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ทัวร์อียิปต์ - จอร์แดน 8 วัน 5 คืน
โดยสายการบิน อียิปต์ แอร์

ไคโร - กีซ่า - เดดซี - เพตร้า - อัมมาน - เจอราช
เดินทางครั้งเดียว ได้เที่ยว 2 ประเทศพร้อมประสบการณ์ใหม่ เที่ยวครบทุกไฮไลท์
ท่องเที่ยว อียิปต์ ย้อนรอยอดีตตามหาอารยธรรมโบราณยุคแรกๆ ของมนุษย์ ค้นหาดินแดนแห่งตํานานอันลี้ลับของ
ฟาโรห์ ชม มหาปีรามิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากกว่า 5,000 ปี
ฉลองความยิ่งใหญ่ของ มรดกโลก มหานครเพตร้า และเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคใหม่
สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่2 ไคโร - ปิรามิด - สฟิงซ์ - โรงงานน้าํ หอม - โรงงานกระดาษปาปิรุส
วันที่3 อเล็กซานเดรีย - หลุมฝังศพใต้ดิน - ชมเสาปอมเปย์ - ป้อมปราการซิทาเดล - ทานบุฟเฟต์มื้อค่ําบนเรือล่องไปตาม
แม่น้ําไนล์ - ชมระบําหน้าท้อง
วันที่4 พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ - ตลาดข่านแอลคาลิลี่
วันที่5 บินภายในโดยMSสู่กรุงอัมมาน - ชมโบสถ์กรีก ออโธดอกซ์ - มาดาบา - เม้าท์เนโบ - โบสถ์แห่งเมาท์เนโบ - ทะเล
เดดซี - เพตร้า
วันที่6 นครเพตร้า - ขี่ม้าชมวิวภูเขา - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์เอล คาซเนท์ - ชมโรงละครโรมัน - กรุงอัมมาน
วันที่7 นครเจอราช - โอวัลพลาซ่า - ชมวิหารเทพีอาร์เทมิส - ถนนคาร์โด - ชมน้ําพุใจกลางเมือง - ป้อมปราการแห่งกรุงอัม
มาน - วิหารเฮอร์คิวลิส - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องไคโร
วันที่8 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันแรก
22:00 น.

วันที่สอง
00.50 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ
คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว Q หน้า
เคาน์เตอร์ Q 14- 20 สายการบินอียิปต์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวก
ด้านสัมภาระแก่ท่าน
กรุงเทพฯ - ไคโร - ปิรามิด - สฟิงซ์ - โรงงานน้าํ หอม - โรงงาน กระดาษปาปิรุส
เหิรฟ้าสู่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ โดยเที่ยวบินที่ MS961 สายการบินอียิปต์แอร์ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง) (มีบริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง)
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เดินทางถึงสนามบินแห่งชาติกรุงไคโร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้า
เมืองและรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางสู่โรงแรม
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางไปชม สฟิงค์และหมู่มหาปีรามิดแห่งเมืองกีซ่า (GIZA PYRAMID)
ประเทศอียิปต์ ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มีชื่อเสียง หมู่
มหาปีรามิดนี้มี ทั้งหมด 3 องค์ และถูกสร้างมานานกว่า 4,500 ปี เพื่อ
เป็นสุสานของฟาโรห์ 3 องค์ คือ ฟาโรห์ คีออปส์ ฟาโรห์เคฟเรน และ
ฟาโรห์ไมเครานุส (ถ้าท่านสนใจเยี่ยมชมปิรามิดแบบเจาะลึกลงไปอีก
เป็นการส่วนตัว ก็สามารถซื้อตั๋วเข้าชมได้ต่างหาก) ชม สฟิงค์ ที่
แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์และ
ลําตัวเป็นสิงโต นําท่านชมวิวทิวทัศน์รอบๆ โดยที่มีหมู่ปีรามิดแห่งเมือง กีซ่า เป็นฉากหลัง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
แวะชม ศูนย์กลางการทํา “กระดาษปาปีรสุ ” ซึ่งเป็นกระดาษชนิด
