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NT436
ทวัรอ์ยีปิต ์จอรแ์ดน ไคโร กซีา่ เพตรา ทะเลสาบเดดซ ี8 วัน 5 คนื (MS) [ปีใหม]่
ทัวรอ์ยีปิต ์จอรแ์ดน , 8 วัน 5 คนื ,

KINGWAY HOTEL  , PYRAMID PARK HOTEL  , G.T. GRAND PALACE

ทอ่งเทยีว อยีปิต ์จอรแ์ดน คน้หาดนิแดนแหง่ตํานานอนัลลีบัของฟาโรห์
ชมมหาปีรามดิ 1 ใน 7 สงิมหศัจรรยข์องโลกซงึมปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานมากกวา่ 5,000 ปี

ฉลองความยงิใหญข่อง มรดกโลก มหานครเพตรา และเป็น 1 ใน 7 สงิมหศัจรรยแ์หง่โลกยคุใหม ่ 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สนามบนิสวุรรณภมูิ

20.30 น.
คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชนั 4 แถว Q หนา้เคานเ์ตอร ์Q 14- 20
สายการบนิอยีปิต ์ซงึมเีจา้หนา้ทบีรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ พรอ้มอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระ

23.59 น.
เหริฟ้าสู ่กรุงไคโร ประเทศอยีปิต ์โดย สายการบนิอยีปิตแ์อร ์เทยีวบนิท ีMS961 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9 ชวัโมง
(มบีรกิารอาหารเครืองดมืบนเครือง)



วนัท ี2
กรุงเทพฯ - ไคโร - ปิรามดิ - สฟิงซ ์- โรงงานน้าํหอม - โรงงานกระดาษปาปิรุส

04.10 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิแหง่ชาตกิรุงไคโร (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชวัโมง)
หลังจากผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ นําทา่นเดนิทางสูโ่รงแรม

เชา้
ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางไปชม สฟิงค ์และ หมูม่หาปีรามดิแหง่เมอืงกซีา่ (GIZA PYRAMID) ประเทศอยีปิต ์ซงึเป็น 1 ใน 7
สงิมหัศจรรยข์องโลก

นําคณะเดนิทางสู ่เมอืงกซีา่ เพอืเขา้ชม “มหาปีรามดิ” (หนงึในเจ็ดสงิมหัศจรรยข์องโลก )
เป็นชอืเรียกของสถานทฝัีงพระศพของเมอืงเลโทโพลสิโบราณ(ปัจจบัุนคอื ไคโร) ครอบคลมุพนืท ี2,000 ตร.ม.
บนทรีาบสงูทางทศิตะวันออกเฉียงใต ้เป็นทตัีงของมหาปิรามดิ 3 องค ์ซงึองคฟ์าโรหแ์หง่อยีปิตโ์บราณสรา้งขนึเพอืฝังพระศพของพระองคเ์อง
นับเป็นสงิกอ่สรา้งทยีงิใหญ่และเกา่แกท่สีดุของโลก ใชเ้วลากอ่สรา้งทังสนิ 30 ปี สรา้งจากแทง่หนิขนาดใหญ่มาก แตล่ะกอ้นหนักกวา่ 2 ตัน
หนิแตล่ะกอ้นวางชดิตดิกันแบบแนบสนทิมาก แมแ้ตก่ระดาษก็สอดไม่ผา่น ซงึประกอบดว้ย
1) ปิรามดิคอีอพส ์(Cheops) หรือปิรามดิคฟู ูสรา้งในพนืท ี53 ตร.ม. สงู 146 เมตร สรา้งดว้ยหนิแกรนติ 2.3 ลา้นแทง่ นา้หนักกวา่กวา่ 60
ตันภายในมหีอ้งโถงหลายหอ้ง หอ้งโถงใหญ่ หอ้งโถงพระราชา หอ้งโถงพระราชนีิ เป็นปิรามดิทใีหญ่ทสีดุในโลก
กลา่วกันวา่อาจนาวหิารเซ็นตปิ์เตอรท์กีรุงโรมรวมกับวหิารเซ็นตป์อลทลีอนดอน และดโูอโมวหิารแหง่เมอืงฟลอเรนซ์
รวมไวใ้นปิรามดิแหง่นีไดอ้ย่างสบาย
2) ปิรามดิเคเฟรน (Chefren) สรา้งโดยฟาโรหค์าแฟ ในปี 2465 กอ่น ค.ศ. สงู 136 เมตร ตา่กวา่ปิรามดิ 10 เมตร สรา้งบนเนนิดนิขนาดใหญ่
จงึทาใหด้สูงา่กวา่ปิรามดิ 2 องค ์กนิเนือทปีระมาณ 1.6 ลา้นลกูบาศกเ์มตร มหีอ้งโถงกวา้ง 2 หอ้ง แตภ่ายในถูกบกุรุก ทาลายเสยีหายมาก
3) ปิรามดิมเิซรนุิส (Mycerinus) สรา้งโดยฟาโรหเ์มนเคอเร ปี 2420 กอ่น ค.ศ. มขีนาดเล็กทสีดุ สงู 66.45 เมตร ปัจจบัุนสงูเพยีง 62.18 เมตร
กวา้ง 108 เมตร  
ชม “สฟิงซ”์ ทแีกะสลักจากเนนิหนิธรรมชาต ิมสีว่นหัวเป็นพระพักตรข์องฟาโรหแ์ละลําตัวเป็นสงิโต
ทา่นอาจจะขอีูฐกลางทะเลทรายชมทวิทัศนร์อบๆโดยมหีมู่ปีรามดิเป็นฉากหลัง อสิระเดนิเทยีวตามอัธยาศัย หรือเขา้ไปชมภายในตัวปีระมดิ
ซงึเชอืวา่เป็นทฝัีงพระศพขององคฟ์าโรหผ์ูส้รา้งปีระมดินัน ภายในสรา้งเป็นหอ้งโถงใหญ่ มทีางเดนิซงึเราสามารถเดนิลงไปดไูด ้
(คา่เขา้ชมไม่ไดร้วมอยู่ในคา่บรกิารทัวร ์และตอ้งไปเขา้ควิซอืบัตรเอง เนืองจากในแตล่ะวันจะมผีูเ้ขา้ชมไดไ้ม่เกนิวันละ 300 คนเทา่นัน)

