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จอรแ์ดน+อยีปิต ์8 วนั 5 คนื 
Via Egypt Airs (MS) 

  คณะพิเศษ สเปเชียล จอร์แดน : พกั 4 ดาว 

***** จดุเดน่นา่สนใจของรายการทอ่งเทีย่ว*** 

 กรงุ-อมัมาน (AMMAN) เมอืงหลวงทีม่ปีระวัตศิาสตรม์ากกวา่ 6,000 ปี ผสมผสานยคุเกา่และยคุ

ใหม ่อยา่งลงตัว

 เพตรา (PETRA) มหานครศลิาทรายสชีมพหูรอืนครสดีอกกหุลาบ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยแ์หง่โลก

ใหม่

 ทะเลเดดซ ี ทะเลในฝันของใครหลายคนทีค่รัง้หนึง่ตอ้งการมาทดลองวา่ “ลอยตวัไดจ้รงิ หรอืไม ่”

 นครกรกี-โรมนัเจอราช ฉายา “เมอืงพันเสา” อดตี 1 ใน 10 หัวเมอืงเอกอันยิง่ใหญข่องอาณาจักร

โรมัน

 ทะเลทรายวาดริมั ทีถ่กูกลา่วขานวา่สวยงามทีส่ดุของโลกแหง่หนึง่ ดว้ยเม็ดทรายละเอยีดสชีมพู

กวา้งใหญไ่พศาล

 ประสาทเครคั ของนักรบครเูสด ใชใ้นการตอ่สูใ้นสงครามครเูสดกบักองทัพมสุลมิ

ก าหนดการเดนิทาง:   03 – 10 เดอืนธนัวาคม, 2019 
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 (1) กรงุเทพฯ   

22.00 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ ..................... ช ัน้ 4  แถว ประต ู7 แถว 
.................. พรอ้มเจา้หนา้ที ่คอยใหก้ารตอ้นรับ 
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 (2)                    กรงุเทพฯ / ไคโร / อมัมาน - มาดาบา - เมาท ์เนโบ  –  เมอืงเครคั (2 ชม.)                                          

- นครสชีมพ ู(2 ชม.) 1 ใน 7                                                                    

00.50 น.  เหนิฟ้าสูก่รงุอัมมาน ประเทศจอรแ์ดน โดยสายการบนิ อยีปิต ์แอร ์เทีย่วบนิที ่MS 961 

(บนเครือ่งเสรฟิอาหารเย็น และอาหารเชา้ สแนคพรอ้มเครือ่งดืม่ ) 

05.50 น       เดนิทางถงึสนามบนิกรงุไคโร  รอเปลีย่นเครือ่ง 

07.25 น. เหนิฟ้าสูก่รงุอัมมาน ประเทศจอรแ์ดน โดยสายการบนิอยีปิต ์แอร ์เทีย่วบนิที ่MS 719 

 (บรกิารอาหารเชา้และเครือ่งดืม่) 

08.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิ Queen Alia กรงุอมัมาน ประเทศ จอรแ์ดน พบตัวแทนของบรษัิททีค่อย

อ านวยความสะดวกเรือ่งวซีา่  หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และ ประทับตราวซีา่แลว้  ตัวแทน

น าทา่นไปรับกระเป๋า  แลว้สง่ตอ่ใหไ้กดท์ีร่อรับอยูน่อกสนามบนิ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 4 

ชัว่โมง) น าทา่นเดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืงมาดาบา้ 

10.00 น. ชม เมอืงมาดาบา หรอื เมอืงแหง่โมเสก ชม  โบสถก์รกี-ออโธ ดอกซ์

แหง่เซนตจ์อรจ์  สรา้งปี ค.ศ. 600 ยคุของไบแซนไทน ์ ชมภาพแผน

ทีด่นิแดนศกัดสิทิธิแ์หง่เยร ูซาเลม  ตกแตง่โดยโมเสกสตีา่งๆ ประมาณ 

2.3 ลา้นชิน้  แสดงถงึพืน้ทีด่นิแดนศกัดิ ์สทิธิต์า่งๆ ในแถบรอบทะเลเมดิ

เตอรเ์รเนยีน, เยรซูาเลม, แมน่ ้าจอรแ์ดน, ทะเลเดดซ,ี เขาไซนาย, อยีปิต ์

ฯลฯ  

 จากนัน้ ชมโบสถก์รกี-ออโธดอกซแ์หง่เซนตจ์อรจ์  สรา้งขึน่ในปี ค.ศ. 

600 ยคุของไบแซนไทน ์ ชมภาพแผนทีด่นิแดนศักดสิทิธิแ์หง่เยร ูซาเลม 

ตกแตง่โดยโมเสกสตีา่งๆ ประมาณ 2.3 ลา้นชิน้ แสดงถงึพืน้ทีด่นิแดนศักดิส์ทิธิต์า่งๆ ในแถบรอบ

ทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน, เยรซูาเลม, แมน่ ้าจอรแ์ดน, ทะเลเดดซ,ี เขาไซนาย, อยีปิต ์ฯลฯ 

                                                              และโอกาสหารายไดใ้นการด ารงชพี 

ดา้นตา่งๆ อาท ิรา้นท ากรอบรปู, ภาพประดษิฐโ์มเสก-ภาพวาดสนี ้ามัน, เครือ่งประดับตกแตง่ภายใน

บา้น โคมไฟ, เครือ่งเงนิ ลวดลายตา่งๆ        

10.30 น. น าทา่นขึน้สูย่อดเขา ชม เมาทเ์นโบ (                      

                    Moses) ดนิแดนศกัดิส์ทิธิ ์ตัง้อยูบ่นเขาซึง่เชือ่กันวา่ 

น่าจะเป็นบรเิวณทีเ่สยีชวีติและทีฝั่งศพของMoses นักแสวงบญุชาว ยวิส ์ ซึง่

เดนิทางขา้มน ้าขา้มทะเล มาจากประเทศอยิปิตม์ายงั เยรซูาเล็ม ( อันเป็น

ทีม่าของเรือ่งเลา่.. ตอ่ๆกนัมาวา่ Moses             

โ                                                                     2 

ฝ่ัง                                                                    

                                      เรือ่งเลา่ตามรอยหนังสอืชาวยวิส ์

และฉากในภาพยนตช์ือ่ดงัมากมาย อาท ิExodus : God and King ) 

อสิระ.. ถา่ยรปูดา้นนอก โบสถแ์หง่เมาทเ์นโบ สนันษิฐานวา่สรา้งราวปี ค.ศ.