แรกของโลกทําจากต้นกก (PAPYRUS) ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพ
เจ้าและเหตุการณ์ในสมัยอียิปต์โบราณ
พร้อมกับแวะชม โรงงานผลิตหัวน้ําหอม PERFUME FACTORY ซึ่ง
กล่าวกันว่าการทําน้ําหอมแบบนี้สืบทอดมาตั้งแต่สมัย พระนางคลี
โอพัตรา และยังเป็นศูนย์กลาง แหล่งผลิดหัวน้ําหอมขนาดใหญ่ให้กับยี่หอ้ แบรนด์เนมดัง ๆหลายยี่ห้ออีกด้วย
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นําท่านเข้าสู๋ทพี่ ัก HORIZON PYRAMID HOTEL หรือเทียบเท่า
ไคโร - อเล็กซานเดรีย - หลุมฝังศพใต้ดิน - ชมเสาปอมเปย์ - สวนมอนตาซ่าร์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
คณะเตรียมออกเดินทางจากโรงแรม เพื่อมุง่ หน้าสู่เมืองอเล็กซานเดรีย
นําเที่ยวชม เมืองอเล็กซานเดรีย (ALEXANDRIA) ซึ่งเป็นเมืองสําคัญ
ในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เดิมทีเป็นหมู่บา้ นประมงเล็กๆ ที่ชื่อว่า รา
คอนดาห์ เมื่อ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเมื่อ 332 ปีก่อนคริสตกาล
หรือประมาณ 2,300 กว่าปีกอ่ นพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชมาพบ
จึงให้มีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อเป็นเมืองหลวงของอียิปต์และตั้งชื่อให้
คล้องจองกับชื่อของพระองค์ เมืองอเล็กซานเดรียนี้ยังเป็นสถานที่สําคัญในตํานานรักอันยิ่งใหญ่ของ ราชินีเลอ
โฉมชื่อก้องโลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหาร มาร์ค แอนโทนี ซึ่งเรารู้จักกันดี และปัจจุบันเมืองนี้ใหญ่
เป็นอันดับสองของประเทศ เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก ชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่
งอเล็กซานเดรีย ( Catacomb ) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกว่า
50,000 ศพ สุสานใต้ดินแห่งนี้มีสามชั้น ชั้นที่ 1 มีไว้สําหรับลําเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 เป็นที่ฝังศพ และชั้นที่
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3 ใช้เป็นที่รวมญาติเพื่อระลึกถึงผู้ตาย โดยมีการเลี้ยงสังสรรค์กันทั้งวัน ซึ่งเล่ากันว่าตอนที่นักโบราณคดีค้นพบ
ที่นี่เป็นครั้งแรก บนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นําท่านชม เสาปอมเปย์ (POMPEII’S PILLAR) เป็นสิ่งสําคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสา
แกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็นชื่อเพื่อนสนิทของ ซีซ่า ซึ่งภายหลังทั้งสองได้กลายเป็นศัตรูกันและปอมเปย์
ได้หลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ สถานที่ที่เขาถูกฆ่าตายและเล่าขานกันว่า ซีซ่าได้เผาศีรษะของ
ปอมเปย์ที่เสานี้ นอกจากนั้นสถานที่นี้ในอดีตยังเคยมี อาโครโปลิส ซึ่งมีชื่อว่า เซราเปียม สร้างขึ้นเพื่อถวาย
เทพเซราปิส ในสมัยของ ปโตเลมี แต่ในที่สุดถูกทําลายโดยพวกคริสเตียน ปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่เสาแบบกรีก
ตั้งอยู่อย่างโด่ดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตัวภายนอก จากนั้นชม ป้อมปราการซิทาเดล(CITADEL) ซึ่งในอดีตนั้น
เป็นที่ตั้งของประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็น
ฐานและได้มีรบั การทะนุบํารุงต่อเติมจากสุลต่านเกย์ตเบย์ โดยรวบรวมซากเดิมบางส่วนเข้ามา พร้อมชมทะเล
เมดิเตอร์เรเนียนที่สวยงาม
