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เดินทางครั้งเดียว ได้เที่ยว 2 ประเทศ
พร้อมประสบการณ์ใหม่ เที่ยวครบทุกไฮไลท์
- ท่องเที่ยว อียปิ ต์ ย้อนรอยอดีตตามหาอารยธรรมโบราณยุคแรกๆ ของมนุ ษย์ ค้นหาดินแดนแห่งตานานอันลี้
ลับของ ฟาโรห์ ชม มหาปี รามิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกซึ่งมีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานมากกว่า 5,000 ปี
- ฉลองความยิง่ ใหญ่ของ มรดกโลก มหานครเพตร้า และเป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคใหม่

ไคโรกีซ่าเดดซีเพตร้าอัมมานเจอราช
วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

20:30 น.
23.59 น.

คณะผูเ้ ดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว
Q หน้าเคาน์เตอร์ Q 14- 20 สายการบินอียิปต์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อม
เหิรฟ้ าสู่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ โดยเที่ ยวบินที่ MS961 สายการบินอียิปต์แอร์ อิสระพักผ่อนตาม
อัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชัว่ โมง) (มีบริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง)
อานวยความสะดวกด้านสัมภาระแก่ท่าน

วันที่สอง

กรุงเทพฯ - ไคโร- ปิ รามิด -สฟิ งซ์ - โรงงานน้ าหอม –โรงงาน กระดาษปาปิ รุส

04.10 น.

เดิ นทางถึ งสนามบินแห่งชาติกรุ งไคโร (เวลาท้องถิ่ นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง) หลังจากผ่ านพิธี
ตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสู่โรงแรม
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางไปชม สฟิ งค์และหมู่มหาปี รามิดแห่งเมืองกีซ่า (GIZA PYRAMID)
ประเทศอียิปต์ ซึ่งเป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ นาคณะ
เดินทางสู่ เมืองกีซ่า เพื่อเข้าชม “มหาปี รามิด” หนึ่ งในเจ็ดสิ่ง
มหัศจรรย์ของโลก ) เป็ นชื่อเรียกของสถานที่ฝังพระศพของเมืองเล
โทโพลิสโบราณ(ปั จจุบนั คือ ไคโร) ครอบคลุมพื้ นที่ 2,000 ตร.ม.
บนที่ราบสูงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นที่ต้งั ของมหาปิ รามิด 3
องค์ ซึ่งองค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสร้างขึ้ นเพื่อฝั งพระศพของพระองค์
เอง นับเป็ นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ใช้เวลาก่อสร้าง
ทั้งสิ้ น 30 ปี สร้างจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก แต่ละก้อนหนักกว่า 2 ตัน
หินแต่ละก้อนวางชิดติดกันแบบแนบสนิ ทมาก แม้แต่กระดาษก็สอดไม่
ผ่าน ซึ่งประกอบด้วย

เช้า

1) ปิ รามิดคีออพส์ (Cheops) หรือปิ รามิดคูฟู สร้างในพื้ นที่ 53 ตร.ม.
สูง 146 เมตร สร้างด้วยหินแกรนิ ต 2.3 ล้านแท่ง น้าหนักกว่ากว่า 60 ตันภายในมีหอ้ งโถงหลายห้อง
ห้องโถงใหญ่ ห้องโถงพระราชา ห้องโถงพระราชินี เป็ นปิ รามิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก กล่าวกันว่าอาจนา
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วิหารเซ็นต์ปิเตอร์ที่กรุงโรมรวมกับวิหารเซ็นต์ปอลที่ลอนดอน และดูโอโมวิหารแห่งเมืองฟลอเรนซ์ รวม
ไว้ในปิ รามิดแห่งนี้ ได้อย่างสบาย
2) ปิ รามิดเคเฟรน (Chefren) สร้างโดยฟาโรห์คาแฟ ในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สูง 136 เมตร ต่ากว่าปิ รา
มิด 10 เมตร สร้างบนเนิ นดินขนาดใหญ่ จึงทาให้ดูสง่ากว่าปิ รามิด 2 องค์ กินเนื้ อที่ประมาณ 1.6 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร มีหอ้ งโถงกว้าง 2 ห้อง แต่ภายในถูกบุกรุก ทาลายเสียหายมาก
3) ปิ รามิดมิเซรินุส (Mycerinus) สร้างโดยฟาโรห์เมนเคอเร ปี 2420 ก่อน ค.ศ. มีขนาดเล็กที่สุด สูง
66.45 เมตร ปั จจุบนั สูงเพียง 62.18 เมตร กว้าง 108 เมตร
ชม “สฟิ งซ์” ที่แกะสลักจากเนิ นหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็ นพระพักตร์ของฟาโรห์และลาตัวเป็ นสิงโต
ท่านอาจจะขี่อฐู กลางทะเลทรายชมทิวทัศน์รอบๆโดยมีหมูป่ ี รามิดเป็ นฉากหลัง อิสระเดินเที่ยวตาม
อัธยาศัย (หรือเข้าไปชมภายในตัวปี ระมิดซึ่งเชื่อว่าเป็ นที่ฝังพระศพขององค์ฟาโรห์ผสู ้ ร้างปี ระมิด
นั้น ภายในสร้างเป็ นห้องโถงใหญ่ มีทางเดินซึ่งเราสามารถเดินลงไปดูได้ ค่าเข้าชมไม่ได้รวมอยู่
ในค่าบริการทัวร์ และต้องไปเข้าคิวซื้ อบัตรเอง เนื่องจากในแต่ละวันจะมีผูเ้ ข้าชมได้ไม่เกินวันละ
300 คนเท่านั้น)
เที่ยง
บ่าย