เทยีง
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
แวะชม ศนูยก์ลางการทํา “กระดาษปาปีรุส” ซงึเป็นกระดาษชนดิแรกของโลกทําจากตน้กก (PAPYRUS)
ใชบั้นทกึขอ้ความสรรเสรญิเทพเจา้และเหตกุารณ์ในสมัยอยีปิตโ์บราณ

แวะชม โรงงานผลติหวัน้าํหอม PERFUME FACTORY ซงึกลา่วกันวา่การทําน ้าํหอมแบบนีสบืทอดมาตังแตส่มัย พระนางคลโีอพัตรา
และยังเป็นศนูยก์ลาง แหลง่ผลดิหัวน ้าํหอมขนาดใหญ่ใหก้ับยีหอ้แบรนดเ์นมดังๆหลายยีหอ้อกีดว้ย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
PYRAMID PARK HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ไคโร - อเล็กซานเดรยี - หลมุฝงัศพใตด้นิ - ชมเสาปอมเปย ์- สวนมอนตาซา่ร์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

คณะเตรียมออกเดนิทางจากโรงแรม เพอืมุ่งหนา้สู ่เมอืงอเล็กซานเดรยี 

นําเทยีวชม เมอืงอเล็กซานเดรยี (ALEXANDRIA) ซงึเป็นเมอืงสําคัญในสมัยโรมันปกครองอยีปิต ์เดมิทเีป็นหมู่บา้นประมงเล็ก  ๆทชีอืวา่
ราคอนดาห ์เมอื 1,200 ปีกอ่นครสิตกาล จนเมอื 332 ปีกอ่นครสิตกาลหรือประมาณ 2,300 กวา่ปีกอ่นพระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราชมาพบ
จงึใหม้กีารปรับปรุงขยายเมอืงเพอืเป็นเมอืงหลวงของอยีปิตแ์ละตังชอืใหค้ลอ้งจองกับชอืของพระองค์



เมอืงอเล็กซานเดรียนียังเป็นสถานทสํีาคัญในตํานานรักอันยงิใหญ่ของ ราชนีิเลอโฉมชอืกอ้งโลก พระนางคลโีอพัตรา และนายทหาร มารค์
แอนโทนี ซงึเรารูจั้กกันด ีและปัจจบัุนเมอืงนีใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ เป็นเมอืงพักผอ่นตากอากาศทมีชีอืเสยีงแหง่หนงึของโลก 

ชม หลมุฝงัศพใตด้นิแหง่อเล็กซานเดรยี (Catacomb) 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยแ์หง่โลกยุคกลาง สสุานของขาวโรมันในอดตีมกีวา่ 50,000 ศพ
สสุานใตด้นิแหง่นีมสีามชนั ชนัท ี1 มไีวสํ้าหรับลําเลยีงโลงและศพ ชนัท ี2 เป็นทฝัีงศพ และชนัท ี3 ใชเ้ป็นทรีวมญาตเิพอืระลกึถงึผูต้าย
โดยมกีารเลยีงสงัสรรคก์ันทังวัน ซงึเลา่กันวา่ตอนทนัีกโบราณคดคีน้พบทนีีเป็นครังแรก บนโตะ๊ยังมขีวดไวนแ์ละจานวางอยู่

