Hilight อียิปต์ จอร์แดน 8 วัน 5 คืน
โดยสายการบิน Egypt Air (MS)
MS961
MS719
MS702
MS960

คุ้มสุดทริปเดียว ชม 2 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก มหาปิรามิด และ เพตร้า
09APR
BKKCAI
0055-0505
09APR
CAIAMM
0645-0905
11APR
AMMCAI
2015-2045
14APR
CAIBKK
2245-1235+1
สรุปการเดินทางโดยย่อ

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่2

แวะเปลี่ยนเครื่องที่อียิปต์ - สนามบินนานาชาติ Queen Alia - นครเจอราช - ซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน สนามแข่งม้า - ฮิปโปโดรม - โอวัลพลาซ่า - วิหารเทพีอาร์เทมิส - ถนนคาร์โด - น้าพุใจกลางเมือง - ทะเลเดดซี

วันที่3

เมืองเพตร้า - ขี่ลาชมทัศนียภาพเข้าสู่เพตร้า(ไม่รวมค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก) - เดินเท้าเข้าสู่ถนนเข้าเมือง Siq อิสระเดินชมและถ่ายรูปภายในเมืองเพตร้า - เมืองอัมมาน

วันที่4

เมือง มาดาบา - เมาท์ เนโบ - โบสถ์แห่งเมาท์เนโบ - ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน - วิหารเฮอร์คิวลิส - พระราชวัง
เก่าอุมเมยาด - พระราชวังของพระมหากษัตริย์อับ - ดุลลาห์ที่สอง - สนามบินอัมมาน - สนามบินเมืองไคโร

วันที่5

สฟิงค์ - หมู่มหาปีรามิดแห่งเมืองกีซ่า - ศูนย์การท้ากระดาษปาปีรุส - โรงงานผลิตหัวน้าหอม - เมืองเมมฟิส เมืองโบราณซัคคาร่า - Belly Dance