คา่
วันที่สาม
เช้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
แวะชม ศูนย์กลางการทา “กระดาษปาปี รุส” ซึ่งเป็ นกระดาษ
ชนิ ดแรกของโลกทาจากต้นกก (PAPYRUS) ใช้บันทึ กข้อความ
สรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์ในสมัยอียิปต์โบราณ
พร้อมกับแวะชม โรงงานผลิตหัวน้ าหอม PERFUME FACTORY ซึ่ง
กล่าวกันว่าการทาน้ าหอมแบบนี้ สืบทอดมาตั้งแต่สมัย พระนางคลี
โอพัตรา และยังเป็ นศูนย์ก ลาง แหล่งผลิดหัวน้ าหอมขนาดใหญ่
ให้กบั ยี่หอ้ แบรนด์เนมดัง ๆหลายยี่หอ้ อีกด้วย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านเข้าสูท๋ ี่พกั PYRAMID PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
ไคโร – อเล็กซานเดรีย–หลุมฝั งศพใต้ดิน–ชมเสาปอมเปย์ -สวนมอนตาซ่าร์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
คณะเตรียมออกเดินทางจากโรงแรม เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองอเล็กซานเดรีย นาเที่ยวชม เมืองอเล็กซานเด
รีย (ALEXANDRIA) ซึ่ งเป็ นเมืองสาคัญ ในสมัย โรมันปกครอง
อียิปต์ เดิ มที เป็ นหมู่บา้ นประมงเล็กๆ ที่ ชื่อว่า ราคอนดาห์ เมื่อ
1,200 ปี ก่ อ นคริ ส ตกาล จนเมื่ อ 332 ปี ก่ อ นคริ ส ตกาลหรื อ
ประมาณ 2,300 กว่าปี ก่อนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชมา
พบ จึงให้มีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อเป็ นเมืองหลวงของอียิปต์
และตั้งชื่อให้คล้องจองกับชื่อของพระองค์ เมืองอเล็กซานเดรียนี้ ยัง
เป็ นสถานที่ สาคัญ ในตานานรัก อันยิ่ งใหญ่ ของ ราชิ นีเลอโฉมชื่ อก้องโลก พระนางคลี โ อพัตรา และ
นายทหาร มาร์ค แอนโทนี ซึ่งเรารูจ้ กั กันดี และปั จจุบนั เมืองนี้ ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ เป็ นเมือง
พัก ผ่ อ นตากอากาศที่ มี ชื่ อ เสี ย งแห่ ง หนึ่ ง ของโลก ชม หลุ ม ฝั ง ศพใต้ดิ น แห่ ง อเล็ ก ซานเดรี ย (
Catacomb ) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ
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เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่สี่
เช้า