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นชม เสาปอมเปย ์(POMPEII’S PILLAR) เป็นสงิสําคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอยีปิต ์เป็นเสาแกรนติสงู 27 เมตร ปอมเปย์
เป็นชอืเพอืนสนทิของ ซซีา่ ซงึภายหลังทังสองไดก้ลายเป็นศัตรูกันและปอมเปยไ์ดห้ลบหนีมายังเมอืงอเล็กซานเดรียในอยีปิต์
สถานททีเีขาถูกฆ่าตายและเลา่ขานกันวา่ ซซีา่ไดเ้ผาศรีษะของปอมเปยท์เีสานี นอกจากนันสถานทนีีในอดตียังเคยม ีอาโครโปลสิ ซงึมชีอืวา่
เซราเปียม สรา้งขนึเพอืถวาย เทพเซราปิส ในสมัยของ ปโตเลม ีแตใ่นทสีดุถูกทําลายโดยพวกครสิเตยีน ปัจจบัุนนีเหลอืเพยีงแคเ่สาแบบกรีก
ตังอยู่อย่างโดด่เดน่ และสฟิงซอ์กีสองตัวภายนอก

จากนันชม ป้อมปราการซทิาเดล(CITADEL) ซงึในอดตีนันเป็นทตัีงของประภาคารฟาโรส ถอืวา่เป็นหนงึในสงิมหัศจรรยข์องโลกยุคโบราณ
ปัจจบัุนเหลอืเพยีงสว่นทเีป็นฐานและไดม้รัีบการทะนุบํารุงตอ่เตมิจากสลุตา่นเกยต์เบย ์โดยรวบรวมซากเดมิบางสว่นเขา้มา
พรอ้มชมทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนทสีวยงาม

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ บุฟเฟตบ์นเรอืลอ่งไปตามแมน่้าํไนล ์(DINNER ON NILE CRUISE) 

ชมบรรยากาศอันงดงามยาม ค่าํคนืสองฟากฝังแม่น ้าํ พรอ้มชมและร่วมสนุกกับการแสดง ระบําหนา้ทอ้ง(Belly Dance)
อันเลอืงชอืและการแสดงพนืเมอืงตา่งๆประกอบดนตรี

ทพีกั
PYRAMID PARK HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ไคโร - พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตอิยีปิต ์- ตลาดขา่นแอลคาลลิี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นชม พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิยีปิต ์อันเลอืงชอื เป็นสถานททีรีวมศลิปะวัตถุโบราณมากมายทสีดุ
ชมโลงศพทองคําแทพ้รอ้มหนา้กากทองคําของฟาโรหต์ตัุนคาเมนอันดังกอ้งโลก และสมบัตสิว่นตัวอกีมากมายของพระองค ์อาทเิชน่ เตยีงบรรทม
พัด ของเลน่ตา่ง  ๆรถศกึและเกา้อบีรรลังกท์องคํา
ซงึภาพบนพนักเกา้อทีโีรแมนตกิมากเป็นภาพของฟาโรหต์ตัุนคาเมนประทับอยู่บนเกา้อแีละมพีระมเหสขีองพระองคกํ์าลังทาน ้าํมันหอมให ้
ทังคูใ่สร่องเทา้แตะคนละขา้งอันแสดงถงึความรักความเผอืแผอั่นลกึซงึ นอกจากนีทา่นยังจะไดช้ม สมบัตอัินล ้าํคา่อนื  ๆอกีจํานวนมากเชน่ แหวน
สรอ้ยขอ้มอื สรอ้ยคอ ฝีมอืประณีต สงิของทังหมดลว้นมอีายุเกา่แกก่วา่ 3,000 ปี (คา่เขา้ชมมัมมขีองพระมหากษัตรยิทั์ง 11
พระองคไ์ม่รวมอยู่ในรายการ) 

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
จากนันนําทา่นไปชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืงอันงดงามท ี“ตลาดขา่นเอลคาลลี”ี ตลาดสําคัญทางการคา้ขายของพนืเมอืงและ
สนิคา้ทรีะลกึทใีหญ่ทสีดุในกรุงไคโรประเทศอยีปิต ์ทา่นสามารถเลอืกซอืของพนืเมอืงสวย  ๆมากมาย ไม่วา่จะเป็นขวดน ้าํหอมททํีาดว้ยมอื
สนิคา้ตา่ง  ๆเครืองทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของทรีะลกึพนืเมอืงตา่งๆ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
PYRAMID PARK HOTEL หรือเทยีบเทา่



วนัท ี5
ไคโร - อมัมาน - มาดาบา - เมา้ท ์เนโบ - เดดซ ี- เพตรา

04.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม และเตรียมตัวเช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม

06.45 น.
จากนันเดนิทางสูส่นามบนิ เพอืบนิสู ่เมอืงอมัมาน เมอืงหลวงของประเทศจอรแ์ดน โดยเทยีวบนิ MS719

09.05 น.
คณะเดนิทางถงึ สนามบนินานาชาต ิQUEEN ALIA ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอรแ์ดน หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้
(เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชวัโมง) นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง มาดาบา หรือ เมอืงแหง่โมเสก 