วันที่6 เมืองอเล็กซานเดรีย - หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย - เสาปอมเปย์ - สวนสาธารณะมอนตาซาร์
วันที่7 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - โลงศพทองค้าแท้พร้อมหน้ากากทองค้า - ตลาดข่านเอลคาลีลี - เดินทางกลับ
วันที่8 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันเสาร์ที่ 8 เมษายน
สุวรรณภูมิ
21:00 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน 4 เดินทางออกระหว่างประเทศ แถว (ROW) Q เคาน์เตอร์
14 - 17 สายการบินอียิปต์แอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับ
วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน
ไคโร - อัมมาน - เจอราช - เดดซี
00.50 น. เหิรฟ้าสู่ ประเทศอียิปต์โดยเที่ยวบินที่ MS961 (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 9 ชม.)
05.05 น. ถึงสนามบินนานาชาติเมืองไคโรประเทศอียิปต์ เมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา นาท่านต่อเครื่องบิน
06.45 น. เหิรฟ้าสู่เมืองอัมมานประเทศ จอร์แดน โดย MS719
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09.05 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้า
เมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
ท่านเดินทางขึ้นสู่ทางเหนือของประเทศจอร์แดน เพื่อชม นครเจอราช (JERASH) หรือ “เมืองพันเสา” เป็นอดีต
1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่าเมืองนี้น่าจะถูกสร้างในราว 200 –
100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งนี้ชื่อว่า ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งนี้ได้ถูกแผ่นดินไหว ครั้งใหญ่ทาลาย
และถูกฝังกลบโดยทรายหลังจากนั้นก็ได้สูญหายไปเป็นนับพันปี ชม ซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน และ สนามแข่ง
ม้าฮิปโปโดรม นาท่านเดินเข้าประตูทางทิศใต้ ชม โอวัลพลาซ่า สถานที่ชุมนุม พบปะ สังสรรค์ของชาวเมือง,
วิหารเทพซีอุส ฯลฯ โรงละครทางทิศใต้ (สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผู้ชมได้ถึง 3,000 คน มีจุดเสียงสะท้อน
ตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกับความอัศจรรย์ เพียงพูดเบา ๆ ก็จะมีเสียงสะท้อนก้องเข้ามาในหูของเรา ชม
วิหารเทพีอาร์เทมิส เป็นเทพีประจาเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สาหรับทา
พิธีบวงสรวง และบูชายัญต่อเทพีองค์นี้ แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นใน นาท่านเดินเข้าสู่ ถนนคาร์โด
หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักที่ใช้เข้า-ออกเมืองแห่งนี้ บนถนนนั้นยังมีริ้วรอยทางของล้อรถม้า, ฝาท่อ
ระบายน้า, ซุ้มโคมไฟ, บ่อน้าดื่มของม้า ชม น้าพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สร้างในราวปี ค.ศ. 191 เพื่อ
อุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวเมืองแห่งนี้ มีที่พ่นน้าเป็นรูปหัวสิงโตทั้งเจ็ด และตกแต่งด้วย
เทพต่างๆ ประจาซุ้มด้านบนของน้าพุ ฯลฯ
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ทะเลเดดซี ทะเลที่ถูกบันทึกลงในหนังสือ กินเนสส์ ว่า เป็นจุดที่ต่าทีสุดในโลก มีความ ต่ากว่า
ระดับน้าทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซนต์ของน้าทะเลทั่วไป ทาให้ไม่มี
สิ่งมีชีวิตใดเลยอาศัยอยู่ได้ในท้องทะเลแห่งนี้ เชิญท่านอิสระในการลงเล่นน้าทะเล และ พิสูจน์ ความจริงว่าท่าน
ลอยตัวได้จริงหรือไม่ (การลงเล่นน้าในทะเลนั้นมีวิธีขั้นตอนการลงเล่น และข้อควรระวังต่างๆ ควรฟังคาแนะนา
จากมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์)
เย็น
นาท่านเข้าพักโรงแรม DEAD SEA SPA HOTEL 2คืนติดกัน //รับประทานอาหารค่าภายในโรงแรมฯ
วันจันทร์ที่ 10 เมษายน
เดดซี - เพตร้า – เดดซี
เช้า
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองเพตร้าโดยใช้เวลาประมาณ 3ชั่วโมง เมืองเพตร้า (ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจาก
องค์การยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคล
นับล้านทั่วโลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07) มหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส (WADI