รับประทานอาหารค่าํ บุฟเฟต์บนเรือล่องไปตามแม่น้ําไนล์ (DINNER ON
NILE CRUISE) ชมบรรยากาศอันงดงามยาม ค่ําคืนสองฟากฝั่งแม่น้ํา พร้อม
ชม และ ร่วมสนุกกับการแสดง ระบําหน้าท้อง(Belly Dance) อันเลื่องชื่อ
และการแสดงพื้นเมืองต่างๆประกอบดนตรี
นําท่านเข้าสู่ที่พัก HORIZON PYRAMID HOTEL หรือเทียบเท่า
ไคโร - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ - ตลาดข่านแอลคาลิลี่ - ดินเนอร์ครุ๊ซ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียปิ ต์ อันเลื่องชื่อ เป็นสถานทีท่ ี่
รวมศิลปะวัตถุโบราณมากมายที่สุด ชมโลงศพทองคําแท้พร้อมหน้ากาก
ทองคําของฟาโรห์ตุตันคาเมนอันดังก้องโลก และสมบัติสว่ นตัวอีก
มากมายของ พระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม พัด ของเล่นต่าง ๆ รถศึก
และเก้าอี้บรรลังก์ทองคํา ซึ่งภาพบนพนักเก้าอี้ที่โรแมนติกมากเป็นภาพ
ของฟาโรห์ตุตันคาเมนประทับอยู่บนเก้าอี้และมีพระมเหสีของพระองค์
กําลังทาน้ํามันหอมให้ ทั้งคู่ใส่รองเท้าแตะคนละข้างอันแสดงถึงความรักความเผื่อแผ่อันลึกซึ้ง นอกจากนี้ท่าน
ยังจะได้ชม สมบัติอันล้ําค่าอื่นๆ อีกจํานวนมากเช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ฝีมอื ประณีต สิ่งของทั้งหมด
ล้วนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี ค่าเข้าชมมัมมี่ของ พระมหากษัตริย์ทั้ง 11 พระองค์ไม่รวมอยู่ในรายการ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
จากนั้นนําท่านไปช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองอันงดงามที่ “ตลาดข่านเอลคาลีล”ี ตลาดสําคัญทางการค้าขายของ
พื้นเมืองและ สินค้าที่ระลึกทีใ่ หญ่ที่สุดในกรุงไคโรประเทศอียิปต์ ท่านสามารถเลือกซื้อของพื้นเมืองสวยๆ
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ําหอมที่ทําด้วยมือ สินค้าต่างๆ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบ
อาหรับ พรม และของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ
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รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นําท่านเข้าสู่ที่พัก HORIZON PYRAMID HOTEL หรือเทียบเท่า
ไคโร -อัมมาน - มาดาบา - เม้าท์ เนโบ - เดดซี - เพตรา
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม และเตรียมตัวเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่สนามบินเพื่อบินสู่ เมืองอัมมาน เมืองหลวงของประเทศจอร์แดน โดยเที่ยวบิน MS719
คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้า
เมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
นําท่านเดินทางสู่เมือง มาดาบาหรือ เมืองแห่งโมเสก
ชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์ แห่งเซนต์จอร์จถูกสร้างในราวปี ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนที่ดิน
แดนศักดิสิทธิแ์ ห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3 ล้านชิ้นแสดงถึงพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์
ต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, เยรูซาเลม, แม่น้ําจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต์ ฯลฯ
นําท่านเดินทางลงทางทิศใต้เพื่อชม เมาท์ เนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นบริเวณที่
เสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ผู้นําชาวยิวส์เดินทางจากประเทศอิยิปต์มายังเยรูซาเล็ม