ชม โบสถก์รกี-ออโธดอกซ ์แหง่เซนตจ์อรจ์ถูกสรา้งในราวปี ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน ์ชมภาพแผนทดีนิแดนศักดสิทิธแิหง่เยรูซาเลม
ตกแตง่โดยโมเสกสตีา่ง  ๆประมาณ 2.3 ลา้นชนิแสดงถงึพนืทดีนิแดนศักดสิทิธติา่ง  ๆในแถบรอบทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน, เยรูซาเลม, แม่น ้าํจอรแ์ดน,
ทะเลเดดซ,ี เขาไซนาย, อยีปิต ์ฯลฯ 

นําทา่นเดนิทางลงทางทศิใตเ้พอืชม เมาท ์เนโบ ดนิแดนศักดสิทิธทิตัีงอยู่บนเขาซงึเชอืกันวา่น่าจะเป็นบรเิวณทเีสยีชวีติและฝังศพของโมเสส
ผูนํ้าชาวยวิสเ์ดนิทางจากประเทศอยิปิตม์ายังเยรูซาเล็ม

ชม โบสถแ์หง่เมาทเ์นโบ สนันษิฐานวา่สรา้งขนึในราวปี ค.ศ.300 - 400 ในชว่งยุคไบแซนไทน ์เพอืเป็นทรีะลกึถงึโมเสส
ภายในโบสถป์ระกอบไปดว้ยภาพโมเสกสบีนพนืโบสถอั์นล ้าํค่าํ แสดงถงึภาพชวีติสมัพันธร์ะหวา่งคน, สตัว ์และธรรมชาต,ิ รูปคน ฯลฯ
และยังมแีทน่พธิ ีมา้นัง ตามรูปแบบของศาสนาครสิตไ์วป้ระกอบพธิตีา่ง  ๆและอนุญาตใหใ้ชใ้นปัจจบัุน, รูปภาพและรายละเอยีดตา่งๆ
แสดงถงึการบรูณะโบสถ,์ บอ่ศลีจุม่ ฯลฯ ในปี ค.ศ. 2000 โป๊ป จอหน์ ปอลท ี2 เสด็จมาแสวงบญุทนีีและไดป้ระกาศใหเ้ป็นดนิแดนศักดสิทิธิ
ชมอนุสรณ์ไมเ้ทา้ศักดสิทิธแ์หง่โมเสส ออกแบบเป็นลักษณะเป็นไมเ้ทา้ในรูปแบบไมก้างเขน โดยอุทศิเป็นสญัลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู
เชญิถ่ายรูป ณ จดุชมววิ โดยในวันททีอ้งฟ้าแจม่ใส ทา่นสามารถมองเห็น แม่น ้าํจอรแ์ดน, ทะเลเดดซ,ี เมอืงเบธเลเฮม และประเทศอสิราเอล
ไดจ้ากจดุนีอย่างชดัเจน

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลเดดซี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นชม ทะเลเดดซ ีทะเลทถีูกบันทกึลงในหนังสอืกนิเนสส ์วา่เป็นจดุทตี่าํทสีดุในโลก มคีวามต่าํกวา่ระดับน ้าํทะเลถงึ 400 เมตร และ
มคีวามเค็มทสีดุในโลกมากกวา่ 20 เปอรเ์ซนตข์องน ้าํทะเลทัวไป ทําใหไ้ม่มสีงิมชีวีติใดเลยอาศัยอยู่ไดใ้นทอ้งทะเลแหง่นี
เชญิทา่นอสิระในการลงเลน่น ้าํทะเลและ พสิจูน ์ความจรงิวา่ทา่นลอยตัวไดจ้รงิหรือไม่ (การลงเลน่น ้าํในทะเลมวีธิขัีนตอนการลงเลน่
และขอ้ควรระวังตา่ง  ๆควรฟังคําแนะนําจากมัคคเุทศกท์อ้งถนิ) 

เดนิทางสู ่เมอืงเพตรา

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ภายในโรงแรมทพัีก

ทพีกั
KINGWAY HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
นครเพตรา - กรุงอมัมาน

เชา้
รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม

ชม เมอืงเพตรา ประเทศจอรแ์ดน (ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7
สงิมหัศจรรยข์องแหง่โลกใหม่ จากการตัดสนิโดยการโหวตจากบคุคลนับลา้นทัวโลกในวันมหัศจรรย ์07/ 07/ 07)
มหานครสดีอกกหุลาบทซีอ่นตัวอยู่ในหบุเขาแหง่โมเสส (WADI MUSA)