MUSA) มีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายพันปีเคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยทั้งชาวอีโดไมท์ จวบจนกระทั่งถึงยุครุ่งเรือง
เฟื่องฟูในการเข้ามาครอบครองดินแดนของชาวอาหรับเผ่าเร่ร่อนนาบาเทียน ในช่วงระหว่าง 100 ปี ก่อน
คริสตกาล – ปี ค.ศ 100 และได้เข้ามาสร้างอาณาจักร, บ้านเมือง ฯลฯ จนกระทั่งในปีค.ศ. 106 นครแห่งนี้ตกอยู่
ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันที่นาโดย กษัตริย์ทราจัน และได้ผนึกเมืองแห่งนี้ให้เป็นหนึ่งในอาณาจักร
โรมันแห่งแหลมอาระเบียตะวันออก นครเพตร้าถึงคราวล่มสลายเมื่อหมดยุคของอาณาจักรโรมันทาให้ชาวเมือง
นั้นละทิ้งบ้านเมืองจากกันไปหมดทิ้งให้เมืองแห่งนี้รกร้างไปพร้อมกับการพังทลายของเมืองหลังจากเกิด
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แผ่นดินไหวหลายครั้งจนสูญหายนับพันปีจวบจนในปี ค.ศ. 1812 นักสารวจเส้นทางชาวสวิส นาย โจฮันน์ ลุดวิก
เบิร์กฮาดท์ ได้ค้นพบนครศิลาแห่งนี้ และนาไปเขียนในหนังสือชื่อ “TRAVEL IN SYRIA” จนทาให้เริ่มเป็นที่รู้จัก
กันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน
11.30 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท้องถิ่นด้านนอกเมืองเพตร้า
นาท่านเดินทางเข้าสู่เพตร้า โดยขีล่ า (รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว แต่ไม่รวมค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ สนใน
กรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์)ประมาณ 800 เมตรบนถนนทรายเพื่อตรงเข้าสู่หน้าเมือง พร้อมชมทัศนียภาพรอบข้าง
ที่เป็นภูเขาทั้งสองฝั่ง นาท่านเดินเท้าเข้าสู่ถนนเข้าเมือง SIQ เส้นทางมหัศจรรย์กว่า 1.5 กิโลเมตรที่เกิดจากการ
แยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน้าเมื่อหลายล้านปีก่อน เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชันทั้ง
2 ข้างคล้ายกับแคนยอนน้อย ๆ และ สิ่งก่อสร้าง รูปปั้นแกะสลัก ต่างๆ เช่น รูปปั้นเทพเจ้าต่างๆ, รูปกอง
คาราวานอูฐ, รูปชาวนาบาเทียน, ท่อส่งลาเลียงน้าเข้าสู่เมือง ฯลฯ สุดปลายทางของช่องเขาพบกับความสวยงาม
ของ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ ( EL-KHAZNEH / TREASURY) สันนิษฐานว่าจะสร้างในราวศตวรรษที่1-2
โดยผู้ปกครองเมืองในเวลานั้น เป็นวิหารที่แกะสลักโดยเจาะเข้าไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 เมตร และ
มีความกว้าง 28 เมตร วิหารแห่งนี้ได้ถูกออกแบบโดยได้รับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้าด้วยกัน เช่น อิยิปต์,
กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบด้วย 3 ห้อง คือ ห้องโถงใหญ่ตรงกลาง และ ห้องเล็กทางด้านซ้ายและขวา
เดิมทีถูกเชื่อว่าเป็นที่เก็บขุมทรัพย์สมบัติของฟาโรห์อิยิปต์ แต่ภายหลังได้มีการขุดพบทางเข้าหลุมฝังศพที่หน้า
วิหารแห่งนี้ ทาให้นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดี ได้ลงความเห็นตรงกันว่า น่าจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิม
ฉลองให้กับผู้ปกครองเมือง, ใช้เป็นสถานที่ทาพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นสุสานฝังศพของผู้ปกครองเมืองและ
เครือญาติ เดิมชมสุสานต่างๆ ของชาวนาบาเทียน, สุสานกษัตริย์ ฯลฯ ชมโรงละครโรมัน (ROMAN THEATRE)
ที่แกะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบที่นั่งเท่ากันและมีความสมดุลย์ได้อย่างน่าทึ่ง สันนิษฐานเดิมทีสร้างโดยชาวนา
บาเทียน ต่อมาในสมัยที่โรมันเข้ามาปกครอง ได้ต่อเติมและสร้างเพิ่มเติม มีที่นั่ง 32 แถว จุผู้ชมได้ประมาณ 3,000
คน / อิสระในการเดินชมและถ่ายรูปภายในเมืองเพตร้า
เย็น
เตรียมเดินทางกลับเมืองอัมมาน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3ชม.ครึ่ง
รับประทานอาหารค่าภายในโรงแรมฯ // นาท่านเข้าพัก โรงแรม DEAD SEA SPA HOTEL
วันอังคารที่ 11 เมษายน
เดดซี - มาดาบา - เม้าท์เนโบ - อัมมานซิตีทัวร์ - ไคโร
เช้า
รับประทานอาหารเช้า พร้อมเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมฯ
น้าท่านเดินทางสู่เมือง มาดาบาหรือ เมืองแห่งโมเสก ชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จถูกสร้างในราวปี
ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ
2.3 ล้านชิ้นแสดงถึงพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, เยรูซาเลม, แม่น้าจอร์แดน,
ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต์ ฯลฯ นาท่านเดินทางลงทางทิศใต้เพื่อชม เมาท์ เนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บน
เขาซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ผู้นาชาวยิวส์เดินทางจากประเทศอิยิปต์มายัง
เยรูซาเล็ม ชมโบสถ์แห่งเมาท์เนโบ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวปี ค.ศ.300 -400 ในช่วงยุคไบแซนไทน์ เพื่อเป็น
ที่ระลึกถึงโมเสส ภายในโบสถ์ประกอบไปด้วยภาพโมเสกสีบนพื้นโบสถ์อันล้าค่า แสดงถึงภาพชีวิตสัมพันธ์
ระหว่างคน, สัตว์ และธรรมชาติ, รูปคน ฯลฯ และยังมีแท่นพิธี ม้านั่ง ตามรูปแบบของศาสนาคริสต์ไว้ประกอบพิธี
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ต่าง ๆ และอนุญาตให้ใช้ในปัจจุบัน, รูปภาพและรายละเอียดต่างๆ แสดงถึงการบูรณะโบสถ์, บ่อศีลจุ่ม ฯลฯ ในปี
ค.ศ. 2000 โป๊ป จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่นี่และได้ประกาศให้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ชมอนุสรณ์ไม้เท้า
ศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส ออกแบบเป็นลักษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็นสัญลักษณ์ของโมเสส และ
พระเยซู เชิญถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น้าจอร์แดน, ทะเลเดดซี,
เมืองเบธเลเฮม และประเทศอิสราเอล ได้จากจุดนี้อย่างชัดเจน
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมานเมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนภูเขา 7ลูก และมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า
6,000 ปี ผ่านชมย่านเมืองเก่า , เมืองใหม่, ย่านธุรกิจ, ตลาดใจกลางเมือง, ย่านคนรวย ฯลฯ ขึ้นชม ป้อมปราการ
แห่งกรุงอัมมาน (CITDAEL) ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบ้าน การเมืองต่าง ๆรอบเมือง เชิญอิสระถ่ายรูป
ตรงจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองแห่งนี้ โดยมีฉากหลังเป็นโรงละครโรมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์แดน
จุผู้ชมได้ถึง 6,000 คน และ ตึกรามบ้านช่องที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง อันแปลกตายิ่งนัก ชมวิหารเฮอร์คิวลิส ที่
สันนิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 161–180 ในสมัยโรมัน พระราชวังเก่าอุมเมยาด สร้างขึ้นใน
ประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผู้นาชาวมุสลิม ของราชวงศ์ ในสมัยมุสลิมได้เข้ามาปกครองประเทศจอร์แดน ซึ่ง
ภายในประกอบห้องทางาน, ห้องรับแขก ฯลฯ ผ่านชม พระราชวังของพระมหากษัตริย์อับ
ดุลลาห์ที่สอง (RAGHADAN PALACE), ที่ตั้งอยู่บนภูเขามีทาเลที่สวยงามมากที่สุดในกรุงอัมมาน และมี
ทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอย่างเข้มงวด
เดินทางสู่สนามบินอัมมาน เพื่อบินกลับสู่เมืองไคโร ประเทศอียิปต์ (ใช้เวลาบิน 1.30 น)
รับประทานอาหารเย็น แบบกล่อง KFC SET BOX
20.15
เหินฟ้าสู่เมืองไคโร โดยเที่ยวบิน MS702
20.45
ถึงสนามบินนานาชาติเมืองไคโรประเทศอียิปต์ เมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา
นาท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GRAND NILE HOTEL พัก3คืนติดกัน
วันพุธที่ 12 เมษายน
ไคโร - สฟิงซ์ - เมมฟิส - ซัคคาร่า - ดินเนอร์ครุ๊ซ
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ
นาท่านเดินทางไปชม สฟิงค์และหมู่มหาปีรามิดแห่งเมืองกีซ่า (GIZA
PYRAMID) ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มีชื่อเสียง หมู่มหาปีรา
มิดนี้มีทั้งหมด 3 องค์ และถูกสร้างมานานกว่า 4,500 ปี เพื่อเป็นสุสานของ
ฟาโรห์ 3 องค์ คือ ฟาโรห์ คีออปส์ ฟาโรห์เคฟเรน และฟาโรห์ไมเครานุส
ถ้าท่านสนใจเยี่ยมชมปิรามิดแบบเจาะลึกลงไปอีกเป็นการส่วนตัว ก็สามารถ
ซือตั๋วเข้าชมได้ต่างหาก (การเดินขึน-ลง เข้าไปข้างในนัน ควรระวังว่า
อาจจะเมื่อยขาได้) และชมสฟิงค์ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์และลาตัว