ชม โบสถ์แห่งเมาท์เนโบ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวปี ค.ศ.300 -400 ในช่วงยุคไบแซนไทน์ เพื่อเป็นที่ระลึก
ถึงโมเสส ภายในโบสถ์ประกอบไปด้วยภาพโมเสกสีบนพื้นโบสถ์อันล้ําค่ํา แสดงถึงภาพชีวิตสัมพันธ์ระหว่างคน,
สัตว์ และธรรมชาติ, รูปคน ฯลฯ และยังมีแท่นพิธี ม้านั่ง ตามรูปแบบของศาสนาคริสต์ไว้ประกอบพิธีต่าง ๆ
และอนุญาตให้ใช้ในปัจจุบัน, รูปภาพและรายละเอียดต่างๆ แสดงถึงการบูรณะโบสถ์, บ่อศีลจุ่ม ฯลฯ ในปี
ค.ศ. 2000 โป๊ป จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่นี่และได้ประกาศให้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ชมอนุสรณ์ไม้
เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส ออกแบบเป็นลักษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็นสัญลักษณ์ของ
โมเสส และพระเยซู เชิญถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น้ําจอร์แดน
, ทะเลเดดซี, เมืองเบธเลเฮม และประเทศอิสราเอล ได้จากจุดนี้อย่างชัดเจน / เดินทางสู่ทะเลเดดซี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท้องถิ่น
นําท่านชม ทะเลเดดซี ทะเลที่ถูกบันทึกลงในหนังสือ กินเนสส์ ว่า เป็นจุด
ที่ต่ําทีสุดในโลก มีความต่ํากว่าระดับน้ําทะเลถึง 400 เมตร และ มีความ
เค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซนต์ของน้ําทะเลทั่วไป ทําให้ไม่มี
สิ่งมีชีวิตใดเลยอาศัยอยู่ได้ในท้องทะเลแห่งนี้ เชิญท่านอิสระในการลงเล่น
น้ําทะเลและ พิสูจน์ ความจริงว่าท่านลอยตัวได้จริงหรือไม่(การลงเล่นน้าํ
ในทะเลมีวิธีขนั้ ตอนการลงเล่น และข้อควรระวังต่างๆ ควรฟังคําแนะนําจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่น) เดินทางสู่เมือง
เพตร้า
รับประทานอาหารค่ํา ภายในโรงแรมที่พัก KINGWAY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
นครเพตร้า - กรุงอัมมาน
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม
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ชม เมืองเพตร้า ประเทศจอร์แดน (ได้รับการประกาศให้เป็นมรดก
โลกจากองค์การยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
ของแห่งโลกใหม่ จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านทั่ว
โลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07) มหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตัว
อยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส (WADI MUSA) มีประวัติศาสตร์อัน
ยาวนานหลายพันปีการพังทลายของเมืองหลังจากเกิดแผ่นดินไหว
หลายครั้งจนสูญหายนับพันปีจวบจนในปี ค.ศ. 1812 นักสํารวจ
เส้นทางชาวสวิส นาย โจฮันน์ ลุดวิก เบิร์กฮาดท์ ได้ค้นพบนครศิลาแห่งนี้ และนําไปเขียนในหนังสือชื่อ
“TRAVEL IN SYRIA” จนทําให้เริ่มเป็นที่รู้จกั กันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน นําท่านขี่ม้า (รวมอยู่ใน
ค่าบริการแล้ว แต่ไม่รวมค่าขีล่ า, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ สนในกรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์)ประมาณ 800 เมตร
บนถนนทรายเพื่อตรงเข้าสู่หน้าเมือง พร้อมชมทัศนียภาพรอบข้างที่เป็นภูเขาทั้งสองฝั่ง นําท่านเดินเท้าเข้าสู่
ถนนเข้าเมือง SIQ เส้นทางมหัศจรรย์กว่า 1.5 กิโลเมตรที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะ
ของน้ําเมื่อหลายล้านปีกอ่ น เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชันทั้ง 2 ข้างคล้ายกับแคนยอนน้อย ๆ
