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เดินทางครั้งเดียว ได้เที่ยว 2 ประเทศ
พร้อมประสบการณ์ใหม่ เที่ยวครบทุกไฮไลท์
- ท่องเที่ยว อียิปต์ ย้อนรอยอดีตตามหาอารยธรรมโบราณยุคแรกๆ ของมนุ ษย์ ค้นหาดินแดนแห่งตานานอันลี้
ลับของ ฟาโรห์ ชม มหาปี รามิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากกว่า 5,000 ปี
- ฉลองความยิ่งใหญ่ของ มรดกโลก มหานครเพตร้า และเป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคใหม่

ไคโรกีซ่าเดดซีเพตร้าอัมมานเจอราช
วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

22:00 น.

คณะผู ้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบิน สุ วรรณภู มิ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่า งประเทศ ชั้น 4 แถว
Q หน้ า เคาน์ เ ตอร์ Q 14- 20 สายการบิ น อี ยิ ปต์ ซึ่ ง มี เจ้า หน้ า ที่ บริ ษั ท ฯ คอยให้ก ารต้อนรับพร้อม
อานวยความสะดวกด้านสัมภาระแก่ท่าน

วันที่สอง

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

00.50 น.

เหิ ร ฟ้ า สู่ ก รุง ไคโร ประเทศอี ยิ ปต์ โดยเที่ ย วบิ นที่ MS961 สายการบิน อี ยิ ปต์แ อร์ อิ ส ระพัก ผ่อนตาม
อัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชัว่ โมง) (มีบริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดิน ทางถึ งสนามบิน แห่ งชาติ กรุ งไคโร (เวลาท้องถิ่ นช้ากว่ าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง) หลั งจากผ่านพิ ธี
ตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระเรีย บร้อยแล้ว นาท่ านเดินทางสู่ โรงแรม
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
ได้เวลาอันสมควร น าท่ านเดินทางไปชม สฟิ งค์และหมู่มหาปี รามิ ดแห่งเมืองกี ซ่า (GIZA PYRAMID)
ประเทศอียิปต์ ซึ่งเป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกที่ มีชื่อเสี ยง หมู่มหาปี รามิดนี้ มี ทั้งหมด 3 องค์ และ
ถู กสร้างมานานกว่า 4,500 ปี เพื่อเป็ นสุ สานของฟาโรห์ 3 องค์ คือ ฟาโรห์ คี ออปส์ ฟาโรห์เคฟเรน
และฟาโรห์ไมเครานุ ส (ถ้าท่ านสนใจเยี่ย มชมปิ รามิ ดแบบเจาะลึ กลงไปอี กเป็ นการส่ วนตัว ก็ สามารถซื้ อ
ตัว๋ เข้าชมได้ต่างหาก) ชม สฟิ งค์ ที่ แ กะสลักจากเนิ นหิ นธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็ นพระพักตร์ของฟาโรห์
และลาตัวเป็ นสิ งโต นาท่ านชมวิวทิ วทัศน์รอบๆ โดยที่ มีหมู่ปีรามิดแห่งเมือง กีซ่า เป็ นฉากหลัง

