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ท่องเที่ยว อี ยิปต์ ย้อนรอยอดีตตามหาอารยะธรรมโบราณยุคแรกๆ ของมนุษย์ ค้นหา
ดินแดนแห่งตานานอั นลี้ลับของ ฟาโรห์ ชม มหาปี รามิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของ
โลก ซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากกว่า 5,000 ปี
ฉลองความยิ่ งใหญ่ของ มรดกโลก มหานครเพตรา และเป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
แห่งโลกยุคใหม่ นอนแช่ทะเลเดดซี ทะเลที่ลอยตัวได้ ชมเมืองหลวงอั มมาน
ตะลุย 4 WD บนทะเลทรายที่สวยที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก วาดิรัม
*** เดินทางกับสายการบิน อี ยิปต์แอร์ (MS) ***
วันทีเ่ ดินทาง
25 เมษายน 2562
26 เมษายน 2562
28 เมษายน 2562
1 พฤษภาคม 2562

ไฟลท์บนิ
BKK-CAI (MS961)
CAI-AMM (MS719)
AMM-CAI (MS702)
CAI-BKK (MS960)

เวลาออก
23.55
06.45
20.15
23.10

เวลาถึง
04.05+1
09.00
21.45
13.10+1
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กาหนดการเดิ นทาง
25 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562
วันแรก
กรุงเทพฯ สนามบิ นสุวรรณภูมิ
19.30 น.
พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 แถว Q เคาน์เตอร์ Q
14-20 สายการบินอียปิ ต์แอร์ เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่คณะ
23.55 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ โดยเทีย่ วบินที่ MS961 สายการบินอียปิ ต์แอร์
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชัวโมง)
่
วันที่สอง

ไคโร (อียิปต์) – แวะเปลี่ยนเครื่อง – อัมมาน (จอร์แดน) – เจอราช – เมาท์เนโบ – มาดาบา –
เพตรา

04.05 น.

เดินทางถึงสนามบิ นแห่งชาติ กรุงไคโร หลังจากนัน้ นําคณะเปลีย่ นเครือ่ งเพื่อเดินทางต่อสู่ กรุงอัม
มาน ประเทศจอร์แดน
ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน เทีย่ วบินที่ MS 719 สายการบินอียปิ ต์แอร์
เดินทางสนามบิ นแห่งชาติ ประเทศจอร์แดน หลังจากผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋ า
สัมภาระเรียบร้อยแล้ว....จากนัน้ นําท่านชม นครเจอราช (JERASH) หรือ เมืองพันเสา เป็ นอดีต
1 ใน 10 หัว เมืองเอกตะวันออกอันยิง่ ใหญ่ของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่าเมืองนี้น่าจะถูกสร้าง
ในราว 200 – 100 ปี ก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งนี้ช่อื ว่า ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งนี้ได้ถูก
ทําลายโดยแผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่ และถูกทรายฝั งกลบจนสูญหายไปเป็ นนับพันปี ชม ซุม้ ประตู
กษัตรย์เฮเดรียน และ สนามแข่งม้าฮิ ปโปโดรม .....นําท่านเดินเข้าประตูทางทิศใต้ ชมโอวัล
พลาซ่ า สถานทีช่ ุมนุ มพบปะ สังสรรค์ของชาวเมือง,วิ หารเทพซี อสุ ฯลฯ โรงละครทางทิ ศใต้
(สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผชู้ มได้ถงึ 3,000 คน) ด้วยความสามารถทางสถาปั ตย์ทส่ี ร้างให้มจี ุด
สะท้อนเสียงตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกับความอัศจรรย์ เพียงพูดเบาๆ ก็จะมีเสียงสะท้อน
ก้องเข้ามาในหูของเรา
รับประทานอาหารกลาวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมาท์ เนโบ ดินแดนศักดิ ์สิทธิ ์ที่ ตัง้ อยูบ่ นเขาซึง่ เชื่อกันว่าน่ าจะเป็ นบริเวณที่
เสียชีวติ และฝั งศพของโมเสส ผูน้ ําชาวยิวเดินทางจากอิยปิ ต์มายังเยรูซาเลม ชม พิ พิธภัณฑ์
ขนาดย่อม ภายในเก็บสิง่ ของต่างๆ ทีข่ ดุ พบภายในบริเวณนี้ พร้อมทัง้ มีภาพถ่ายต่างๆ ภาพถ่ายที่
สําคัญคือภาพที่ โป๊ บ จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญทีน่ ่แี ละได้ ประกาศให้เป็ นดินแดนศักดิ ์สิทธิ ์
ในปี ค.ศ. 2000 ชมอนุ สรณ์ไม้เท้าศักดิ ์สิทธ์แห่งโมเสส ลักษณะเป็ นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน
โดยอุทศิ เป็ นสัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู ชมและถ่ายรูปจุดชมวิว โดยในวันที่ทอ้ งฟ้ าแจ่มใส
ท่านสามารถมองเห็น แม่น้ําจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ได้จากจุดนี้
อย่างชัดเจน นําท่านเดินทางสู่เมืองมาดาบา หรือเมืองแห่งโมเสก เข้าชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์
แห่งเซนต์จอร์จ สร้างขึน้ ช่วงระหว่างศตวรรษที่ 6 ใน ยุคของไบแซนไทน์ ชม ภาพแผนที่ดิน

