
 

 

รหัสทัวร PVC2000516 

ทัวรอียิปต จอรแดน  EGYPT+JORDAN 8 วัน 6 คืน (RJ) 
อัมมาน-ไคโร- ปรามิด -สฟงซ - โรงงานนํ้าหอม –โรงงาน กระดาษปาปรุส - อเล็กซานเดรีย–หลุม
ฝงศพใตดิน–ชมเสาปอมเปย -สวนมอนตาซาร - พิพิธภัณฑแหงชาติอียิปต -  ตลาดขานแอลคาลิล่ี 
- อัมมาน – มาดาบา – เมาท เนโบ – เดดซ ี– เพตรา – อัมมาน - เดดซ ี- นครเจอราช – ซติี้ทัวร 
 

 



 

 

ตารางการเดินทาง 
 

 

วันแรก   สนามบนิสุวรรณภูม ิ

 

21:00 น. คณะผูเดินทางพรอมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง
ประเทศ ชัน้ 4 แถว Q หนาเคานเตอร Q 1-6 สายการบินROYAL JORDANIAL  
ซึ่งมีเจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยใหการตอนรบัพรอม 

 

วนัที่สอง     กรุงเทพฯ - อัมมาน-ไคโร- ปรามิด -สฟงซ - โรงงานนํ้าหอม –โรงงาน 
กระดาษปาปรุส 

 
 
 
 
 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 

ราคาผูใหญ 
(พักหองละ 2-3 

ทาน) 

ราคาเด็กเสริมเตยีง 
(พักกับผูใหญ 2 

ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเดียว
เพิ่ม 

8-15 ก.พ.63 
63,999 บาท 62,999 บาท 61,999 บาท 9,000 

บาท 

7-14 มี.ค.63 
63,999 บาท 62,999 บาท 61,999 บาท 9,000 

บาท 

12-19 เม.ย 63 
64,999 บาท 63,999 บาท 62,999 บาท 9,500 

บาท 



 

 

00.20 น. เหิรฟ�าสูกรุงอัมมาน ประเทศจอรแดน  โดยเที่ยวบินทีR่J 183 สายการบินROYAL 
JORDANIAL  อิสระพักผอนตามอัธยาศัย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 9 ชัว่โมง) (มี
บริการอาหารเครื่องดืม่บนเครื่อง) 

04.50 น. เดินทางถึงสนามบินแหงชาติกรุงอัมมาน  ประเทศจอรแดน เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่องบิน
ตอสูกรุงไคโร 

06.45 น. ออกเดินทางตอสูกรุงไคโรโดยเท่ียวบิน RJ501  
08.15 น. เดินทางถึงสนามบินแหงชาติกรุงไคโร(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 9  ชั่วโมง) 

หลังจากผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและรับกระเป�าสัมภาระเรียบรอยแลว  
เชา  บริการอาหารเชา ณ โรงแรม 

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางไปชม สฟงคและหมูมหาปรามดิแหงเมืองกีซา 
(GIZA PYRAMID) ประเทศอียิปต ซึ่งเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกทีน่ําคณะ
เดินทางสู เมืองกีซา เพ่ือเขาชม “มหาปรามดิ”  หนึ่งในเจ็ดสิง่มหัศจรรยของโลก ) 
เปนชื่อเรียกของสถานที่ฝงพระศพของเมืองเลโทโพลิสโบราณ(ปจจุบันคือ ไคโร) 
ครอบคลมุพื้นท่ี 2,000 ตร.ม. บนทีร่าบสูงทางทิศตะวันออกเฉียงใต เปนที่ตัง้ของ
มหาปรามดิ 3 องค ซึง่องคฟาโรหแหงอียิปตโบราณสรางขึ้นเพ่ือฝงพระศพของ
พระองคเอง นับเปนสิ่งกอสรางที่ยิ่งใหญและเกาแกที่สุดของโลก ใชเวลากอสราง
ทั้งสิ้น 30 ป สรางจากแทงหินขนาดใหญมาก แตละกอนหนักกวา 2 ตัน หินแตละ
กอนวางชิดติดกันแบบแนบสนิทมาก แมแตกระดาษก็สอดไมผาน ซึง่ประกอบดวย 
 

 



 

 

