
 

 

รหัสทัวร PVC1903118 

ทัวรอียิปต EGYPT+JORDAN 8 วัน 5 คืน (RJ) 
ฟาโรห มหาปรามิด มหานครเพตรา  ไคโร กซีา เดดซ ีเพตรา อัมมาน เจอราช สฟงค ศูนยกลาง
การทํากระดาษปาปรุส โรงงานผลิตหัวน้ําหอม เมืองอเล็กซานเดรีย เสาปอมเปย ป�อมปราการซิ
ทาเดล พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต ตลาดขานเอลคาลีล ีโบสถกรกี-ออโธดอกซ  

               
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันแรก   สนามบินสุวรรณภูม ิ

21:00 น. คณะผูเดินทางพรอมกนั ณ สนามบินสุวรรณภมูิ   อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง
ประเทศ ช้ัน 4 แถว Q หนาเคานเตอร Q 1-6 สายการบินROYAL 
JORDANIAL  ซึ่งมีเจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหการตอนรับพรอม 

 

วนัที่สอง         กรุงเทพฯ - อัมมาน-ไคโร- ปรามดิ -สฟงซ - โรงงานน้ําหอม –โรงงาน 
กระดาษปาปรุส 

00.20 น. เหิรฟ�าสูกรุงอัมมาน ประเทศจอรแดน  โดยเท่ียวบินที่RJ 183 สายการบิน
ROYAL JORDANIAL  อิสระพักผอนตามอัธยาศัย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 9 
ช่ัวโมง) (มีบริการอาหารเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
อํานวยความสะดวกดานสัมภาระแก 

 
 
04.50 น. เดินทางถึงสนามบินแหงชาติกรุงอัมมาน  ประเทศจอรแดน เพ่ือแวะเปล่ียน

เครื่องบินตอสูกรุงไคโร 
06.45 น. ออกเดินทางตอสูกรุงไคโรโดยเที่ยวบิน RJ501  
08.15 น. เดินทางถึงสนามบินแหงชาติกรุงไคโร(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 9  ช่ัวโมง) 

หลังจากผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและรับกระเป�าสัมภาระเรียบรอยแลว  
เชา  บริการอาหารเชา ณ โรงแรม 



 

 

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางไปชม สฟงคและหมูมหาปรามิดแหงเมืองกีซา 
(GIZA PYRAMID) ประเทศอียิปต ซึ่งเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกท่ีนํา
คณะเดินทางสู เมืองกซีา เพื่อเขาชม “มหาปรามิด”  หน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรยของ
โลก ) เปนช่ือเรียกของสถานที่ฝงพระศพของเมืองเลโทโพลิสโบราณ(ปจจุบันคือ 
ไคโร) ครอบคลุมพื้นที ่2,000 ตร.ม. บนท่ีราบสูงทางทิศตะวันออกเฉียงใต เปน
ท่ีต้ังของมหาปรามิด 3 องค ซึง่องคฟาโรหแหงอียิปตโบราณสรางขึ้นเพ่ือฝงพระ
ศพของพระองคเอง นับเปนสิง่กอสรางที่ยิ่งใหญและเกาแกที่สุดของโลก ใชเวลา
กอสรางท้ังสิ้น 30 ป สรางจากแทงหินขนาดใหญมาก แตละกอนหนักกวา 2 ตนั 
หินแตละกอนวางชิดติดกันแบบแนบสนิทมาก แมแตกระดาษก็สอดไมผาน ซึ่ง
ประกอบดวย 

 
1) ปรามดิคีออพส (Cheops) หรือปรามิดคูฟู สรางในพ้ืนท่ี 53 ตร.ม. สูง 146 
เมตร สรางดวยหินแกรนิต 2.3 ลานแทง นาหนักกวากวา 60 ตันภายในมีหองโถง
หลายหอง หองโถงใหญ หองโถงพระราชา หองโถงพระราชินี เปนปรามิดท่ีใหญ
ท่ีสุดในโลก กลาวกันวาอาจนาวิหารเซ็นตปเตอรที่กรุงโรมรวมกับวิหารเซ็นตปอลท่ี
ลอนดอน และดูโอโมวหิารแหงเมืองฟลอเรนซ รวมไวในปรามดิแหงน้ีไดอยาง
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 แตภายในถูกบกุรกุ ทาลายเสียหายมาก  
3) ปรามิดมิเซรินุส (Mycerinus) สรางโดยฟาโรหเมนเคอเร ป 2420 กอน ค.ศ. 
มีขนาดเล็กท่ีสุด สูง 66.45 เมตร ปจจุบันสูงเพียง 62.18 เมตร กวาง 108 เมตร 
    