06.45 น.
09.00 น.

กลางวัน
บ่าย
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แดนศักดิ์ สิทธิ์ แห่งเยรูซาเลม ทีอ่ ยูบ่ นพืน้ โบสถ์แห่งนี้ และถูกตกแต่งโดยโมเสกสี ประมาณ 2.3
ล้านชิน้ แสดงถึงพืน้ ทีด่ นิ แดนศักดิ ์สิทธิ ์ต่างๆ เช่น เยรูซาเลม, จอร์แดน, ทะเลเดดซี, อียปิ ต์

คํ่า

.....นําท่านเดินทางสู่เมืองเพตรา (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3.30 ชัวโมง)
่
เดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั ณ โรงแรม Petra Panorama หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมทีพ่ กั หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

เพตรา – วาดิ รมั – เดดซี

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม เมืองเพตรา (ได้รบั การประกาศให้เป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ
1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านทัวโลกในวั
่
น
มหัศจรรย์ 07/ 07/ 07) มหานครสีดอกกุหลาบทีซ่ ่อนตัวอยูใ่ นหุบเขาแห่งโมซา มีประวัตศิ าสตร์
อันยาวนานหลายพันปี เคยเป็ นถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยทัง้ ชาวอีโดไมท์ จนกระทังถึ
่ งยุครุง่ เรืองเฟื่ องฟูในการ
เข้ามาครอบครองดินแดนของชาวอาหรับเผ่าเร่รอ่ น นาบาเทียน ในช่วงระหว่าง 100 ปี ก่อน
คริสตกาล – ปี ค.ศ. 100 และได้เข้ามาสร้างอาณาจักร,บ้านเมือง ฯลฯ จนกระทังในปี
่ ค.ศ. 106 นคร
แห่งนี้ตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมัน ทีน่ ําโดยกษัตริ ยท์ ราจัน และได้ผนึกเมืองแห่ง
นี้ให้เป็ นหนึ่งในอาณาจักรโรมันแห่งแหลมอาระเบียตะวันออก
นครเพตราถึงคราวล่มสลาย
เมือ่ หมดยุคของอาณาจักรโรมันทําให้ชาวเมืองละทิง้ บ้านเมืองจากกันไปหมด
ทิง้ ให้เมืองแห่ง
นี้รกร้างไปพร้อมกับการพังทลายของเมือง หลังจากเกิดแผ่นดินไหวหลายครัง้ จนสูญหายนับพันปี
จวบจนในปี ค.ศ. 1812 นักสํารวจเส้นทางชาวสวิส นายโจฮันน์ ลุดวิก เบิรก์ ฮาดท์ ได้คน้ พบนคร
ศิลาแห่งนี้ และนําไปเขียนในหนังสือชื่อ TRAVEL IN SYRIA จนทําให้เริม่ เป็ นทีร่ จู้ กั กันอย่าง
แพร่หลายจนถึงปั จจุบนั ในวนอุทยานมีมา้ ไว้บริการผูท้ ส่ี นใจสามารถนังม้
่ าได้ โดยจ่ายค่านังม้
่ า
หรือค่าทิปคนจูงม้า ***5 USD /ท่าน/เทีย่ ว ขีล่ า 15-20 USD/ท่าน, ขีอ่ ูฐ 10 USD ราคาแล้วแต่
ความสามารถในการต่อรอง สําหรับรถม้าเหมาไปกับ 45 JD นังได้
่ 2ท่าน ***
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ชมทัศนียภาพรอบข้างทีเ่ ป็ นภูเขาทัง้ สองฝั ง่ นําท่านเดินเท้าเข้าสู่ถนนเข้าเมือง SIQ เส้นทาง
มหัศจรรย์กว่า 1.5 กิโลเมตรทีเ่ กิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของนํ้าเมือ่ หลาย