และ สิ่งก่อสร้าง พบกับความสวยงามของ มหาวิหารศักดิส์ ิทธิ์ เอล-คาซเนท์ ( EL-KHAZNEH /
TREASURY) สันนิษฐานว่าจะสร้างในราวศตวรรษที่1-2 โดยผู้ปกครองเมืองในเวลานั้น เป็นวิหารที่แกะสลัก
โดยเจาะเข้าไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 เมตร และ มีความกว้าง 28 เมตร วิหารแห่งนี้ได้ถูก
ออกแบบโดยได้รับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้าด้วยกัน เช่น อิยิปต์, กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายใน
ประกอบด้วย 3 ห้อง คือ ห้องโถงใหญ่ตรงกลาง และ ห้องเล็กทางด้านซ้ายและขวาเดิมทีถูกเชื่อว่าเป็นที่เก็บ
ขุมทรัพย์สมบัติของฟาโรห์อิยิปต์ นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีได้ลงความเห็นตรงกันว่า น่าจะสร้างขึ้น
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับผู้ปกครองเมือง, ใช้เป็นสถานที่ทําพิธีกรรมทางศาสนา
ชม โรงละครโรมัน (ROMAN THEATRE) ที่แกะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบที่นั่งเท่ากันและมีความสมดุลย์
ได้อย่างน่าทึ่ง สันนิษฐานเดิมทีสร้างโดยชาวนาบาเทียน ต่อมาในสมัยที่โรมันเข้ามาปกครอง ได้ต่อเติมและ
สร้างเพิ่มเติม มีที่นั่ง 32 แถว จุผู้ชมได้ประมาณ 3,000 คน / อิสระในการเดินชมและถ่ายรูปภายในเมืองเพต
ร้า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท้องถิ่น
เดินทางกลับสู่กรุงอัมมาน
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารท้องถิน่
นําท่านเข้าสู่ที่พัก G.T. GRAND PALACE หรือเทียบเท่า
กรุงอัมมาน - นครเจอราช - ซิตท้ี วั ร์ - สนามบิน
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางขึ้นสู่ทางเหนือของประเทศจอร์แดน เพื่อชม นครเจอราช (JERASH) หรือ “เมืองพันเสา”เป็น
อดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่าเมืองนี้น่าจะถูกสร้างในราว
200 - 100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งนี้ชื่อว่า ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งนี้ได้ถูกแผ่นดินไหวครั้ง
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20.15 น.
20.45 น.
22.45 น.
วันที่แปด
12.35 น.

ใหญ่ทําลาย และถูกฝังกลบโดยทรายหลังจากนั้นก็ได้สูญหายไปเป็นนับพันปีชมซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน และ
สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม นําท่านเดินเข้าประตูทางทิศใต้ชม โอวัลพลาซ่า สถานที่ชุมนุม พบปะ สังสรรค์ของ
ชาวเมือง วิหารเทพซีอุส โรงละครทางทิศใต้ (สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผู้ชมได้ถึง 3,000 คน มีจุดเสียง
สะท้อนตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกับความอัศจรรย์เพียงพูดเบา ๆก็จะมีเสียงสะท้อนก้องเข้ามาในหูของ
เรา ชม วิหารเทพีอาร์เทมิส เป็นเทพีประจําเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างขึ้นพื่อใช้เป็นสถานที่
สําหรับทําพิธีบวงสรวง และบูชายัญต่อเทพีองค์นี้ แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นในนําท่านเดินเข้าสู่
ถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักที่ใช้เข้า-ออกเมืองแห่งนี้ บนถนนนั้นยังมีริ้วรอยทางของล้อรถ
ม้า,ฝาท่อระบายน้ํา,ซุ้มโคมไฟ,บ่อน้ําดื่มของม้า ชมน้ําพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สร้างในราวปี ค.ศ.