1) ปรามิดคีออพส (Cheops) หรือปรามิดคูฟู สรางในพื้นที ่53 ตร.ม. สูง 146 
เมตร สรางดวยหินแกรนิต 2.3 ลานแทง นาหนักกวากวา 60 ตันภายในมีหองโถง
หลายหอง หองโถงใหญ หองโถงพระราชา หองโถงพระราชินี เปนปรามิดที่ใหญที่สุด
ในโลก กลาวกันวาอาจนาวิหารเซ็นตปเตอรทีก่รุงโรมรวมกับวิหารเซ็นตปอลท่ี
ลอนดอน และดูโอโมวหิารแหงเมืองฟลอเรนซ รวมไวในปรามดิแหงนี้ไดอยางสบาย  
2) ปรามิดเคเฟรน (Chefren) สรางโดยฟาโรหคาแฟ ในป 2465 กอน ค.ศ. สูง 
136 เมตร ตากวาปรามิด 10 เมตร สรางบนเนินดินขนาดใหญ จึงทาใหดูสงากวาป
รามิด 2 องค กนิเนื้อท่ีประมาณ 1.6 ลานลูกบาศกเมตร มีหองโถงกวาง 2 หอง แต
ภายในถูกบุกรุก ทาลายเสียหายมาก  
3) ปรามิดมิเซรินุส (Mycerinus) สรางโดยฟาโรหเมนเคอเร ป 2420 กอน ค.ศ. 
มีขนาดเล็กที่สุด สูง 66.45 เมตร ปจจุบันสูงเพียง 62.18 เมตร กวาง 108 เมตร
    
ชม “สฟงซ” ที่แกะสลักจากเนนิหินธรรมชาต ิมีสวนหัวเปนพระพักตรของฟาโรหและ
ลําตัวเปนสิงโต ทานอาจจะขี่อูฐกลางทะเลทรายชมทิวทัศนรอบๆโดยมีหมูปรามิดเปน
ฉากหลัง อิสระเดินเที่ยวตามอัธยาศัย (หรือเขาไปชมภายในตัวประมิดซึ่งเชื่อวา
เปนที่ฝงพระศพขององคฟาโรหผูสรางประมิดนั้น ภายในสรางเปนหองโถงใหญ 
มีทางเดินซึ่งเราสามารถเดินลงไปดูได คาเขาชมไมไดรวมอยูในคาบริการทัวร 
และตองไปเขาคิวซื้อบัตรเอง เนื่องจากในแตละวันจะมีผูเขาชมไดไมเกินวันละ 
300 คนเทานั้น) 
 

 



 

 

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
บาย แวะชม ศนูยกลางการทํา “กระดาษปาปรุส”  ซึ่งเปนกระดาษชนดิแรกของโลกทํา

จากตนกก (PAPYRUS) ใชบันทึกขอความสรรเสริญเทพเจาและเหตุการณในสมัย
อียิปตโบราณ 
พรอมกับแวะชม โรงงานผลิตหัวนํา้หอม PERFUME FACTORY ซึ่งกลาวกนัวา
การทํานํ้าหอมแบบนี้สืบทอดมาตั้งแตสมัย พระนางคลีโอพัตรา และยังเปนศูนยกลาง 
แหลงผลิดหัวนํ้าหอมขนาดใหญใหกับยี่หอแบรนดเนมดัง ๆหลายยี่หออีกดวย  

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
ที่พัก             PYRAMID PARK HOTEL หรือเทียบเทา  

 

วนัที่สาม     ไคโร – อเล็กซานเดรีย–หลุมฝงศพใตดิน–ชมเสาปอมเปย -สวนมอนตาซาร 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

คณะเตรียมออกเดินทางจากโรงแรม   เพ่ือมุงหนาสูเมืองอเล็กซานเดรีย นําเท่ียวชม 
เมืองอเล็กซานเดรีย (ALEXANDRIA) ซึ่งเปนเมืองสําคัญในสมัยโรมันปกครอง
อียิปต เดมิทีเปนหมูบานประมงเล็กๆ ที่ชื่อวา ราคอนดาห เมื่อ 1,200 ปกอน
คริสตกาล จนเมื่อ 332 ปกอนคริสตกาลหรอืประมาณ 2,300 กวาปกอนพระเจาอ
เล็กซานเดอรมหาราชมาพบ จึงใหมกีารปรับปรุงขยายเมืองเพ่ือเปนเมืองหลวงของ
อียิปตและตั้งชื่อใหคลองจองกับชื่อของพระองค เมืองอเล็กซานเดรยีนี้ยังเปนสถานที่
สําคัญในตํานานรักอันยิ่งใหญของ ราชนิีเลอโฉมชื่อกองโลก พระนางคลีโอพัตรา และ
นายทหาร มารค แอนโทนี ซึ่งเรารูจักกันด ีและปจจุบันเมืองนี้ใหญเปนอันดับสองของ
ประเทศ เปนเมืองพักผอนตากอากาศที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งของโลก ชม  



 

 

 
 