300 -400 ในชว่งยคุไบแซนไทน ์เพือ่เป็นทีร่ะลกึถงึ Moses ภายในโบสถ์

ประกอบไปดว้ยภาพโมเสก   สบีนพืน้โบสถอ์ันล ้าคา่ แสดงถงึภาพชวีติ
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สมัพันธร์ะหวา่งคน, สตัวแ์ละธรรมชาต,ิ รปูคน ฯลฯ และยังมแีทน่พธิ ีมา้น่ัง ตามรปูแบบของศาสนา

ครสิตไ์วป้ระกอบพธิตีา่ง ๆ และอนุญาตใหใ้ชใ้นปัจจบุัน, รปูภาพและราย ละเอยีดตา่งๆ แสดงถงึการ

บรูณะโบสถ,์ บอ่ศลีจุม่ ฯลฯในปี ค.ศ. 2000 โป๊ป จอหน์ ปอลที ่2 เสด็จมาแสวงบญุทีน่ีแ่ละได ้

ประกาศใหเ้ป็นดนิแดนศักดิส์ทิธิ ์ชมอนุสรณ์ไมเ้ทา้ศักดิส์ทิธแ์หง่โมเสส ออกแบบเป็นลักษณะ เป็น

ไมเ้ทา้ในรปูแบบไมก้างเขน โดยอทุศิเป็นสญัลักษณ์ของโมเสส และพระเยซ ู 
 

Top View ..!!  เชญิอสิระถา่ยรปู ณ จดุชมววิทอ้งฟ้าสนี า้เงนิเขม้ บนยอดเขา คูก่บัไมก้างเขนง ูแหง่ Moses 

ชมทัศนยีภาพโดยรอบ ซึง่หากในวนัทีท่อ้งฟ้า แจม่ใส ทา่นสามารถมองเห็น แมน่ ้าจอรแ์ดน, ทะเล

เดดซ,ี เมอืงเบธเลเฮม และประเทศอสิราเอลไดจ้ากจดุนีอ้ยา่งชดัเจน   

11.30 น. น าทา่น           เมอืงเครคั ตัง้อยูบ่นทีร่าบสงูขนาดใหญ ่ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศนอ์ัน

งดงามขา้งทาง ระหวา่งทางขึน้สูเ่ขา โดยเฉพาะบรเิวณทีถ่กูเรยีกขานกันวา่เป็น “แกรนดแ์คนยอน

แหง่จอรแ์ดน” 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัาคาร ระหวา่งทาง 

บา่ย      ชม ปราสาทเครคั แหง่ครเูสด สรา้งในปี ค.ศ. 1142 โดย 

ผูป้กครอง Payen Le Boutieller ในอดตีเป็นเมอืงศนูยก์ลาง

ขนาดใหญข่องนักรบครเูสด  และ สรา้งเพือ่ควบคมุเสน้ทางทัง้

ทางเหนอืและใต ้ และใชใ้นการตอ่สูใ้นสงครามครเูสดกับ

กองทัพมสุลมิจน กระท่ังในปี ค.ศ. 1187 ไดถ้กูท าลายโดย

นักรบมสุลมิ ภายใตก้ารน าทัพของ ซาลาดนิ (Saladin)       มี

เครือ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชพี  อยูบ่นป้อมแหง่นี้

อยา่งครบครัน อาท ิ                             โ      

       -                                                   

   โ      ก                      สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูน่ครสชีมพ ูเมอืงเพตรา ถงึ

เมอืงเพตรา น าทา่นเช็คอนิเขา้ทีพั่ก 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ที ่

พักที ่ ………………… Hotel  

Option ..!!  ( รายการเสรมิ ส าหรับทา่นทีต่อ้งการไปชม Petra night                          

                                  ,    ,                       สนใจกรณุาตดิตอ่ที ่ไกดท์อ้งถิน่)  

 

(3)               เพตรา            1 ใน 7                    ) - วาดริมั 

เชา้                         แรมทีพ่กั 

 ชม เมอืงเพตรา (ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจาก

องค ์การยเูนสโก ปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน  7 สิง่มหัศจรรย์

ของแหง่โลก  ใหมจ่ากการตัดสนิโดยการโหวตจากบคุคลนับ

ลา้นท่ัวโลกในวนัมหัศจรรย ์           “ 07/ 07/ 07 ” ชม 

มหานครสดีอกกหุลาบ ทีซ่อ่นตัวอยูใ่นหบุเขา แหง่โมเสส 

(Wadi Musa) มปีระวตัศิาสตรอ์ันยาวนานหลายพันปีเคยเป็นถิน่ทีอ่ยูอ่าศัยทัง้ชาวอโีดไมท ์จวบ

จนกระท่ังถงึยคุรุง่เรอืง เฟ่ืองฟใูนการเขา้มาครอบครองดนิแดนของชาวอาหรับ เผา่เรร่อ่นนาบาเทยีน 

ชว่ง 100 ปี กอ่นครสิตกาล – ปี ค.ศ 100 และเขา้มาสรา้ง

อาณา จักร, บา้นเมอืง ฯลฯ จนกระท่ังในปีค.ศ. 106 นคร

แหง่นีต้กอยูภ่าย ใตก้ารปกครองของอาณา จักรโรมัน  น า

โดยกษัตรยิ ์ทราจัน และไดผ้นกึเมอืงแหง่นีใ้หเ้ป็นหนึง่ใน
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อาณาจักรโรมันแหง่แหลมอาระเบยีงตะวนั ออก นครเพตรา้ถงึคราวลม่สลายเมือ่หมดยคุของ

อาณาจักรโรมัน ท าใหช้าวเมอืงนัน้ละทิง้บา้นเมอืงจากกันไปหมด  ทิง้ใหเ้มอืงแหง่นีร้กรา้งไปพรอ้ม

กับการพังทลายของเมอืงหลัง จากเกดิแผน่ดนิไหวหลายครัง้ จนสญูหายนับพันปี  และน าไปเขยีน

ในหนังสอืชือ่ “Travel in Syria” จนท าใหเ้ริม่เป็นทีรู่จั้กกันอยา่งแพรห่ลาย จนถงึปัจจบุัน  

Include ..!!  ในวนอทุยานมมีา้ไวค้อยบรกิาร Step1 ระยะทาง ประมาณ 800 เมตร ทา่นทีส่นใจสามารถขีม่า้ได ้ 