ชม “สฟงซ” ท่ีแกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีสวนหัวเปนพระพักตรของฟาโรห
และลําตัวเปนสิงโต ทานอาจจะขี่อูฐกลางทะเลทรายชมทิวทัศนรอบๆโดยมีหมูปรา
มิดเปนฉากหลัง อิสระเดินเที่ยวตามอัธยาศัย (หรือเขาไปชมภายในตวัประมิดซึ่ง
เช่ือวาเปนที่ฝงพระศพขององคฟาโรหผูสรางประมดินั้น ภายในสรางเปนหองโถง
ใหญ มีทางเดินซึ่งเราสามารถเดินลงไปดูได คาเขาชมไมไดรวมอยูในคาบรกิารทัวร 
และตองไปเขาคิวซื้อบัตรเอง เน่ืองจากในแตละวันจะมีผูเขาชมไดไมเกินวันละ 
300 คนเทาน้ัน) 

 
เท่ียง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
บาย แวะชม ศูนยกลางการทํา “กระดาษปาปรุส”  ซึ่งเปนกระดาษชนิดแรกของโลกทํา

จากตนกก (PAPYRUS) ใชบันทึกขอความสรรเสริญเทพเจาและเหตุการณใน
สมัยอียิปตโบราณ 



 

 

พรอมกับแวะชม โรงงานผลิตหัวน้ําหอม PERFUME FACTORY ซึ่งกลาวกันวา
การทําน้ําหอมแบบน้ีสืบทอดมาต้ังแตสมัย พระนางคลีโอพัตรา และยังเปน
ศูนยกลาง แหลงผลิดหัวน้ําหอมขนาดใหญใหกับยี่หอแบรนดเนมดัง ๆหลายยี่หอ
อีกดวย  

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
นําทานเขาสูที่พัก  PYRAMID PARK HOTEL หรือเทียบเทา  
 

วนัที่สาม         ไคโร – อเล็กซานเดรีย–หลุมฝงศพใตดนิ–ชมเสาปอมเปย -สวนมอนตาซาร 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
คณะเตรียมออกเดินทางจากโรงแรม   เพ่ือมุงหนาสูเมืองอเล็กซานเดรีย นําเท่ียว
ชม เมืองอเล็กซานเดรีย (ALEXANDRIA) ซึ่งเปนเมืองสําคัญในสมยัโรมัน
ปกครองอียิปต เดิมทีเปนหมูบานประมงเล็กๆ ท่ีช่ือวา ราคอนดาห เมื่อ 1,200 ป
กอนคริสตกาล จนเมื่อ 332 ปกอนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300 กวาปกอน
พระเจาอเล็กซานเดอรมหาราชมาพบ จึงใหมกีารปรับปรุงขยายเมืองเพื่อเปนเมือง
หลวงของอียิปตและตั้งช่ือใหคลองจองกับช่ือของพระองค เมืองอเล็กซานเดรียน้ียัง
เปนสถานที่สําคัญในตาํนานรักอันยิ่งใหญของ ราชินีเลอโฉมช่ือกองโลก พระนาง
คลีโอพัตรา และนายทหาร มารค แอนโทนี ซึง่เรารูจักกันด ีและปจจุบันเมืองน้ี
ใหญเปนอันดับสองของประเทศ เปนเมืองพักผอนตากอากาศที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึง
ของโลก ชม  



 

 

 
 
หลุมฝงศพใตดินแหงอเล็กซานเดรีย ( Catacomb ) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยแหง
โลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกวา 50,000 ศพ สุสานใตดินแหงน้ีมี
สามช้ัน ช้ันท่ี 1 มีไวสําหรับลําเลียงโลงและศพ ช้ันที่ 2 เปนท่ีฝงศพ และช้ันที่ 3 ใช
เปนที่รวมญาติเพ่ือระลึกถึงผูตาย โดยมีการเล้ียงสังสรรคกันท้ังวัน ซึง่เลากันวา
ตอนที่นักโบราณคดีคนพบท่ีน่ีเปนครั้งแรก บนโตะยังมีขวดไวนและจานวางอยู  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น  
บาย  นําทานชม เสาปอมเปย (POMPEII’S PILLAR) เปนสิ่งสําคัญโบราณในสมัย