05.50 น.
เช้า

2

เที่ยง
บ่าย

คา่
วันที่สาม
เช้า

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
แวะชม ศู น ย์ก ลางการท า “กระดาษปาปี รุ ส ” ซึ่ ง เป็ นกระดาษชนิ ดแรกของโลกท าจากต้น ก ก
(PAPYRUS) ใช้บนั ทึ กข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์ในสมัยอียิปต์โบราณ
พร้อมกับแวะชม โรงงานผลิ ตหั วน้ า หอม PERFUME FACTORY ซึ่ งกล่ าวกัน ว่าการท าน้ า หอมแบบนี้ สื บ
ทอดมาตั้งแต่ สมัย พระนางคลี โอพัตรา และยังเป็ นศู นย์กลาง แหล่ งผลิ ดหัวน้ า หอมขนาดใหญ่ ให้ก ั บยี่ห ้อ
แบรนด์เนมดัง ๆหลายยี่หอ้ อีกด้วย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านเข้าสูท๋ ี่พัก PYRAMID PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
ไคโร – อเล็กซานเดรีย–หลุมฝั งศพใต้ดิน–ชมเสาปอมเปย์ -สวนมอนตาซ่าร์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
คณะเตรียมออกเดินทางจากโรงแรม เพื่อมุ่ งหน้าสู่ เมืองอเล็ กซานเดรีย นาเที่ ย วชม เมื องอเล็ กซานเด
รีย (ALEXANDRIA) ซึ่ งเป็ นเมืองสาคัญในสมัยโรมันปกครองอี ยิปต์ เดิ มที เป็ นหมู่บ้านประมงเล็ ก ๆ ที่ ชื่ อ
ว่า ราคอนดาห์ เมื่อ 1,200 ปี ก่อนคริสตกาล จนเมื่ อ 332 ปี ก่ อนคริสตกาลหรื อประมาณ 2,300 กว่ า
ปี ก่ อนพระเจ้าอเล็ ก ซานเดอร์มหาราชมาพบ จึง ให้มีก ารปรับปรุง ขยายเมื องเพื่ อเป็ นเมื องหลวงของ
อียิปต์และตั้งชื่อให้คล้ องจองกับชื่อของพระองค์ เมืองอเล็ กซานเดรียนี้ ยัง เป็ นสถานที่ สาคัญในตานานรัก
อันยิ่งใหญ่ ของ ราชินีเลอโฉมชื่อก้องโลก พระนางคลี โอพัตรา และนายทหาร มาร์ค แอนโทนี ซึ่ งเรารูจ้ ัก
กันดี และปั จจุ บนั เมืองนี้ ใหญ่ เป็ นอันดับสองของประเทศ เป็ น เมืองพัก ผ่อนตากอากาศที่ มีชื่อเสี ยงแห่ ง
หนึ่ งของโลก ชม หลุ มฝั งศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย ( Catacomb ) 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์แห่ งโลก
ยุคกลาง สุ สานของขาวโรมันในอดีตมีก ว่า 50,000 ศพ สุ สานใต้ดินแห่งนี้ มีส ามชั้น ชั้นที่ 1 มีไว้สาหรับ
ลาเลี ยงโลงและศพ ชั้นที่ 2 เป็ นที่ ฝั งศพ และชั้นที่ 3 ใช้เป็ นที่ รวมญาติเพื่อระลึ กถึ งผูต้ าย โดยมีการเลี้ ยง
สังสรรค์กนั ทั้งวัน ซึ่ง เล่ ากันว่าตอนที่ นักโบราณคดีคน้ พบที่ นี่เป็ น ครั้ง แรก บนโต๊ ะยังมี ขวดไวน์และจาน
วางอยู่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านชม เสาปอมเปย์ (POMPEII’S PILLAR) เป็ นสิ่ งสาคัญ โบราณในสมัยโรมัน ปกครองอียิ ปต์ เป็ น
เสาแกรนิ ตสู ง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็ นชื่ อเพื่ อนสนิ ท ของ ซีซ่ า ซึ่ง ภายหลั งทั้ง สองได้ก ลายเป็ นศัต รูก ัน
และปอมเปย์ได้หลบหนี มายังเมืองอเล็ กซานเดรี ยในอียิ ปต์ สถานที่ ที่เขาถู กฆ่า ตายและเล่ า ขานกันว่า ซี
ซ่าได้เผาศีรษะของปอมเปย์ที่เ สานี้ นอกจากนั้น สถานที่ นี้ในอดี ตยัง เคยมี อาโครโปลิ ส ซึ่ งมีชื่ อว่า เซรา
เปี ย ม สร้า งขึ้ นเพื่อถวาย เทพเซราปิ ส ในสมัยของ ปโตเลมี แต่ ในที่ สุด ถู กท าลายโดยพวกคริส เตี ย น
ปั จจุบนั นี้ เหลื อเพีย งแค่เสาแบบกรีก ตั้งอยู่อย่า งโด่ดเด่น และสฟิ ง ซ์อีกสองตัวภายนอก จากนั้ นชม ป้ อ ม
ปราการซิ ท าเดล(CITADEL) ซึ่ ง ในอดี ต นั้ นเป็ นที่ ตั้ง ของประภาคารฟาโรส ถื อว่ า เป็ น หนึ่ ง ในสิ่ ง
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06.45 น.
09.05 น.