(                        คนจงูมา้ ประมาณ JD 2 or US$ 3/             )  
   

 

 Option ..!!  ในวนอทุยานมมีา้ไวค้อยบรกิารฟร ีStep1 ระยะทาง ประมาณ 800 เมตร นอกนัน้มคีา่บรกิาร  

-    คา่ขีล่า, อฐู Step ที ่2 = JD 10-15 /      เทีย่ว  

-                         (         2 ทา่น ) JD 20-25/ เทีย่วสนใจสอบถามทีห่ัวหนา้ทัวร ์ 

                                                 
 

น าทา่นเดนิเทา้เขา้สูถ่นนเขา้ เมอืง SIQ เสน้ทางมหัศจรรย์

กวา่ 1.5 กม.  ทีเ่กดิจากการแยกตัวของเปลอืกโลก และการ ซดั

เซาะของน ้า เมือ่หลาย ลา้นปีกอ่น  เดนิชมความสวยงาม

ของผาหนิสชีมพ ูสงูชนัทัง้ 2 ขา้งคลา้ยกับแคนยอนนอ้ยๆ 

และ สิง่กอ่สรา้ง รปูปั้นแกะสลัก ตา่งๆ เชน่ รปูป้ันเทพเจา้ 

ตา่งๆ,  รปูกองคาราวานอฐู, รปูชาวนา บาเทยีน, ทอ่สง่ล า 

เลยีงน ้าเขา้สูเ่มอืง ฯลฯ สดุปลายทางของชอ่ง เขาพบกับ

ความสวยงามของ มหาวหิาร ศักดิส์ทิธิ ์เอล-คาซเนท ์     ( 

El-Khazneh / Treasury) สนันษิฐานวา่สรา้งในศตวรรษที ่ 1-2 

โดย ผูป้กครองเมอืงในเวลานัน้ เป็นวหิารทีแ่กะสลักโดย

เจาะ เขา้ไปในภเูขาสชีมพทัูง้ลกู มคีวามสงู 40 เมตร และมี

ความกวา้ง 28 เมตร วหิารแหง่นีถ้กูออกแบบ โดยไดรั้บ

อทิธพิลศลิปะของหลายชาตเิขา้ดว้ยกัน เชน่ อยิปิต,์ กรกี, นาบาเทยีน ฯลฯ ภายในประกอบ ดว้ย 3 

หอ้ง คอื หอ้งโถงใหญ ่ ตรงกลาง และหอ้งเล็กทางดา้นซา้ยและขวาเดมิทเีชือ่วา่เป็น ทีเ่ก็บ

ขมุทรัพยส์มบัตขิองฟาโรหอ์ยิปิต ์ แตภ่ายหลังไดม้กีารขดุพบทางเขา้หลมุฝังศพทีห่นา้วหิาร  ท าให ้

นักประวตั ิศาสตรแ์ละนักโบราณคดลีงความเห็นตรงกันวา่ น่าจะสรา้งขึน้เพือ่เป็นการเฉลมิฉลอง

ใหก้ับผูป้กครองเมอืง, ใชเ้ป็นสถานทีท่ าพธิกีรรมทางศาสนา  และเป็นสสุานฝังศพของผูป้กครอง

เมอืงและเครอืญาต ิ เดนิชมสสุานตา่งๆ ของชาวนาบาเทยีน, สสุานกษัตรยิ ์ฯลฯ   

ชม โรงละครโรมนั (Roman Theatre) แกะสลักจากภเูขาโดยมแีนวราบทีน่ั่งเทา่กันและมคีวาม

สมดลุไดอ้ยา่งน่าทึง่ เดมิสรา้งโดยชาวนาบาเทยีน ตอ่มาในสมัยทีโ่รมันเขา้มาปกครอง ไดต้อ่เตมิ

และสรา้งเพิม่เตมิ มทีีน่ั่ง 32 แถว จผุูช้มไดป้ระมาณ 3,000 คน  อสิระในการเดนิชมและถา่ยรปู

ภายในเมอืงเพตรา้ อยา่งเต็มอิม่  

กลางวนั รับประทานอาหาร ที ่ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย ถา้ยังไมเ่หนือ่ย  ทา่นสามารถปีนขึน้เขาไปดโูบสถข์า้งบน  สมควรแกเ่วลาเดนิทางกลับ   

หมายเหต ุ ทา่นทีไ่มปี่นเขา สามารถเลอืกซือ้หนังสอืทีร่า้นขา้งรา้นอาหาร 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลทราย Wadi Rum ( วาดริมั ) ระหวา่งทางแวะชม 

เพตรานอ้ย  ทะเลทรายแหง่นีใ้นอดตีเป็นเสน้ทางคาราวานจากประเทศซาอฯุ ไปยังประเทศซเีรยี

และปาเสลไตน ์ในศกึสงครามอาหรับรโีวลท ์ระหวา่งปี ค.ศ. 1916–1918 ณ แหง่นีไ้ดถ้กูใชเ้ป็นฐาน

บัญชาการในการรบ ของ ทอี ีลอวเ์รนซ ์และเจา้ชายไฟซาล และตอ่มายังไดถ้กูใชเ้ป็นสถานทีจ่รงิใน
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การถา่ยท าภาพยนตรเ์รือ่ง “Lawrence of Arabia”  สถานทีซ่ ึง่ในอดตี  นายลอวเ์รนซ ์ใชส้ถานทีใ่ห ้

ทหารชาวอังกฤษใชเ้ป็นสถานทีพั่ก และคดิแผนการรบ  

มือ้ค า่ !!  รับประทานอาหารค า่ (BBQ พืน้เมอืง) รอบกองไฟ ทา่มกลางทะเลทราย แบบชาวเบดอูนิ พรอ้มฟัง

ดนตรขีบักลอ่ม …                                

พกัที ่  .................................... 

หมายเหต ุ     กรณุาจัดกระเป๋าเล็ก  ส าหรับเสือ้ผา้และของใชท้ีเ่ตน้ท ์ เพราะทางเดนิเขา้ทีพั่กคอ่นขา้งไกล 

 
 

 (4)                    น ัง่รถจบีตะลยุทะเลทรายวาดริมั - ลอยตวั ทีเ่ดดซ ี- อมัมาน 

เชา้                           มทีพ่กั แลว้เช็คเอา้ท ์

-4- 

น าทา่นน่ัง รถกระบะเปิดหลงัคา ตะลยุทอ่งทะเลทราย Wadi Rum (1    6     ) ตะลยุ สูใ่จกลาง

ทะเลทราย ทีถ่กูตอ้งบอกตอ่ๆกันวา่สวยงามสดุๆของโลกอกี

แหง่หนีง่                            น ้าผา่นตามแนว

ชอ่งเขาในอดตี ผา่นชมเตน้ทช์าวเบดอูนิทีอ่าศยัอยูใ่นทะเล 

ทราย และ เลีย้งแพะเป็นอาชพี (ใชเ้วลาน่ังรถจบีประมาณ 2 ชม. 