หลุมฝงศพใตดินแหงอเล็กซานเดรีย ( Catacomb ) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยแหง
โลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกวา 50,000 ศพ สุสานใตดินแหงนี้มีสาม
ชั้น ชั้นที่ 1 มีไวสําหรบัลําเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 เปนที่ฝงศพ และชั้นที่ 3 ใชเปนที่
รวมญาติเพื่อระลึกถึงผูตาย โดยมีการเล้ียงสังสรรคกนัทั้งวัน ซึง่เลากันวาตอนที่นัก
โบราณคดีคนพบที่นี่เปนครั้งแรก บนโตะยังมขีวดไวนและจานวางอยู  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น  
บาย  นําทานชม เสาปอมเปย (POMPEII’S PILLAR) เปนสิ่งสําคัญโบราณในสมัยโรมัน

ปกครองอียิปต เปนเสาแกรนติสูง 27 
เมตร ปอมเปย เปนชือ่เพ่ือนสนิทของ ซี
ซา ซึ่งภายหลังทั้งสองไดกลายเปนศัตรู
กันและปอมเปยไดหลบหนีมายังเมืองอ
เล็กซานเดรียในอียิปต สถานที่ที่เขาถูก
ฆาตายและเลาขานกันวา ซีซาไดเผา
ศีรษะของปอมเปยที่เสานี้ นอกจากนั้น
สถานที่นี้ในอดีตยังเคยมี อาโครโปลสิ ซึ่งมีชื่อวา เซราเปยม สรางขึ้นเพ่ือถวาย เทพ
เซราปส ในสมัยของ ปโตเลมี แตในที่สุดถกูทําลายโดยพวกคริสเตียน ปจจุบนันี้เหลือ
เพียงแคเสาแบบกรกี ตั้งอยูอยางโดดเดน และสฟงซอีกสองตัวภายนอก 

  จากนั้นชม ป�อมปราการซิทาเดล(CITADEL) ซึ่งในอดตีนั้นเปนทีต่ั้งของประภาคาร
ฟาโรส ถือวาเปนหนึ่งในสิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ ปจจบุันเหลือเพียงสวนที่เปน



 

 

ฐานและไดมีรับการทะนุบํารุงตอเติมจากสุลตานเกยตเบย โดยรวบรวมซากเดิม
บางสวนเขามา พรอมชมทะเลเมดิเตอรเรเนยีนที่สวยงาม 

 

 
 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า บุฟเฟตบนเรือลองไปตามแมนํ้าไนล (DINNER ON NILE 

CRUISE) ชมบรรยากาศอันงดงามยาม คํ่าคืนสองฟากฝم�งแมนํ้า พรอมชม และ รวม
สนุกกับการแสดง ระบําหนาทอง(Belly Dance) อันเลือ่งชื่อและการแสดง
พื้นเมืองตางๆประกอบดนตร ี

ที่พัก          PYRAMID PARK HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วนัที่สี่         ไคโร -  พิพิธภัณฑแหงชาติอยีิปต -  ตลาดขานแอลคาลิลี่  

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานชม พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต อันเลื่องชื่อ เปนสถานที่ที่รวมศิลปะวตัถุ
โบราณมากมายท่ีสุด ชมโลงศพทองคําแทพรอมหนากากทองคําของฟาโรหตุตันคา
เมนอันดังกองโลก และสมบตัสิวนตวัอีกมากมายของ   พระองค อาทิเชน เตียง
บรรทม พัด ของเลนตาง ๆ รถศึกและเกาอี้บรรลังกทองคํา ซึ่งภาพบนพนักเกาอี้ท่ีโร
แมนติกมากเปนภาพของฟาโรหตุตันคาเมนประทับอยูบนเกาอี้และมีพระมเหสีของ
พระองคกําลังทานํ้ามันหอมให ทั้งคูใสรองเทาแตะคนละขางอันแสดงถึงความรกั



 

 

ความเผ่ือแผอันลึกซึ้ง นอกจากนี้ทานยังจะไดชม  สมบัติอันลํ้าคาอ่ืนๆ อีกจํานวนมาก
เชน แหวน สรอยขอมอื สรอยคอ ฝมือประณีต สิ่งของทั้งหมดลวนมีอายุเกาแกกวา 
3,000 ป คาเขาชมมมัมี่ของ พระมหากษตัรยิทั้ง 11 พระองคไมรวมอยูในรายการ 
 

 
 
เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
บาย  จากนั้นนําทานไปชอปปم�งสิ้นคาพ้ืนเมืองอันงดงามที่ “ตลาดขานเอลคาลีล”ี ตลาด

สําคัญทางการคาขายของพื้นเมืองและ สินคาที่ระลึกที่ใหญที่สุดในกรุงไคโรประเทศ
อียิปต ทานสามารถเลือกซื้อของพืน้เมืองสวยๆ มากมาย ไมวาจะเปนขวดนํ้าหอมที่
ทําดวยมือ สินคาตางๆ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ 
พรม และของท่ีระลึกพื้นเมืองตางๆ  