โรมันปกครองอียิปต เปนเสาแกรนิต
สูง 27 เมตร ปอมเปย เปนช่ือเพื่อน
สนิทของ ซีซา ซึ่งภายหลังท้ังสองได
กลายเปนศัตรูกันและปอมเปยได
หลบหนีมายงัเมืองอเล็กซานเดรียใน
อียิปต สถานที่ที่เขาถูกฆาตายและ
เลาขานกันวา ซีซาไดเผาศีรษะของ
ปอมเปยที่เสาน้ี นอกจากน้ันสถาน
ท่ีน้ีในอดีตยังเคยม ีอาโครโปลิส ซ่ึงมช่ืีอวา เซราเปยม สรางขึ้นเพื่อถวาย เทพ
เซราปส ในสมัยของ ปโตเลมี แตในที่สุดถกูทําลายโดยพวกคริสเตียน ปจจุบันน้ี
เหลือเพียงแคเสาแบบกรีก ต้ังอยูอยางโดดเดน และสฟงซอีกสองตัวภายนอก 



 

 

  จากน้ันชม ป�อมปราการซิทาเดล(CITADEL) ซึ่งในอดีตนั้นเปนที่ต้ังของประภาคาร
ฟาโรส ถือวาเปนหน่ึงในสิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ ปจจบุันเหลือเพียงสวนที่
เปนฐานและไดมีรับการทะนุบํารุงตอเติมจากสุลตานเกยตเบย โดยรวบรวมซาก
เดิมบางสวนเขามา พรอมชมทะเลเมดิเตอรเรเนียนที่สวยงาม 

 

 
 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา บุฟเฟตบนเรือลองไปตามแมน้ําไนล (DINNER ON NILE 

CRUISE)    ชมบรรยากาศอันงดงามยาม ค่ําคืนสองฟากฝم�งแมน้ํา พรอมชม และ 
รวมสนุกกับการแสดง ระบําหนาทอง(Belly Dance) อันเล่ืองช่ือและการแสดง
พ้ืนเมืองตางๆประกอบดนตรี 
นําทานเขาสูที่พัก PYRAMID PARK HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วนัที่ส่ี          ไคโร -  พิพิธภัณฑแหงชาตอีิยิปต -  ตลาดขานแอลคาลิลี่  

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
นําทานชม พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต อันเล่ืองชื่อ เปนสถานที่ท่ีรวม
ศิลปะวัตถุโบราณมากมายที่สุด ชมโลงศพทองคําแทพรอมหนากากทองคําของ
ฟาโรหตุตันคาเมนอันดังกองโลก และสมบัติสวนตัวอีกมากมายของ   พระองค 
อาทิเชน เตียงบรรทม พัด ของเลนตาง ๆ รถศึกและเกาอ้ีบรรลังกทองคํา ซึ่งภาพ



 

 

บนพนักเกาอ้ีท่ีโรแมนติกมากเปนภาพของฟาโรหตุตันคาเมนประทับอยูบนเกาอ้ี
และมีพระมเหสีของพระองคกําลังทาน้ํามันหอมให ทั้งคูใสรองเทาแตะคนละขาง
อันแสดงถึงความรักความเผ่ือแผอันลึกซ้ึง นอกจากน้ีทานยังจะไดชม  สมบัติอันลํ้า
คาอ่ืนๆ อีกจํานวนมากเชน แหวน สรอยขอมอื สรอยคอ ฝมือประณีต ส่ิงของ
ท้ังหมดลวนมีอายุเกาแกกวา 3,000 ป คาเขาชมมมัมี่ของ พระมหากษัตริยทั้ง 11 
พระองคไมรวมอยูในรายการ 
 

 
 
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
บาย  จากน้ันนําทานไปชอปปم�งสิ้นคาพื้นเมืองอันงดงามที่ “ตลาดขานเอลคาลีล”ี ตลาด

สําคัญทางการคาขายของพ้ืนเมืองและ สินคาท่ีระลึกท่ีใหญท่ีสุดในกรุงไคโร
ประเทศอียิปต ทานสามารถเลือกซื้อของพ้ืนเมืองสวยๆ มากมาย ไมวาจะเปนขวด
น้ําหอมที่ทําดวยมือ สินคาตางๆ เคร่ืองทองรปูพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบ
อาหรับ พรม และของที่ระลึกพ้ืนเมืองตางๆ  



 

 

 
 
ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารทองถิ่น 

นําทานเขาสูที่พัก PYRAMID PARK HOTEL หรือเทียบเทา  
 

วนัที่หา      ไคโร –อัมมาน – มาดาบา – เมาท เนโบ – เดดซี - เพตรา 

08.00 น. รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม และเตรียมตวัเช็คเอาทออกจากโรงแรม  
10.00 น. จากน้ันเดินทางสูสนามบินเพื่อบินสู เมืองอัมมาน เมืองหลวงของประเทศจอรแดน 
13.15 น.  โดยเท่ียวบิน RJ504  บินสู เมืองอัมมาน เมืองหลวงของประเทศจอรแดน 
14.35 น.  คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุงอัมมาน ประเทศ

จอรแดน  หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว (เวลา
ทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ชั่วโมง)   
นําทานเดินทางสูเมือง มาดาบาหรือ เมืองแหงโมเสก ชม โบสถกรกี-ออโธดอกซ 
แหงเซนตจอรจถูกสรางในราวป ค.ศ. 600 ยคุของไบแซนไทน ชมภาพแผนที่ดิน
แดนศักดิสิทธ์ิแหงเยรูซาเลม ตกแตงโดยโมเสกสีตางๆ ประมาณ 2.3 ลานช้ิน
แสดงถึงพื้นท่ีดินแดนศักด์ิสิทธ์ิตางๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอรเรเนียน, เยรูซาเลม
, แมน้ําจอรแดน, ทะเลเดดซ,ี เขาไซนาย, อียิปต ฯลฯ นําทานเดินทางลงทางทิศใต



 

 

เพ่ือชม เมาท เนโบ ดินแดนศักด์ิสิทธิ์ท่ีต้ังอยูบนเขาซ่ึงเช่ือกันวานาจะเปนบริเวณท่ี
เสียชีวิตและฝงศพของโมเสส ผูนําชาวยิวสเดินทางจากประเทศอิยิปตมายัง
เยรูซาเล็ม 

 
 ชม โบสถแหงเมาทเนโบ สันนิษฐานวาสรางข้ึนในราวป ค.ศ.300 -400 ในชวง
ยุคไบแซนไทน เพ่ือเปนท่ีระลึกถึงโมเสส  ภายในโบสถประกอบไปดวยภาพโมเสก
สีบนพ้ืนโบสถอันล้ําค่ํา แสดงถึงภาพชีวิตสัมพันธระหวางคน, สัตว และธรรมชาติ, 
รูปคน ฯลฯ และยังมีแทนพิธี มาน่ัง ตามรูปแบบของศาสนาคริสตไวประกอบพิธี
ตาง ๆ และอนุญาตใหใชในปจจุบัน, รูปภาพและรายละเอียดตางๆ แสดงถึงการ
บูรณะโบสถ, บอศีลจุม ฯลฯ ในป ค.ศ. 2000 โป�ป จอหน ปอลท่ี 2 เสด็จมาแสวง
บุญท่ีน่ีและไดประกาศใหเปนดินแดนศักด์ิสิทธิ์ ชมอนุสรณไมเทาศักด์ิสิทธแหง
โมเสส ออกแบบเปนลักษณะเปนไมเทาในรูปแบบไมกางเขน โดยอุทิศเปน
สัญลักษณของโมเสส และพระเยซู   เชิญถายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวันที่ทองฟ�า
แจมใส ทานสามารถมองเห็น แมน้ําจอรแดน, ทะเลเดดซ,ี เมืองเบธเลเฮม และ
ประเทศอิสราเอล ไดจากจุดน้ีอยางชัดเจน  

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ภายในโรงแรมท่ีพักนําทานเขาสูที่พัก G.T. GRAND 
PALACE หรือเทียบเทา 
 KINGWAY HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
 



 

 