จบี 1 คันน่ังได ้6 ทา่น)  

                       กั                            -    

                         .เ                          

                                                ขมุ 

ทรัพย ์                  … อยา่ไมก่ระพรบิตา            

         : (               คนขบัรถกระบะเปิดหลังคา $ 2-3 /     ) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
บา่ย พรอ้มกันเดนิทางไปทะเลเดดซ ีทะเลน ้าเค็มทีส่ดุในโลก ไดม้กีารลงบันทกึในหนังสอืกนิเนสสว์า่ 

ทะเลแหง่นีอ้ยูต่ า่กวา่ระดบั น ้าทะเลถงึ 400 ม. (เป็นจดุน ้าทะเลอยูท่ีต่ า่ทสีดุในโลก) มคีวามเค็มมาก

ทีส่ดุในโลก มากกวา่ 20 เปอรเ์ซ็นตข์องน ้าทะเลท่ัวไป จน                         

          แหง่นี ้

หมายเหต ุ      หา้มลงเลน่น ้าทะเลหลัง 16.00 น. (หนา้หนาวมดืเร็ว) 

Selfi ..!!     เชญิทา่นอสิระ.. ในการลงเลน่น ้าทะเล เพลดิเพลนิไปกับการ

ลอยตัว บนน ้าทะเลทีไ่มม่วีนัจม ดว้ย                        

                                 หรอื นอนพักผอ่น พอก

โคลนอาบแดด ดว้ยโคลนชัน้ดแีหง่ทะเล Dead Sea ซึง่มี

ชือ่เสยีงเป็นทีย่อมรับไป ท่ัวโลกในดา้นสรรพคณุ ในการน ามาดแูลผวิพรรณ และเป็นสว่นผสมใน

เครือ่งส าอาง ระดับชัน้น า แบรนดเ์นมมากมาย  

Remark :      การลงเลน่น ้าใน ทะเลนัน้มวีธิขีัน้ตอนการลงเลน่ และ ขอ้ควรระวงัตา่งๆ ควรฟังค าแนะน า จาก 

                   มัคคเุทศกท์อ้งถิน่อกีครัง้ 

17.00 น. จากนัน้อสิระใหช้อ้ปป้ิงที ่Night Market กรงุอมัมาน               สนิคา้พืน้เมอืงหลาก หลาย 

รา้นคา้ อาท ิโคลน -      เดดซ,ี ครมีบ ารงุผวิ,พวงกญุแจ ,โคมไฟ ของประดับตกแตง่บา้น, 

เครือ่งเงนิ, รา้นทอง, เสือ้ผา้, เครือ่งเทศ ฯลฯ   

อาหารค า่ที ่ ภตัตาคารจนี  จากน ัน้เช็คอนิเขา้พกั 

พกัที ่  ………………………….., AMMAN 
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 (5)                     อมัมาน – Jerash  – Aljoun - Amman – /ไคโร 

เชา้                             แลว้เช็คเอา้ท ์ 

09.30 น. น าทา่นขึน้เหนอืไปชม นครเจอราช (Jerash) หรอื “ เมอืงพัน

เสา ” อดตี 1 ใน 10 หัวเมอืงเอกตะวนัออกอันยิง่ใหญ ่ของ

อาณาจักรโรมัน สนันษิฐานวา่เมอืงนี ้สรา้งในราว 200 - 100 

ปีอนครสิตกาล  ในอดตีเมอืงแหง่นีช้ ือ่วา่ ในปี ค.ศ. 749 นคร

แหง่นีถ้กูแผน่ดนิไหวครัง้ใหญท่ าลาย และถกูฝังกลบ โดย

ทราย หลังจากนัน้ก็ไดส้ญูหายไปเป็นนับพันปี  

ชม วหิารเทพอีารเ์ทมสิ เป็นเทพปีระจ าเมอืงเจอราช สรา้งปี 

ค.ศ. 150 สรา้งพือ่ใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรับท า พธิบีวงสรวงและ

บชูายัญ ตอ่เทพอีงคน์ี ้แบง่เป็น 3 ชัน้ คอื ชัน้นอก ชัน้กลาง  

และชัน้ใน                                    
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 น าทา่นเดนิเขา้สู ่ถนนคารโ์ด หรอื ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักทีใ่ชเ้ขา้-ออกเมอืงแหง่นี ้บนถนน

นัน้ยังมรีิว้รอยทางของ  ลอ้รถ มา้, ฝาทอ่ระบายน ้า, ซุม้โคมไฟ, บอ่น ้าดืม่ของมา้   ชม น ้าพใุจกลาง

เมอืง (Nymphaeum) สรา้งราวปี ค.ศ. 191 เพือ่อทุศิแดเ่ทพธดิา แหง่ขนุเขา ซึง่เป็นทีนั่บถอืของ

ชาวเมอืง แหง่นี้  มทีีพ่น่น ้าเป็นรปูหัวสงิโตทัง้เจ็ด และตกแตง่ดว้ยเทพ

ตา่งๆ ประจ าซุม้ดา้นบนของน ้าพ ุ 

 จากนัน้น าชม ปราสาทเมอืงอจัลนุ เมอืงทีต่ัง้อยูบ่นภเูขาสงู หอ้มลอ้ม

ไปดว้ยป่าตน้สน และ ตน้มะกอก ชมปราสาทแหง่เมอืงอัจลนุ สรา้งโดย

พวกนักรบมสุลมิ ในปี ค.ศ. 1184-1185 ใชเ้ป็นป้อมทหารในการตอ่สู ้

รบกับพวกนักรบครเูสด และในปี ค.ศ. 1260 ถกูท าลายโดยกองทัพ

มองโกลส ์  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคารทอ้งถิน่ 

14.30 น. จากนัน้อสิระใหช้อ้ปป้ิงที ่Night Market กรงุอมัมาน 

              สนิคา้พืน้เมอืงหลากหลาย รา้นคา้ อาท ิโคลน -

      เดดซ,ี ครมีบ ารงุผวิ,พวงกญุแจ ,โคมไฟ ของประดับ

ตกแตง่บา้น, เครือ่งเงนิ, รา้นทอง, เสือ้ผา้, เครือ่งเทศ ฯลฯ   

16.00 น.   พรอ้มกันเดนิทางไปสนามบนิ เชญิทา่น.. อสิระ ชอ้ปป้ิง

สนิคา้ สนิคา้ทีร่ะลกึ.. ณ Amman Duty Free… !! 