มหัศจรรย์ข องโลกยุ ค โบราณ ปั จ จุบันเหลื อเพี ยงส่ ว นที่ เป็ นฐานและได้มีร ับการทะนุ บารุง ต่อเติ มจาก
สุ ลต่านเกย์ตเบย์ โดยรวบรวมซากเดิมบางส่ วนเข้ามา พร้อมชมทะเลเมดิเตอร์เรเนี ยนที่ สวยงาม
รับ ประทานอาหารค า่ บุ ฟ เฟต์บ นเรื อ ล่ องไปตามแม่ น้ า ไนล์ (DINNER ON NILE CRUISE) ชม
บรรยากาศอัน งดงามยาม ค า่ คื นสองฟากฝั ่ ง แม่ น้ า พร้อมชม และ ร่ วมสนุ กกั บการแสดง ระบาหน้า
ท้อง(Belly Dance) อันเลื่ องชื่อและการแสดงพื้ นเมืองต่างๆประกอบดนตรี
นาท่ านเข้าสู่ ที่พกั PYRAMID PARK HOTEL หรือเที ยบเท่ า
ไคโร - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ - ตลาดข่านแอลคาลิลี่ - ดินเนอร์ครุซ๊
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านชม พิพิ ธภั ณฑ์สถานแห่ งชาติอียิ ปต์ อันเลื่ องชื่ อ เป็ นสถานที่ ที่ร วมศิล ปะวัตถุ โ บราณมากมาย
ที่ สุด ชมโลงศพทองคาแท้ พร้อมหน้ากากทองคาของฟาโรห์ตุตนั คาเมนอันดังก้องโลก และสมบัติส่วนตัว
อีกมากมายของ พระองค์ อาทิ เช่น เตียงบรรทม พัด ของเล่ นต่าง ๆ รถศึ กและเก้าอี้ บรรลังก์ทองคา ซึ่ ง
ภาพบนพนั กเก้าอี้ ที่ โ รแมนติ กมากเป็ น ภาพของฟาโรห์ตุ ตนั คาเมนประทั บอยู่ บนเก้าอี้ และมีพ ระมเหสี
ของพระองค์ก าลั งทาน้ า มัน หอมให้ ทั้ งคู่ ใส่ รองเท้ าแตะคนละข้างอันแสดงถึ ง ความรักความเผื่ อแผ่อัน
ลึ กซึ้ ง นอกจากนี้ ท่ า นยังจะได้ชม สมบัติ อนั ล้ าค่ าอื่นๆ อีกจานวนมากเช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ
ฝี มือประณี ต สิ่ ง ของทั้ งหมดล้วนมีอายุ เก่าแก่กว่ า 3,000 ปี ค่าเข้าชมมัมมี่ข อง พระมหากษั ตริยท์ ้ ั ง 11
พระองค์ไม่รวมอยู่ในรายการ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
จากนั้น น าท่ า นไปช้อปปิ้ งสิ้ นค้า พื้ นเมืองอัน งดงามที่ “ตลาดข่า นเอลคาลี ลี ” ตลาดส าคัญ ทางการ
ค้าขายของพื้ นเมืองและ สิ น ค้าที่ ระลึ ก ที่ ใหญ่ ที่ สุดในกรุ งไคโรประเทศอียิปต์ ท่ านสามารถเลื อกซื้ อของ
พื้ นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นขวดน้ าหอมที่ ทาด้ว ยมือ สิ นค้า ต่างๆ เครื่องทองรูปพรรณและเพชร
พลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ ระลึ กพื้ นเมืองต่างๆ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้าสู่ ที่พกั PYRAMID PARK HOTEL หรือเที ยบเท่ า
ไคโร –อัมมาน – มาดาบา – เม้าท์ เนโบ – เดดซี - เพตรา
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม และเตรียมตัวเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินเพื่อบินสู่ เมืองอัมมาน เมืองหลวงของประเทศจอร์แดน โดยเที่ ยวบิน
MS719
คณะเดินทางถึ ง สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน หลังผ่านพิธีตรวจ
คนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่ นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง)
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นาท่ านเดินทางสู่ เมือง มาดาบาหรือ เมืองแห่งโมเสก ชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์ แห่งเซนต์จอร์จถู ก
สร้างในราวปี ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนที่ ดินแดนศักดิสิทธิ์ แห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดย
โมเสกสี ต่างๆ ประมาณ 2.3 ล้านชิ้ นแสดงถึ งพื้ นที่ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เร