ล้านปี ก่อน เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสงู ชันทัง้ 2 ข้าง คล้ายกับแคนยอนน้อยๆ และ
สิง่ ก่อสร้าง รูปปั น้ แกะสลัก ต่างๆ เช่น รูปปั น้ เทพเจ้าต่างๆ, รูปกองคาราวานอูฐ, รูปชาวนาบาเทียน
, ท่อส่งลําเลียงนํ้าเข้าสู่เมือง ฯลฯ สุดปลายทางของช่องเขาพบกับความสวยงามของ มหาวิ หาร
ศักดิ์ สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ (EL-KHAZNEH / TREASURY)สันนิษฐานว่าจะสร้างในราวศตวรรษที1่ 2 โดยผูป้ กครองเมืองในเวลานัน้ เป็ นวิหารทีแ่ กะสลักโดยเจาะเข้าไปในภูเขาสีชมพูทงั ้ ลูก มีความสูง
40 เมตร และมีความกว้าง 28 เมตร วิหารแห่งนี้ออกแบบโดยได้รบั อิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้า
ด้วยกัน เช่น อียปิ ต์, กรีก,นาบาเทียนฯลฯ ภายในประกอบด้วย 3 ห้อง คือ ห้องโถงใหญ่ตรงกลาง
และ ห้องเล็กทางด้านซ้ายและขวาเดิมทีถูกเชื่อว่าเป็ นทีเ่ ก็บขุมทรัพย์สมบัตขิ องฟาโรห์อยิ ปิ ต์ แต่
ภายหลังได้มกี ารขุดพบทางเข้าหลุมฝั งศพทีห่ น้าวิหารแห่งนี้ ทําให้นกั ประวัตศิ าสตร์และนัก
โบราณคดีได้ลงความเห็นตรงกันว่าน่าจะสร้างขึน้ เพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองให้กบั ผูป้ กครองเมือง,ใช้
เป็ นสถานทีท่ ําพิธกี รรมทางศาสนา และเป็ นสุสานฝั งศพของผูป้ กครองเมืองและเครือญาติ เดินชม
สุสานต่างๆ ของชาวนาบาเทียน, สุสานกษัตริย์ ฯลฯ ชมโรงละครโรมัน ทีแ่ กะสลักจากภูเขาโดยมี
แนวราบทีน่ งเท่
ั ่ ากันและมีความสมดุลย์ได้อย่างน่ าทึง่ สันนิษฐาน เดิมทีสร้างโดยชาวนาบาเทียน
ต่อมาในสมัยทีโ่ รมันเข้ามาปกครอง ได้ต่อเติมและสร้างเพิม่ เติม มีทน่ี งั ่ 32 แถว จุผชู้ มได้3,000 คน
รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิ รมั (WADI RUM) นําท่านนังรถกระบะเปิ
่
ดหลังคารับ บรรยา
อากาศท่องทะเลทรายทีถ่ ูกกล่าวขานว่าสวยงามทีส่ ุดของโลกแห่งหนี่งด้วยเม็ดทรายละเอียดสีสม้
อมแดงอันเงียบสงบทีก่ ว้างใหญ่ไพศาล ชมน้าพุแห่ง ลอว์เรนซ์ สถานทีใ่ นอดีตนายทหาร ทีอี
ลอว์เรนซ์ ทหารชาวอังกฤษใช้เป็ นสถานทีพ่ กั และคิดแผนการสูร้ บกันพวกออตโตมัน นําท่านท่อง
ทะเลทรายต่อไปยังภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนแกะสลักก่อน ประวัตศิ าสตร์ ทีเ่ ป็ นภาพแกะสลักของ
ชาวนาบาเทียนทีแ่ สดงถึงเรื่องราวในชีวติ ประจําวันต่างๆ และรูปภาพต่างๆ ผ่านชมเต็นท์ชาวเบดู
อินทีอ่ าศัยอยูใ่ นทะเลทราย เลีย้ งแพะเป็ นอาชีพ ฯลฯ (เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นการให้ทปิ ท่านละ 2
USD แก่คนขับรถ) จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่เดดซี