เพลดิเพลนิกับสนิคา้ โคลนหมักผวิ เครือ่ง ส าอาง และ น ้าหอม

ยีห่อ้ดัง มากมาย อาท ิBVGARI, DKNY, JLO, CHANEL, 

DAVIDOFF, ETUDE, AMANI, GUCCI, POLO, CK ฯล ตาม

อัธยาศัย  

19.10-20.40     MS 702    AMM/CAI (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

20.40 น. ถงึสนามบนิกรงุไคโร  พบกับตัวแทนทีร่อตอ้นรับ  จากนัน้น าทา่นเช็คอนิเขา้ทีพั่ก 

ทีพั่ก Le Meridien Pyramids Hotel, Classic Room (พัก 2 คนื) 

 

 
 



   

 

  

-7- 

 

 (6)                     เมอืงเกา่เมมฟิช – ซคัคารา่ (ปิรามดิข ัน้บนัได) - เกรทปิรามดิทีก่ซีา่ + ขีอ่ฐู ลอ่งเรอื

ทานอาหารค า่                                        

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

09.00 น. น าทา่นเดนิทางออกจากเมอืงไคโร สู ่เมอืงเกา่ เมมฟิช 

พเิศษ ..!! ฟร ี ชม ชมพพิธิภัณฑก์ลางแจง้ – ตืน่ตาตืน่ใจกับ หนิจารกึภาษากอ่นประวตัศิาสตรซ์ ึง่เชือ่วา่เกดิ 

กอ่นภาษา Hieroglyphs มานับพันปี และ รปูแกะสลัก หนิตา่งๆ ภายในพพิธิภัณฑต์ามอัธยาศัย  

เดนิทางตอ่ไปยัง เมอืงซคัคารา่ (Sakkarah) เพือ่ชม ปีรามดิขัน้บันได (Stepped Piramid) เป็น

สิง่กอ่สรา้งขนาดใหญใ่ชเ้ป็นสถานทีฝั่งพระศพของกษัตรยิ ์ซอเซอร ์และเป็นตน้แบบของ ปิรามดิใน

ยคุตอ่มา ทา่นจะไดท้ราบเรือ่งของ ปีรามดิตัง้แตผู่ส้รา้งไปจนถงึวธิกีารสรา้ง การตัดหนิและอืน่ๆ อกี

นานัปการทีน่่าพศิวงชวนใหค้น้หา ก็สอดไมผ่า่น  
 

จากนัน้ น าทา่น ถา่ยรปู ชม หอ้งเสาตน้กก (Papyrus column), ก าแพง Cobra Wall และ ชม  

ตน้แบบสสุานโบราณกอ่นประวตัศิาสตร ์(Mustaba)  

แถมพเิศษ ..!! น าทา่น มดุสสุาน เซเรเปียม ( Serapuem Tombs ) – สมัผัสบรรยากาศภายใน ถ ้าอโุมงค ์ที ่

เก็บซอ่นความลีล้ับนับหลายพันปี ตืน่ตากับ โลงศพโบราณ ท าจากหนิแกรนติขนาดใหญทั่ง้กอ้น และ 

ภาพวาดโบราณ กอ่นประวตัศิาสตร ์ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับเมอืงไคโร 
 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที ่ภัตตาคารอาหารไทย 

บา่ย  น าชม มหาปิรามดิ (Great Pyramid) ที ่เมอืงกเีซห ์(Gizeh) เป็นชือ่เรยีกสถานทีฝั่งพระศพ 

ของเมอืงเลโทโพลสิโบราณ (ปัจจบุันคอื ไคโร) ครอบคลมุพืน้ที ่2,000 ตร.ม. บนทีร่าบสงู เป็นทีส่งู

ชนั รมิขอบทางทศิตะวนัออกเฉียงใต ้ลาดลงประมาณ 40 ม. มลี าคลองจากแมน่ ้าไนล ์

เขา้สูภ่ายใน แยกเขตทะเลทรายออกจากเขตอดุมสมบรูณ์ และเป็นทีต่ัง้ของมหาปิรามดิ 3 องค ์ มี

ขนาดลดหลั่นกัน ตัง้เรยีงรายทา่มกลางทะเลทราย โดยปิรามดิทัง้สามองคน์ีเ้ป็นอนุสาวรยีท์รง

เรขาคณติ ทีช่าวกรกียกยอ่งวา่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก องคฟ์าโรหแ์หง่อยีปิตโ์บราณสรา้ง

เพือ่ฝ่ังพระศพของพระองคเ์อง เป็นสิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญแ่ละเกา่แกท่ีส่ดุของโลก ใชเ้วลาสรา้งนาน 

30 ปี จากหนิขนาดใหญ ่ แตล่ะกอ้นหนักกวา่ 2 ตัน วางชดิกันแมก้ระดาษก็สอดไมผ่า่น 

ประกอบดว้ยปิรามดิ 3 องค ์คอื 
 

1) ปิรามดิคอีอพส ์ (Cheops) หรอืปิรามดิคฟู ู  สรา้งเพือ่เป็นสสุาน ในพืน้ที ่ 53 ตร.ม. สงู 146 

เมตร  ใชแ้ทง่หนิในการสรา้ง 2.3 ลา้นแทง่  หนิแตล่ะกอ้นวางชดิตดิกันแบบแนบสนทิ  แม ้

กระดาษก็สอดไมผ่า่น  ภายในมหีอ้งโถงหลายหอ้ง  หอ้งโถงใหญ ่ หอ้งโถงพระราชา หอ้งโถง

พระราชนิ ี  กอ้นหนิทีใ่ชท้ าดว้ยหนิแกรนติ รวมแลว้ไมต่ า่กวา่ 60 ตัน ถอืเป็นปิรามดิทีใ่หญท่ีส่ดุ

ในโลก กลา่วกันวา่อาจน าวหิารเซ็นตปิ์เตอรท์ีก่รงุโรมรวมกับวหิารเซ็นตป์อลทีล่อนดอน และดโูอ