เนี ยน, เยรูซาเลม, แม่น้ าจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต์ ฯลฯ นาท่ านเดินทางลงทางทิ ศใต้
เพื่อชม เมาท์ เนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ที่ต้งั อยู่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่าน่ าจะเป็ นบริเวณที่ เสี ยชีวิตและฝั งศพ
ของโมเสส ผูน้ าชาวยิวส์เดินทางจากประเทศอิยิปต์มายังเยรูซ าเล็ ม ชม โบสถ์แห่งเมาท์เนโบ
สันนิ ษฐานว่าสร้างขึ้ นในราวปี ค.ศ.300 -400 ในช่วงยุคไบแซนไทน์ เพื่อเป็ นที่ ระลึ กถึ งโมเสส ภายใน
โบสถ์ประกอบไปด้วยภาพโมเสกสี บนพื้ นโบสถ์ อนั ล้ าค า่ แสดงถึ งภาพชีวิตสัมพันธ์ระหว่างคน, สัตว์ และ
ธรรมชาติ, รูปคน ฯลฯ และยังมีแท่ นพิธี ม้านัง่ ตามรูปแบบของศาสนาคริสต์ไว้ประกอบพิธีต่าง ๆ และ
อนุ ญาตให้ใช้ในปั จจุบนั , รูปภาพและรายละเอียดต่างๆ แสดงถึ งการบูรณะโบสถ์ , บ่อศีลจุ่ม ฯลฯ ในปี
ค.ศ. 2000 โป๊ ป จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่ นี่และได้ประกาศให้เป็ นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ชม
อนุ สรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส ออกแบบเป็ นลักษณะเป็ นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็ น
สัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู เชิญถ่ ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวันที่ ท้องฟ้ าแจ่มใส ท่ านสามารถ
มองเห็น แม่น้ าจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเบธเลเฮม และประเทศอิสราเอล ได้จากจุดนี้ อย่างชัดเจน /
เดินทางสู่ ทะเลเดดซี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท้องถิ่น
นาท่ านชม ทะเลเดดซี ทะเลที่ ถูกบันทึ กลงในหนังสือ กินเนสส์ ว่า เป็ นจุดที่ ตา่ ที สุดในโลก มีความตา่
กว่าระดับน้ าทะเลถึ ง 400 เมตร และ มีความเค็มที่ สุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซนต์ของน้ าทะเลทัว่ ไป
ทาให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเลยอาศัยอยู่ได้ในท้องทะเลแห่งนี้ เชิญท่ านอิสระในการลงเล่ นน้ าทะเลและ พิสูจน์
ความจริงว่าท่ านลอยตัวได้จริงหรือไม่(การลงเล่ นน้ าในทะเลมีวิธี ข้นั ตอนการลงเล่ น และข้อควรระวัง
ต่างๆ ควรฟั งคาแนะนาจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่ น) เดินทางสู่ เมืองเพตร้า
รับประทานอาหารคา่ ภายในโรงแรมที่ พกั KINGWAY HOTEL หรือระดับเที ยบเท่ า
นครเพตร้า – กรุงอัมมาน
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม
ชม เมือ งเพตร้า ประเทศจอร์แ ดน (ได้ร ับการประกาศให้เป็ น มรดกโลกจากองค์ก ารยู เนสโกปี ค.ศ.
1985 และ 1 ใน 7 สิ่ ง มหัศจรรย์ข องแห่ง โลกใหม่ จากการตัด สิ น โดยการโหวตจากบุ คคลนับล้า นทั ่ว
โลกในวัน มหัศ จรรย์ 07/ 07/ 07) มหานครสี ด อกกุ ห ลาบที่ ซ่ อนตัว อยู่ ในหุบเขาแห่ งโมเสส ( WADI
MUSA) มีประวัติศ าสตร์อนั ยาวนานหลายพันปี การพังทลายของเมืองหลังจากเกิดแผ่ นดินไหวหลายครั้ง
จนสู ญหายนับพันปี จ วบจนในปี ค.ศ. 1812 นักสารวจเส้นทางชาวสวิส นาย โจฮัน น์ ลุ ดวิก เบิรก์ ฮาดท์
ได้คน้ พบนครศิลาแห่งนี้ และนาไปเขียนในหนั งสื อชื่อ “TRAVEL IN SYRIA” จนทาให้เริ่มเป็ นที่ รจู ้ กั กัน
อย่างแพร่หลายจนถึ งปั จจุ บนั นาท่ านขี่มา้ (รวมอยู่ในค่าบริการแล้ ว แต่ไม่ร วมค่าขี่ล า, ขี่อูฐ, รถม้าลาก
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บ่าย
คา่
วันที่เจ็ด
เช้า