เที่ยง
บ่าย

สุสานใต้ดินแห่งนี้ มีสามชั้น ชั้นที่ 1 มีไว้สาหรับลาเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 เป็ นที่ฝังศพ และชั้นที่ 3 ใช้
เป็ นที่ รวมญาติ เพื่อระลึกถึ งผู ้ตาย โดยมีการเลี้ ยงสังสรรค์กันทั้งวัน ซึ่ งเล่ากันว่าตอนที่ นักโบราณคดี
ค้นพบที่นี่เป็ นครั้งแรก บนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านชม เสาปอมเปย์ (POMPEII’S PILLAR) เป็ นสิ่งสาคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็ น
เสาแกรนิ ตสูง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็ นชื่อเพื่อนสนิ ทของ ซีซ่า ซึ่งภายหลังทั้งสองได้กลายเป็ นศัตรูกนั
และปอมเปย์ได้หลบหนี มายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ สถานที่ที่เขาถูกฆ่าตายและเล่าขานกันว่า ซี
ซ่าได้เผาศีรษะของปอมเปย์ที่เสานี้ นอกจากนั้นสถานที่นี้ในอดีตยังเคยมี อาโครโปลิส ซึ่งมีชื่อว่า เซรา
เปี ยม สร้างขึ้ นเพื่อถวาย เทพเซราปิ ส ในสมัยของ ปโตเลมี แต่ในที่ สุดถูกทาลายโดยพวกคริสเตี ย น
ปั จจุบนั นี้ เหลือเพียงแค่เสาแบบกรีก ตั้งอยูอ่ ย่างโด่ดเด่น และสฟิ งซ์อีกสองตัวภายนอก จากนั้นชม ป้ อม
ปราการซิ ท าเดล(CITADEL) ซึ่ งในอดี ตนั้ น เป็ นที่ ต้ังของประภาคารฟาโรส ถื อ ว่าเป็ นหนึ่ ง ในสิ่ ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปั จจุบันเหลือเพียงส่วนที่ เป็ นฐานและได้มีรับการทะนุ บารุ งต่อเติมจาก
สุลต่านเกย์ตเบย์ โดยรวบรวมซากเดิมบางส่วนเข้ามา พร้อมชมทะเลเมดิ
เตอร์เรเนี ยนที่สวยงาม
รับประทานอาหารคา่ บุฟเฟต์บนเรือล่องไปตามแม่น้ าไนล์ (DINNER
ON NILE CRUISE) ชมบรรยากาศอันงดงามยาม คา่ คืนสองฟากฝั ่ง
แม่น้ า พร้อมชม และ ร่ วมสนุ กกับการแสดง ระบาหน้าท้อง(Belly
Dance) อันเลื่องชื่อและการแสดงพื้ นเมืองต่างๆประกอบดนตรี
นาท่านเข้าสู่ที่พกั PYRAMID PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
ไคโร - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ - ตลาดข่านแอลคาลิลี่ - ดินเนอร์ครุซ๊
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นชม พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ส ถานแห่ ง ชาติ อี ยิ ป ต์ อัน เลื่ อ งชื่ อ เป็ น
สถานที่ที่รวมศิลปะวัตถุ โบราณมากมายที่สุด ชมโลงศพทองคาแท้
พร้อมหน้ากากทองคาของฟาโรห์ตุตันคาเมนอันดังก้องโลก และ
สมบัติส่วนตัวอีกมากมายของ พระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม พัด
ของเล่นต่าง ๆ รถศึกและเก้าอี้ บรรลังก์ทองคา ซึ่งภาพบนพนักเก้าอี้
ที่โรแมนติกมากเป็ นภาพของฟาโรห์ตุตนั คาเมนประทับอยู่บนเก้าอี้
และมีพระมเหสีของพระองค์กาลังทาน้ ามันหอมให้ ทั้งคู่ใส่รองเท้า
แตะคนละข้างอันแสดงถึ งความรักความเผื่ อแผ่ อันลึกซึ้ ง นอกจากนี้ ท่านยังจะได้ชม สมบัติอันล้าค่า
อื่นๆ อีกจานวนมากเช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ฝี มือประณีต สิ่งของทั้งหมดล้วนมีอายุเก่าแก่กว่า
3,000 ปี ค่าเข้าชมมัมมี่ของ พระมหากษัตริยท์ ้งั 11 พระองค์ไม่รวมอยูใ่ นรายการ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
จากนั้ นนาท่านไปช้อปปิ้ งสิ้ นค้าพื้ นเมืองอันงดงามที่ “ตลาดข่านเอลคาลีลี ” ตลาดสาคัญทางการ
ค้าขายของพื้ นเมืองและ สินค้าที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงไคโรประเทศอียิปต์ ท่านสามารถเลือกซื้ อของ
พื้ นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่วา่ จะเป็ นขวดน้ าหอมที่ทาด้วยมือ สินค้าต่างๆ เครื่องทองรูปพรรณและเพชร
พลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึกพื้ นเมืองต่างๆ
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คา่
วันที่หา้
04.00 น.
06.45 น.
09.05 น.