โมวหิารแหง่เมอืงฟรอเรนซ ์ รวมไวใ้นปิรามดิแหง่นี้ไดอ้ยา่งสบาย 
 

2) ปิรามดิเคเฟรน (Chefren) สรา้งโดยฟาโรหค์าแฟ ในปี 2465 กอ่น ค.ศ.  สงู 136 เมตร ต า่

กวา่ปิรามดิคอีอพส ์10 เมตร  สรา้งบนเนนิดนิขนาดใหญ ่ จงึท าใหด้สูงา่กวา่ปิรามดิ 2 องค ์กนิ

เนือ้ทีป่ระมาณ 1.6 ลา้นลกูบาศกเ์มตร  ผวิฉาบเรยีบดว้ยหนิปนูทรูาผวิฉาบดว้ยหนิแกรนติสชีมพ ู 

มหีอ้งโถงกวา้ง 2 หอ้ง  ภายในถกูบกุรกุ ท าลายเสยีหายมาก   
 

3) ปิรามดิมเิซรนิสุ (Mycerinus) สรา้งโดยฟาโรหเ์มนเคอเร ปี 2420 กอ่น ค.ศ.  มขีนาดเล็กสดุ 

สงู 66.45 เมตร  ปัจจบุันสงูเพยีง 62.18 เมตร กวา้ง 108 เมตร 
 

ชม สฟิงซ ์สลักจากเนนิหนิธรรมชาตสิงู 21 เมตรยาว 73 เมตร อยูด่า้น หนา้ทางเขา้ทางเขา้ปิรามดิ

เครเฟรน สว่นหัวเลยีนแบบพระพักตรเ์ทพฮารม์าคสิ ล าตัวเป็นสงิสงู 20 เมตร ความยาวตลอดล าตัว 

57 เมตร  ชาวอยีปิตนั์บถอืเสมอืนหนึง่เทพเจา้   
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พเิศษ ..!! ฟร ี   ขีอ่ฐู ชมปิรามดิ  อฐู 1 ตัวขี ่2 ทา่น  

(กรณุาทปิคนจงูอฐูทา่นละ US$ 1)   
 

17.00 น. จากนัน้น าทา่นชมการสาธติวธิที ากระดาษปาปิรสุ (Papyrus 

Factory) กระดาษชนดิแรกของโลกซึง่ท าจากตน้กก (Kok) ใช ้

บันทกึขอ้ความสรรเสรญิเทพเจา้ และเหตกุารณ์ในสมัย

โบราณ  

ชม โรงงานผลติหวัน า้หอม (Original Real Perfume Shop) มใีหท้า่นเลอืกหากวา่ 100 กลิน่ 

อาทกิลิน่ Aroma, Sandal Wood, 

ค า่ M/S Maxim Dinner Nile Cruise – ลอ่งเรอื 

ระดับ 5ดาว รับประทานอาหารค า่ พรอ้มชมโชว ์  

อยีปิตอ์ันเลือ่งชือ่ของอยีปิต ์และสมัผัสบรรยากาศ 

อันงดงามยามค า่คนืสองฟากฝ่ังแมน่ ้าไนล ์
 

Show .. !!      - ชมระบ าหนา้ทอ้ง ( Belly Dance ) ศลิปะจาก.. 

สาวชาวอาหรับ   

                     - ชมระบ ากระโปรง.. ประดับไฟสวยงาม (Tanora)  

                   ศลิปะแหง่การรา่ยร าของชายหนุ่ม... ซึง่โชวล์ลีา 

   ศลิปะการควง กระโปรงแบบอาหรับ ซึง่ตอ้งใชเ้วลา 

ฝึกฝนอยา่งนอ้ย ประมาณ 3 ปีขึน้ไป 

21.30  น าทา่นกลับทีพั่ก 

 
 

(7)                      พพิธิภณัฑไ์คโร - เมอืงเกา่ซติาเดล - แกรนดม์อส - คอปตคิ ไคโร – แกรนด ์

                           บาซาร/์ กรงุเทพ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม แลว้เช็คเอา้ท ์

ชม พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิยีปิต ์ ออกแบบโดยสถาปนคิชาวฝร่ังเศส ชือ่ มารเ์ซล โดน่อน  ผู ้

ชนะเลศิการแขง่ขนัระหวา่งประเทศ เป็นสถานทีเ่ก็บสะสมโบราณวตัถทุีเ่กา่แกแ่ละล ้าคา่มากมาย 

ครอบคลมุตัง้แตก่อ่นยคุประวตัศิาสตรจ์นกระท่ังยคุจักรวรรดโิรมันมากมายกวา่ 120,000 ช ิน้ เก็บ

รวบรวมและจัดแสดงเลา่เรือ่งราวความเป็นมาของอารยะธรรมอยีปิตโ์บราณอนัรุง่เรอืงไวไ้ดอ้ยา่ง

สวยงาม โดยเฉพาะหอ้งจัดแสดงสมบตัอิันล ้าคา่ขององคฟ์าโรหต์ตุันคาเมน รวบรวมเครือ่งใชต้า่ง ๆ 

ของฟาโรหอ์ยา่งครบครัน ชมโลงศพทองค าแทห้นัก 110 ก.ก. พรอ้มหนา้กากทองค าของฟาโรหต์ุ

ตันคาเมน หนัก 11 ก.ก. และ สมบัตสิว่นตัวอกีมากมายของพระองค ์เชน่ เตยีงบรรทม, รถศกึ และ

เกา้อีบ้ัลลังกท์องค า  ชมรปูปั้นดนิทีแ่สดงถงึชวีติ ประจ าวนัของชาวอยีปิต ์ ชมพระเศยีรของพระนาง

เนเฟอรต์ติ ิ 1 ใน 2 ชิน้ทีม่ชี ือ่ของโลก (อกีชิน้อยูท่ีเ่บอรล์นิ) ชมพระรปูของฟาโรหอ์ัคนาแตน -

ฟาโรหนั์กปฏวิตั ิชมพระรปูของพระนางฮัตเชปสตุ (ฟาโรหส์ตรอีงคเ์ดยีวของอยีปิต)์ นอกจากนีท้า่น

ยังไดช้มสมบัตอิันล ้าคา่อืน่ๆ เชน่ แหวน, สรอ้ยขอ้มอื, สรอ้ยคอ ฝีมอืประณีต ลว้นมอีายกุวา่ 3,300 

ปี  สมัผัสความยิง่ใหญแ่หง่ศาสตร ์ การเตรยีมตวัหลังความตายของชาวอยีปิต ์ หรอื การท ามัมมี ่