 

 



 

 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
ที่พัก          PYRAMID PARK HOTEL หรือเทียบเทา  

 

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

 
08.00 น. รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม และเตรียมตัวเชค็เอาทออกจากโรงแรม  
10.00 น. จากนั้นเดินทางสูสนามบินเพ่ือบินสู เมืองอัมมาน เมืองหลวงของประเทศจอรแดน 
13.15 น.  โดยเท่ียวบิน RJ504  บินสู เมืองอัมมาน เมอืงหลวงของประเทศจอรแดน 
14.35 น.  คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาต ิQUEEN ALIA ณ กรุงอมัมาน ประเทศ

จอรแดน  หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและรับสมัภาระเรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่น
ชากวาประเทศไทย 5 ชั่วโมง)   
นําทานเดินทางสูเมือง มาดาบาหรือ เมืองแหงโมเสก ชม โบสถกรีก-ออโธดอกซ 
แหงเซนตจอรจถูกสรางในราวป ค.ศ. 600 ยคุของไบแซนไทน ชมภาพแผนที่ดินแดน
ศักดิสิทธิ์แหงเยรูซาเลม ตกแตงโดยโมเสกสีตางๆ ประมาณ 2.3 ลานชิ้นแสดงถึง
พื้นท่ีดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตางๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอรเรเนียน, เยรูซาเลม, แมนํ้า
จอรแดน, ทะเลเดดซ,ี เขาไซนาย, อียปิต ฯลฯ นําทานเดินทางลงทางทิศใตเพ่ือชม 
เมาท เนโบ ดินแดนศกัดิ์สิทธิ์ท่ีตั้งอยูบนเขาซึ่งเชื่อกันวานาจะเปนบริเวณที่เสยีชีวิต
และฝงศพของโมเสส ผูนําชาวยิวสเดินทางจากประเทศอิยิปตมายังเยรูซาเล็ม 



 

 

 ชม โบสถแหงเมาทเนโบ สันนิษฐานวาสรางขึ้นในราวป ค.ศ.300 -400 ในชวง
ยุคไบแซนไทน เพ่ือเปนที่ระลึกถึงโมเสส  ภายในโบสถประกอบไปดวยภาพโมเสกสี
บนพื้นโบสถอันลํ้าคํ่า แสดงถึงภาพชีวิตสัมพนัธระหวางคน, สัตว และธรรมชาติ, รปู
คน ฯลฯ และยังมีแทนพิธี มานั่ง ตามรูปแบบของศาสนาคริสตไวประกอบพิธีตาง ๆ 
และอนุญาตใหใชในปจจุบัน, รปูภาพและรายละเอียดตางๆ แสดงถึงการบูรณะโบสถ, 
บอศีลจุม ฯลฯ ในป ค.ศ. 2000 โป�ป จอหน ปอลท่ี 2 เสด็จมาแสวงบุญที่นี่และได
ประกาศใหเปนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ชมอนุสรณไมเทาศักดิ์สทิธแหงโมเสส ออกแบบเปน
ลักษณะเปนไมเทาในรปูแบบไมกางเขน โดยอุทิศเปนสัญลักษณของโมเสส และพระ
เยซู   เชญิถายรปู ณ จุดชมวิว โดยในวนัที่ทองฟ�าแจมใส ทานสามารถมองเห็น 
แมนํ้าจอรแดน, ทะเลเดดซ,ี เมืองเบธเลเฮม และประเทศอิสราเอล ไดจากจุดนี้อยาง
ชัดเจน  

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ภายในโรงแรมที่พักนําทานเขาสูที่พัก G.T. GRAND 
PALACE หรือเทียบเทา KINGWAY HOTEL หรือระดับเทียบเทา 

 



 

 