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าทีพ่ กั โรงแรม Dead Sea Spa หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่

เดดซี – อัมมาน – ไคโร (อียิปต์)
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระลงแช่น้ําในทะเดดซี ใช้เวลาตามอัธยาศัย เพื่อสุขภาพผิว
อุดมด้วยแร่ธาตุ มาแล้วไม่ลงไม่ได้ และพิสจู น์ว่าท่านสามารถ
ลอยตัวได้จริงหรือไม่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมอัมมาน เมืองหลวงของจอร์แดนตัง้ อยู่บนภูเขาทัง้ 7 ลูกและมีประวัตศิ าสตร์เก่าแก่
ยาวนานกว่า 6,000 ปี ขึน้ .....ชมป้ อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (CITDAEL) ถูกสร้างขึน้ เพื่อเป็ น
จุดสังเกตเหตุบา้ น การเมืองต่างๆรอบเมือง เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวทีส่ วยทีส่ ุดของเมืองแห่ง
นี้ โดยมีฉากหลังเป็ น โรงละครโรมัน ทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในประเทศจอร์แดน จุผชู้ มได้ 6,000 คน
และ ตึกรามบ้านช่องทีต่ งั ้ อยู่บนภูเขาสูง อันแปลกตายิง่ นัก ชม วิ หารเฮอร์คิวลิ ส ทีส่ นั นิษฐานว่า
น่าจะถูกสร้างขึน้ ระหว่างปี ค.ศ. 161–180 ในสมัยโรมัน พระราชวังเก่าอุมเมยาด สร้างขึน้ ใน
ประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผูน้ ําชาวมุสลิม ของราชวงศ์ ในสมัยมุสลิมได้ เข้ามาปกครองประเทศ
จอร์แดน ซึง่ ภายในประกอบห้องทํางาน, ห้องรับแขก ฯลฯได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่
สนามบินอัมมาน เพื่อเดินทางสู่ประเทศอียปิ ต์

20.15 น.
21.45 น.

ออกเดินทางสู่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ โดยสายการบินอียปิ ต์ แอร์ เทีย่ วบินที่ MS702
เดินทางถึงสนามบินกรุงไคโร หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
นําท่านเดินทางเข้าทีพ่ กั ณ โรงแรม OASIS CAIRO หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า
เช้า