เป็นสิงโต นาท่านชมวิวทิวทัศน์รอบๆ โดยที่มีหมู่ปีรามิดแห่งเมือง กีซ่า
เป็นฉากหลัง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
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นาท่านเดินทาง เข้าแวะชมศูนย์กลางการทา “กระดาษปาปีรุส” ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทาจากต้นกก
(PAPYRUS) ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์ในสมัยอียิปต์โบราณ
พร้อมกับแวะชมโรงงานผลิตหัวน้าหอม PERFUME FACTORY ซึ่งกล่าวกันว่าการทาน้าหอมแบบนี้สืบทอดมา
ตั้งแต่สมัย พระนางคลีโอพัตรา และยังเป็นศูนย์กลาง แหล่งผลิดหัวน้าหอมขนาดใหญ่ให้กับยี่ห้อแบรนด์เนมดัง ๆ
หลายยี่ห้ออีกด้วย นาท่านเดินทางสู่เมืองเมมฟิส (Memphis) ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของอียิปต์โบราณ เป็น
ศูนย์กลางการปกครองที่สาคัญแห่งหนึ่งในบริเวณดอนสามเหลี่ยมของแม่น้าไนล์ มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ที่ 1 และ
ยังเป็นเมืองที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีบทบาทในการรวม อียิปต์เข้าเป็นประเทศเดียวเมื่อ 5,000
กว่าปีมาแล้ว นาท่านชมพิพิธภัณฑ์รามเซสที่สองแห่งเมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรูปแกะสลักขนาดมหึมาของ
ฟาโรห์รามเซสที่ 2 เมื่อเห็น แล้วจะรู้สึกชมชาวอียิปต์แต่โบราณที่แกะสลักรูปปั้นได้อย่างเนียน และงดงามมาก
โดยเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์นั้นช่างงามสง่าอย่างหาที่เปรียบมิได้ และรูปปั้นสฟิงค์ที่สร้างด้วยหินอลาบา
สเตอร์สีขาว จากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง เมืองโบราณซัคคาร่า (SAKKARA) อยู่ห่างจากกรุงไคโรไปทางใต้
ประมาณ 28 กิโลเมตร เพื่อชม ปีรามิดขั้นบันได (STEP PYRAMID) อันเป็นปีรามิดแห่งแรกของอียิปต์ ซึ่งได้
วิวัฒนาการไปเป็นปิรามิดที่ แท้จริงในสมัยต่อมา (TRUE PYRAMID)
ค่้า
บริการอาหารค่้าบุฟเฟต์บนเรือล่องไปตามแม่น้าไนล์
ชมบรรยากาศอันงดงามยาม ค่้าคืนสองฟากฝั่งแม่น้า พร้อมชม และร่วมสนุกกับการแสดง ระบ้าหน้าท้อง
(Belly Dance) อันเลื่องชื่อและการแสดงพืนเมืองต่างๆประกอบดนตรี
นาท่านเข้าที่พักค้างคืนที่โรงแรมเดิมในเมืองไคโร
วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน ไคโร - อเล็กซานเดรีย - หลุมฝังศพใต้ดิน - ชมเสาปอมเปย์ - สวนมอนตาซ่าร์
08:00 น. รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรมฯ
09:00 น. คณะเตรียมออกเดินทางจากโรงแรมฯ เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองอเล็กซานเดรียใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมง
นาเที่ยวชม เมืองอเล็กซานเดรีย (ALEXANDRIA) ซึ่งเป็นเมืองสาคัญในสมัย
โรมันปกครองอียิปต์ เดิมทีเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่ชื่อว่า ราคอนดาห์ เมื่อ
1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเมื่อ 332 ปีก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300 กว่า
ปีก่อนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชมาพบ จึงให้มีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อ
เป็นเมืองหลวงและตั้งชื่อให้คล้องจองกับชื่อของพระองค์ เมืองอเล็กซานเดรียนี้
ยังเป็นสถานที่สาคัญในตานานรักอันยิ่งใหญ่ของ ราชินีเลอโฉมชื่อก้องโลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหาร
มาร์ค แอนโทนี ซึ่งเรารู้จักกันดี และปัจจุบันเมืองนี้ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศ
ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก
ชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย Catacomb1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมัน
ในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ สุสานใต้ดินแห่งนี้มีสามชั้น ชั้นที่ 1 มีไว้สาหรับลาเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 เป็นที่ฝังศพ
และชั้นที่ 3 ใช้เป็นที่รวมญาติเพื่อระลึกถึงผู้ตาย โดยมีการเลี้ยงสังสรรค์กันทั้งวัน ซึ่งเล่ากันว่าตอนที่นักโบราณคดี
ค้นพบที่นี่เป็นครั้งแรก บนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
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บ่าย