เที่ยง
บ่าย

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั PYRAMID PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
ไคโร –อัมมาน – มาดาบา – เม้าท์ เนโบ – เดดซี - เพตรา
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม และเตรียมตัวเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่สนามบินเพื่อบินสู่ เมืองอัมมาน เมืองหลวงของประเทศจอร์แดน โดยเที่ยวบิน
MS719
คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน หลังผ่านพิธีตรวจ
คนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง)
นาท่านเดินทางสู่เมือง มาดาบาหรือ เมืองแห่งโมเสก ชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์ แห่งเซนต์จอร์จถูก
สร้างในราวปี ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์
แห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3 ล้านชิ้ นแสดงถึงพื้ นที่
ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนี ยน, เยรูซาเลม, แม่น้ า
จอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต์ ฯลฯ นาท่านเดินทางลงทางทิศใต้เพื่อ
ชม เมาท์ เนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ต้งั อยูบ่ นเขาซึ่งเชื่อกันว่าน่ าจะเป็ นบริเวณที่
เสียชีวิตและฝั งศพของโมเสส ผูน้ าชาวยิวส์เดินทางจากประเทศอิยิปต์มายัง
เยรูซาเล็ม ชม โบสถ์แห่งเมาท์เนโบ สันนิ ษฐานว่าสร้างขึ้ นในราวปี ค.ศ.300
-400 ในช่วงยุคไบแซนไทน์ เพื่อเป็ นที่ระลึกถึงโมเสส ภายในโบสถ์ประกอบไปด้วยภาพโมเสกสีบนพื้ น
โบสถ์อนั ล้าคา่ แสดงถึงภาพชีวิตสัมพันธ์ระหว่างคน, สัตว์ และธรรมชาติ, รูปคน ฯลฯ และยังมีแท่นพิธี
ม้านัง่ ตามรูปแบบของศาสนาคริสต์ไว้ประกอบพิธีต่าง ๆ และอนุ ญาตให้ใช้ในปั จจุบนั , รูปภาพและ
รายละเอียดต่างๆ แสดงถึงการบูรณะโบสถ์, บ่อศีลจุ่ม ฯลฯ ในปี ค.ศ. 2000 โป๊ ป จอห์น ปอลที่ 2
เสด็จมาแสวงบุญที่นี่และได้ประกาศให้เป็ นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ชม
อนุ สรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส ออกแบบเป็ นลักษณะเป็ นไม้เท้า
ในรูปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็ นสัญลักษณ์ของโมเสส และพระ
เยซู เชิญถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวันที่ทอ้ งฟ้ าแจ่มใส ท่าน
สามารถมองเห็น แม่น้ าจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเบธเลเฮม และ
ประเทศอิสราเอล ได้จากจุดนี้ อย่างชัดเจน / เดินทางสู่ทะเลเดดซี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท้องถิ่น
นาท่านชม ทะเลเดดซี ทะเลที่ถูกบันทึกลงในหนังสือ กินเนสส์ ว่า
เป็ นจุดที่ตา่ ทีสุดในโลก มีความตา่ กว่าระดับน้ าทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า
20 เปอร์เซนต์ของน้ าทะเลทัว่ ไป ทาให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเลยอาศัยอยูไ่ ด้ในท้องทะเลแห่งนี้ เชิญท่า นอิสระ
ในการลงเล่นน้ าทะเลและ พิสูจน์ ความจริงว่าท่านลอยตัวได้จริงหรือไม่(การลงเล่นน้ าในทะเลมีวิธี
ขัน้ ตอนการลงเล่น และข้อควรระวังต่างๆ ควรฟั งคาแนะนาจากมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น) เดินทางสู่เมืองเพต
ร้า
รับประทานอาหารคา่ ภายในโรงแรมที่พกั KINGWAY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
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วันที่หก