ไคโร – มหาปี รามิ ด – สฟิ งค์ – เมมฟิ ส – ซัคคาร่า – ล่องเรือชมโชว์ Belly Dance
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางไปชม สฟิ งค์และหมู่มหาปี รามิ ดแห่งเมืองกีซ่า(GIZA PYRAMID) ประเทศ
อียปิ ต์ ซึง่ เป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกที่มชี ่อื เสียง หมูม่ หาปี รามิดนี้ มี ทัง้ หมด 3 องค์ และถูก
สร้างมานานกว่า 4,500 ปี เพื่อเป็ นสุสาน ของฟาโรห์ 3 องค์ คือ ฟาโรห์คอี อปส์, ฟาโรห์เคฟเรน
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และฟาโรห์ไมเครานุส ..... ชม สฟิ งค์ ทีแ่ กะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็ นพระพักตร์
ของฟาโรห์และลําตัวเป็ นสิงโต นําท่านชมวิวทิวทัศน์รอบๆโดยทีม่ หี มู่ปีรามิดแห่งเมือง กีซ่าเป็ น
ฉากหลัง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านแวะชม ศูนย์กลางการทํา กระดาษปาปี รุส ซึง่ เป็ นกระดาษชนิดแรกของโลกทําจากต้นต้น
กก (PAPYRUS) ใช้บนั ทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์ในสมัยอียปิ ต์โบราณ พร้อมกับ
แวะชมโรงงานผลิ ตหัวน้าหอม PERFUME FACTORY ซึง่ กล่าวกันว่าการทํานํ้าหอม แบบนี้สบื
ทอดมาตัง้ แต่สมัย พระนางคลีโอพัตรา และยังเป็ นศูนย์กลาง แหล่งผลิตหัวนํ้าหอมขนาดใหญ่ให้กบั
ยีห่ อ้ แบรนด์เนมดังๆหลายยีห่ อ้ อีกด้วย
รับประทานอาหารคํ่า Nile Dinner Cruise ล่องเรือ พร้อมชมโชว์อียิปต์ อันเลื่องชื่อของอียิปต์
และสัมผัส บรรยากาศอันงดงามยามคํ่าคืนสองฟากฝั ง่ แม่น้ําไนล์ ชมระบาหน้ าท้อง (Belly Dance)
ศิลปะ สาวชาวอาหรับ ชมระบํากระโปรง ประดับไฟสวยงาม (Tanora) ศิลปะแห่งการร่ายรําของ
ชายหนุ่ ม ซึง่ โชว์ลลี าศิลปะการควง พรมแบบอาหรับ ซึง่ ต้องใช้เวลาฝึกฝนอย่างน้อยประมาณ 3 ปี
ขึน้ ไป
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั ณ โรงแรม OASIS CAIRO หรือระดับเทียบเท่า
ไคโร – อเล็กซานเดรีย – หลุมฝังศพใต้ดิน – เสาปอมเปย์ – ไคโร
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) ใหญ่เป็ นอันดับสองรองจากกรุงไคโร เมือง
หลวงของอียปิ ต์ช่วงทีถ่ ูกปกครองโดย ชาวกรีกอยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงเหนือของปากแม่น้ําไนล์ตดิ
ทะเล เมดิเตอร์เรเนียน เดิมเป็ นหมูบ่ า้ นประมง เล็กๆ สร้างโดย พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ปี
332 ก่อน คริสตกาลเป็ นตํานาน รักอันยิง่ ใหญ่ของพระนางคลีโอพัตรา และ มาร์ค แอนโทนี
ปั จจุบนั เป็ นเมืองตาก อากาศทีม่ ชี ่อื เสียงแห่งหนึ่งของโลก เดินทางผ่านทะเลทราย ทีม่ สี ภาพเป็ น
กรวดปูน ทราย มีหญ้าแห้งขึน้ เป็ น หย่อมๆ พาท่านชมเมืองเก่าและเมืองใหม่ ผ่านชมตลาด
พืน้ เมือง และโรงละครโบราณยุคโรมัน .....จากนัน้ นําท่านชมหลุมศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย
(Catacombs) 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสาน ของชาวโรมันในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ
สุสานแห่งนี้ม ี 3 ชัน้ ชัน้ ล่างมีทางเดินติดต่อถึงกัน ตลอดประมาณ 100 กม. สร้างในศตวรรษที่ 2
ลึก 32 เมตร นับเป็ นสุสานทีม่ สี ภาพสมบูรณ์และสวยงามทีส่ ุด
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ชม Pompey's Pillar โบราณสถานทีเ่ ก่าแก่ และเป็ นเสาหินทีส่ งู ทีส่ ุดของเมืองอเล็กซานเดรียเป็ น
เสาหินแกรนิตสีแดงจาก เมืองอัสวาน สูง 30 เมตร หัวเสาประดับด้วยลวดลายคอรินเทรียน (ศิลปะ
กรีก) สร้างถวาย จักรพรรดิ ์ Diocletian ในปี ค.ศ. 297 บริเวณเดียวกันมีรปู แกะสลักสฟิ งซ์ 3 ตัว
และ Nilometers หลงเหลืออยู่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมป้ อมปราการเคตเบย์ (Qaitbay's Citadel) เป็ นป้ อมปราการโบราณทีม่ คี วามสวยงาม
ตัง้ อยูบ่ นชายฝั ง่ ทะเล เมดิเตอร์เรเนียน โดยป้ อมนัน้ สร้างขึน้ ในช่วงสมัยศตวรรษที่ 15 ใน อดีต
นัน้ เป็ นทีต่ งั ้ ของประภาคารฟาโรสถือว่าเป็ นหนึ่งในสิง่ มหัศจรรย์ ของโลกยุคโบราณ ปั จจุบนั เหลือ
เพียงส่วนทีเ่ ป็ นฐานและได้มรี บั การทะนุบํารุงต่อเติมจากสุลต่านเกย์ตเบย์ปัจจุบนั ป้ อมได้กลายมา
เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทางทะเลทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วเข้าชมเป็ นจํานวนมาก นําท่าน เดินทางกลับสู่กรุงไคโร