ฯลฯ สนในกรุณ าติดต่ อที่ หวั หน้าทัวร์)ประมาณ 800 เมตรบนถนนทรายเพื่อตรงเข้าสู่ ห น้าเมือง พร้อม
ชมทัศนี ยภาพรอบข้างที่ เป็ นภู เขาทั้งสองฝั ่ ง นาท่ านเดิน เท้าเข้าสู่ ถ นนเข้าเมือง SIQ เส้นทางมหัศจรรย์
กว่า 1.5 กิโ ลเมตรที่ เกิ ดจากการแยกตัวของเปลื อกโลกและการซัดเซาะของน้ าเมื่ อหลายล้านปี ก่อน เดิ น
ชมความสวยงามของผาหิ น สี ช มพู สู งชันทั้ ง 2 ข้า งคล้า ยกับแคนยอนน้ อย ๆ และ สิ่ งก่ อสร้า ง พบกับ
ความสวยงามของ มหาวิ หารศัก ดิ์สิ ทธิ์ เอล-คาซเนท์ ( EL-KHAZNEH / TREASURY) สั นนิ ษฐานว่ า
จะสร้างในราวศตวรรษที่ 1 -2 โดยผู ้ปกครองเมื องในเวลานั้ น เป็ นวิ หารที่ แ กะสลั กโดยเจาะเข้าไปใน
ภู เขาสี ชมพู ท้ งั ลู ก มีค วามสู ง 40 เมตร และ มีความกว้าง 28 เมตร วิหารแห่งนี้ ได้ถูกออกแบบโดยได้ร ับ
อิทธิ พลศิลปะของหลายชาติเข้าด้ว ยกัน เช่น อิยิปต์, กรีก, นาบาเที ยน ฯลฯ ภายในประกอบด้วย 3 ห้อง
คือ ห้องโถงใหญ่ ตรงกลาง และ ห้องเล็ กทางด้า นซ้ายและขวาเดิ มที ถู กเชื่อว่าเป็ น ที่ เก็ บขุมทรัพย์สมบัติ
ของฟาโรห์อิยิปต์ นั กประวัติศ าสตร์และนักโบราณคดีได้ลงความเห็นตรงกัน ว่า น่ าจะสร้างขึ้ นเพื่ อเป็ น
การเฉลิ มฉลองให้ก ับผู ้ปกครองเมื อง, ใช้เ ป็ น สถานที่ ท าพิ ธี ก รรมทางศาสนา ชม โรงละครโรมั น
(ROMAN THEATRE) ที่ แกะสลัก จากภู เขาโดยมีแ นวราบที่ นงั ่ เท่ า กัน และมีค วามสมดุ ลย์ได้อย่า งน่ าทึ่ ง
สัน นิ ษ ฐานเดิ มที ส ร้างโดยชาวนาบาเที ย น ต่ อมาในสมัยที่ โ รมัน เข้ามาปกครอง ได้ต่ อเติ มและส ร้า ง
เพิ่มเติม มีที่ นงั ่ 32 แถว จุ ผชู ้ มได้ประมาณ 3,000 คน / อิส ระในการเดิน ชมและถ่ ายรูปภายในเมือง
เพตร้า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท้องถิ่น
เดินทางกลับสู่ กรุงอัมมาน
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้าสู่ ที่พกั G.T. GRAND PALACE หรือเที ยบเท่ า
กรุงอัมมาน – นครเจอราช – ซิต้ ทัี วร์ - สนามบิน
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดิ นทางขึ้ นสู่ ท างเหนื อของประเทศจอร์แ ดน เพื่อชม นครเจอราช (JERASH) หรือ “เมือ งพั น
เสา”เป็ นอดีต 1 ใน 10 หัว เมืองเอกตะวันออกอันยิ่ง ใหญ่ ของอาณาจักรโรมัน สันนิ ษฐานว่ าเมืองนี้ น่ าจะ
ถู กสร้างในราว 200 – 100 ปี ก่อนคริสตกาล เดิมที ในอดีตเมื องแห่งนี้ ชื่อว่า ในปี ค.ศ. 749 นครแห่ง นี้
ได้ถูก แผ่นดิ นไหวครั้ง ใหญ่ ทาลาย และถู กฝั งกลบโดยทรายหลัง จากนั้ นก็ได้สูญหายไปเป็ น นับพันปี ชม
ซุม้ ประตูกษั ตรย์เฮเดรี ยน และ สนามแข่ งม้าฮิป โปโดรม น าท่ านเดินเข้าประตู ทางทิ ศ ใต้ช ม โอวั ล
พลาซ่า สถานที่ ชุมนุ ม พบปะ สังสรรค์ของชาวเมือง วิหารเทพซี อุส โรงละครทางทิศ ใต้ (สร้า งในราว
ปี ค.ศ. 90-92 จุผู้ช มได้ถึ ง 3,000 คน มี จุด เสี ยงสะท้ อนตรงกลางโรงละคร เชิญ ทดสอบกับความ
อัศ จรรย์เพี ยงพูด เบา ๆก็ จะมีเ สี ย งสะท้ อนก้องเข้ามาในหู ข องเรา ชม วิห ารเทพี อาร์เ ทมิ ส เป็ นเทพี
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ประจาเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างขึ้ นพื่อใช้เป็ นสถานที่ ส าหรับทาพิ ธีบวงสรวง และบูช า
ยัญต่อเทพีองค์นี้ แบ่งเป็ น 3 ชั้น คื อ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นในนาท่ านเดินเข้า สู่ ถนนคาร์โด หรือ ถนน