นครเพตร้า – กรุงอัมมาน

เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม
ชม เมืองเพตร้า ประเทศจอร์แดน (ได้รบั การประกาศให้เป็ น
มรดกโลกจากองค์ก ารยู เ นสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิ่ ง
มหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคล
นั บ ล้านทัว่ โลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07) มหานครสี ดอก
กุ ห ลาบที่ ซ่ อนตัวอยู่ในหุ บเขาแห่งโมเสส (WADI MUSA) มี
ประวัติ ศ าสตร์ อัน ยาวนานหลายพั น ปี การพั ง ทลายของเมื อ ง
หลังจากเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งจนสูญหายนับพันปี จวบจนในปี
ค.ศ. 1812 นักสารวจเส้นทางชาวสวิส นาย โจฮันน์ ลุดวิ ก เบิรก์ ฮาดท์ ได้คน้ พบนครศิลาแห่งนี้ และ
นาไปเขียนในหนังสือชื่อ “TRAVEL IN SYRIA” จนทาให้เริ่มเป็ นที่รูจ้ กั กันอย่างแพร่หลายจนถึงปั จจุบนั
นาท่านขี่มา้ (รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว แต่ไม่รวมค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ สนในกรุณาติดต่อที่
หัวหน้าทัวร์)ประมาณ 800 เมตรบนถนนทรายเพื่อตรงเข้าสู่หน้าเมือง พร้อมชมทัศนี ยภาพรอบข้างที่
เป็ นภูเขาทั้งสองฝั ่ง นาท่านเดินเท้าเข้าสู่ถนนเข้าเมือง SIQ เส้นทางมหัศจรรย์กว่า 1.5 กิโลเมตรที่เกิด
จากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน้ าเมื่อหลายล้านปี ก่อน เดินชมความสวยงามของผา
หินสีชมพูสูงชันทั้ง 2 ข้างคล้ายกับแคนยอนน้อย ๆ และ สิ่งก่อสร้าง พบกับความสวยงามของ มหา
วิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ ( EL-KHAZNEH / TREASURY) สันนิ ษฐานว่าจะสร้างในราวศตวรรษที่
1-2 โดยผูป้ กครองเมืองในเวลานั้น เป็ นวิหารที่แกะสลักโดยเจาะเข้าไปในภูเขาสีชมพูท้งั ลูก มีความสูง
40 เมตร และ มีความกว้าง 28 เมตร วิหารแห่งนี้ ได้ถูกออกแบบโดยได้รบั อิทธิพลศิลปะของหลายชาติ
เข้าด้วยกัน เช่น อิยิปต์, กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบด้วย 3 ห้อง คือ ห้องโถงใหญ่ตรงกลาง
และ ห้องเล็ ก ทางด้านซ้ายและขวาเดิ ม ที ถูก เชื่ อ ว่าเป็ นที่ เ ก็ บขุมทรัพ ย์สมบั ติของฟาโรห์อิ ยิ ปต์ นั ก
ประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีได้ลงความเห็นตรงกันว่า น่ าจะสร้างขึ้ นเพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองให้กบั
ผูป้ กครองเมือง, ใช้เป็ นสถานที่ทาพิธีกรรมทางศาสนา ชม โรงละครโรมัน (ROMAN THEATRE) ที่
แกะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบที่นัง่ เท่ากันและมีความสมดุลย์ได้อย่างน่ าทึ่ง สันนิ ษฐานเดิมทีสร้างโดย
ชาวนาบาเทียน ต่อมาในสมัยที่โรมันเข้ามาปกครอง ได้ต่อเติมและสร้างเพิ่มเติม มีที่นัง่ 32 แถว จุผูช้ ม
ได้ประมาณ 3,000 คน / อิสระในการเดินชมและถ่ายรูปภายในเมืองเพตร้า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท้องถิ่น
เดินทางกลับสู่กรุงอัมมาน
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั G.T. GRAND PALACE หรือเทียบเท่า
กรุงอัมมาน – นครเจอราช – ซิตทัี้ วร์ - สนามบิน

เที่ยง
บ่าย
คา่
วันที่เจ็ด
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางขึ้ นสู่ทางเหนื อของประเทศจอร์แดน เพื่อชม นครเจอราช (JERASH) หรือ “เมืองพัน
เสา”เป็ นอดี ต 1 ใน 10 หัว เมื อ งเอกตะวัน ออกอัน ยิ่ ง ใหญ่ ข อง
อาณาจักรโรมัน สันนิ ษฐานว่าเมืองนี้ น่ าจะถูกสร้างในราว 200 –
100 ปี ก่ อนคริ สตกาล เดิ มที ในอดี ตเมืองแห่งนี้ ชื่ อว่า ในปี ค.ศ.