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
เข้าทีพ่ กั โรงแรม OASIS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่เจ็ด
เช้า

พิ พิธภัณฑ์แห่งชาติ อียิปต์ – สุเหร่าโมฮัมหมัดอาลี – ช้อปปิ้ งข่านเอลคาลิ ลี่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข้าชมพิ พิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อียิปต์ อันเลื่องชื่อ เป็ นสถานทีท่ ร่ี วม ศิลปวัตถุโบราณ
มากมายทีส่ ุด (ค่าบัตรเข้าชมมัมมีข่ องพระมหากษัตริยท์ งั ้ 11 พระองค์ ไม่ได้รวมอยูใ่ นรายการ
หากท่านสนใจเข้าชมกรุณา ติดต่อทีห่ วั หน้าทัวร์ ค่าเข้าชมประมาณ 100 อียปิ ต์ปอนด์ หรือ
ประมาณ 12 USD) ชม โลงศพทองคาแท้ พร้อมหน้ากากทองคําของฟาโรห์ตุตนั คาเมนอันดังก้อง
โลกและสมบัตสิ ่วนตัวอีกมากมายของพระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม พัด ของเล่นต่าง ๆ รถศึกและ
เก้าอีบ้ รรลังก์ทองคํา ซึง่ ภาพบนพนักเก้าอีท้ โ่ี รแมนติกมาก เป็ นภาพ ของฟาโรห์ ตุตนั คาเมน
ประทับอยูบ่ นเก้าอี้ และมีพระมเหสีของพระองค์กําลังทานํ้ามันหอมให้ทงั ้ คู่ใส่ รองเท้าแตะคนละข้าง
อันแสดงถึงความรักความเผื่อแผ่อนั ลึกซึง้ นอกจากนี้ท่านยังจะได้ชมสมบัตอิ นั ลํ้าค่าอื่นๆ อีก
จํานวนมากเช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ฝีมอื ประณีต สิง่ ของทัง้ หมดล้วนมีอายุเก่าแก่กว่า
3,000 ปี
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นําท่านชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัด อาลี (Mohammad Al) สุเหร่าทีใ่ หญ่และสูงทีส่ ุดในกรุงไคโร
สร้างในปี ค.ศ. 1830 เสร็จปี ค.ศ.1848 เป็ นสัญลักษณ์ของกรุงไคโร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ตัว
สุเหร่า และ ส่วนของสนามบริเวณตรงกลางนํ้าพุ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีก ต้องการให้ม ี
รูปแบบเหมือน Blue Mosque ทีอ่ สิ ตันบูล แต่ทาํ ได้ไม่เหมือน ตรงกลางเป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มมีโดมขนาด
ใหญ่สงู 52 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 21 เมตร มีโดมขนาดเล็กรองรับอีก 4 มุม ตัวอาคารสร้างด้วย
หิน Albaster ตกแต่งด้วยโคมไฟระย้างดงามตามแบบศิลปะอิสลามหน้าสุเหร่ามีหอนาฬิกาทีพ่ ระ
เจ้าหลุยส์ฟิลปิ ป์ แห่งฝรังเศสมอบให้
่
รฐั บาลอียปิ ต์เป็ นของขวัญแลกกับเสาโอเบลิสก์ ทีต่ งั ้ อยูท่ ่ี
Place de la Concorde กรุงปารีส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าพืน้ เมืองที่ ตลาดข่าน เอล คาลิ ลี่ (Khan El Khalili Bazaar) หลากหลาย
ด้วยร้านค้า เครือ่ งเทศ, เครือ่ งเงิน, ร้านทอง, เสือ้ ผ้า ฯลฯ ชมร้านกาแฟอายุรว่ ม 200 ปี ฟิ ชาวี คอฟ
ฟี่ เฮาส์เปิ ดขาย ตลอด 24 ชม. นักท่องเทีย่ วนิยมไปสัมผัส เชิญซือ้ คาร์ทซู จีท้ าํ ด้วยทองคําหรือเงิน
แกะสลักชื่อแบบภาษาอียปิ ต์โบราณ (Hieroglyphic Characters) ในรูปทรงยาวเก๋,สวยแปลก
แปลว่ามีอายุยนื ยาวอดีตองค์ฟาโรห์ใช้สลักชื่อขององค์เองตามโบราณสถานและสุสานของพระองค์
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินอียปิ ต์ แอร์ เทีย่ วบินที่ MS 960

สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
ถึงกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ
******************************************************************
อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน)
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2-12 ปี พัก
ร่วมกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียง
25 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562
76,000
76,000
วันที่แปด
13.10 น.

พักเดี่ยว

9,500
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อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบินโดยสารไป-กลับ กรุงเทพ–ไคโร–อัมมาน-ไคโร -กรุงเทพ ชัน้ ประหยัดโดยสายการบิน อียปิ ต์
แอร์ (MS) รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2.
ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่านในโรงแรมระดับ 4 ดาว ตามทีร่ ะบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทัง้ สิน้ 5 คืน
พร้อมอาหารเช้า ทีอ่ ยี ปิ ต์ และ จอร์แดน
3.
ค่ารถปรับอากาศนําเทีย่ วตามรายการ พร้อมคนขับรถทีช่ าํ นาญเส้นทางค่ารถปรับอากาศนําเทีย่ วตาม
รายการ พร้อมคนขับรถทีช่ ํานาญเส้นทาง
4.
ค่าอาหารทุกมือ้ ทีร่ ะบุตามรายการ
5.
ค่าบัตรเข้าชมสถานทีแ่ ละการแสดงทุกแห่งทีร่ ะบุตามรายการ
6.
ค่าวีซ่าประเทศอียปิ ต์ (วีซ่ากรุป๊ ) ใช้เวลาในการยื่นวีซ่าก่อนการเดินทาง 20 วัน (สําหรับผูถ้ อื หนังสือ
เดินทางไทย) และค่าวีซ่าจอร์แดน
7.
บริการนําทัวร์โดยมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์คนไทยมืออาชีพผูช้ ํานาญเส้นทาง
8.
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท เงือ่ นไขตาม
กรมธรรม์
อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่าหนังสือเดินทาง
2.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3 %
3.
ค่าขีอ่ ูฐ, ค่าเข้ามุดลงไปในปิ รามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมมีฟ่ าโรห์ 11 พระองค์ ทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์ฯ และรายการอื่นที่
ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม สังพิ
่ เศษนอกเหนือรายการ, มินิ
บาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯ
5.
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และพนักงานขับรถ ท่านละ 5 USD / ท่าน / วัน (รวม 5 วัน x 5 = 25 USD ต่อ
ท่าน)
6.
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ประมาณท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน เทียบเท่ากับไกด์ทอ้ งถิน่ แต่ทงั ้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ความ
ประทับใจของลูกค้า ทางบริษทั มิได้มกี ารบังคับแต่อย่างใด
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้อมส่งสําเนาหนังสือเดินทาง
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3.
กรณี ไม่ได้ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด บริ ษทั ฯ จะถือว่าท่ านยกเลิ กการเดิ นทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
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ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 15 ท่านขึน้ ไปมีหวั หน้าทัวร์เดินทางดูแลคณะ
หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีทไ่ี ม่สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15
ท่าน ซึง่ ในกรณีน้ที าง บริษทั ฯ ยินดีคนื เงินให้ทงั ้ หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อ่นื ให้ถา้ ต้องการ
2.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่
อาจแก้ไขได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทส่ี ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล
ต่างๆ
3.
บริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั ฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิม่ ทีเ่ กิดขึน้ ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย
การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบตั เิ หตุต่าง ๆ
4.
ราคานี้คดิ ตามราคาบัตรโดยสารเครือ่ งบิน ณ ปั จจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราค่า
นํ้ามัน หรือ ค่าเงินแลกเปลีย่ น ทางบริษทั สงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะปรับราคาตั ๋ว ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
5.
เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ
ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
6.
หากลูกค้าท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุ มตั ิ ลูกค้าต้องชําระค่าวีซ่าตามทีส่ ถานฑูตฯ เรียกเก็บ
7.
สาหรับท่านที่ จะออกบัตรโดยสารเครื่องบิ นภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ
กรุณาแจ้งบริ ษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดิ นทางได้หรือไม่ หากท่าน
ออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริ ษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิ ก บริ ษทั ฯไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
การเดิ นทางเป็ นครอบครัว

หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้า
ทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด

เอกสารที่ใช้ ในการขอวีซ่าอียิปต์
1. หนังสือเดิ นทาง ต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง และต้องมีหน้าว่างเหลือ
สําหรับประทับตราวีซ่า และ ตราประทับเข้าประทับเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
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รูปถ่าย ต้องเป็ นรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 2 ใบ และต้องเป็ นรูปถ่ายทีม่ ี พืน้
หลังสีขาว เท่านัน้ ทางสถานฑูตไม่รบั พิจารณารูปถ่ายทีเ่ ป็ นรูปสติก๊ เกอร์ หรือรูปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ รูปโพ
ลาลอยด์ และรูปถ่ายทีม่ วี วิ ด้านหลัง หรือรูปทีน่ ํามาตัดต่อ
3. หลักฐานการงาน
3.1
กรณีเป็ นเจ้าของกิจการ ต้องแสดง สําเนา ใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียนทีม่ ี
ชื่อของผูเ้ ดินทางแสดงความเป็ นเจ้าของกิจการ เป็ นกรรมการ หรือ หุน้ ส่วน (ไม่ตอ้ งใช้ตวั จริง)
***** สําคัญมาก จะต้องเซ็นชื่อรับรองสําเนา และประทับตราบริษทั เป็ นสําคัญ *****
3.2
กรณีเป็ นพนักงาน ต้องมีหนังสือรับรองการทํางานจากทางบริษทั หรือหน่วยงานทีส่ งั กัด มีขอ้ ความ
ระบุตําแหน่ง เงินเดือน รายได้ วันเริม่ ทํางาน และช่วงเวลาทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ใิ ห้ลาหยุดงาน เป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านัน้ และจะต้องประทับตราบริษทั รับรองเป็ นสําคัญ
3.3
กรณีเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันทีก่ ําลังศึกษา
อยู่ พร้อมตราประทับของทางโรงเรียน (เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ ) และสําเนาบัตรนักเรียน หรือบัตร
นักศึกษา พร้อมทัง้ เซ็นชื่อรับรองสําเนา
4.หลักฐานการเงิ น
4.1 ใบรับรองสถานะทางการเงิน / BANKGARUANTEEในชื่อของผูเ้ ดินทางจากทางธนาคารเป็ น
ภาษาอังกฤษ เท่านัน้ หมายเหตุเกีย่ วกับการขอนุ มตั วิ ซี ่าประเทศอียปิ ต์และข้อต่าง ๆ
4.2 ในการยืน่ ขอวีซ่า เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบ
ตามทีร่ ะบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยืน่ วีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง (ใน
กรณีทเ่ี อกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานฑูตฯอาจจะปฏิเสธการอนุมตั วิ ซี ่าของท่านได้และท่าน
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครัง้ )
4.3 ในการยืน่ ขอวีซ่า เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกแก่ทุกๆท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบ
ตามทีร่ ะบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง (ใน
กรณีทเ่ี อกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานฑูตฯอาจจะปฏิเสธการอนุมตั วิ ซี ่าของท่านได้และท่าน
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครัง้ )
4.4 อนึ่งระเบียบของสถานฑูตฯซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัตขิ องลูกค้า
ในแต่ละรายหากท่านมีขอ้ สงสัยใดๆโปรดสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ตลอดเวลา ทางบริษทั ฯ
จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ทีน่ ้ี
2.