วันที่แปด

โคลอนเนด ถนนสายหลั กที่ ใช้เข้า-ออกเมื องแห่ง นี้ บนถนนนั้ น ยัง มีริ้ วรอยทางของล้ อรถม้า,ฝาท่ อ
ระบายน้ า ,ซุม้ โคมไฟ,บ่อน้ าดื่มของม้า ชมน้ าพุใจกลางเมือ ง (NYMPHAEUM) สร้า งในราวปี ค.ศ. 191
เพื่ออุทิศแด่เทพธิ ดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็ นที่ นับถื อของชาวเมืองแห่งนี้ มีที่พ่น น้ า เป็ นรูปหัวสิ งโตทั้งเจ็ด และ
ตกแต่งด้วยเทพต่างๆ ประจาซุม้ ด้านบนของน้ าพุ ฯลฯ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านชมรอบเมืองหลวงกรุ งอัมมานเมืองหลวงที่ ต้งั อยู่ บนภู เ ขา 7 ลู ก และมี ประวัติ ศาสตร์ย าวนาน
มากกว่า 6,000 ปี ผ่านชมย่านเมืองเก่า เมืองใหม่ ย่านธุ รกิจ ตลาดใจกลางเมือง ย่านคนรวย ฯลฯ
ขึ้ นชม ป้ อมปราการแห่ งกรุงอั มมาน (CITDAEL) ถู กสร้างขึ้ นเพื่ อเป็ นจุ ดสังเกตเหตุบา้ น การเมืองต่า ง
ๆรอบเมือง เชิญอิส ระถ่ ายรูปตรงจุดชมวิวที่ ส วยที่ สุด ของเมืองแห่ งนี้ โดยมีฉากหลัง เป็ นโรงละครโรมัน ที่
มีขนาดใหญ่ ที่สุ ดในประเทศจอร์แ ดน จุ ผชู ้ มได้ถึ ง 6,000 คน และ ตึกรามบ้า นช่องที่ ต้ งั อยู่บนภู เ ขาสู ง
อันแปลกตายิ่งนัก ชมวิ หารเฮอร์คิวลิส ที่ สัน นิ ษฐานว่า น่ าจะถู กสร้างขึ้ นระหว่ างปี ค.ศ. 161–180 ใน
สมัย โรมัน พระราชวัง เก่า อุมเมยาด สร้างขึ้ นในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผูน้ าชาวมุ สลิ ม ของราชวงศ์
ในสมัยมุส ลิ มได้เข้ามาปกครองประเทศจอร์แดน ซึ่งภายในประกอบห้องท างาน, ห้องรับแขก ฯลฯ ผ่า น
ชม พระราชวังของพระมหากษั ตริยอ์ บั ดุลลาห์ที่ส อง (RAGHADAN PALACE), ที่ ต้งั อยู่บนภู เขามี ทาเลที่
สวยงามมากที่ สุด ในกรุ งอัมมาน และมีท หารคอยเฝ้ าดูแลตรวจตราอย่างเข้มงวด ช้อปปิ้ งตลาดพื้ นเมือง
หรือห้า งสรรพสิ นค้า และเพื่อไม่ให้เป็ นการรบกวนเวลาอัน มีค่าในการช้อปปิ้ งของท่ าน อาหารเย็ นอิสระ
ตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควร เดินทางสู่ สนามบินเพื่อบินกลับกรุงเทพฯ
ออกเดินทางบินกลับกรุงไคโร โดยเที่ ยวบินที่ MS702 แวะต่อเครื่องที่ เมืองไคโร ประเทศอียิปต์
ถึ งสนามบินไคโร นาท่ านเปลี่ ยนเครื่องบินเพื่อบินต่อเข้ากรุงเทพฯ
ออกเดินทางบินกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ ยวบินที่ MS960 แวะต่อเครื่องที่ เมืองไคโร ประเทศอียิปต์
(CAI- BKK 22.45- 12.35+1)
สนามบินสุวรรณภูมิ

12.35 น.

เดินทางกลับถึ ง สนามบินสุ วรรณภู มิ ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ

เที่ยง

20.15 น.
20.45 น.
22.45 น.

----------------------------------------------------------------------
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7

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

พักเดียวเพิ่ม

3-10 เม.ย.

59,888 บาท

58,888 บาท

57,888 บาท

7,500 บาท

05-12 พ.ค.

58,888 บาท

57,888 บาท

56,888 บาท

7,500 บาท

19-26 พ.ค.

57,888 บาท

56,888 บาท

55,888 บาท

7,500 บาท

23-30 มิ .ย.

58,888 บาท

57,888 บาท

56,888 บาท

7,000 บาท

24-31 ก.ค.

58,888 บาท

57,888 บาท

56,888 บาท

7,000 บาท

11-18 ส.ค.