(Mummy) ชมมัมมีข่องคนและสตัวทั์ง้เด็กและผูใ้หญ ่  พรอ้มรว่มคน้หาค าตอบแหง่ปรศินาคัมภรี์

มรณะ (Book of the Death) เปรยีบเสมอืนของก านัลจากเทพแหง่ความตาย 
 

OPTION..  !! รายการเสรมิพเิศษ หอ้งมมัมี ่11กษตัรยิ ์(Royal Mummy Room)  มัมมีข่ององคฟ์าโรหร์าม

เสส ที ่2 และพระศพขององคฟ์าโรหทั์ง้หมด 11 พระองคซ์ ึง่ถกูคน้พบ (คา่เขา้ชม 180 อยีปิตป์อนด ์

ประมาณ 360 บาท) ตอ้งช าระเป็นเงนิทอ้งถิน่เทา่นัน้ 
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เทีย่ง รบัประทานอาหารจนี ทีภ่ตัตาคาร 

บา่ย น าชม Citadel เมอืงเกา่ ชม ป้อมปราการ สรา้งปี ค.ศ. 1176 สมัยสลุตา่นซาลาอัดดนิ  เพือ่เป็น

ป้อมปราการป้องกันการรกุรานของศัตร ู สมัยสงครามครเูสด ปัจจบุันใชเ้ป็นทีท่ าการราชการอยูบ่น

เนนิเขากลางกรงุไคโร สามารถมองเห็นทวิทัศนข์องกรงุไคโรไดฃ้ไกลถงึปิรามดิ ทีก่เีซห่ ์ 

ชม สเุหรา่แหง่โมฮมัหมดั อาล ี สเุหรา่ทีใ่หญแ่ละสงูทีส่ดุในกรงุไคโร สรา้งปี ค.ศ. 1830 เสร็จปี 

ค.ศ. 1848 เป็นสญัลักษณ์ ของกรงุไคโร  ประกอบ ดว้ย 2 สว่น คอื ตัวสเุหรา่และสว่นของสนาม  

บรเิวณตรงกลางน ้าพ ุออกแบบ โดยสถาปนกิชาวกรกี ตอ้งการใหม้รีปูแบบเหมอืน Blue Mosque ที่

อสิตันบลู แตท่ าไดไ้มเ่หมอืน ตรงกลางเป็นรปูสีเ่หลีย่มมโีดมขนาดใหญส่งู 52 เมตร  เสน้ผา่ศนูย ์

กลาง 21 เมตร มโีดมขนาดเล็กรองรับอกี 4 มมุ ตวัอาคารสรา้งดว้ยหนิ Alabaster ตกแตง่ดว้ยโคม 

ไฟระยา้งดงามตามแบบศลิปะอสิลามหนา้สเุหรา่  มหีอนาฬกิาทีพ่ระเจา้หลยุสฟิ์ลปิป์ แหง่ ฝร่ังเศส

มอบใหรั้ฐบาลอยีปิตเ์ป็นของขวญัแลกกับเสาโอเบลสิกท์ีต่ัง้อยูท่ี ่Place de la Concorde กรงุปารสี  

หมายเหต ุ ทปิถงุหุม้รอเทา้ คนละ US$ 1 ระหวา่งเดนิในแกรนดม์อส 

ชม Old Coptic Cairo  ชมโบสถเ์ซน้ทเ์ซอรเ์จยีส (Church of Saint Sergius) -โบสถค์รสิตข์อง

ชาวมสุลมิ อยูใ่จกลางเมอืงไคโรเกา่ เป็นโบสถท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุในก าแพงเสาหนิดั่งเดมิตัง้แตศ่ตวรรษที ่

3-4 (อยูต่ า่จากพืน้ปัจจบุนัลงไป 3 ชัน้) เป็นทีห่ลบภัย ของครอบครัวพระเยซคูรสิตจ์ากเยรซูาเล็ม

กลา่วไวใ้นพระคัมภรีไ์บเบลิวา่ ระหวา่งทีพ่ระองคย์งัอยูใ่นวยัทารก เป็นชว่งทีก่ษัตรยิแ์ฮรอดของจู

เดยี  สัง่ฆา่ทารกผูช้ายทีเ่กดิใหมท๋กุคน  โจเซฟและมาเรยี ตอ่มาเป็นเซ็นตโ์จเซฟและพระนางมาร)ี  

ไดน้ าพระเยซคูรสิต ์ ซึง่ถอืก าเนดิในชว่งนัน้ เดนิทางหลบหนมีาซอ่นภัยกันทัง้ครอบครัว ในประเทศ

อยีปิตเ์ป็นเวลา 4 ปี  ปัจจบุันโบสถอ์ยูต่ า่จากพืน้ปัจจบุันลงไป 3 ชัน้   

16.00 น. จากนัน้อสิระใหช้อ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงที ่ ตลาดขา่น เอล คาลลิ ี ่ (Khan El Khalili Bazaar)  

หลากหลายดว้ยรา้นคา้ เครือ่งเทศ, เครือ่งเงนิ, รา้นทอง, เสือ้ผา้ ฯลฯ  ชมรา้นกาแฟอายรุว่ม  

200 ปี “ฟิชาว ีคอฟฟ่ีเฮาส”์ เปิดขายตลอด 24 ชม. นักทอ่งเทีย่วนยิมไปสมัผัส 

**เชญิซือ้ “คารท์ซู” จีท้ าดว้ยทองค าหรอืเงนิ แกะสลักชือ่

แบบภาษาอยีปิตโ์บราณ (Hieroglyphic Characters) ใน

รปูทรงยาวเก ๋ สวยแปลก แปลวา่มอีายยุนืยาว อดตีองคฟ์าโรห์ ใช ้

สลักชือ่ขององคเ์องตามโบราณสถานและสสุานของพระองค ์ 

18.00 น. รับประทานอาหารค า่ทีภ่ัตตาคารทอ้งถิน่ 

20.00 น. พรอ้มกันเดนิทางไปสนามบนิ 

23.30 น. คณะออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Egypy Airlines เทีย่วบนิที ่MS 960 

(บนเครือ่งเสรฟิอาหารค า่ และอาหารเชา้) 
 

(8)                      กรงุเทพฯ 
 

12.40 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิ... โดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

 

 ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ  
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อตัราค่าบริการน้ีรวม  

ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการแหง่ชาติอียปิตแ์อร ์(ชั้นประหยดั) 