วนัที่หก  เจอราช -อัมมาน-เดดซี-เพตรา  

เชา      รับประทานอาหาร ณ หองอาหารเชาของโรงแรม  
นําทานเดินทางขึ้นสูทางเหนือของประเทศจอรแดน เพ่ือชม นครเจอราช 
(JERASH) หรือ “เมืองพันเสา”เปนอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวนัออกอัน
ยิ่งใหญของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานวาเมืองน้ีนาจะถูกสรางในราว 200 – 100 
ปกอนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแหงน้ีช่ือวา ในป ค.ศ. 749 นครแหงน้ีไดถูก
แผนดินไหวคร้ังใหญทาํลาย และถูกฝงกลบโดยทรายหลังจากน้ันก็ไดสูญหายไป
เปนนับพันปชมซุมประตูกษตัรยเฮเดรยีน และ สนามแขงมาฮิปโปโดรม นําทาน
เดินเขาประตูทางทิศใตชม โอวัลพลาซา สถานที่ชุมนุม พบปะ สังสรรคของ
ชาวเมือง วิหารเทพซีอุส โรงละครทางทิศใต (สรางในราวป ค.ศ. 90-92 จุผูชมได
ถึง 3,000 คน มีจุดเสยีงสะทอนตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกับความอัศจรรย
เพียงพูดเบา ๆก็จะมีเสียงสะทอนกองเขามาในหูของเรา ชม วิหารเทพีอารเทมิส 
เปนเทพีประจําเมืองเจอราช สรางในราวป ค.ศ. 150 สรางข้ึนพ่ือใชเปนสถานที่
สําหรับทําพิธีบวงสรวง และบูชายัญตอเทพีองคน้ี แบงเปน 3 ช้ัน คือ ช้ันนอก ช้ัน
กลาง ช้ันในนําทานเดินเขาสู ถนนคารโด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักท่ีใช
เขา-ออกเมืองแหงน้ี บนถนนน้ันยังมีริ้วรอยทางของลอรถมา,ฝาทอระบายน้ํา,ซุม
โคมไฟ,บอน้ําด่ืมของมา ชมน้ําพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สรางในราวป 
ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแดเทพธิดาแหงขุนเขา ซึ่งเปนที่นับถือของชาวเมอืงแหงนี้ มีที่
พนน้ําเปนรูปหัวสิงโตทัง้เจ็ด และตกแตงดวยเทพตางๆ ประจําซุมดานบนของนํ้าพุ 
ฯลฯ 



 

 

 
 

เท่ียง       รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร ทองถิ่น 
บาย  เดินทางสูทะเลเดดซ ีนําทานชม ทะเลเดดซ ีทะเลท่ีถูกบันทึกลงในหนังสือ 
กินเนสส วา เปนจุดที่ต่ําทีสุดในโลก มีความต่ํากวาระดับน้ําทะเลถึง 400 เมตร 
และ มีความเค็มที่สุดในโลกมากกวา 20 เปอรเซนตของน้ําทะเลทั่วไป ทําใหไมมี
ส่ิงมีชีวติใดเลยอาศัยอยูไดในทองทะเลแหงน้ี เชิญทานอิสระในการลงเลนนํ้าทะเล
และ พิสูจน ความจริงวาทานลอยตัวไดจริงหรอืไม(การลงเลนน้ําในทะเลมีวิธี
ข้ันตอนการลงเลน และขอควรระวงัตางๆ ควรฟงคําแนะนําจากมัคคุเทศกทองถิ่น) 
เดินทางสูเมืองเพตรา 



 

 

 
 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ภายในโรงแรมท่ีพักนําทานเขาสูที่พัก KINGWAY HOTEL 
หรือระดับเทียบเทา 

 
วนัที่เจ็ด กรุงอัมมาน – นครเจอราช – ซต้ีิทัวร - สนามบิน 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
ชม เมืองเพตรา ประเทศจอรแดน (ไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกจากองคการ
ยูเนสโกป ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของแหงโลกใหม จากการตัดสิน
โดยการโหวตจากบุคคลนับลานทั่วโลกในวันมหัศจรรย 07/ 07/ 07) มหานครสี
ดอกกุหลาบที่ซอนตัวอยูในหุบเขาแหงโมเสส (WADI MUSA) มีประวัติศาสตรอัน
ยาวนานหลายพันปการพังทลายของเมืองหลังจากเกิดแผนดินไหวหลายครั้งจนสูญ
หายนับพันปจวบจนในป ค.ศ. 1812 นักสํารวจเสนทางชาวสวิส นาย โจฮันน ลุด
วิก เบิรกฮาดท  ไดคนพบนครศิลาแหงน้ี และนําไปเขียนในหนังสือช่ือ “TRAVEL 
IN SYRIA” จนทําใหเร่ิมเปนที่รูจกักันอยางแพรหลายจนถึงปจจุบัน  นําทานขี่มา 
(รวมอยูในคาบริการแลว แตไมรวมคาขี่ลา, ขี่อูฐ, รถมาลาก ฯลฯ สนในกรุณา
ติดตอที่หัวหนาทัวร)ประมาณ 800 เมตรบนถนนทรายเพ่ือตรงเขาสูหนาเมือง 
พรอมชมทัศนียภาพรอบขางที่เปนภูเขาทั้งสองฝم�ง นําทานเดินเทาเขาสูถนนเขา