59,555 บาท

58,555 บาท

57,555 บาท

7,000 บาท

**ในกรณีที่ผโู ้ ดยสาร มี ไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่ เกี่ยวข้องกับวันเดิน ทาง
ที่ ท่านได้ทาการจองไว้กบั ทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ ทราบ ก่อนการชาระเงินค่าตัว๋
ดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบทุ กกรณี**

หมายเหตุ
กาหนดการเดินทางอาจมี การเปลี่ ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ ทางบริษทั ฯ จะ
ยึดถื อความปลอดภัยเป็ นหลัก
 ในกรณีที่คณะออกเดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะ
มี การเปลี่ ยนแปลงขนาดของพาหนะที่ใช้ในการนาเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ ตอ้ ง
แจ้งให้ทราบล่ วงหน้า
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ในกรณีที่คณะออกเดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน หรือต ่ากว่ามาตรฐานของการยืนยันการ
เดินทาง ทางผูจ้ ดั รายการ ขอพิจารณายกเลิ กการเดินทาง หรือ เรียกเก็ บค่าทัวร์เพิ่มเติม
ท่านละ 4,000 บาท

อัตรานี้รวม
1.ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ โดยสายการแห่งชาติ อียิปต์ แอร์ไลน์ ชั้นประหยัด
2.ค่ารถปรับอากาศนาเที่ ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ ชานาญเส้นทาง
3.ค่าที่ พกั ห้องละ 2 ท่ าน ในโรงแรม ตามที่ ระบุในรายการหรือระดับเดี ยวกัน รวมทั้งสิ้ น 5 คืน
4.ค่าอาหารทุ กมื้ อที่ ระบุตามรายการ
5.ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ และการแสดงทุ กแห่งที่ ระบุตามรายการ
6.ค่าขี่มา้ ที่ เมืองเพตร้า
7.ค่าวีซ่าประเทศจอร์แดน (ไม่เสี ยค่าวีซ่า ในกรณีเดินทางเป็ นหมู่คณะ)
8.ค่าบริการนาทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่ นและหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ี ประสบการณ์
9.ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่ านละ 1 ใบ (น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
10.ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิ น 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบัติเหตุสาหรับเด็กที่มีอายุนอ้ ยกว่า 2 ปี และ ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัท
ประกันฯจะชดใช้ค่า สินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าจัดทาหนังสื อเดินทาง
ภาษี ต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษี หกั ณ ที่ จ่าย 3% ฯลฯ
ค่าเช่าผ้าเช็ดตัวและค่าเช่าตูล้ ็ อคเกอร์ ที่ โรงแรม เดดซี รีสอร์ท แอนด์ สปา
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, มินิบาร์และที วีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ นอกเหนื อรายการ
ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ
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ค่าทิ ปม้าที่ เมืองเพตร้า ท่ านละ ประมาณ 3 USD / เที่ ยว / ท่ าน
ค่าทิ ปคนขับรถที่ ทะเลทราย วาดิ รัม ท่ านละ 1.5 USD / เที่ ยว / ท่ าน
ค่าทิ ปมัคุเทศก์ และ พนักงานขับรถในประเทศจอร์แดน โดยเฉลี่ ยไกด์ท้องถิ่ น 3 และคนขับรถ 2 ยูเอสดอลล่ าล์ /ท่ าน/วัน
ค่าเข้ามุดลงไปในปิ รามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมมี่ฟาโรห์ 11 พระองค์ ที่ พิพิธภัณฑ์ฯ และรายการอื่นที่ ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
เงื่อนไขในการจองทัวร์
งวดที่ 1 : สารองที่นั ่งจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน)พร้อมส่งสาเนาหนังสือเดินทาง
งวดที่ 2 :ชาระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่น อ้ ยกว่า 20 วัน
หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต

กรณียกเลิก
ยกเลิก หลั งจากวางเงิน มัด จา บริษั ทฯจะคิด ค่า ใช้จ่ ายที่เ กิด ขึ้น จริง ณ วัน นั้ น ที่ ไม่ สามารถ คืน เงิ นได้ (ตั ว อย่ างเช่น ค่ าตั ๋ ว
เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็ มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดิ นทางได้ ซึ่งต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทจะทาเรื่ องยื่นเอกสารไปยังสาย
การบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นการ ซึ่งไม่สามารถ
แจ้งได้ ว่ าสามารถคื น เงิน ได้ทั้ งหมดหรือ บางส่ ว น หรื อไม่ไ ด้เ ลย เพราะขึ้น อยู่ กับ การพิจ ารณาและตั ด สิ นใจของสายการบิ น
โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็ นสาคัญ

***หมายเหตุ***
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดิน ทางก่อ นล่ว งหน้า 14 วัน ในกรณี ที่ไ ม่ส ามารถท ากรุป๊ ได้อ ย่างน้อ ย
15 ท่าน ซึ่งในกรณี น้ ทางบริ
ี
ษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ
2. บริษั ทฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่จ ะเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดบางประการในทั วร์นี้ เมื่อเกิด เหตุ จาเป็ น สุ ดวิ สั ยจนไม่ อาจ
แก้ไ ขได้และจะไม่ร ับผิด ชอบใดๆ ในกรณีที่ สูญ หาย สู ญเสี ยหรือได้ร ับบาดเจ็ บที่ นอกเหนื อความรับผิด ชอบของ
หัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3. บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสี ย หายในเหตุการณ์ที่ เกิดจากสายการบิ น ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่ นอกเหนื อ
การควบคุมของทางบริษัท ฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่ มที่ เกิด ขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็ บป่ วย การถู ก ทาร้า ย
การสู ญหาย ความล่ าช้า หรือ อุบตั ิเหตุต่าง ๆ
4. ราคานี้ คิด ตามราคาบัต รโดยสารเครื่ องบิน ณ ปั จจุ บัน หากมี การปรับราคาบัต รโดยสา รสู ง ขึ้ น ตามอัต ราค่ า
น้ ามัน หรือ ค่าเงิ นแลกเปลี่ ยน ทางบริษัท สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดงั กล่ าว
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5. เนื่องจากรายการทัวร์น้ เป็
ี นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์ก ารใช้บ ริการใดๆตามรายการ หรื อ
ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณี ใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

