาพาสปอรต ที่มีอายุเหลือการใชงานมากวา 6 เดือน 
 

 
 



 

 

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดนิทางและมีหนาที
เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา กรณีที่สงหนาพาสปอรตเหลือนอยกวา6เดือนใน
วันเดินทาง ทางบริษัทฯก็จะสามารถย่ืนวีซากรุปใหไดตามปกติ แตทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบกรณีใดๆทั้งสิ้น ถาสายการบินปฎิเสธไมใหขึ้นเคร่ือง  

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ** 