มปีระวัตศิาสตรอั์นยาวนานหลายพันปีการพังทลายของเมอืงหลังจากเกดิแผน่ดนิไหวหลายครังจนสญูหายนับพันปีจวบจนในปี ค.ศ. 1812
นักสํารวจเสน้ทางชาวสวสิ นาย โจฮันน ์ลดุวกิ เบริก์ฮาดท ์ไดค้น้พบนครศลิาแหง่นี และนําไปเขยีนในหนังสอืชอื “TRAVEL IN SYRIA”
จนทําใหเ้รมิเป็นทรีูจั้กกันอย่างแพร่หลายจนถงึปัจจบัุน

นําทา่น ขมีา้ (รวมอยู่ในคา่บรกิารแลว้ แตไ่ม่รวมคา่ขลีา, ขอีูฐ, รถมา้ลาก ฯลฯ สนในกรุณาตดิตอ่ทหัีวหนา้ทัวร)์ ประมาณ 800
เมตรบนถนนทรายเพอืตรงเขา้สูห่นา้เมอืง พรอ้มชมทัศนียภาพรอบขา้งทเีป็นภเูขาทังสองฝัง

นําทา่นเดนิเทา้เขา้สู ่ถนนเขา้เมอืง SIQ เสน้ทางมหัศจรรยก์วา่ 1.5 กโิลเมตร
ทเีกดิจากการแยกตัวของเปลอืกโลกและการซดัเซาะของน ้าํเมอืหลายลา้นปีกอ่น เดนิชมความสวยงามของผาหนิสชีมพสูงูชนัทัง 2
ขา้งคลา้ยกับแคนยอนนอ้ยๆและสงิกอ่สรา้ง 

พบกับความสวยงามของ มหาวหิารศกัดสิทิธ ิเอล-คาซเนท ์( EL-KHAZNEH / TREASURY) สนันษิฐานวา่จะสรา้งในราวศตวรรษท1ี-2
โดยผูป้กครองเมอืงในเวลานัน เป็นวหิารทแีกะสลักโดยเจาะเขา้ไปในภเูขาสชีมพทัูงลกู มคีวามสงู 40 เมตร และ มคีวามกวา้ง 28 เมตร
วหิารแหง่นีไดถู้กออกแบบโดยไดรั้บอทิธพิลศลิปะของหลายชาตเิขา้ดว้ยกัน เชน่ อยิปิต,์ กรีก, นาบาเทยีน ฯลฯ ภายในประกอบดว้ย 3 หอ้ง คอื
หอ้งโถงใหญ่ตรงกลาง และ หอ้งเล็กทางดา้นซา้ยและขวาเดมิทถีูกเชอืวา่เป็นทเีก็บขมุทรัพยส์มบัตขิองฟาโรหอ์ยิปิต์
นักประวัตศิาสตรแ์ละนักโบราณคดไีดล้งความเห็นตรงกันวา่ น่าจะสรา้งขนึเพอืเป็นการเฉลมิฉลองใหก้ับผูป้กครองเมอืง,
ใชเ้ป็นสถานททํีาพธิกีรรมทางศาสนา

ชม โรงละครโรมนั (ROMAN THEATRE) ทแีกะสลักจากภเูขาโดยมแีนวราบทนัีงเทา่กันและมคีวามสมดลุยไ์ดอ้ย่างน่าทงึ
สนันษิฐานเดมิทสีรา้งโดยชาวนาบาเทยีน ตอ่มาในสมัยทโีรมันเขา้มาปกครอง ไดต้อ่เตมิและสรา้งเพมิเตมิ มทีนัีง 32 แถว จผุูช้มไดป้ระมาณ
3,000 คน อสิระในการเดนิชมและถ่ายรูปภายในเมอืงเพตรา

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
เดนิทางกลับสู ่กรุงอมัมาน

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
G.T. GRAND PALACE หรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
กรุงอมัมาน - นครเจอราช - ซติทีวัร ์- สนามบนิ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางขนึสูท่างเหนือของประเทศจอรแ์ดน เพอืชม นครเจอราช (JERASH) หรือ “เมอืงพนัเสา” เป็นอดตี 1 ใน 10
หัวเมอืงเอกตะวันออกอันยงิใหญ่ของอาณาจักรโรมัน สนันษิฐานวา่เมอืงนีน่าจะถูกสรา้งในราว 200 - 100 ปีกอ่นครสิตกาล
เดมิทใีนอดตีเมอืงแหง่นีชอืวา่ ในปี ค.ศ. 749 นครแหง่นีไดถู้กแผน่ดนิไหวครังใหญ่ทําลาย
และถูกฝังกลบโดยทรายหลังจากนันก็ไดส้ญูหายไปเป็นนับพันปี

ชม ซุม้ประตกูษตัรยเ์ฮเดรยีน และ สนามแขง่มา้ฮปิโปโดรม 

นําทา่นเดนิเขา้ประตทูางทศิใตช้ม โอวลัพลาซา่ สถานทชีมุนุม พบปะ สงัสรรคข์องชาวเมอืง วหิารเทพซอีุส โรงละครทางทศิใต ้(สรา้งในราวปี
ค.ศ. 90-92 จผุูช้มไดถ้งึ 3,000 คน มจีดุเสยีงสะทอ้นตรงกลางโรงละคร
เชญิทดสอบกับความอัศจรรยเ์พยีงพดูเบาๆก็จะมเีสยีงสะทอ้นกอ้งเขา้มาในหขูองเรา 