รหัสทัวร์ : THP3-MS-EG-20OCT-29DEC18

วันที่แปด

749 นครแห่งนี้ ได้ถูกแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทาลาย และถูกฝั งกลบโดยทรายหลังจากนั้นก็ได้สูญหายไป
เป็ นนับพันปี ชมซุม้ ประตูกษัตรย์เฮเดรียน และ สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม นาท่านเดินเข้าประตูทาง
ทิศใต้ชม โอวัลพลาซ่า สถานที่ชุมนุ ม พบปะ สังสรรค์ของชาวเมือง วิหารเทพซีอุส โรงละครทางทิศ
ใต้ (สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผูช้ มได้ถึง 3,000 คน มีจุดเสีย งสะท้อนตรงกลางโรงละคร เชิ ญ
ทดสอบกับความอัศจรรย์เพียงพูดเบา ๆก็จะมีเสียงสะท้อนก้องเข้ามาในหูของเรา ชม วิหารเทพีอาร์เท
มิ ส เป็ นเทพีประจาเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างขึ้ นพื่อใช้เป็ นสถานที่ สาหรับท าพิ ธี
บวงสรวง และบูชายัญต่อเทพีองค์นี้ แบ่งเป็ น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นในนาท่านเดินเข้าสู่ ถนน
คาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักที่ใช้เข้า-ออกเมืองแห่งนี้ บนถนนนั้นยังมีริ้วรอยทางของ
ล้อรถม้า,ฝาท่อระบายน้ า,ซุม้ โคมไฟ,บ่อน้ าดื่มของม้า ชมน้ าพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สร้างใน
ราวปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็ นที่นับถือของชาวเมืองแห่งนี้ มีที่พ่นน้ าเป็ นรูปหัว
สิงโตทั้งเจ็ด และตกแต่งด้วยเทพต่างๆ ประจาซุม้ ด้านบนของน้ าพุ ฯลฯ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมานเมืองหลวงที่ ต้งั อยู่บนภูเขา 7 ลูก และมีประวัติศาสตร์ยาวนาน
มากกว่า 6,000 ปี ผ่านชมย่านเมืองเก่า เมืองใหม่ ย่านธุรกิจ ตลาดใจกลางเมือง ย่านคนรวย ฯลฯ
ขึ้ นชม ป้ อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (CITDAEL) ถูก
สร้างขึ้ นเพื่ อเป็ นจุ ดสังเกตเหตุ บ า้ น การเมืองต่ าง ๆ
รอบเมือง เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวที่สวยที่สุดของ
เมืองแห่งนี้ โดยมีฉากหลังเป็ นโรงละครโรมันที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์แดน จุผูช้ มได้ถึง 6,000 คน
และ ตึกรามบ้านช่องที่ต้งั อยูบ่ นภูเขาสูง อันแปลกตายิ่ง
นัก ชมวิหารเฮอร์คิวลิส ที่สนั นิ ษฐานว่าน่ าจะถูกสร้าง
ขึ้ นระหว่างปี ค.ศ. 161–180 ในสมัยโรมัน พระราชวังเก่าอุมเมยาด สร้างขึ้ นในประมาณปี ค.ศ. 720
โดยผูน้ าชาวมุสลิม ของราชวงศ์ ในสมัยมุสลิมได้เข้ามาปกครองประเทศจอร์แดน ซึ่งภายในประกอบ
ห้องทางาน, ห้องรับแขก ฯลฯ ผ่านชม พระราชวังของพระมหากษัตริยอ์ บั ดุลลาห์ที่สอง (RAGHADAN
PALACE), ที่ต้งั อยูบ่ นภูเขามี ทาเลที่สวยงามมากที่สุดในกรุงอัมมาน และมีทหารคอยเฝ้ าดูแลตรวจตรา
อย่างเข้มงวด ช้อปปิ้ งตลาดพื้ นเมืองหรือห้างสรรพสินค้า และเพื่อไม่ให้เป็ นการรบกวนเวลาอันมีค่าใน
การช้อปปิ้ งของท่าน อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควร เดินทางสู่สนามบินเพื่อบินกลับ
กรุงเทพฯ
ออกเดินทางบินกลับกรุงไคโร โดยเที่ยวบินที่ MS702 แวะต่อเครื่องที่เมืองไคโร ประเทศอียิปต์
ถึงสนามบินไคโร นาท่านเปลี่ยนเครื่องบินเพื่อบินต่อเข้ากรุงเทพฯ
ออกเดินทางบินกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MS960 แวะต่อเครื่องที่เมืองไคโร ประเทศอียิปต์
(CAI- BKK 22.45- 12.35+1)
สนามบินสุวรรณภูมิ

12.40 น.

เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ

เที่ยง

20.15 น.
20.45 น.
22.35 น.

***********33

รหัสทัวร์ : THP3-MS-EG-20OCT-29DEC18
อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

พักเดียวเพิ่ม

20-27ต.ค.61

59,999 บาท

59,999 บาท

58,999 บาท

7,000 บาท

3-10 พ.ย.61

56,999 บาท

56,999 บาท

55,999 บาท

7,000 บาท

4-11 ธ.ค.61

59,999 บาท

59,999บาท

58,999 บาท

7,000 บาท

25ธ.ค.-01ม.ค.62

59,999 บาท

59,999 บาท

58,999 บาท

7,000 บาท

27ธ.ค.-03ม.ค.62

61,999 บาท

61,999 บาท

60,999 บาท

7,500 บาท

29ธ.ค.-05ม.ค.62

59,999 บาท

59,999 บาท

58,999 บาท

7,500 บาท

**ในกรณีที่ผโู ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทาง
ที่ท่านได้ทาการจองไว้กบั ทางบริษทั ฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาระเงินค่าตั ๋ว
ดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี**

หมายเหตุ
กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ ทางบริษทั ฯ จะ
ยึดถือความปลอดภัยเป็ นหลัก
 ในกรณีที่คณะออกเดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะ
มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของพาหนะที่ใช้ในการนาเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ตอ้ ง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่คณะออกเดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน หรือต ่ากว่ามาตรฐานของการยืนยันการ
เดินทาง ทางผูจ้ ดั รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเติม
ท่านละ 4,000 บาท
อัตรานี้ รวม
1.ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ โดยสายการแห่งชาติ อียิปต์ แอร์ไลน์ ชั้นประหยัด
2.ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
3.ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้ น 5 คืน
4.ค่าอาหารทุกมื้ อที่ระบุตามรายการ
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5.ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
6.ค่าขี่มา้ ที่เมืองเพตร้า
7.ค่าวีซ่าประเทศจอร์แดน (ไม่เสียค่าวีซ่า ในกรณีเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ)
8.ค่าบริการนาทัวร์โดยมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์
9.ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
10.ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบตั ิเหตุสาหรับเด็กที่มีอายุนอ้ ยกว่า 2 ปี และ ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษทั
ประกันฯจะชดใช้ค่า สินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าจัดทาหนังสือเดินทาง
ภาษี ต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
ค่าเช่าผ้าเช็ดตัวและค่าเช่าตูล้ ็อคเกอร์ ที่โรงแรม เดดซี รีสอร์ท แอนด์ สปา
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ นอกเหนื อรายการ
ค่าขี่ลา, ขี่อฐู , รถม้าลาก ฯลฯ
ค่าทิปม้าที่เมืองเพตร้า ท่านละ ประมาณ 3 USD / เที่ยว / ท่าน
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น อียปิ ต์ ท่านละ 4 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 4 วัน เท่ากับ 16 USD)
จอร์แดน ท่านละ 4 USD /ท่าน/วัน (คิดเป็ น 3 วัน เท่ากับ 12 usd)
พนักงานขับรถ อียิปต์ ท่านละ 4 USD /ท่าน/วัน (คิดเป็ น 3 วัน เท่ากับ 12 USD)
จอร์แดน ท่านละ 3 USD/ท่าน/วัน (คิดเป็ น 3 วัน เท่ากับ 9 USD)
ค่าทิปค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ประมาณท่านละ 4 USD / ท่าน / วัน เทียบเท่ากับไกด์ทอ้ งถิ่น
ค่าเข้ามุดลงไปในปิ รามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมมี่ฟาโรห์ 11 พระองค์ ที่พิพิธภัณฑ์ฯ และรายการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
เงื่อนไขในการจองทัวร์
งวดที่ 1 : สารองที่นั ่งจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน)พร้อมส่งสาเนาหนังสือเดินทาง
งวดที่ 2 :ชาระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต

กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้ น ที่ ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋
เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทาเรื่องยื่นเอกสารไปยังสาย
การบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นการ ซึ่งไม่สามารถ
แจ้ง ได้ว่าสามารถคื น เงิ น ได้ท้ังหมดหรือบางส่วน หรือไม่ ได้เลย เพราะขึ้ นอยู่กับการพิ จารณาและตัดสิ น ใจของสายการบิ น
โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็ นสาคัญ
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***หมายเหตุ***
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุป๊ ได้อย่างน้อย
15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้งั หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้และจะไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิ ดชอบของ
หัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3. บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนื อ
การควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้ าย
การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบตั ิเหตุต่าง ๆ
4. ราคานี้ คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปั จจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้ น ตามอัตราค่า
น้ ามัน หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
5. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ
ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

เอกสารประกอบขอวีซ่าเข้าประเทศอียปิ ต์ – จอร์แดน กรณีจองน้อยกว่า 21 วัน
-ค่าวีซ่า เดี่ยว สาหรับยืน่ ที่กรุงเทพฯ ท่านละ 2,500 บาท
- หนังสือเดินทาง
ต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง และต้องมีหน้าว่างเหลือสาหรับประทับตราวีซ่า และ
ตราประทับ เข้าประทับเข้า-ออกอย่างน้อย 4 หน้าเต็ม
- รูปถ่าย
ต้องเป็ น ขนาด 2 นิ้ ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 ใบ และต้องเป็ นรูปถ่ายที่มีพื้นหลังสีขาว เท่านั้น ทางสถานฑูต
ไม่รบั พิจารณารูปถ่ายที่เป็ นรูปสติ๊กเกอร์ หรือรูปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ รูปโพลาลอยด์ และรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง หรือ
รูปที่นามาตัดต่อ
- หลักฐานการงาน
กรณีเป็ นเจ้าของกิจการ ต้องแสดง สาเนา ใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเ้ ดินทาง
แสดงความเป็ นเจ้าของกิจการ เป็ นกรรมการ หรือ หุน้ ส่วน (ไม่ตอ้ งใช้ตวั จริง)
***** สาคัญมาก จะต้องเซ็นชื่อรับรองสาเนา และประทับตราบริษัทเป็ นสาคัญ *****
กรณีเป็ นพนักงาน ต้องมีหนังสือรับรองการทางานจากทางบริษัท หรือหน่ วยงานที่สงั กัด มีขอ้ ความระบุตาแหน่ ง
เงินเดือน รายได้ วันเริ่มทางาน และช่วงเวลาที่ได้รบั อนุ มตั ิให้ลาหยุดงาน เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น และจะต้อง
ประทับตราบริษัทรับรองเป็ นสาคัญ
กรณีเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่ พร้อมตราประทับ
ของ
ทางโรงเรียน (เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และสาเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสาเนา
- หลักฐานการเงิน
ใบรับรองสถานะทางการเงินในชื่อของผูเ้ ดินทาง จากทางธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษ เท่านั้น(ไม่เอา STATEMENT)
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หมายเหตุเกี่ยวกับการขอนุ มตั ิวีซ่าประเทศอียิปต์และข้อต่าง ๆ
*** ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่ง
มอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทาง
สถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุ มตั ิวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนี ยมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีก
ครั้ง)
*** ในการพิจารณาอนุ มตั ิวีซ่า จะอยูใ่ นดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซึ่งในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติม
จากที่ได้ระบุไว้ หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณ์ในบางครั้ง ซึ่งอาจจะทาให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้
*** อนึ่ งระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย
หากท่านมีขอ้ สงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้

2.ตัวอย่างเอกสารในการยื่นวีซ่า อียปิ ต์ แบบON ARRIVAL ต้อง
ส่งให้กบั ทางบริษัทก่อนการเดินทาง 21 วัน
-ใช้เฉพาะ สแกนหน้าพาสปอร์ต ที่มีอายุเหลือการใช้งานมากว่า
6 เดือน

รหัสทัวร์ : THP3-MS-EG-20OCT-29DEC18
หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **

