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(อียปิต์)ไคโร-เมมฟิส-(จอร์แดน)เมาท์เนโบ-เครัค-วาดรัิม-เพตรา-เดดซ ี

      
 

กําหนดเดนิทาง  11-18 พฤศจกิายน 2562      โดย สายการบินรอยลั จอร์แดนเนียล 
 

คืนวันที� 10 พ.ย.2562  สนามบนิสุวรรณภมู ิ
22:00 น. คณะผู้ เดินทางพร้อมกันที� สนามบินสวุรรณภูมิ ชั �น � เดินทางออกระหวา่งประเทศ ประต ู� แถว (ROW) Q 

เคาน์เตอร์ 14 - 17 สายการบิน สายการบินรอยลั จอร์แดนเนียล   

 

 

00.30 น. เหินฟา้สู ่ประเทศจอร์แดนโดยเที�ยวบินที� RJ183 (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 9.20 ชม.) 

05.20 น. ถงึสนามบินนานาชาติเมืองอมัมาน เปลี�ยนเครื�อง 

06.45 น. เหินฟา้สู่กรุงไคโรประเทศอียิปต์ เที�ยวบินที� RJ501 

08.15 น.           เดินทางถึงกรุงไคโร  ผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั �น  เดินทางสูเ่มืองเมมฟิส (Memphis)  ซึ�งเป็นเมือง

หลวงเก่าของอียิปต์โบราณ เป็นศนูย์กลางการปกครองที�สําคญัแหง่หนึ�งในบริเวณดอนสามเหลี�ยมของ

แม่นํ �าไนล ์มาตั �งแต่สมยัราชวงศ์ที� 1 และยงัเป็นเมืองที�ได้รับการบนัทกึในประวติัศาสตร์ว่ามีบทบาทในการ

รวม อียิปต์เข้าเป็นประเทศเดียวเมื�อ 5,000 กวา่ปีมาแล้ว นําทา่นชม  พพิธิภัณฑ์รามเซสที�สองแห่งเมือง

เมมฟิส  ซึ�งเป็นสถานที�เก็บรูปแกะสลกัขนาดมหมึาของฟาโรห์รามเซสที� 2 ที�ทา่นได้เหน็แล้วจะรู้สกึชื�นชม

ชาวอียิปต์โบราณ ที�แกะสลกัรูปปั �นได้อย่างปราณีต และงดงามมาก โดยเฉพาะพระพกัตร์ของพระองค์นั �น

ชา่งงามอย่างหาที�เปรียบมิได้ และรูปปั �นสฟิงค์ที�สร้างด้วยหินอลาบาสเตอร์สขีาว         จากนั �นนําทา่น

เดินทางไปยงั  เมืองโบราณซคัคาร่า (Sakkara) อยู่หา่งจากกรุงไคโรไปทางใต้ประมาณ 28 กิโลเมตรเพื�อ

ชม ปีรามิดขั �นบันได  (Step Pyramid) อนัเป็นปีรามิดต้นแบบของอียิปต์ ซึ�งได้วิวฒันาการไปเป็นปิรามิด

ที�แท้จริงในสมยัต่อมา   

เที�ยง               รับประทานอาหารกลางวนั 

วันแรก  กรุงเทพฯ-จอร์แดน-ไคโร  
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บา่ย นําทา่นเดินทางไปชม สฟิงค์ที�ใหญ่ที�สุดในโลก และหมู่มหาปีรามิดแห่งเมืองกีซ่า  ซึ�งเป็น 1 ใน 7 สิ�ง

มหศัจรรย์ของโลกที�มีชื�อเสียง หมู่มหาปีรามิดนี �มีทั �งหมด 3 องค์ และถกูสร้างมานานกวา่ 4,500 ปี  เพื�อ

เป็นสสุานของฟาโรห์  3 องค์ คือ ฟาโรห์คีออปส์  ฟาโรห์เคฟเรน และฟาโรห์ไมเครานสุ  ถ้าทา่นสนใจเยี�ยม

ชมปิรามิดแบบเจาะลกึลงไปอีกเป็นการสว่นตวั สามารถซื �อตั�วเข้าชมได้ตา่งหาก (การเดินขึ �น-ลงนี�ไม่

แนะนําสําหรับทา่นที�มีปัญหาเรื�องเกี�ยวกบัข้อเข่าเพราะต้องก้มหลงัย่อตวัเป็นระยะทางยาว) และชมสฟิงค์