ชม วหิารเทพอีารเ์ทมสิ เป็นเทพปีระจําเมอืงเจอราช สรา้งในราวปี ค.ศ. 150 สรา้งขนึพอืใชเ้ป็นสถานทสํีาหรับทําพธิบีวงสรวง
และบชูายัญตอ่เทพอีงคนี์ แบง่เป็น 3 ชนั คอื ชนันอก ชนักลาง ชนัใน

นําทา่นเดนิเขา้สู ่ถนนคารโ์ด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักทใีชเ้ขา้-ออกเมอืงแหง่นี
บนถนนนันยังมรีวิรอยทางของลอ้รถมา้,ฝาทอ่ระบายน ้าํ,ซุม้โคมไฟ,บอ่น ้าํดมืของมา้



ชม น้าํพใุจกลางเมอืง (NYMPHAEUM) สรา้งในราวปี ค.ศ. 191 เพอือุทศิแดเ่ทพธดิาแหง่ขนุเขา ซงึเป็นทนัีบถอืของชาวเมอืงแหง่นี
มทีพีน่น ้าํเป็นรูปหัวสงิโตทังเจ็ด และตกแตง่ดว้ยเทพตา่งๆประจําซุม้ดา้นบนของน ้าํพ ุฯลฯ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นชม รอบเมอืงหลวงกรุงอมัมาน เมอืงหลวงทตัีงอยู่บนภเูขา 7 ลกู และมปีระวัตศิาสตรย์าวนานมากกวา่ 6,000 ปี ผา่นชมย่านเมอืงเกา่
เมอืงใหม่ ย่านธรุกจิ ตลาดใจกลางเมอืง ย่านคนรวย ฯลฯ

ขนึชม ป้อมปราการแหง่กรุงอมัมาน (CITDAEL) ถูกสรา้งขนึเพอืเป็นจดุสงัเกตเหตบุา้น การเมอืงตา่ง ๆรอบเมอืง
เชญิอสิระถ่ายรูปตรงจดุชมววิทสีวยทสีดุของเมอืงแหง่นี โดยมฉีากหลังเป็นโรงละครโรมันทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในประเทศจอรแ์ดน จผุูช้มไดถ้งึ
6,000 คน และ ตกึรามบา้นชอ่งทตัีงอยู่บนภเูขาสงู อันแปลกตายงินัก

ชม วหิารเฮอรค์วิลสิ ทสีนันษิฐานวา่น่าจะถูกสรา้งขนึระหวา่งปี ค.ศ. 161-180 ในสมัยโรมัน พระราชวังเกา่อุมเมยาด สรา้งขนึในประมาณปี ค.ศ.
720 โดยผูนํ้าชาวมุสลมิ ของราชวงศ ์ในสมัยมุสลมิไดเ้ขา้มาปกครองประเทศจอรแ์ดน ซงึภายในประกอบหอ้งทํางาน, หอ้งรับแขก ฯลฯ 

ผา่นชม พระราชวงัของพระมหากษตัรยิอ์บัดลุลาหท์สีอง (RAGHADAN PALACE) ทตัีงอยู่บนภเูขาม ีทําเลทสีวยงามมากทสีดุในกรุงอัมมาน
และมทีหารคอยเฝ้าดแูลตรวจตราอย่างเขม้งวด

ใหท้า่นไดช้อ้ปปิงตลาดพนืเมอืงหรือหา้งสรรพสนิคา้ ตามอัธยาศัย

ค่าํ
**อสิระอาหารเย็น ตามอธัยาศยั เพอืไมใ่หเ้ป็นการรบกวนเวลาอนัมคีา่ในการชอ้ปปิงของทา่น**

ไดเ้วลาสมควร เดนิทางสูส่นามบนิ เพอืบนิกลับกรุงเทพฯ

20.15 น.
ออกเดนิทางบนิกลับ กรุงไคโร โดยเทยีวบนิท ีMS702 แวะตอ่เครืองทเีมอืงไคโร ประเทศอยีปิต์

20.45 น.
ถงึ สนามบนิไคโร นําทา่นเปลยีนเครืองบนิ เพอืบนิตอ่เขา้กรุงเทพฯ

22.35 น.
ออกเดนิทางบนิกลับ กรุงเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีMS960

วนัท ี8
สนามบนิสวุรรณภมูิ

12.40 น.
เดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพและความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรอ์ยีปิต ์จอรแ์ดน
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี25 กันยายน 2562 เวลา 16:23 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรอ์ยีปิต ์จอรแ์ดน

อัตรานรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั โดยสายการแหง่ชาต ิอยีปิต ์แอรไ์ลน ์ชันประหยัด

• คา่รถปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทชีํานาญเสน้ทาง

• คา่ทพีกัหอ้งละ 2 ท่าน ในโรงแรม ตามทรีะบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนั รวมทังสนิ 5 คนื

• คา่อาหารทุกมอืทรีะบุตามรายการ

• คา่บัตรเขา้ชมสถานทแีละการแสดงทุกแหง่ทรีะบุตามรายการ

• คา่ขมีา้ทเีมอืงเพตรา้

• คา่วซีา่ประเทศจอรแ์ดน (ไมเ่สยีคา่วซีา่ ในกรณเีดนิทางเป็นหมูค่ณะ)

• คา่บรกิารนําทัวรโ์ดยมคัคเุทศกท์อ้งถนิและหวัหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์

• คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ (น ้าํหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั)

• คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท

(หมายเหต ุ: คา่ประกนัอบุัตเิหตสุาํหรบัเดก็ทมีอีายนุอ้ยกวา่ 2 ปี และ ผูใ้หญอ่ายมุากกวา่ 70 ปี ทางบรษัิทประกนัฯจะชดใชค้า่
สนิไหมทดแทนเพยีงครงึหนงึของสญัญาฯ)

อัตรานไีมร่วม

• คา่จัดทําหนังสอืเดนิทาง

• ภาษีตา่งๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% ฯลฯ

• คา่เช่าผา้เช็ดตวัและคา่เช่าตูล้อ็คเกอร ์ทโีรงแรม เดดซ ีรสีอรท์ แอนด ์สปา

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอนืๆ เช่น คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชี ่องพเิศษ ฯลฯ ทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่อาหารและเครอืงดมืสงัพเิศษ นอกเหนอืรายการ

• คา่ขลีา, ขอีฐู, รถมา้ลาก ฯลฯ

• คา่ทปิมา้ทเีมอืงเพตรา ท่านละ ประมาณ 3 USD / เทยีว / ท่าน

• คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิ
• อยีปิต ์ท่านละ 4 USD / ท่าน / วัน (คดิเป็น 4 วัน เท่ากบั 16 USD)

• จอรแ์ดน ท่านละ 4 USD /ท่าน/วัน (คดิเป็น 3 วัน เท่ากบั 12 USD)

• พนักงานขบัรถ
• อยีปิต ์ท่านละ 4 USD /ท่าน/วัน (คดิเป็น 3 วัน เท่ากบั 12 USD)

• จอรแ์ดน ท่านละ 3 USD/ท่าน/วัน (คดิเป็น 3 วัน เท่ากบั 9 USD)

• คา่ทปิคา่ทปิหวัหนา้ทัวร ์ประมาณท่านละ 4 USD / ท่าน / วัน เทยีบเท่ากบัไกดท์อ้งถนิ

• คา่เขา้มดุลงไปในปิรามดิ, คา่เขา้ชมหอ้งมมัมฟีาโรห ์11 พระองค ์ทพีพิธิภณัฑฯ์ และรายการอนืทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

เงอืนไขการสํารองทนัีง

งวดท  ี1 : สํารองทนีงัจา่ย 15, 000 บาท/ทา่น (หลงัการจองภายใน 3 วัน) พรอ้มสง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง 
งวดท  ี2 : ชําระยอดสว่นทเีหลอื กอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วัน 
***หากไมช่ําระคา่ใชจ้่ายภายในกาํหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั***



กรณียกเลกิ

• ยกเลกิหลงัจากวางเงนิมดัจาํ บรษัิทฯจะคดิคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ ณ วันนัน ทไีมส่ามารถ คนืเงนิได ้(ตวัอยา่งเช่น คา่ตวัเครอืงบนิ, คา่วซีา่, คา่มดัจําหอ้งพกั
เป็นตน้)

• ยกเลกิหลงัจากจา่ยเงนิเต็มจาํนวน บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทังหมดในทุกกรณี

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทจะทําเรอืงยนืเอกสารไปยังสายการบนิ โรงแรม
และในทุกๆการใหบ้รกิาร เพอืใหพ้จิารณาอกีครงั ทังน ีอาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนนิการ ซงึไมส่ามารถแจง้ไดว้า่สามารถคนืเงนิไดท้ังหมดหรอืบางสว่น
หรอืไมไ่ดเ้ลย เพราะขนึอยูก่บัการพจิารณาและตดัสนิใจของสายการบนิ โรงแรมและในทุกๆบรกิารอนืๆเป็นสาํคญั

หมายเหตุ

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณทีไีมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ทา่น ซงึในกรณนีทีางบรษิทัฯ
ยนิดคีนืเงนิใหท้งัหมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์นืใหถ้า้ตอ้งการ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมร่บัผดิชอบใดๆ
ในกรณทีสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เช่น การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิ
การจลาจล ตา่งๆ

