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Egypt – Israel - Jordan 
 มหศัจรรยพ์รีะมิดแหง่อียปิต ์อารยธรรมนครเพตา 

บุกทะเลสาบมรณะ... เดดซ ี
อิสระพกัผ่อนอย่างเตม็ที ่เลือกได้ตามใจคุณ 

10 วัน 7 คืน 

 

รวมในแพ็คเกจ 
 โรงแรมระดับ 4 ดาว 6 คืน 

 พักแคมป์กลางทะเลาทราย 1 คืน 

 รถตู้ส่วนตัว 8 วนั พร้อมคนขบัรถ (พูดอังกฤษ) + ทปิ 

 มัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน (พดูอังกฤษ)  + ทปิ 

 วีซ่าประเทศอียิป และประเทศอิสราเอล 

 ประกันการเดินทาง 

 พิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาติอียิปต ์

 WADI RUM DESSERT CAMP 

 Jeep 4X4 ตะลุยทะเลทราย 

 

ไม่รวมในแพ็คเกจ 
 ตั๋วเคร่ืองบนิระหว่างประเทศไป – กลับ 
 ตั๋วเคร่ืองบนิภายในประเทศ 
 อาหาร และ เคร่ืองดื่ม 
 ทปิอืน่ ๆ 
 เจ้าหน้าทีห่ัวหน้าทวัร ์

 

77,700 บาท/ทา่น 
เร่ิมต้น 

ราคาสาํหรบัผูเ้ดินทาง 4 ท่านขึน้ไป  
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วันที ่1 | กรุงเทพมหานคร - จอรแ์ดน 

 

วันที ่2 | จอรแ์ดน - อียปิต ์- อเล็กซานเดรีย 

เช็คอินท่ีท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 

แนะนาํเป็นสายการบินรอยัล จอรแ์ดน RJ181 เวลา 00.20 – 04.50 น. ( ตามเวลา

ทอ้งถิ่นประเทศจอรแ์ดน ) เคานเ์ตอร ์Q ชัน้ 4 (ประต ู7)  

หมายเหตุ : หากตอ้งการใชเ้ท่ียวบินอ่ืนกรุณาแจง้ก่อนทาํการซือ้ เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน

ปิด 1 ชม. ก่อนเคร่ืองออก กรุณาเผ่ือเวลาอย่างนอ้ย 3 ชม.      

 

เดินทางถึงสนามบินเมืองอัมมาน (Amman) ประเทศจอรแ์ดน รอต่อเคร่ืองเพ่ือ

เดินทางไปสู่สนามบินไคโร ประเทศอียิปต ์ดว้ยสายการบินรอยลั จอรแ์ดน RJ501 

เวลา 06.45 – 08.15 น. (ตามเวลาทอ้งถิ่นประเทศอียิปต)์ มุ่งหนา้สู่เมืองอเล็กซาน

เดรีย (Alexandria) เริ่มต้นเ ท่ียวชมเมืองท่ีป้อมปราการเคทเบย์ (Citadel of 

Qaitbay) สร้างโดยกษัตริย์ซาลามดินโดยใช้หินจากปิรามิดแห่งกีซ่า มาสรา้ง

กาํแพงป้อมปราการป้องกนัประเทศ จากนัน้ไปล่องเรือชมความงามของแม่นํา้ไนล ์

(River Nile Cruise) เพ่ือชมรอ่งรอยอารยธรรมความเจรญิในอดีต 

รถตูส่้วนตวัพรอ้มคนขบั – ล่องเรือแม่นํา้ไนล ์

 ไกดท์อ้งถิ่น หรือเจา้หนา้ท่ีทวัรบ์รกิาร 

เขา้พกัท่ี STEIGENBERGER CECIL ALEXANDRIA หรือเทียบเท่า 

 

 

 

วันที ่3 | อเล็กซานเดรีย – ไคโร 

เช็คเอาทแ์ละออกเดินทางสู่เมอืงไคโร (Cairo) เพ่ือไปชม สฟิงค ์(The Great Sphinx 

of Giza) และหมู่มหาปีรามิดแห่งกีซ่า (The Great Pyramid of Giza) ซึ่งเป็น 1 ใน 

7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลก เป็นชื่อเรียกของสถานท่ีฝังพระศพของเมืองเลโทโพลิส

โบราณ ชม “สฟิงซ”์ ท่ีแกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นพระพักตรข์อง

ฟาโรหแ์ละลาํตวัเป็นสิงโต 

 รถตูส่้วนตวัพรอ้มคนขบั 

 ไกดท์อ้งถิ่น หรือเจา้หนา้ท่ีทวัรบ์รกิาร 

เขา้พกัท่ี NOVOTEL CAIRO EL BORG หรือเทียบเท่า 
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วันที ่4 | ไคโร 

วันที ่5 | ไคโร – นาซาเรธ - ไฮฟา - เยรูซาเลม  

Pic 

เดินทางไปเขา้ชมพิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาติอียิปต ์(Egypt Museum) อนัเล่ืองชื่อ 

เป็นแหล่งรวมศิลปวัตถุโบราณมากท่ีสุด ชมโลงศพทองคาํแท้พรอ้มหน้ากาก

ทองคาํของฟาโรหต์ุตันคาเมนอันดงักอ้งโลก จากนั้นมาชอ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมืองท่ี 

ตลาดข่านเอลคาลีลี (Khan El Khalili Market) ตลาดสาํคัญทางการคา้ขายของ

พืน้เมืองและ สินคา้ท่ีระลกึท่ีใหญ่ท่ีสดุในกรุงไคโรประเทศอียิปต ์

 รถตูส่้วนตวัพรอ้มคนขบั 

 ไกดท์อ้งถิ่น หรือเจา้หนา้ท่ีทวัรบ์รกิาร 

เขา้พกัท่ี NOVOTEL CAIRO EL BORG หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

เช็คเอาท์และเดินทางไปสู่สนามบินไคโร เพ่ือเดินทางไปสนามบินเบน กูเรียน 

ประเทศอิสราเอล ดว้ยสายการบินเซไน 4D054 เวลา 09.00 – 10.10 น. (ตามเวลา

ทอ้งถิ่นประเทศอิสราเอล) และมุ่งหนา้สู่นาซาเรธ (Nazareth) เขา้ชมมหาวิหารแห่ง

การประกาศ (Basilica of the Annunciation) ท่ีสรา้งไวต้รงบา้นพระนางมารี ซึ่ง 

นางมารีไดร้บัแจง้จากทูตสวรรคว์่าพระนางจะใหก้าํเนิดพระเยซ จากนั้นไปต่อท่ี

เมืองไฮฟา (Haifa) เมืองศูนยก์ลางท่ีผสมผสานระหว่างชาวยิวและอาหรับ แวะ

ถ่ายรูปกับสวนท่ีสรา้งดว้ยงบถึง 50 ลา้นดอลล่าร ์คือสวนบาไฮ (Bahai Garden) 

และเป็นมรดกโลกจาก UNESCO อีกด้วย และเดินทางต่อไปท่ีเมืองเยรูซาเลม 

(Jerusalem) 

 รถตูส่้วนตวัพรอ้มคนขบั 

 ไกดท์อ้งถิ่น หรือเจา้หนา้ท่ีทวัรบ์รกิาร 

ไม่รวมตั่วเคร่ืองบินภายในประเทศ 

เขา้พกัท่ี RAMADA JERUSALEM HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที ่6 | เยรูซาเลม - เทล อาวีฟ ยาโฟ 

Pic 

เยี่ยมชมเมืองเยรูซาเลม โดยเริ่มท่ียอดเขาโอลีฟ (Mount of Olives) ซึ่งจะไดเ้ห็นวิว

เมืองเยรูซาเลมไดท้ัง้หมด ไปยงัสวนเกทเสมานี (Gatsemane) ท่ีแปลว่า ตน้มะกอก 

ท่ีน่ีมีตน้มะกอกเก่าแก ่ท่ีเชื่อกนัว่าเป็นรากเดิมของตน้มะกอกในสมยัพระเยซูเจา้ ซึ่ง

มีอายุประมาณ 2,000 ปี ต่อไปยงัเมืองของเดวิด (City of David)  โบสถไ์ก่ขนั (St. 

Peter in Gallicantu) ในอดีตเป็นบา้นของปโุรหิตคายาฟาส ท่ีเป็นหวัหนา้สมณะใน

ยคุของพระเยซูท่ีถกูตดัสิน และเป็นสถานท่ีท่ีปีเตอรป์ฏิเสธพระเยซูก่อนไก่ขนั 3 ครัง้ 

และเขา้ชมสุสานกษัตริยเ์ดวิด  (King David’s Tomb) และ หอ้งอาหารมือ้สดุทา้ย 

(Room of Last Supper) ท่ีพระเยซูทรงร่วมรบัประทานอาหารมือ้สุดทา้ยกับเหล่า

สาวก และไปต่อกนัท่ีย่านเมืองเก่าเยรูซาเลม (Old City) ชมกาํแพงรอ้งไห ้(Wailling 

Wall) ชาวยิวทั่วโลกถือว่าเป็นสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิท่ีสดุ , โดมแห่งหินผา (Dome of the 

Rock) สุเหร่าท่ีมีโดมทรงกลมทาํดว้ยทองคาํบริสุทธิ์ 24 กะรัต จากนั้นไปท่ีภูเขา

วิหาร (Temple Mount) เป็นท่ีตั้งของมหาวิหารท่ีถูกทาํลายไปถึง 2 ครัง้ ปัจจุบัน

เป็นศาสนสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ของศาสนาอิสลาม ไปต่อท่ีหอคอยเดวิด (Tower of 

David) ป้อมปราการท่ีทรงพลงัเป็นสญัลกัษณข์องกรุงเยรูซาเลม สดุทา้ยท่ีถนนเวีย 

โดโลโรซ่า (Via Dolorosa) เป็นสถานท่ีซึ่งทิง้ร่องรอยสดุทา้ยของพระเยซูจากการถกู

ตรงึไมก้างเขน และเดินทางกลบัเมืองเทล อาวีฟ ยาโฟ (Tel Aviv-Yafo) 

 

 รถตูส่้วนตวัพรอ้มคนขบั 

 ไกดท์อ้งถิ่น หรือเจา้หนา้ท่ีทวัรบ์รกิาร 

เขา้พกัท่ี RENAISSANCE TEL AVIV HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที ่8 | วาดรัิม – ทะเลมรณะ Dead Sea 

เช็คเอาทแ์ละออกเดินทางมุ่งหนา้สูท่ะเลทราย Desert โดยนั่งรถ Jeep 4X4 ตะลยุ

ทะเลทรายท่ีสวยท่ีสดุแห่งหน่ึงของโลก ดว้ยเม็ดทรายสีชมพอูมสม้แดง สีของเม็ด

ทรายจะปรบัเปล่ียนไปตามแสงของดวงอาทิตย ์และไปต่อกนัท่ีเมืองเครคั (Karak) 

เพ่ือชมปราสาทเครคัแห่งครูเสด (Karak Castle) ในอดีตเป็นศนูยก์ลางขนาดใหญ่

ของนกัรบครูเสด จากนัน้เดินทางไปทะเลสาบมรณะ หรือ เดดซี (Dead Sea) ทะเล

ท่ีเป็นจุดตํ่าท่ีสดุในโลกและมีความเค็มมากท่ีสดุในโลก ทาํใหไ้ม่มีส่ิงมีชีวิตอาศยั

อยู่ในทะเลแห่งนีแ้ละสามารถลอยตวับนผิวนํา้ไดอ้ย่างสบาย 

 รถตูส่้วนตวัพรอ้มคนขบั 

 ไกดท์อ้งถิ่น หรือเจา้หนา้ท่ีทวัรบ์รกิาร 

เขา้พกัท่ี RAMADA RESORT BY WYNDHAM DEAD SEA หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เช็คเอาทแ์ละเดินทางออกสู่สนามบินเยรูซาเลม เพ่ือเดินทางกลบัประเทศจอรแ์ดน 

ดว้ยสายการบินรอยลั จอรแ์ดน RJ343 เวลา 07.35 – 08.20 น. (ตามเวลาทอ้งถิ่น

ประเทศจอรแ์ดน) และเดินทางมุ่งหนา้สู่นครเพตา (Petra) ท่ีไดร้บัประกาศใหเ้ป็น

มรดกโลกจาก UNESCO และเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกใหม่อีกดว้ย มหา

นครสีกุหลาบ มีประวัติศาสตรอ์ันยาวนานหลายพันปี การพังทลายของเมือง

หลงัจากเกิดแผ่นดินไหวหลายครัง้จนสญูหายนบัพนัปีจวบจนในปี ค.ศ. 1812 นกั

สาํรวจเสน้ทางชาวสวิส นาย โจฮันน ์ลุดวิก เบิรก์ฮาดท ์ไดค้น้พบนครศิลาแห่งนี ้

และนาํไปเขียนในหนงัสือชื่อ “TRAVEL IN SYRIA” จนทาํใหเ้ริ่มเป็นท่ีรูจ้กักนัอย่าง

แพรห่ลายจนถึงปัจจบุนั จากนัน้เดินทางเขา้สู่เมืองวาดิรมั (Wadi Rum)  

 รถตูส่้วนตวัพรอ้มคนขบั 

 ไกดท์อ้งถิ่น หรือเจา้หนา้ท่ีทวัรบ์รกิาร 

ไม่รวมตั่วเคร่ืองบินภายในประเทศ 

เขา้พกัท่ี WADI RUM DESSERT CAMP หรือเทียบเท่า 

วันที ่7 | เทล อาวีฟ - นครเพตา - วาดรัิม 
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วันที ่10 | อัมมาน - กรุงเทพมหานคร 

เดินทางถงึท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

“ขอบคณุในความสนใจ และไวว้างใจใหเ้ราไดเ้ป็นผูช้่วยในการออกแบบเสน้ทาง

การเดินทางของคณุ แลว้พบกนัใหม่ในการเดินทางครัง้ต่อไป ขอบคณุครบั/ค่ะ” 

 

 

วันที ่9 | เดดซี - อัมมาน 

เช็คเอาทแ์ละออกเดินทางสู่ภูเขาเนโบ (Mount Nebo) เป็นจุดท่ีโมเสสเสียชีวิตท่ี

อิงมาจากประวัติศาสตรต์ามพระคัมภีร ์จากนั้นไปต่อกันท่ีอนุสรณ์สถานของ

โมเสส (Memorial Church of Moses) เป็นจุดท่ีขดุพบซากโบราณสถานและพบ

กับความงามของกระจกสีโมเสกท่ีไดร้ับการรักษาไวอ้ย่างดีเยี่ยม และเดินทาง

กลับสู่เมืองอัมมาน (Amman) เยี่ยมชมเมืองโดยเริ่มท่ีป้อมปราการแห่งกรุงอัม

มาน (Amman Citdael) สรา้งขึน้เพ่ือเป็นจุดสงัเกตเหตุการณบ์า้นเมืองต่างๆ ไป

ต่อท่ีโรงละครโรมันอัมมาน (Roman Theater) มีอายุถึง 2,000 ปี ยังเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวอีกแห่งท่ีสวยท่ีสดุของเมือง สดุทา้ยแวะชมพระราชวงัของมหากษัตริย์

อบัดุลลาหท่ี์สอง (Raghaden Palace) ทาํเลท่ีสวยงามมากท่ีสุดในกรุงอัมมาน 

และมีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอย่างเข้มงวด อิสระช้อปป้ิงสินคา้พืน้เมือง 

เดินทางสู่สนามบินควีน อาเลีย เพ่ือทาํการเช็คอิน คืนภาษีสาํหรับการชอ้ปป้ิง 

และเดินทางกลบักรุงเทพมหานคร แนะนาํสายการบินรอยลั จอรแ์ดน เท่ียวบินท่ี 

RJ180 เวลา 02.15 – 15.25 น. (ตามเวลาทอ้งถิ่นประเทศไทย) 

 รถตูส่้วนตวัพรอ้มคนขบั 

 ไกดท์อ้งถิ่น หรือเจา้หนา้ท่ีทวัรบ์รกิาร 



7 
 

7 
 

 

 

 

ค่าแพค็เกจทวัรต์่อท่านรวม : 

 ค่าพาหนะตามโปรแกรมที่ระบ ุ(รถตูป้รบัอากาศสว่นตวัพรอ้มคนขบัพดูองักฤษ ) 8 วนั 
 โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการตามมาตรฐาน  4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน) 
 วีซ่าวีซ่าประเทศอียิปต ์และประเทศอิสราเอล 

 ประกนัการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีระบตุามโปรแกรม  
 พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติอียิปต ์
 WADI RUM DESSERT CAMP 
 Jeep 4X4 ตะลยุทะเลทราย 

 
 

ค่าแพค็เกจทวัรต์่อท่านไม่รวม : 

 ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลบั รวมค่าภาษีสนามบิน  
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่ากิจกรรมเสรมิ / ตั๋วเพิ่มเติม  
 ค่าอาหารมือ้กลางวนัและมือ้คํ่าทกุมือ้ 
 ค่าขนสมัภาระสาํหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ( Porter service )  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพัก และค่าอาหารท่ีสั่ งมาในห้องพัก 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี
พิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม 

 ทิปทกุประเภท 
 เจา้หนา้ท่ีหวัหนา้ทวัร ์

 
 
 
 
 
 

เงือ่นไขสาํหรับการซือ้แพค็เกจทวัร ์
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ขั้นตอนการดาํเนินการจอง และชาํระเงิน : 
- หากมีการจองโปรแกรมแพ็คเกจทวัร ์และไดม้ีการสรุปยอดค่าใชจ้่ายทัง้หมดแลว้ จะตอ้งชาํระเต็มจาํนวน

เงินภายใน 3 วนั  
- หลงัจากการชาํระเงินทางบริษัทจะดาํเนินการจองตามรายละเอียดในใบจองทัง้หมด และชาํระเงินกบัทาง

ต่างประเทศทนัที 
- กรณีลูกค้าต้องการจองกิจกรรมเสริม ( Optional ) ต้องทาํการจองและชาํระเงินให้เรียบรอ้ยก่อนการ

เดินทาง 
- เมื่อดาํเนินการเร่ืองวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองท่ีพกั, เอกสารการ

จองกิจกรรมต่างๆ , หนงัสือเดินทางท่ีใชย่ื้นวีซ่า, ประกนัภยัการเดินทาง , ตั๋วค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว  
- และตั๋วการเดินทางต่างๆ ใหก้บั Agent ทางไปรษณีย ์(แบบลงทะเบียน) ตามท่ีอยู่ท่ีแจง้มา ภายใน 7 - 10 

วนั ก่อนเดินทางหรือทนัทีที่การจองต่างๆ สาํเรจ็ 
กรณีไม่ตอ้งทาํวีซ่า ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองท่ีพกั, เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ , ประกนัภยั
การเดินทาง , ตั๋วค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวและตั๋วการเดินทางต่างๆ ใหก้บั Agent ทางไปรษณีย ์(แบบลงทะเบียน) 
ตามที่อยู่ที่แจง้ทนัทีที่การจองต่างๆสาํเรจ็ 

เงือ่นไขการยกเลิกการจอง : 
เน่ืองจากระบบการจองทัง้หมดเป็นการชาํระเงินแบบเต็มจาํนวน และเป็นการจองชาํระผ่านระบบออนไลน ์ฉะนัน้
การยกเลิกการจองจะตอ้งตรวจสอบเงื่อนไขการยกเลิกกับทางบริษัททุกรายการ เพราะในบางบริการการจองไม่
สามารถคืนเงินไดเ้ต็มจาํนวน หรือไม่สามารถคืนไดเ้ลย 
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รายการกิจกรรมเสริมทีต่อ้งการจอง (มีอตัราค่าบริการจอง 200 บาท/รายการ)  

แพ็คเกจทีต่้องการ 

1. FIT Program Egypt – Israel - Jordan { รวม โรงแรม พรอ้มอาหารเชา้, วซี่าประเทศอียิป และประเทศอิสราเอล ประกนัการเดนิทาง, 

พาหนะท่องเท่ียว (รถตู)้, ค่าเขา้ชมตามท่ีระบใุนรายการ}  

โรงแรมระดบั 4 ดาว ตามท่ีระบใุนโปรแกรม  โรงแรมระดบั 5 ดาว ( สอบถามเพ่ิมเติม ) 

2. สายการบิน  

วนัท่ีเดินทางไป........................................... เท่ียวบิน............................ เวลา................................ จาํนวน...................................ท่าน 

วนัท่ีเดินทางกลบั........................................ เท่ียวบิน............................ เวลา................................ จาํนวน...................................ท่าน 

การบินไทย     สายการบินรอยลั จอรแ์ดน            สายการบินอ่ืนๆ (ระบ)ุ ....................................................... 

 

**ราคาดงักล่าวเป็นราคาท่ีเริ่มตน้ท่ี 4 ท่านขึน้ไป หากมีจาํนวน 5 ท่านขึน้ไป กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมเพ่ือจะ

จดัหาเตรียมพาหนะใหเ้หมาะสม เพราะการเดินทางท่ีน่ีขนาดของพาหนะตอ้งเหมาะสมกบัจาํนวนคน และไม่รวม

ช่วงเวลาเดินทาง เทศกาลครสิตม์าส และปีใหม่ กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมเช่นกนั** 

***  กิจกรรมเสริม หรือ Optional ราคาทีร่ะบุเป็นราคาเร่ิมต้น ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้อง

บอกล่วงหน้า หากสนใจในกิจกรรมใด กรุณาสอบถามขอ้มูลอีกคร้ัง ก่อนทาํการตัดสินใจ *** 
 

 

ชื่อผูเ้ดินทาง..............................................................................................บรษิัททวัร ์( Agency ) ...........................................................  

เบอรต์ิดต่อ.................................................................... อีเมล................................................................................................................  

จาํนวนผูเ้ดินทาง............................................................วนัท่ีเดินทาง......................................................................................................  

รายละเอียดตั๋วท่ีเดินทาง.........................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................. 

 

ใบจองแพค็เกจทวัร ์