เอกสารประกอบขอวีซ่าเข้าประเทศอียิปต์ – จอร์แดน
- หนังสือเดินทางไทยที่ มีอายุในวันเดินทางมากกว่า 6 เดือน และมี หน้าว่างมากกว่า 4 หน้า

ตัวอย่างเอกสารในการยื่นวีซ่า อียิปต์ แบบON ARRIVAL ต้องส่ง
ให้กับทางบริษัทก่อนการเดินทาง 21 วัน
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กรณีจองก่อนเดินทาง น้อยกว่า 10 วัน เอกสารที่ ตอ้ งใช้ประกอบยื่นวีซ่า
- หนังสื อเดินทาง
ต้องมีอายุเหลื อการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึ งวันเดินทาง และต้องมีหน้าว่างเหลื อสาหรับประทับตราวีซ่ า และ
ตราประทับ เข้าประทับเข้า-ออกอย่างน้อย 4 หน้าเต็ม
- รูปถ่ าย
ต้องเป็ นรูปถ่ ายหน้าตรงเป็ นรูปสี ขนาด 2 นิ้ ว ถ่ ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 ใบ และต้องเป็ นรูปถ่ ายที่ มีพนหลั
ื้
งสี ขาว
หรือสี ฟ้า เท่ านั้น ทางสถานฑูตไม่รบั พิจารณารูปถ่ ายที่ เป็ นรูปสติ๊กเกอร์ หรือรูปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ รูปโพลาลอยด์
และรูปถ่ ายที่ มีวิวด้านหลัง หรือรูปที่ นามาตัดต่อ
- หลักฐานการงาน
กรณีเป็ นเจ้าของกิจการ ต้องแสดง สาเนา ใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองการจดทะเบียนที่ มีชื่อของผูเ้ ดินทาง
แสดงความเป็ นเจ้าของกิจการ เป็ นกรรมการ หรือ หุน้ ส่ วน (ไม่ตอ้ งใช้ตวั จริง )
***** สาคัญมาก จะต้องเซ็นชื่อรับรองสาเนา และประทับตราบริษัทเป็ นสาคัญ *****
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กรณีเป็ นพนักงาน ต้องมีหนังสื อรับรองการทางานจากทางบริษัท หรือหน่ วยงานที่ สังกัด มีขอ้ ความระบุตาแหน่ ง
เงิ นเดือน รายได้ วันเริ่มทางาน และช่วงเวลาที่ ได้รบั อนุ มตั ิให้ลาหยุดงาน เป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น และจะต้อง
ประทับตราบริษัทรับรองเป็ นสาคัญ
กรณีเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันที่ กาลังศึกษาอยู่ พร้อมตราประทับ
ของ
ทางโรงเรียน (เป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น ) และสาเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสาเนา
- หลักฐานการเงิ น
ใบรับรองสถานะทางการเงิ นในชื่อของผูเ้ ดินทาง จากทางธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษ เท่ านั้น
หมายเหตุเกี่ยวกับการขอนุ มตั ิวีซ่าประเทศอียิ ปต์และข้อต่าง ๆ
*** ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่ าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ ระบุ พร้อมส่ ง
มอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่ านไม่สมบูรณ์ ทาง
สถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุ มตั ิวีซ่าของท่ านได้ และท่ านจะต้องเสี ยค่าธรรมเนี ยมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีก
ครั้ง)
*** ในการพิจารณาอนุ มตั ิวีซ่า จะอยู่ในดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซึ่งในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติม
จากที่ ได้ระบุไว้ หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณ์ในบางครั้ง ซึ่งอาจจะทาให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้
*** อนึ่ งระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลู กค้าในแต่ละราย
หากท่ านมีขอ้ สงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ มได้ตลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่ นี้

หนังสือเดินทางต้องมี อายุ เหลื อใช้งานไม่ นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมี หน้าที่เหลื อไว้ประทับตราไม่ นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถื อหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมู ลเพิ่มเติม **
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