ชม เสาปอมเปย์ (POMPEII’S PILLAR) เป็นสิ่งสาคัญโบราณในสมัยโรมันปกครอง
อียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็นชื่อเพื่อนสนิทของ ซีซ่า ซึ่งภายหลัง
ทั้งสองได้กลายเป็นศัตรูกันและปอมเปย์ได้หลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์
สถานที่ที่เขาถูกฆ่าตายและเล่าขานกันว่า ซีซ่าได้เผาศีรษะของปอมเปย์ที่เสานี้
นอกจากนั้นสถานที่นี้ในอดีตยังเคยมี อาโครโปลิส ซึ่งมีชื่อว่า เซราเปียม สร้างขึ้นเพื่อ
ถวาย เทพเซราปิส ในสมัยของ ปโตเลมี แต่ในที่สุดถูกทาลายโดยพวกคริสเตียน ปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่เสาแบบ
กรีก ตั้งอยู่อย่างโด่ดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตัว ภายนอกป้อมปราการซิทาเดล(CITADEL) ซึ่งในอดีตนั้นเป็นที่ตั้ง
ของประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐานและได้
มีรับการทะนุบารุงต่อเติมจากสุลต่านเกย์ตเบย์ โดยรวบรามซากเดิมบางส่วนเข้ามา พร้อมชมทะเลเมดิเตอร์เร
เนียนที่สวยงามผ่านชม สวนสาธารณะมอนตาซาร์ (MONTAZA GARDENS) ที่สร้างขึ้นในรัชสมัยของ
กษัตริย์ฟารุค เป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์ไม้ต่าง นานาชนิดของทวีปแอฟริกา เตรียมเดินทางกลับเมืองไคโร
เย็น
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่นในเมืองไคโร
นาท่านเดินทางกลับโรงแรมเดิม เพื่อพักผ่อนค้างคืนในเมืองไคโร
วันศุกร์ที่ 14 เมษายน
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ - ตลาดข่านแอลคาลิลี่ - สนามบิน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ฯ
ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ อันเลื่องชื่อ เป็นสถานที่ที่รวมศิลปะวัตถุ
โบราณมากมายที่สุด ชมโลงศพทองค้าแท้พร้อมหน้ากากทองค้าของฟาโรห์
ตุตันคาเมนอันดังก้องโลก และสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของ พระองค์ อาทิ
เช่น เตียงบรรทม พัด ของเล่นต่าง ๆ รถศึกและเก้าอี้บรรลังก์ทองคา ซึ่งภาพ
บนพนักเก้าอี้ที่โรแมนติกมากเป็นภาพของฟาโรห์ตุตันคาเมนประทับอยู่บน
เก้าอี้และมีพระมเหสีของ พระองค์กาลังทา น้ามันหอมให้ ทั้งคู่ใส่รองเท้าแตะคนละข้างอันแสดงถึงความรัก
ความเผื่อแผ่อันลึกซึ้ง นอกจากนี้ท่านยังจะได้ชม สมบัติอนั ล้าค่าอื่นๆ อีกจานวนมากเช่น แหวน สร้อยข้อมือ
สร้อยคอ ฝีมือประณีต สิ่งของทั้งหมดล้วนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี ค่าเข้าชมมัมมี่ของพระมหากษัตริย์ทัง 11
พระองค์ไม่รวมอยู่ในรายการ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้งสิ้นค้ าพื้นเมืองอันงดงามที่ “ตลาดข่านเอลคาลีลี ” ตลาดสาคัญทางการค้าขายของ
พื้นเมืองและ สินค้าที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซื้อของพื้นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น
ขวดน้าหอมที่ทาด้วยมือ สินค้าต่างๆ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่
ระลึกพื้นเมืองต่างๆ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น // จากนั่นนาท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อบินกลับไคโร
22.45
เครื่องบินออกเดินทางโดยเที่ยวบิน MS960
วันเสาร์ที่ 15 เมษายน
สนามบินสุวรรณภูมิ
12.35 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ มิรู้ลืมเลือน
BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