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอนื ๆ ทนีอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื
คา่ใชจ้่ายเพมิทเีกดิขนึทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื อบุัตเิหตตุา่ง ๆ

• ราคานคีดิตามราคาบัตรโดยสารเครอืงบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรบัราคาบัตรโดยสารสงูขนึ ตามอตัราคา่น ้าํมนั หรอื คา่เงนิแลกเปลยีน ทางบรษัิท
สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวั ตามสถานการณด์งักลา่ว

• เนอืงจากรายการทัวรน์เีป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณใีดกต็าม
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทุกกรณี

เอกสารประกอบขอวซีา่เขา้ประเทศอยีปิต ์กรณีจองนอ้ยกวา่ 21 วัน
คา่วซีา่เดยีว สําหรบัยนืทกีรงุเทพฯ ทา่นละ 25,000 บาท
หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับถงึวันเดนิทาง และตอ้งมหีนา้วา่งเหลอืสาํหรบัประทับตราวซีา่ และตราประทับ
เขา้ประทับเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 4 หนา้เตม็

รปูถา่ย ตอ้งเป็น ขนาด 2 นวิ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน จํานวน 2 ใบ และตอ้งเป็นรปูถา่ยทมีพีนืหลงัสขีาว เท่านัน ทางสถานฑูตไมร่บัพจิารณารปูถา่ยทเีป็นรปูสตกิเกอร์
หรอืรปูพมิพจ์ากคอมพวิเตอร ์รปูโพลาลอยด ์และรปูถา่ยทมีวีวิดา้นหลงั หรอืรปูทนํีามาตดัตอ่

หลกัฐานการงาน กรณเีป็นเจา้ของกจิการ ตอ้งแสดง สาํเนา ใบทะเบยีนการคา้
และหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนทมีชีอืของผูเ้ดนิทางแสดงความเป็นเจา้ของกจิการ เป็นกรรมการ หรอื หุน้สว่น (ไมต่อ้งใชต้วัจรงิ) 
***** สาํคญัมาก จะตอ้งเซน็ชอืรบัรองสาํเนา และประทับตราบรษัิทเป็นสาํคญั ***** 
กรณเีป็นพนักงาน ตอ้งมหีนังสอืรบัรองการทํางานจากทางบรษัิท หรอืหนว่ยงานทสีงักดั มขีอ้ความระบุตาํแหนง่ เงนิเดอืน รายได ้วันเรมิทํางาน
และช่วงเวลาทไีดร้บัอนมุตัใิหล้าหยดุงาน เป็นภาษาองักฤษเท่านัน และจะตอ้งประทับตราบรษัิทรบัรองเป็นสาํคญั กรณเีป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา
ตอ้งมหีนังสอืรบัรองจากทางโรงเรยีน หรอืสถาบันทกีาํลงัศกึษาอยู ่พรอ้มตราประทับของ ทางโรงเรยีน (เป็นภาษาองักฤษเท่านัน) และสาํเนาบัตรนักเรยีน
หรอืบัตรนักศกึษา พรอ้มทังเซน็ชอืรบัรองสาํเนา

หลกัฐานการเงนิ ใบรบัรองสถานะทางการเงนิในชอืของผูเ้ดนิทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาองักฤษ เท่านัน(ไมเ่อา STATEMENT) 

หมายเหตเุกยีวกบัการขอนมุตัวิซีา่ประเทศอยีปิตแ์ละขอ้ตา่ง ๆ 
*** ในการยนืขอวซีา่ เพอืเป็นการอาํนวยความสะดวกแกทุ่กๆ ท่าน กรณุาจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทรีะบุ พรอ้มสง่มอบเอกสารประกอบการยนืวซีา่ ไมน่อ้ยกวา่
3 สปัดาหก์อ่นการเดนิทาง (ในกรณทีเีอกสารของท่านไมส่มบูรณ ์ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏเิสธการอนมุตัวิซีา่ของท่านได ้
และท่านจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมใหมเ่อง หากตอ้งการยนืวซีา่อกีครงั) 
*** ในการพจิารณาอนมุตัวิซีา่ จะอยูใ่นดลุยพนิจิของทางสถานฑูตฯ ซงึในบางกรณ ีอาจจะมกีารเรยีกเอกสารเพมิเตมิจากทไีดร้ะบุไว ้
หรอือาจจะมกีารเรยีกสมัภาษณใ์นบางครงั ซงึอาจจะทําใหเ้กดิความไมส่ะดวกแกท่่านได ้
*** อนงึระเบยีบของสถานฑูตฯ ซงึอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ ์และคณุสมบัตขิองลกูคา้ในแตล่ะราย หากท่านมขีอ้สงสยัใดๆ
โปรดสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดต้ลอดเวลา ทางบรษัิทฯ จงึตอ้งกราบขออภยัมา ณ ทนีี
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