ค่ารถปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง  

ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน เป็นเตียง TWIN ROOM  ตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั  

หอ้งพกัในโรงแรมในเมืองไคโร 2 คืน และโรงแรมในประเทศจอรแ์ดน 3 คืน ระดบั 4* + 1 นอนแคม้ป์ 

ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 

ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแหง่ท่ีระบุตามรายการ 

ค่าวซี่าประเทศจอรแ์ดน + ค่าวซี่าประเทศอียปิต ์   

น ้าด่ืมในรถวนัละ 2 ขวดเล็ก และ 1 ขวดใหญ่ส าหรบั 4 ท่าน เวลาทานอาหาร 

ค่าบริการน าทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหน้าทวัรผ์ูมี้ประสบการณ์ 

ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรมั) 

ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิ

ติเหตสุ  าหรบัเด็กท่ีมีอายุนอ้ยกว่า 2 ปี และ ผูใ้หญอ่ายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค่้าสินไหมทดแทนเพียง

ครึ่งหน่ึงของสญัญาฯ) 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

ค่าจดัท าหนังสือเดินทาง 

ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ฯลฯ 

ค่าเช่าผา้เช็ดตวัและค่าเช่าตูล็้อคเกอร ์ที่โรงแรม เดดซี รีสอรท์ แอนด ์สปา 

ค่าทิปมา้ท่ีเมืองเพตรา์ ท่านละ 3-5 USD/ท่าน/เท่ียว 

ค่าทิปคนจงูอุฐท่าน 1 USD กรณีขี่ตวัละ 2 ท่าน และทิป US$ 2 ถา้ขี่ตวัละ 1 ท่าน, ค่าเขา้มุดลงไปในปิรามิดประมาณ 

100L.E และ 30 L.E,ค่าเขา้ชมมมัม่ี 150 L.E. 

ค่าใช่จ่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 

ค่าทิปมคุัเทศกท์อ้งถ่ิน +หวัหนา้ทวัร+์พนักงานขบัรถ (รวม 50 USD ตลอดการเดินทางต่อท่าน) 

 

 

อตัราค่าบริการทวัร ์2 ประเทศ อียิปต ์– จอรแ์ดน 8วนั 5คืน By MS 

3-10 ธนัวาคม 2562 

ราคาผูใ้หญ ่(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 72,900.- บาท 

กรณี พกัเดียวเพิ่ม  10,000.- บาท 
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เง่ือนไขในการจองทวัร ์

งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่จา่ย 20, 000 บาท /ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง 

ช าระเงินโดยโอนเงินเขา้บญัชีกรรมการบริษัท รกัยิ้ มทวัร ์ช่ือบญัชี : อรินทรช์ยา  บรรเจดิศิริ 

 ธนาคารกสิกรไทย  เลขที่  760-2-60427–0 สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบงั  

   ธนาคารไทยพาณิชย ์ เลขที่  405-0-14046-4 สาขาเดอะพาซิโอ(ลาดกระบงั) 

    ธนาคาร กรุงเทพ  เลขที่  138-4-46003–4 สาขาอินทามระ    

 ธนาคารกรุงไทย เลขที่  845-0-11221-4 สาขาเดอะพาซิโอ(ลาดกระบงั) 

         ธนาคารทหารไทย เลขที่  262-2-02142-2 สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบงั 

หลงัจากท าการโอนเงินแลว้รบกวนส่งหนา้หนงัสือเดินทาง(พาสปอรต์)พรอ้มระบุหมายเลขโทรศพัทต์ดิตอ่กลบัระบุ

โปรแกรม วนัเดินทางมาที่ไลนอ์อฟฟิค Line ID: @rakyimtour / rakyimtour / rakyimtour3 / rakyimtour2 

/0613934433 / 0818171514 / 0936952758    E-Mail: rakyimtour@gmail.com  

งวดที่ 2 :ช าระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั   

หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

** การ LOCK ท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน อาจไมไ่ดต้ามท่ีขอ ขึ้ นอยูก่บัสายการบิน น้ันๆ ปกติ จะล็อกเป็น Zone กรุฟ๊เราอยูแ่ลว้ค่ะ 

แต่ทางเรา จะขอพนักงานหนา้เคาน์เตอรต์อนออกตัว๋ใหอี้กครั้งนะคะ  

 

เอกสารส าหรบัยืน่วีซ่า 

1.หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านอยา่งน้อย 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง และตอ้งมีหน้าวา่งเหลือส าหรบั

ประทบัตรา วีซ่า 

2.รปูถ่าย ตอ้งเป็นรูปถ่ายหนา้ตรงเป็นรปูสื ขนาด 1-2 น้ิว ถ่ายไม
,
เกิน 6 เดือน จ านวน 2 ใบ และตอ้งเป็นรปูถ่ายท่ีมีพ้ืน

หลงัสี ขาว 

3.หลกัฐานการงาน กรณีเป็นเจา้ของกิจการหรือเป็นพนักงานบริษัทฯ ออกหนังสือรบัรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ ท่ีระบุ 

ต าแหน่ง และวนัท่ีลาหยุดพรอ้มมีตราประทบัของบริษัทฯ ***** ส าคญัมาก จะตอ้งเซ่นช่ือรบัรองส าเนา และประทบัตรา

บริษัท เป็นส าคญั ***** (ไม
,
รบัหนังสือรบัรองจดทะเบียนบริษัทฯ) กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ตอ้งมีหนังสือรบัรอง

จากทาง โรงเรียน หรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่พรอ้มตราประทบัของ ทางโรงเรียน (เป็นภาษาอังกถษเท่าน้ิน) 

4.หลกัฐานการเงิน จดหมายรบัรองทางการเงิน จากทางธนาคารเป็นภาษาองักถษ พรอ้มตราประทบัจากทางธนาคาร 

( 1 ท่าน 1 ชุด กรณีของเด็กใหใ้ชข้องผูป้กครองแยกชุดกนั โดยตอ้งระบุช่ือของเด็กวา่จะอยูใ่นการรบัผิดชอบของผูป้กครอง)

ส าเนาบตัรประชาชน 1 ใบ หมายเหตุ การยื่นขอวีซ่าเขา้ประเทศอียิปตบ์างครั้งสถานทตูอาจมีการขอเอกสารเพ่ิมเดิม เช่นใบ 

ทะเบียนสมรส ,ใบหยา่รา้งฯลฯ ขึ้ นกบัดุลยพินิจของสถานทตู 

 