ที�แกะสลกัจากเนินหินธรรมชาติ  มีสว่นหวัเป็นพระพกัตร์ของฟาโรห์และลําตวัเป็นสิงโต  นําทา่นชมวิว

ทวิทศัน์รอบๆ พร้อมเก็บภาพสวยๆ โดยมีหมู่ปีรามิดแหง่เมืองกีซ่า เป็นฉากหลงั นําท่านเดินทางเข้าสูต่วั

เมือง  

เย็น รับประทานอาหารเย็น เข้าสูที่�พกั   4* 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมฯ   

 ชม พพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาตอิียปิต์ อนัเลื�องชื�อ เป็นสถานที�ที�รวมศิลปะวตัถุ

โบราณมากมายที�สดุ ชมโลงศพทองคําแท้พร้อมหน้ากากทองคําของฟาโรห์ตตุนัคา

เมนอนัดงัก้องโลก และสมบตัิสว่นตวัอีกมากมายของ   พระองค์ อาทิเช่น เตียง

บรรทม พดั ของเล่นตา่ง ๆ รถศกึและเก้าอี �บลัลงัก์ทองคํา ซึ�งภาพบนพนกัเก้าอี �ที�โร

แมนติกมากเป็นภาพของฟาโรห์ตตุนัคาเมนประทบัอยูบ่นเก้าอี �และมีพระมเหสีของ  

พระองค์กําลงัทา  นํ �ามนัหอมให้ ทั �งคู่ใสร่องเท้าแตะคนละข้างอนัแสดงถงึความรัก

ความเผื�อแผอ่นัลกึซึ �ง นอกจากนี �ทา่นยงัจะได้ชม  สมบตัิอนัลํ �าคา่อื�นๆ อีกจํานวนมากเชน่ แหวน สร้อยข้อมือ 

สร้อยคอ ฝีมือประณีต สิ�งของทั �งหมดล้วนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี (คา่เข้าชมมมัมี�ของพระมหากษัตริย์ทั �ง 

�� พระองค์ ไมไ่ด้รวมอยู่ในรายการ) 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย          ชมสุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ซึ�งเริ�มสร้างในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ.1857  ออกแบบโดยสถาปนิก

ชาวกรีกในแบบตามอย่างออตโตมนั หรือตุรกีในปัจจบุนัภายในมีนาฬิกาบนลานในสเุหร่าซึ�งเป็นของขวญัใน

การแลกเปลี�ยนกบัอนสุาวรีย์ปลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซสที�สองเพื�อสร้างสมัพนัธไมตรีอนัดีระหวา่งอียิปต์

ฝรั�งเศสพร้อมชมวิวของเมืองไคโรจากมมุสงู  ให้อิสระทา่นช้อปปิ �งสิ �นค้าพื �นเมืองอนังดงามที� “ตลาดข่านเอล

คาลีลี” ตลาดสาํคญัทางการค้าขายของพื �นเมือง และสินค้าที�ระลกึที�ใหญ่ที�สดุในกรุงไคโร ทา่นสามารถเลอืก

ซื �อของพื �นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่วา่จะเป็นขวดนํ �าหอมที� ทําด้วยมือ สินค้าต่างๆ เครื�องทองรูปพรรณและ

เพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที�ระลกึพื �นเมืองต่าง 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า เข้าสู่ที�พกั �* 

 

 

 

เช้าตรู่    เดินทางเข้าสูส่นามบิน **ทานอาหารเช้าอย่างงา่ยในสนามบิน(ไม่รวมในทวัร์) 

วันที�สอง  พพิธิภัณฑ์อียปิต์ – ซติาเดล โมฮัมเหมด็ อาลี-ตลาดข่านเอลคาลีลี 

วันที�สาม   อียปิต์-อัมมาน(Jordan) – เมาท์เนโบ   
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09.00 น. เดินทางสูก่รุงอมัมาน โดยสารการบินสายการบินรอยลั จอร์แดนเนียล เที�ยวบินที� RJ502 

10.15 น. ถึงอมัมาน ผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง ไกด์ท้องถิ�นและรถรอรับทา่น    

นําทา่นเดินทางสูเ่มือง มาดาบา  

เที�ยง  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

บา่ย เดินทางต่อไปยงั เมาท์ เนโบ ดินแดนศกัดิ�สิทธิ�ที�ตั �งอยู่บนเขาซึ�งเชื�อกันวา่น่าจะเป็นบริเวณที�เสียชีวิตและ