191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวเมืองแห่งนี้ มีที่พ่นน้ําเป็นรูปหัวสิงโตทั้งเจ็ด และ
ตกแต่งด้วยเทพต่างๆ ประจําซุ้มด้านบนของน้ําพุ ฯลฯ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่
นําท่านชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมานเมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนภูเขา 7 ลูก และมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า
6,000 ปี ผ่านชมย่านเมืองเก่า เมืองใหม่ ย่านธุรกิจ ตลาดใจกลางเมือง ย่านคนรวย ฯลฯ
ขึ้นชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (CITDAEL) ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบ้าน การเมืองต่าง ๆรอบ
เมือง เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองแห่งนี้ โดยมีฉากหลังเป็นโรงละครโรมันที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในประเทศจอร์แดน จุผชู้ มได้ถึง 6,000 คน และ ตึกรามบ้านช่องที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง อันแปลกตายิ่งนัก
ชมวิหารเฮอร์คิวลิส ทีส่ ันนิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 161-180 ในสมัยโรมัน พระราชวังเก่าอุม
เมยาด สร้างขึ้นในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผู้นําชาวมุสลิม ของราชวงศ์ ในสมัยมุสลิมได้เข้ามาปกครอง
ประเทศจอร์แดน ซึ่งภายในประกอบห้องทํางาน, ห้องรับแขก ฯลฯ ผ่านชม พระราชวังของพระมหากษัตริย์
อับดุลลาห์ที่สอง (RAGHADAN PALACE), ที่ตั้งอยู่บนภูเขามี ทําเลที่สวยงามมากที่สุดในกรุงอัมมาน และมี
ทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอย่างเข้มงวด ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมืองหรือห้างสรรพสินค้า และเพื่อไม่ให้เป็นการ
รบกวนเวลาอันมีค่าในการช้อปปิ้งของท่าน อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควร เดินทางสู่สนามบิน
เพื่อบินกลับกรุงเทพฯ
ออกเดินทางบินกลับกรุงไคโร โดยเที่ยวบินที่ MS702 แวะต่อเครื่องที่เมืองไคโร ประเทศอียิปต์
ถึงสนามบินไคโร นําท่านเปลี่ยนเครื่องบินเพื่อบินต่อเข้ากรุงเทพฯ
ออกเดินทางบินกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MS960 แวะต่อเครื่องที่เมืองไคโร ประเทศอียิปต์
(CAI- BKK 22.45- 12.35+1)
สนามบินสุวรรณภูมิ
เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ
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**ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทีเ่ กี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทาํ การจองไว้
กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชําระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี**
หมายเหตุ
 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัยเป็นหลัก
 กรณีเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่าํ กว่า 15 ท่าน หรือต่ํามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน
แปลงขนาดของพาหนะทีใ่ ช้ในการนําเทีย่ ว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่าํ กว่า 15 ท่าน หรือต่ํากว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผู้จัด
รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม
อัตราค่าบริการ ราคาผู้ใหญ่
ราคาเด็กเสริมเตียง
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
ต่อท่าน
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) พักเดียวเพิ่ม
งดแถมกระเป๋า
11-18 พ.ย. 60
25พ.ย.-2 ธ.ค.60 57,888 บาท
55,888 บาท
53,888 บาท
7,000 บาท
2-9 ธ.ค. 60
9-16 ธ.ค. 60
58,888 บาท
56,888 บาท
54,888 บาท
7,000 บาท
28ธ.ค-4ม.ค.61
59,888 บาท
57,888 บาท
55,888 บาท
7,500 บาท
30ธ.ค.-6ม.ค.61
27ม.ค.-3ก.พ.61
17-24 ก.พ. 61
1-8 มี.ค. 61
57,888 บาท
55,888 บาท
53,888 บาท
7,000 บาท
17-24 มี.ค. 61
24-31 มี.ค. 61
คําแนะนํา สําหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการ
เดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านใน
ภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
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อัตรานี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการแห่งชาติ อียิปต์ แอร์ไลน์ ชั้นประหยัด
2.ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชํานาญเส้นทาง
3.ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิน้ 5 คืน
4.ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
5.ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
6.ค่าขีม่ ้าที่เมืองเพตร้า
7.ค่าวีซ่าประเทศจอร์แดน (ไม่เสียค่าวีซ่า ในกรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ)
8.ค่าบริการนําทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
9.ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ําหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
10.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบัติเหตุสาํ หรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯ
จะชดใช้ค่า สินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าจัดทําหนังสือเดินทาง
ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
ค่าเช่าผ้าเช็ดตัวและค่าเช่าตู้ล็อคเกอร์ ที่โรงแรม เดดซี รีสอร์ท แอนด์ สปา
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ
ค่าทิปม้าที่เมืองเพตร้า ท่านละ ประมาณ 3 USD / เที่ยว / ท่าน
ค่าทิปคนขับรถที่ทะเลทราย วาดิ รัม ท่านละ 1.5 USD / เที่ยว / ท่าน
ค่าทิปมัคุเทศก์ และ พนักงานขับรถในประเทศจอร์แดน โดยเฉลี่ยไกด์ทอ้ งถิ่น 3 และคนขับรถ 2 ยูเอสดอลล่าล์ /ท่าน/วัน
ค่าเข้ามุดลงไปในปิรามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมมีฟ่ าโรห์ 11 พระองค์ ที่พิพิธภัณฑ์ฯ และรายการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
เงื่อนไขการชําระเงิน
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 15,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการ นับจากที่ได้รับการยืนยันที่นั่งแน่นอน พร้อมส่งสําเนาหน้า
หนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และ
หลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 31
วันทําการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร (การไม่ชําระเงิน
ค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการ
เดินทาง)
3.หากไม่ชําระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
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กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋ว
เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจําห้องพัก เป็นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื่องยื่นเอกสารไปยังสาย
การบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไม่สามารถ
แจ้งได้ว่าสามารถคืนเงินได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรม
และในทุกๆบริการอื่นๆเป็นสําคัญ
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน
ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อนื่ ให้ถ้าต้องการ
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ทีน่ อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญ
หาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ
4. ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ํามัน หรือ
ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกล่าว
5. เนื่องจากรายการทัวร์นเี้ ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก์ ารใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เอกสารประกอบขอวีซ่าเข้าประเทศอียปิ ต์ - จอร์แดน
- หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุในวันเดินทางมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างมากกว่า 4 หน้า
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ตัวอย่างเอกสารในการยื่นวีซ่า อียิปต์ แบบON ARRIVAL ต้องส่งให้กับทางบริษัทก่อนการเดินทาง 21 วัน

- กรณี จองก่อน
เดินทาง น้อยกว่า
10 วัน เอกสารที่ต้องใช้ประกอบยื่นวีซ่า
- หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง และต้องมีหน้าว่างเหลือสําหรับประทับตรา
วีซ่า และตราประทับ เข้าประทับเข้า-ออกอย่างน้อย 4 หน้าเต็ม
- รูปถ่าย ต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรงเป็นรูปสี ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 2 ใบ และต้องเป็นรูปถ่ายที่มีพื้นหลังสีขาว
หรือสีฟ้า เท่านั้น ทางสถานฑูตไม่รับพิจารณารูปถ่ายที่เป็นรูปสติ๊กเกอร์ หรือรูปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ รูปโพลาลอยด์ และรูป
ถ่ายที่มวี ิวด้านหลัง หรือรูปทีน่ ํามาตัดต่อ
- หลักฐานการงาน
กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ต้องแสดง สําเนา ใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางแสดง
ความเป็นเจ้าของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุ้นส่วน (ไม่ต้องใช้ตัวจริง)
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***** สําคัญมาก จะต้องเซ็นชื่อรับรองสําเนา และประทับตราบริษัทเป็นสําคัญ *****
กรณีเป็นพนักงาน ต้องมีหนังสือรับรองการทํางานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานที่สังกัด มีข้อความระบุตําแหน่ง เงินเดือน
รายได้ วันเริ่มทํางาน และช่วงเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาหยุดงาน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และจะต้องประทับตราบริษัทรับรอง
เป็นสําคัญ
กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยู่ พร้อมตราประทับของ
ทางโรงเรียน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และสําเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสําเนา
- หลักฐานการเงิน
ใบรับรองสถานะทางการเงินในชื่อของผู้เดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น
หมายเหตุ เกีย่ วกับการขอนุมัติวีซ่าประเทศอียิปต์และข้อต่าง ๆ
*** ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบ
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ
อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้ง)
*** ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซึ่งในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากที่ได้
ระบุไว้ หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณ์ในบางครั้ง ซึ่งอาจจะทําให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้
*** อนึ่งระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย หากท่าน
มีข้อสงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **
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