 

 

เมือง  SIQ เสนทางมหัศจรรยกวา 1.5 กิโลเมตรท่ีเกดิจากการแยกตัวของเปลือก
โลกและการซัดเซาะของน้ําเมื่อหลายลานปกอน เดินชมความสวยงามของผาหินสี
ชมพูสูงชันท้ัง 2 ขางคลายกับแคนยอนนอย ๆ และ สิ่งกอสราง พบกับความ
สวยงามของ มหาวิหารศักด์ิสิทธ์ิ เอล-คาซเนท ( EL-KHAZNEH / 
TREASURY)  
 

 
 
สันนิษฐานวาจะสรางในราวศตวรรษที่1-2 โดยผูปกครองเมืองในเวลาน้ัน เปน
วิหารที่แกะสลักโดยเจาะเขาไปในภูเขาสีชมพูท้ังลูก มคีวามสูง 40 เมตร และ มี
ความกวาง 28 เมตร วิหารแหงน้ีไดถูกออกแบบโดยไดรับอิทธิพลศิลปะของหลาย
ชาติเขาดวยกัน เชน อิยิปต, กรกี, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบดวย 3 หอง 
คือ หองโถงใหญตรงกลาง และ หองเล็กทางดานซายและขวาเดิมทีถูกเช่ือวาเปนที่
เก็บขุมทรัพยสมบติัของฟาโรหอิยิปต  นักประวัติศาสตรและนักโบราณคดีไดลง
ความเห็นตรงกันวา นาจะสรางขึ้นเพื่อเปนการเฉลิมฉลองใหกับผูปกครองเมือง, 
ใชเปนสถานท่ีทําพิธีกรรมทางศาสนา ชม โรงละครโรมัน (ROMAN THEATRE) 
ท่ีแกะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบท่ีน่ังเทากันและมีความสมดุลยไดอยางนาทึ่ง 
สันนิษฐานเดิมทสีรางโดยชาวนาบาเทียน ตอมาในสมัยที่โรมนัเขามาปกครอง ได



 

 

ตอเติมและสรางเพ่ิมเติม มีที่น่ัง 32 แถว จุผูชมไดประมาณ 3,000 คน / อิสระ
ในการเดินชมและถายรูปภายในเมืองเพตรา 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
  นําคณะเดินทางกลับสูกรุงอัมมาน  

นําทานชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมานเมืองหลวงที่ตั้งอยูบนภูเขา 7 ลูก และมี
ประวติัศาสตรยาวนานมากกวา 6,000 ป ผานชมยานเมืองเกา เมืองใหม ยาน
ธุรกิจ ตลาดใจกลางเมอืง ยานคนรวย ฯลฯ  
ข้ึนชม ป�อมปราการแหงกรุงอัมมาน (CITDAEL) ถูกสรางขึ้นเพ่ือเปนจุดสังเกต
เหตุบาน การเมอืงตาง ๆรอบเมือง เชิญอิสระถายรูปตรงจุดชมวิวที่สวยที่สุดของ
เมืองแหงน้ี โดยมฉีากหลังเปนโรงละครโรมันที่มีขนาดใหญที่สุดในประเทศ
จอรแดน จุผูชมไดถงึ 6,000 คน และ ตึกรามบานชองที่ต้ังอยูบนภูเขาสูง อัน
แปลกตายิ่งนัก ชมวิหารเฮอรคิวลิส ที่สันนิษฐานวานาจะถูกสรางขึ้นระหวางป ค.ศ. 
161–180 ในสมัยโรมนั พระราชวังเกาอุมเมยาด สรางข้ึนในประมาณป ค.ศ. 
720 โดยผูนําชาวมุสลิม ของราชวงศ ในสมัยมุสลิมไดเขามาปกครองประเทศ
จอรแดน ซ่ึงภายในประกอบหองทํางาน, หองรับแขก ฯลฯ  ผานชม พระราชวัง
ของพระมหากษัตริยอับดุลลาหที่สอง (RAGHADAN PALACE), ท่ีต้ังอยูบนภูเขา
มี ทําเลที่สวยงามมากที่สุดในกรุงอัมมาน และมีทหารคอยเฝ�าดูแลตรวจตราอยาง
เขมงวด ชอปปم�งตลาดพ้ืนเมืองหรือหางสรรพสินคา และเพ่ือไมใหเปนการรบกวน
เวลาอันมีคาในการชอปปم�งของทาน อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย ไดเวลาสมควร 
เดินทางสูสนามบินเพ่ือบินกลับกรุงเทพฯ 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