ฝังศพของโมเสส ผู้ นําชาวยิวส์เดินทางจากอิยิปต์มายงัเยรูซาเลม ชมพพิธิภัณฑ์ขนาดย่อม ภายใจเก็บ

สิ�งของตา่ง ๆ ที�ขดุพบภายในบริเวณนี � พร้อมทั �งมีภาพถ่ายตา่ง ๆ ภาพถ่ายที�สําคญัคือภาพที� โป๊บ จอห์น 

ปอลที� � เสด็จมาแสวงบุญที�นี�และได้ประกาศให้เป็นดินแดนศกัดิ�สิทธิ� ในปี ค.ศ. ���� ชมอนุสรณ์ไม้เท้า

ศักดิ�สิทธ์แห่งโมเสส ออกแบบเป็นลกัษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็นสญัลกัษณ์ของ

โมเสส และพระเยซู   เชิญถ่ายรูป ณ จดุชมวิว โดยในวนัที�ท้องฟ้าแจม่ใส ทา่นสามารถมองเหน็แม่นํ �า

จอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ได้จากจดุนี �อย่างชดัเจน  

จากนั �น เดินทางเข้าสูเ่มืองเพตรา (เดินทางประมาณ 4.30 ช.ม.) เพตราได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจาก

องค์การยูเนสโกปี ค.ศ.���� และเป็น � ใน � สิ�งมหศัจรรย์แหง่โลกยคุใหม ่มหานครสีดอกกหุลาบที�ซอ่นตวั

อยู่ในหบุเขาแหง่โมเสส (Wadi Musa) มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานหลายพนัปี เคยเป็นถิ�นที�อยูข่องชาวอีโด

ไมท์จวบจนกระทั�งถงึยคุรุ่งเรืองเฟื� องฟูในการเข้ามาครอบครองดินแดนของชาวอาหรับเผา่เร่ร่อนนาบา

เทยีน ในช่วงระหวา่ง ��� ปีก่อนคริสตกาล - ปี ค.ศ.��� และได้เข้ามาสร้างอาณาจกัร บ้านเมือง และสิ�ง

ตา่งๆ จนกระทั�งในปี ค.ศ.��� นครแหง่นี �ตกอยูภ่ายใต้การปกครองของอาณาจกัรโรมนั ตอ่มาได้ผนกึเมือง

แหง่นี �ให้เป็นหนึ�งในอาณาจกัรโรมนัแห่งแหลมอาระเบียตะวนัออก นครเพตราจงึคราวลม่สลายหมดยคุของ

อาณาจกัรโรมนั ทําให้ชาวเมืองละทิ �งบ้านเรือนจากไป หลงัจากนั �นจงึเกิดแผ่นดินไหวหลายครั �งทําให้

กลายเป็นนครที�สาบสญูไปในที�สดุ ต่อมาในปี ค.ศ.���� นกัสาํรวจเส้นทางชาวสวิสเซอร์แลนด์ชื�อ โจฮนัน์ 

ลดุวกิ เบิร์กฮาดท์ ได้ค้นพบนครศิลาแหง่นี �และนําไปเขียนในหนงัสือชื�อ “Travel in Syria” จนทําให้เริ�มเป็น

ที�รู้จกักันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจบุนั 

คํ�า ถงึที�พกั  �* รับประทานอาหารคํ�า 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม  

จากนั �น นําทา่นขี�ม้าเข้าสู่นครเพตราเป็นระยะทางประมาณ ��� เมตร (คา่ทิปม้า �USD/ทา่น ไม่รวมในทวัร์)   

จากนั �นเปลี�ยนเป็นเดินเท้าเข้าสู ่The Siq เป็นระยะทาง �.� กิโลเมตร ตลอดสองข้างทางจะเป็นหินสีชมพู

สงูชนัคล้ายกับแคนยอนสีหวาน สดุปลายทางของชอ่งเขาทา่นจะได้พบกบัมหาวหิารศักดิ�สิทธิ� เอล-คาซ

เนท์ (El-Khazneh / Treasury) สนันิษฐานวา่สร้างในช่วงศตวรรษที��-� โดยผู้ปกครองเมืองในเวลานั �น เป็น