วนัที่หก  เจอราช -อัมมาน-เดดซ-ีเพตรา  

 
เชา     รับประทานอาหาร ณ หองอาหารเชาของโรงแรม  

นําทานเดินทางขึ้นสูทางเหนือของประเทศจอรแดน เพ่ือชม นครเจอราช (JERASH) 
หรือ “เมืองพันเสา”เปนอดีต 1 ใน 10 หัวเมอืงเอกตะวันออกอันยิ่งใหญของ
อาณาจักรโรมัน สันนิษฐานวาเมืองนี้นาจะถูกสรางในราว 200 – 100 ปกอน
คริสตกาล เดิมทีในอดตีเมืองแหงนี้ชื่อวา ในป ค.ศ. 749 นครแหงนี้ไดถูกแผนดินไหว
ครั้งใหญทําลาย และถกูฝงกลบโดยทรายหลังจากนั้นก็ไดสูญหายไปเปนนับพันปชม
ซุมประตกูษัตรยเฮเดรียน และ สนามแขงมาฮิปโปโดรม นําทานเดินเขาประตูทาง
ทิศใตชม โอวัลพลาซา สถานที่ชุมนมุ พบปะ สังสรรคของชาวเมือง วิหารเทพซีอุส 
โรงละครทางทิศใต (สรางในราวป ค.ศ. 90-92 จุผูชมไดถงึ 3,000 คน มีจุดเสียง
สะทอนตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกบัความอัศจรรยเพียงพูดเบา ๆก็จะมีเสียง
สะทอนกองเขามาในหูของเรา ชม วิหารเทพอีารเทมิส เปนเทพีประจําเมืองเจอราช 
สรางในราวป ค.ศ. 150 สรางขึ้นพื่อใชเปนสถานที่สําหรับทําพิธีบวงสรวง และบชูา
ยัญตอเทพีองคนี้ แบงเปน 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นในนําทานเดินเขาสู ถนน
คารโด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักที่ใชเขา-ออกเมืองแหงนี้ บนถนนนั้นยังมี
ริ้วรอยทางของลอรถมา,ฝาทอระบายนํ้า,ซุมโคมไฟ,บอนํ้าดื่มของมา ชมนํ้าพุใจ
กลางเมือง (NYMPHAEUM) สรางในราวป ค.ศ. 191 เพ่ืออุทิศแดเทพธิดาแหง
ขุนเขา ซึ่งเปนทีน่ับถือของชาวเมืองแหงนี้ มทีี่พนนํ้าเปนรูปหัวสิงโตท้ังเจ็ด และ
ตกแตงดวยเทพตางๆ ประจําซุมดานบนของนํ้าพุ ฯลฯ 

 



 

 

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร ทองถิ่น 
บาย  เดินทางสูทะเลเดดซ ีนาํทานชม ทะเลเดดซ ีทะเลท่ีถูกบันทึกลงในหนังสือ กิน
เนสส วา เปนจุดที่ตํ่าทีสุดในโลก มีความตํ่ากวาระดับนํ้าทะเลถึง 400 เมตร และ มี
ความเคม็ที่สุดในโลกมากกวา 20 เปอรเซนตของนํ้าทะเลทั่วไป ทําใหไมมีสิ่งมชีีวิต
ใดเลยอาศัยอยูไดในทองทะเลแหงนี้ เชิญทานอิสระในการลงเลนนํ้าทะเลและ พิสูจน 
ความจรงิวาทานลอยตัวไดจริงหรือไม(การลงเลนนํ้าในทะเลมีวิธีข้ันตอนการลงเลน 
และขอควรระวังตางๆ ควรฟงคําแนะนําจากมคัคุเทศกทองถิ่น) เดินทางสูเมืองเพตรา 
 

 
 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ภายในโรงแรมที่พักนําทานเขาสูที่พัก KINGWAY HOTEL 
หรือระดับเทียบเทา 
 

วนัที่เจ็ด กรุงอัมมาน – นครเจอราช – ซติี้ทัวร - สนามบนิ 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

ชม เมืองเพตรา ประเทศจอรแดน (ไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกจากองคการ
ยูเนสโกป ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของแหงโลกใหม จากการตดัสินโดย
การโหวตจากบคุคลนับลานท่ัวโลกในวันมหัศจรรย 07/ 07/ 07) มหานครสีดอก
กุหลาบที่ซอนตัวอยูในหุบเขาแหงโมเสส (WADI MUSA) มีประวัตศิาสตรอัน
ยาวนานหลายพันปการพังทลายของเมืองหลังจากเกิดแผนดินไหวหลายครั้งจนสูญ
หายนับพันปจวบจนในป ค.ศ. 1812 นักสํารวจเสนทางชาวสวิส นาย โจฮันน ลุดวิก 



 

 

เบิรกฮาดท  ไดคนพบนครศิลาแหงนี้ และนําไปเขยีนในหนังสือชื่อ “TRAVEL IN 
SYRIA” จนทําใหเริ่มเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายจนถึงปจจุบัน  นาํทานขี่มา 
(รวมอยูในคาบริการแลว แตไมรวมคาขี่ลา, ขี่อูฐ, รถมาลาก ฯลฯ สนในกรุณาติดตอ
ที่หัวหนาทัวร)ประมาณ 800 เมตรบนถนนทรายเพ่ือตรงเขาสูหนาเมือง พรอมชม
ทศันียภาพรอบขางที่เปนภูเขาท้ังสองฝم�ง นําทานเดินเทาเขาสูถนนเขาเมือง  SIQ 
เสนทางมหัศจรรยกวา 1.5 กิโลเมตรที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัด
เซาะของนํ้าเมื่อหลายลานปกอน เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชันทั้ง 2 
ขางคลายกับแคนยอนนอย ๆ และ สิ่งกอสราง พบกบัความสวยงามของ มหาวิหาร
ศักดิ์สิทธ์ิ เอล-คาซเนท ( EL-KHAZNEH / TREASURY)  
 