วนัที่แปด        สนามบินสุวรรณภูม ิ

01.15 น. ออกเดินทางกลับสู ประเทศไทย ดวยสายการบิน ROYAL JORDANNIAN 
เท่ียวบินที่ RJ182 

14.25 น.  เดินทางกลับ ถงึสนามบินสุวรรณภูมิ ดวยความสวัสดิภาพและความประทับใจ มิรู
ลืม *33333h 

 

 
 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 

(พักหองละ 2-3 
ทาน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 
(พักกับผูใหญ 2 

ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเดียว
เพ่ิม 

29 ธ.ค.-05 
ม.ค.63 

65,999 บาท 64,999 บาท 63,999 บาท 9,000 
บาท 



 

 

**ในกรณีท่ีผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับวนั
เดินทางที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกบัทางเจาหนาท่ีทราบ กอนการ
ชําระเงินคาต๋ัวดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุก
กรณี** 

หมายเหตุ    

กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือ
ความปลอดภัยเปนหลกั 
 ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการ
เปลี่ยนแปลงขนาดของพาหนะที่ใชในการนําเท่ียว ตลอดรายการทัวร โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน หรือต่ํากวามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง 
ทางผูจัดรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเกบ็คาทัวรเพิ่มเติม ทานละ 4,000 
บาท 

 
อัตราน้ีรวม 
1.คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการแหงชาติ อียิปต แอรไลน ช้ันประหยัด  
2.คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง  
3.คาที่พักหองละ 2 ทาน ในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมท้ังสิ้น 5 คืน  
4.คาอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ 
5.คาบัตรเขาชมสถานท่ีและการแสดงทุกแหงท่ีระบุตามรายการ 
6.คาข่ีมาท่ีเมืองเพตรา  
7.คาวีซาประเทศจอรแดน (ไมเสียคาวีซา ในกรณีเดินทางเปนหมูคณะ) 
8.คาบริการนําทัวรโดยมัคคุเทศกทองถิน่และหัวหนาทัวรผูมีประสบการณ 
9.คายกขนกระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบ (น้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรมั) 
10.คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาล 
500,000 บาท  
        (หมายเหตุ: คาประกันอุบัติเหตุสําหรบัเด็กที่มีอายุนอยกวา 2 ป และ ผูใหญอายุมากกวา 
70 ป ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชคา สินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสัญญาฯ) 
 



 

 

อัตราน้ีไมรวม 
คาจัดทําหนังสือเดินทาง 
ภาษีตาง ๆ เชน ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% ฯลฯ 
คาเชาผาเช็ดตัวและคาเชาตูล็อคเกอร ที่โรงแรม เดดซี รีสอรท แอนด สปา 
คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซกัรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ ที่ไมไดระบุไว
ในรายการ 
คาอาหารและเครื่องดื่มส่ังพิเศษ นอกเหนือรายการ 
คาข่ีลา, ขี่อูฐ, รถมาลาก ฯลฯ  
คาทิปมาท่ีเมืองเพตรา ทานละ ประมาณ 3 USD / เที่ยว / 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 ท่ีพิพิธภัณฑฯ และรายการอ่ืนที่
ไมไดระบุไวในรายการ 

เง่ือนไขในการจองทัวร 
งวดที่ 1 : สํารองที่น่ังจาย 15, 000 บาท/ทาน (หลังการจองภายใน 3 วัน)พรอมสงสําเนาหนังสือ
เดินทาง 
งวดที่ 2 :ชําระยอดสวนที่เหลือ กอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน  
หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต 
 
กรณียกเลิก 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันน้ัน ท่ีไมสามารถ คืน
เงินได (ตัวอยางเชน คาต๋ัวเครื่องบิน, คาวีซา, คามดัจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 



 

 

กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิท
จะทําเร่ืองยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพื่อใหพิจารณาอีก
คร้ัง ท้ังน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึง่ไมสามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินได
ท้ังหมดหรือบางสวน หรือไมไดเลย เพราะขึ้นอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน 
โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเปนสําคัญ  
 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํา
กรุปไดอยางนอย 15 ทาน  ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหา
คณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุ
จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือ
ไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ 
เชน การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  

3. บริษัทฯ ไมรับผดิชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิปฏิวัติ 
และอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมท่ีเกิดขึ้นทางตรง 
หรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถกูทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ อุบติัเหตุ
ตาง ๆ 

4. ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเครื่องบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสาร
สูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามัน หรือ คาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาต๋ัว 
ตามสถานการณดังกลาว 

5. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ
ตามรายการ หรือ ถกูปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 

 
เอกสารประกอบขอวีซาเขาประเทศอียิปต – จอรแดน  กรณีจองนอยกวา 21 วัน  

-คาวีซา เด่ียว สําหรับยื่นท่ีกรุงเทพฯ ทานละ 2,500 บาท 
- หนังสือเดินทาง 
   ตองมีอายุเหลือการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง และตองมีหนาวางเหลือ
สําหรับประทับตราวีซา และตราประทับ  เขาประทับเขา-ออกอยางนอย 4 หนาเต็ม 
- รปูถาย 



 

 

   ตองเปน  ขนาด 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน จํานวน 2 ใบ และตองเปนรูปถายท่ีมีพ้ืนหลังสี
ขาว เทาน้ัน ทางสถานฑูตไมรับพิจารณารูปถายที่เปนรูปสต๊ิกเกอร หรือรูปพิมพจาก
คอมพิวเตอร รูปโพลาลอยด และรูปถายท่ีมีววิดานหลัง หรือรปูที่นํามาตัดตอ 
- หลักฐานการงาน 
  กรณีเปนเจาของกิจการ ตองแสดง สําเนา ใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนที่มีชื่อของผูเดินทางแสดงความเปนเจาของกิจการ เปนกรรมการ หรือ หุนสวน  (ไม
ตองใชตัวจริง) 
  ***** สําคัญมาก จะตองเซ็นช่ือรับรองสําเนา และประทับตราบรษัิทเปนสําคัญ ***** 
กรณีเปนพนักงาน ตองมีหนังสือรับรองการทํางานจากทางบริษัท หรอืหนวยงานที่สังกัด มี
ขอความระบุตําแหนง เงินเดือน รายได   วันเริ่มทํางาน และชวงเวลาที่ไดรับอนุมัติใหลาหยุด
งาน เปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน และจะตองประทับตราบริษัทรับรองเปนสําคัญ   
กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศกึษา ตองมีหนังสอืรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันที่กําลัง
ศึกษาอยู พรอมตราประทับของ    
  ทางโรงเรียน (เปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) และสําเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พรอมท้ัง
เซ็นช่ือรับรองสําเนา 
- หลักฐานการเงิน 
  ใบรับรองสถานะทางการเงินในช่ือของผูเดินทาง จากทางธนาคารเปนภาษาอังกฤษ เทาน้ัน(ไม
เอา STATEMENT) 
 
หมายเหตุเกี่ยวกับการขอนุมัติวีซาประเทศอียปิตและขอตาง ๆ 
*** ในการย่ืนขอวีซา เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกทุกๆ ทาน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให
ครบตามที่ระบุ พรอมสงมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซา ไมนอยกวา 3 สัปดาหกอนการ
เดินทาง (ในกรณีท่ีเอกสารของทานไมสมบูรณ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซาของ
ทานได และทานจะตองเสียคาธรรมเนียมใหมเอง หากตองการยื่นวซีาอีกคร้ัง) 
 *** ในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูในดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซึ่งในบางกรณี อาจจะมี
การเรียกเอกสารเพ่ิมเติมจากท่ีไดระบุไว หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณในบางคร้ัง ซึ่งอาจจะ
ทําใหเกิดความไมสะดวกแกทานได  
*** อน่ึงระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติ
ของลูกคาในแตละราย หากทานมีขอสงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได
ตลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงตองกราบขออภัยมา ณ ท่ีน้ี 
 



 

 

2.ตัวอยางเอกสารในการยื่นวีซา อียิปต แบบON ARRIVAL  ตองสงใหกับทางบริษัทกอนการ
เดินทาง 21 วัน  

-ใชเฉพาะ สแกนหนาพาสปอรต ที่มีอายุเหลือการใชงานมากวา 6 เดือน 

 
 
หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวนัเดินทางและมีหนาทีเหลือ
ไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา กรณีที่สงหนาพาสปอรตเหลือนอยกวา6เดือนในวันเดินทาง 
ทางบริษัทฯก็จะสามารถยื่นวีซากรุปใหไดตามปกต ิแตทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบกรณีใดๆ
ท้ังสิ้น ถาสายการบินปฎิเสธไมใหข้ึนเครื่อง  
** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ** 