วิหารที�แกะสลกัโดยเจาะเข้าไปในภูเขาสีชมพทูั �งลกู มีความสงู �� เมตร และมีความกว้าง �� เมตร วิหาร

แหง่นี �ได้ถกูออกแบบโดยได้รับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้าด้วยกนั เช่น อิยิปต์ กรีกนาบาเทยีน ฯลฯ 

ภายในประกอบด้วย � ห้อง คือ ห้องโถงใหญ่ตรงกลาง ห้องเลก็ด้านซ้ายและขวา เดิมทีเชื�อกนัว่าเป็นที�เก็บ

วันที�สี�     นครเพตรา-The Siq-เอล-คาซเนท์-โรงละครโรมัน 
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ขมุทรัพย์ของฟาโรอียิปต์ แต่ถายหลงัได้มีการขดุพบทางเข้าหลมุฟังศพที�หน้าวิหาร ทําให้นกัประวติัศาสตร์

และโบราณคดีได้ลงความเป็นตรงกันว่าเป็นสถานที�เฉลิมฉลองในงานพิธีสาํคญัตา่งๆ และใช้เป็นที�ทําพธีิ

ทางศาสนา อีกทั �งเป็นสสุานกษัตริย์อีกด้วย นําทา่นชมโรงละครโรมัน (ROMAN THEATRE) ที�แกะสลกั

จากภูเขาโดยมีแนวราบที�นั�งเทา่กันและมีความสมดุลย์ได้อยา่งนา่ทึ�ง สนันิษฐานเดิมทีสร้างโดยชาวนาบา

เทยีน ต่อมาในสมยัที�โรมนัเข้ามาปกครอง ได้ตอ่เติมและสร้างเพิ�มเติม มีที�นั�ง �� แถว จุผู้ชมได้ประมาณ 

�,��� คน / อิสระในการเดินชมและถ่ายรูปภายในเมืองเพตร้า 

เที�ยง ทานมื �อกลางวนัในบริเวณเดียวกนั 

บา่ย  เดินชม Royal Tombs และสิ�งที�น่าสนใจโดยรอบ จากนั �นได้เวลาสมควรนําทา่นเดินทางเข้าที�พกั   

เย็น รับประทานอาหารเย็น   พกัผอ่น �* 

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า นําทา่นเดินทางสูท่ะเลทรายวาดรัิม WADI RUM (เดินทางประมาณ 1.45 ช.ม.) 

ทะเลทรายแหง่นี �ในอดีตเป็นเส้นทางคาราวานจากประเทศซาอฯุเดินทางไปยงัประเทศซีเรียและปาเสลไตน์ 

(เคยเป็นที�อยู่อาศยัของชาวนาบาเทียนก่อนที�จะย้ายถิ�นฐานไปสร้างอาณาจกัรอนัยิ�งใหญที�เมืองเพตร้า) ใน

ศกึสงครามอาหรับรีโวลท์ระหว่างปี ค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแหง่นี �ได้ถกูใช้เป็นฐานบญัชาการในการ

รบของนายทหารชาวองักฤษ ทีอี ลอว์เรนซ์ และ เจ้าชายไฟซาล ผู้ นําแหง่ชาวอาหรับร่วมรบกนัขบัไล่พวก

ออตโตมันที�เข้ามารุกรานเพื�อครอบครองดินแดน และตอ่มายงัได้ถกูใช้เป็นสถานที�จริงในการถ่ายทํา

ภาพยนต์ฮอลลวีดูอนัยิ�งใหญ่ในอดีตเรื�อง “LAWRENCE OF ARABIA”  (และในปี ค.ศ.���� สามารถ

กวาดรางวลัออสการ์ได้ถึง � รางวลั และรางวลัจากสถาบนัอื�นๆ มากกว่า �� รางวลั นําแสดงโดย Peter 

O'Toole, Omar Sharif ฯลฯ) นําทา่นนั�งรถจี�บเปิดหลงัคาทอ่งทะเลทรายที�กลา่วขานวา่สวยงามที�สดุของ

โลก ทะยานแหวกผา่นเมด็ทรายละเอียดสีส้มอมแดงอนัเงียบสงบที�กว้างใหญ่ไพศาล ทา่นจะเห็นว่าสขีอง

เมด็ทรายนั �นปรับเปลี�ยนไปตามแสงของดวงอาทติย์ ชมนํ �าพุแห่งลอว์เรนซ์ สถานที�ในอดีตนายทหารชื�อ ที