 
 
สนันิษฐานวาจะสรางในราวศตวรรษที่1-2 โดยผูปกครองเมืองในเวลานั้น เปนวิหารที่
แกะสลักโดยเจาะเขาไปในภูเขาสีชมพูท้ังลูก มีความสูง 40 เมตร และ มีความกวาง 
28 เมตร วิหารแหงนี้ไดถูกออกแบบโดยไดรบัอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเขาดวยกัน 
เชน อิยิปต, กรกี, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบดวย 3 หอง คือ หองโถงใหญ
ตรงกลาง และ หองเล็กทางดานซายและขวาเดิมทีถูกเชื่อวาเปนที่เกบ็ขุมทรัพยสมบตัิ
ของฟาโรหอิยิปต  นกัประวตัศิาสตรและนักโบราณคดีไดลงความเห็นตรงกันวา นาจะ
สรางขึ้นเพ่ือเปนการเฉลิมฉลองใหกับผูปกครองเมือง, ใชเปนสถานที่ทําพิธีกรรมทาง
ศาสนา ชม โรงละครโรมัน (ROMAN THEATRE) ที่แกะสลักจากภูเขาโดยมี
แนวราบที่นั่งเทากันและมีความสมดุลยไดอยางนาทึ่ง สันนิษฐานเดมิทสีรางโดย
ชาวนาบาเทียน ตอมาในสมัยที่โรมันเขามาปกครอง ไดตอเติมและสรางเพ่ิมเติม มีที่



 

 

นั่ง 32 แถว จุผูชมไดประมาณ 3,000 คน / อิสระในการเดินชมและถายรูปภายใน
เมืองเพตรา 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น นาํคณะเดินทางกลบัสูกรุงอัมมาน  
นําทานชมรอบเมืองหลวงกรุงอมัมานเมืองหลวงที่ตั้งอยูบนภูเขา 7 ลูก และมี
ประวตัิศาสตรยาวนานมากกวา 6,000 ป ผานชมยานเมืองเกา เมืองใหม ยานธุรกิจ 
ตลาดใจกลางเมือง ยานคนรวย ฯลฯ  
ขึ้นชม ป�อมปราการแหงกรุงอัมมาน (CITDAEL) ถูกสรางขึ้นเพ่ือเปนจุดสังเกตเหตุ
บาน การเมืองตาง ๆรอบเมือง เชิญอิสระถายรูปตรงจดุชมวิวที่สวยที่สุดของเมือง
แหงนี้ โดยมฉีากหลังเปนโรงละครโรมนัที่มีขนาดใหญที่สุดในประเทศจอรแดน จุผูชม
ไดถึง 6,000 คน และ ตึกรามบานชองที่ตั้งอยูบนภูเขาสูง อันแปลกตายิ่งนัก ชม
วิหารเฮอรคิวลิส ที่สันนิษฐานวานาจะถูกสรางขึ้นระหวางป ค.ศ. 161–180 ในสมัย
โรมัน พระราชวังเกาอุมเมยาด สรางขึ้นในประมาณป ค.ศ. 720 โดยผูนําชาวมุสลิม 
ของราชวงศ ในสมัยมสุลิมไดเขามาปกครองประเทศจอรแดน ซึง่ภายในประกอบหอง
ทํางาน, หองรับแขก ฯลฯ  ผานชม พระราชวงัของพระมหากษัตริยอับดุลลาหท่ีสอง 
(RAGHADAN PALACE), ที่ตั้งอยูบนภูเขามี ทําเลที่สวยงามมากที่สุดในกรุงอัม
มาน และมีทหารคอยเฝ�าดูแลตรวจตราอยางเขมงวด ชอปปم�งตลาดพื้นเมืองหรือ
หางสรรพสินคา และเพื่อไมใหเปนการรบกวนเวลาอันมีคาในการชอปปم�งของทาน 
อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย ไดเวลาสมควร เดินทางสูสนามบินเพ่ือบินกลับ
กรุงเทพฯ 
 

 



 

 

วนัที่แปด     สนามบนิสุวรรณภูมิ 

 
01.15 น.     ออกเดินทางกลับสู ประเทศไทย ดวยสายการบิน ROYAL JORDANNIAN 

เที่ยวบินที่ RJ182 
14.25 น.    เดินทางกลับ ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ดวยความสวัสดิภาพและความประทับใจ มิ