อี ลอว์เรนซ์ ทหารชาวองักฤษเคยใช้เป็นสถานที�พกัและคิดแผนการสู้รบกันพวกออตโตมนั นําทา่นทอ่ง

ทะเลทรายตอ่ไปยงัภเูขาคาซารี  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย ชมภาพเขียนแกะสลักก่อนประวตัศิาสตร์ ที�เป็นภาพแกะสลกัของชาวนาบาเทียนที�แสดงถึงเรื�องราวใน

ชีวิตประจาํวนัต่างๆ และรูปภาพตา่ง ๆ   นําชม Um Fruth Rock Bridge เป็นสะพานหินที�เกิดจากความลง

ตวัของธรรมชาติ มีความสงูประมาณ �� เมตร จากพื �นทราย ดแูล้วเป็นภาพแปลกตาที�ธรรมชาติสร้างสรรค์

ได้อย่างลงตวั สะพานหินนี �มีขนาดสงูใหญ่และมั�นคง นกัท่องเที�ยวหลายคนชอบขึ �นไปถ่ายรูปกบัสะพาน

แหง่นี �กันมาก สิ�งที�ทาํให้สะพานหินแหง่นี �ดูโดดเด่นก็ตรงที�มีแนวภเูขาหินสีเหลืองเป็นฉากหลงัถ่ายรูป

ออกมาได้อารมณ์ที�แตกต่างจากจดุอื�นๆนั�นเอง 

เย็น  นําทา่นเข้าพกั Mazayen Rum Camp Wadi Rum หรือเทียบเท่า 

พเิศษ!!! ทานอาหารมื �อคํ�ารอบกองไฟกลางทะเลทรายในแคมป์ของชาวเบดอิูนพร้อมฟังดนตรีขบักลอ่ม 

วันที�ห้า   เพตรา-ทะเลทรายวาดิรัม   
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เช้า รับประทานอาหารเช้า  นําทา่นเดินทางสูท่ะเลเดดซี (เดินทางประมาณ 4 ชั�วโมง) ทะเลที�ถกูบนัทกึลงใน

หนงัสือ กินเนสส์ วา่เป็นจดุที�ตํ�าที�สดุในโลก มีความตํ�ากว่าระดบันํ �าทะเลถงึ ��� เมตรและมีความเค็มที�สดุ

ในโลกมากกวา่ �� เปอร์เซนต์ของนํ �าทะเลทั�วไป ทําให้ไม่มีสิ�งมีชีวิตใดเลยอาศยัอยู่ได้ในท้องทะเลแหง่นี �   

เที�ยง  เดินทางถึงแล้วรับประทานอาหารกลางวนัที�โรงแรม 

บา่ย เชิญท่านอิสระในการลงเลน่นํ �าทะเลเดดซี และ พิสจูน์ ความจริงว่าทา่นลอยตวัได้จริงหรือไม่  บา่ยวนันี �ให้

ทา่นทํากิจกรรมในทะเลเดทซีอย่างเต็มที� และพกัผอ่นหลงัจากเดินทางทอ่งเที�ยวมาหลายวนั 

เย็น รับประทานอาหารคํ�า พกัผอ่น Ramada Resort Dead Sea Spa 4* หรือเทียบเทา่ 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  เดินทางกลบัสู่เมืองอมัมาน   (เดินทางประมาณ � ชั�วโมง) 

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย ชมรอบเมืองหลวงกรุงอมัมานเมืองหลวงที�ตั �งอยู่บนภูเขา � ลกู และมีประวติัศาสตร์ยาวนานมากกวา่ 

�,��� ปี ผา่นชมย่านเมืองเก่า , เมืองใหม่, ยา่นธุรกิจ, ตลาดใจกลางเมือง, ยา่นคนรวย ฯลฯ  ชมวหิาร

เฮอร์คิวลิส ที�สนันิษฐานวา่นา่จะถกูสร้างขึ �นระหวา่งปี ค.ศ. ���–��� ในสมยัโรมนั พระราชวังเก่าอุมเม

ยาด สร้างขึ �นในประมาณปี ค.ศ. ��� โดยผู้ นําชาวมสุลิม ของราชวงศ์ ในสมยัมสุลิมได้เข้ามาปกครอง

ประเทศจอร์แดน ซึ�งภายในประกอบห้องทํางาน, ห้องรับแขก ฯลฯ ขึ �นชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน 