รูลืม *33333h 
 

**ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับวัน
เดินทางที่ทานไดทําการจองไวกบัทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการ
ชําระเงินคาตั๋วดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุก
กรณี** 

 

หมายเหตุ    
กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษทัฯ จะยึดถือ
ความปลอดภัยเปนหลกั 
 ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมี
การเปลี่ยนแปลงขนาดของพาหนะที่ใชในการนําเที่ยว ตลอดรายการทัวร โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา 
ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน หรือตํ่ากวามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง 
ทางผูจัดรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บคาทัวรเพิ่มเตมิ ทานละ 
4,000 บาท 
 
อัตรานี้รวม 
1.คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการแหงชาติ อียิปต แอรไลน ชั้นประหยัด  
2.คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง  
3.คาท่ีพักหองละ 2 ทาน ในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรือระดบัเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 5 คืน  
4.คาอาหารทุกมื้อท่ีระบุตามรายการ 



 

 

5.คาบัตรเขาชมสถานที่และการแสดงทุกแหงทีร่ะบุตามรายการ 
6.คาขี่มาที่เมืองเพตรา  
7.คาวีซาประเทศจอรแดน (ไมเสียคาวีซา ในกรณีเดินทางเปนหมูคณะ) 
8.คาบริการนําทัวรโดยมัคคุเทศกทองถิน่และหัวหนาทัวรผูมีประสบการณ 
9.คายกขนกระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบ (นํ้าหนักไมเกิน 20 กิโลกรมั) 
10.คาประกันอุบัติเหตใุนการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาล 500,000 
บาท  
        (หมายเหตุ: คาประกันอบุตัิเหตสุําหรับเด็กที่มีอายุนอยกวา 2 ป และ ผูใหญอายุ
มากกวา 70 ป ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคา สินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) 
 
อัตรานี้ไมรวม 
คาจัดทําหนังสอืเดินทาง 
ภาษีตาง ๆ เชน ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% ฯลฯ 
คาเชาผาเช็ดตัวและคาเชาตูล็อคเกอร ทีโ่รงแรม เดดซี รีสอรท แอนด สปา 
คาใชจายสวนตัวอื่นๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซกัรีด, มินบิารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ ที่ไมไดระบุไวใน
รายการ 
คาอาหารและเครือ่งดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ 
คาขี่ลา, ขี่อูฐ, รถมาลาก ฯลฯ  
คาทิปมาท่ีเมืองเพตรา ทานละ ประมาณ 3 USD / เท่ียว / ทาน  
คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น อียิปต ทานละ 4 USD / ทาน / วนั   (คิดเปน 4 วัน เทากับ 16 
USD)  จอรแดน ทานละ 4 USD /ทาน/วัน   (คดิเปน 3 วัน เทากับ 12 usd)     
พนักงานขับรถ อียิปต  ทานละ 4 USD /ทาน/วัน   (คิดเปน 3 วนั 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 และรายการอื่นทีไ่มได
ระบุไวในรายการ 
 



 

 

เงื่อนไขในการจองทัวร 
งวดที่ 1 : สํารองที่นัง่จาย 15, 000 บาท/ทาน (หลังการจองภายใน 3 วนั)พรอมสงสําเนา
หนังสือเดินทาง 
งวดที่ 2 :ชําระยอดสวนที่เหลือ กอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน  
หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต 
 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บรษิัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไมสามารถ คืนเงิน
ได (ตวัอยางเชน คาตัว๋เครื่องบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณ ี
กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งตองมีใบรบัรองแพทยจากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะ
ทําเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพ่ือใหพิจารณาอีกครั้ง 
ทั้งนี้ อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินไดทั้งหมด
หรือบางสวน หรือไมไดเลย เพราะขึ้นอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและ
ในทุกๆบริการอืน่ๆเปนสําคัญ  
 

***หมายเหตุ*** 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วนั ในกรณีที่ไมสามารถทาํ

กรุปไดอยางนอย 15 ทาน  ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหา
คณะทัวรอื่นใหถาตองการ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรอืไดรับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การ
นัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  

3. บริษัทฯ ไมรับผดิชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏิวัต ิ
และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคมุของทางบรษิัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมที่เกิดขึ้นทางตรง 



 

 

หรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถกูทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ อุบตัิเหตุตาง 
ๆ 

4. ราคานี้คดิตามราคาบตัรโดยสารเครื่องบิน ณ ปจจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสาร
สูงขึ้น ตามอัตราคานํ้ามัน หรือ คาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสทิธ์ิที่จะปรับราคาตั๋ว 
ตามสถานการณดังกลาว 

5. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการ
ใดๆตามรายการ หรอื ถกูปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงนิในทุกกรณี 

 
เอกสารประกอบขอวีซาเขาประเทศอียปิต – จอรแดน  กรณีจองนอยกวา 21 วัน  

-คาวีซา เดี่ยว สําหรับยื่นที่กรุงเทพฯ ทานละ 2,500 บาท 
- หนังสือเดินทาง 
   ตองมีอายุเหลือการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง และตองมีหนาวางเหลือสําหรับ
ประทับตราวีซา และตราประทับ  เขาประทับเขา-ออกอยางนอย 4 หนาเต็ม 
 
- รูปถาย 
   ตองเปน  ขนาด 2 นิ้ว ถายไมเกิน 6 เดือน จํานวน 2 ใบ และตองเปนรูปถายที่มีพื้นหลังสีขาว 
เทานั้น ทางสถานฑตูไมรับพิจารณารูปถายทีเ่ปนรูปสติก๊เกอร หรือรูปพิมพจากคอมพิวเตอร รปูโพ
ลาลอยด และรูปถายที่มีวิวดานหลัง หรือรูปทีน่ํามาตัดตอ 
 
- หลักฐานการงาน 
  กรณีเปนเจาของกิจการ ตองแสดง สําเนา ใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่
มีชื่อของผูเดินทางแสดงความเปนเจาของกิจการ เปนกรรมการ หรือ หุนสวน  (ไมตองใชตวัจริง) 
  ***** สําคญัมาก จะตองเซ็นชื่อรับรองสําเนา และประทับตราบรษิทัเปนสําคัญ ***** 
กรณีเปนพนักงาน ตองมีหนังสือรับรองการทํางานจากทางบริษัท หรอืหนวยงานที่สังกัด มีขอความ
ระบุตําแหนง เงินเดือน รายได   วันเริม่ทํางาน และชวงเวลาที่ไดรับอนุมัติใหลาหยุดงาน เปน
ภาษาอังกฤษเทานั้น และจะตองประทับตราบริษัทรับรองเปนสําคัญ   



 

 

กรณีเปนนกัเรียน หรือ นักศกึษา ตองมีหนังสอืรับรองจากทางโรงเรยีน หรือสถาบันที่กําลังศึกษา
อยู พรอมตราประทับของ    
  ทางโรงเรียน (เปนภาษาอังกฤษเทานั้น) และสําเนาบัตรนักเรียน หรอืบัตรนกัศึกษา พรอมทั้ง
เซ็นชื่อรับรองสําเนา 
- หลักฐานการเงิน 
  ใบรับรองสถานะทางการเงินในชื่อของผูเดินทาง จากทางธนาคารเปนภาษาอังกฤษ เทานั้น(ไมเอา 
STATEMENT) 
 
หมายเหตุเกี่ยวกับการขอนุมัติวีซาประเทศอียปิตและขอตาง ๆ 
*** ในการยื่นขอวีซา เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกแกทุกๆ ทาน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให
ครบตามที่ระบุ พรอมสงมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซา ไมนอยกวา 3 สัปดาหกอนการเดินทาง 
(ในกรณีที่เอกสารของทานไมสมบูรณ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซาของทานได และ
ทานจะตองเสียคาธรรมเนียมใหมเอง หากตองการยื่นวีซาอีกครั้ง) 
 *** ในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูในดุลยพนิิจของทางสถานฑูตฯ ซึ่งในบางกรณี อาจจะมีการ
เรียกเอกสารเพิ่มเติมจากที่ไดระบุไว หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณในบางครั้ง ซึง่อาจจะทําให
เกิดความไมสะดวกแกทานได  
*** อนึ่งระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติ
ของลูกคาในแตละราย หากทานมีขอสงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดตลอดเวลา 
ทางบริษัทฯ จึงตองกราบขออภัยมา ณ ที่นี ้
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.ตัวอยางเอกสารในการยื่นวีซา อียิปต แบบON ARRIVAL  ตองสงใหกับทางบริษัทกอน
การเดินทาง 21 วัน  
-ใชเฉพาะ สแกนหนาพาสปอรต ที่มีอายุเหลือการใชงานมากวา 6 เดือน 
 

 
 
 

หนังสือเดินทางตองมอีายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางและมหีนาที
เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา กรณีที่สงหนาพาสปอรตเหลือนอยกวา6เดือนในวัน
เดินทาง ทางบริษัทฯก็จะสามารถยื่นวีซากรุปใหไดตามปกติ แตทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบ
กรณีใดๆทั้งสิ้น ถาสายการบินปฎิเสธไมใหขึ้นเคร่ือง  
** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาต ิโปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ** 