(CITDAEL) ถกูสร้างขึ �นเพื�อเป็นจดุสงัเกตเหตบุ้าน การเมืองต่าง ๆรอบเมือง เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจดุชมวิว

ที�สวยที�สดุของเมืองแห่งนี � โดยมีฉากหลงัเป็นโรงละครโรมนัที�มีขนาดใหญ่ที�สดุในประเทศจอร์แดน จผุู้ชม

ได้ถึง �,��� คน และ ตึกรามบ้านช่องที�ตั �งอยู่บนภูเขาสงูอันแปลกตายิ�งนกั  

  นําท่านเดินเล่นชมเมืองและให้อิสระช้อปปิ �งสินค้าพื �นเมืองเพื�อเป็นของฝากที�ระลกึแก่คนทางบ้าน 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที�ภตัตาคาร   

20.00 น. นําทา่นเดินทางไปยงัสนามบิน 

 

 

01.05 น. เดินทางสูป่ระเทศไทยโดยสายการบินรอยลั จอร์แดนเนียล เที�ยวบินที� RJ182 

14.25 น. เดินทางถึงสวุรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

  

อัตราค่าบริการ ผู้เดนิทาง �� ท่านขึ �นไป 

  

วันที�เดนิทาง ผู้ใหญ่พัก � ท่าน/ห้อง พกัเดี�ยวจ่ายเพิ�ม 

11-18 พฤศจกิายน 2562 84,500.- 13,000.- 

**เป็นการประมาณราคาล่วงหน้า โปรดอัพเดทราคาอกีครั�ง**  

วันที�เจด็    เดดซ-ีอัมมาน 

วันที�แปด  กรุงเทพฯ 

วันที�หก   ทะเลทรายวาดรัิม-ทะเลเดดซี   
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ราคารวม 

-คา่ตั�วเครื�องบินตลอดเส้นทาง 

-โรงแรมที�พกัตามระบ ุพร้อมอาหารเช้าของโรงแรม 

-พาหนะนําเที�ยว พร้อมไกด์ท้องถิ�นภาษาองักฤษอียิปต์&จอร์แดนดแูลตลอดทริป 

-อาการทกุมื �อตามระบ ุ(อาหารท้องถิ�น+อาหารจีนหรืออาหารไทยบางมื �อ)  

-นํ �าดื�ม � ขวด (���ml) ต่อวนั   

-คา่เข้าชมสถานที�ทกุแหง่ ยกเว้นการเข้าชมห้องแสดงพิเศษต่างๆ 

-คา่วีซา่เข้าประเทศอียิปต์ 

-คา่ม้าระยะ ��� เมตร เข้าสู่เพตรา  (ไม่รวมทิปม้า)  

-คา่ทิปรถจี�บเที�ยวในวาดิรัม 

-หวัหน้าทวัร์ไทยดแูลจากประเทศไทยและอํานวยความสะดวกตลอดทริป 

 

ราคาไม่รวม 

-คา่เข้าชมห้องพิเศษด้านในปีรามิด / ห้องมมัมี� 

-ทิปไกด์ท้องถิ�น + ทิปคนขบัรถโคช จาํนวน 45USD/คน ตลอดทริป  

-ทิปม้า, ผู้ให้บริการอื�นๆตลอดทริป 

-คา่ผ้าเชค็ตวั ชดุสปาในโรงแรมที� Dead Sea 

 

การจองทัวร์ 

 กรณุาสาํรองที�นั �งโดยการชําระมดัจาํทา่นละ 40,000 บาท พรอ้มกบัส่งหลกัฐานการโอนเงนิมายงับรษิทั 

พรอ้มกบัส่งหน้าพาสปอรต์เพื�อยนืยนัการจองมายงับรษิทัฯ 

 กรณุาชาํระคา่ใชจ้า่ยสว่นที�เหลอืทั �งหมดกอ่นการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัเดนิทาง   

การยกเลิกการเดินทาง 

1. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 50 วนั เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 45,000.- บาท *ค่าตั �วเครื�องบนิอาจไมส่ามารถคนืเงนิ

ได ้เป็นไปตามเงื�อนไขของสายการบนิ 

 2. ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 49   วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทวัร ์
 3. ยกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 25 วนั เกบ็คา่ใชจ้่ายทั �งหมด 