tour.bkk@etravelway.com

VS230317

www.etravelway.com/+

Page 6 of 9



หมายเหตุ
กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัยเป็นหลัก
เด็ก พักผู้ใหญ่
เด็ก พักผู้ใหญ่ 2
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่พัก 2
พักเดี่ยว
2
ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า
ท่าน
จ่ายเพิ่ม +
ไม่เสริมเตียง
เสริมเตียง
8-15 เม.ย. 60
76,900
73,900
74,900
10,000
4-11 พ.ค. 60
76,900
73,900
74,900
10,000
17-24 มิ.ย. 60
76,900
73,900
74,900
10,000
8-15 ก.ค. 60
76,900
73,900
74,900
10,000
12-19 ส.ค. 60
76,900
73,900
74,900
10,000
23-30 ก.ย. 60
76,900
73,900
74,900
10,000
21-28 ต.ค. 60
76,900
73,900
74,900
10,000
18- 25 พ.ย. 60
76,900
73,900
74,900
10,000
2-9 ธ.ค. 60
76,900
73,900
74,900
10,000
หมายเหตุ ราคานี้อาจปรับขึ้น หรือ ปรับลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจานวนผู้เดินทางและ ราคาตั๋วเครื่องบิน
ภาษีสนามบิน ณ ช่วงเวลาเดินทาง
อัตรานีรวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินอียิปต์แอร์
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
3. ค่าห้องพักในโรงแรมในเมืองไคโร 3 คืน และโรงแรมในประเทศจอร์แดน 2 คืน ระดับ 4*
4. ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
5. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
7. ค่าวีซ่าประเทศอียิปต์ และจอร์แดน (วีซ่าจอร์แดนได้รับการยกเว้น กรณีเดินทางเป็นคณะ)
8. ค่าบริการนาทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
9. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
อัตรานีไม่รวม
1. ค่าจัดทาหนังสือเดินทาง และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ,ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
2. ค่าเช่าผ้าเช็ดตัวและค่าเช่าตู้ล็อคเกอร์ที่โรงแรม เดดซี
3. ค่าทิปม้าทีเ่ มืองเพตร้า ท่านละ 2 USD/ท่าน/เที่ยว
4. ค่าขี่อูฐประมาณ 10–15 USD,ค่าเข้ามุดลงไปในปิรามิดประมาณ 100L.E และ 30 L.E,ค่าเข้าชมมัมมี่ 100 L.E.
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
6. ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
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7. ค่าทิปมัคุเทศก์ 3 USD และพนักงานขับรถ 2 USD ต่อท่าน ต่อวัน (รวมประมาณ 30 USD ตลอดการเดินทางต่อท่าน)
เนื่องจากรายการทัวร์นีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เงื่อนไขการช้าระเงิน
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 60วันก่อนการเดินทาง พร้อมชาระค่ามัดจาทัวร์ 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทาการ นับ
จากที่ได้รับการยืนยันที่นั่งแน่นอน พร้อมส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/
หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2748 6246-7
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 31 วันทาการ (ในช่วงปกติ) หรือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า
35 วันทาการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร (การไม่
ชาระเงินค่ามัดจา หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือ
ยกเลิกการเดินทาง)
3.กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิท ธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า,ค่าบริการ และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
เงื่อนไขการยกเลิก
1.กรณียกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วันทาการ บริษัทฯ มีความจาเป็นต้องขอหัก 50 % ของค่าทัวร์
2.กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทาง 30วันทาการ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินเต็มจานวน 100% ของค่าทัวร์
หมายเหตุ
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนกาหนดการเดินทาง ในกรณีที่ไม่สามารถ จัดกรุ๊ปทัวร์ได้ถึง 15 ท่าน และ/
หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัย
บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3.เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษั ทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสาคัญ
เอกสารประกอบการขอวีซ่า Egypt
1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าว่างเหลือสาหรับ
ประทับตราวีซ่า
2. รูปถ่าย ต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรงเป็นรูปสี ขนาด 1-2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 ใบ และต้องเป็นรูปถ่ายที่มีพื้นหลัง
สีขาว
3. หลักฐานการงาน กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นพนักงานบริษัทฯ ออกหนังสือรับรองการทางานเป็นภาษาอังกฤษ ที่
ระบุตาแหน่ง และวันที่ลาหยุดพร้อมมีตราประทับของบริษัทฯ ***** ส้าคัญมาก จะต้องเซ็นชื่อรับรองส้าเนา และ
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ประทับตราบริษัทเป็นส้าคัญ ***** (ไม่รับหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทฯ) กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ต้องมี
หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่ พร้อมตราประทับของ ทางโรงเรียน (เป็นภาษาอังกฤษ
เท่านัน)
4. หลักฐานการเงิน จดหมายรับรองทางการเงิน จากทางธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมตราประทับจากทางธนาคาร
( 1 ท่าน 1 ชุด กรณีของเด็กให้ใช้ของผู้ปกครองแยกชุดกัน โดยต้องระบุชื่อของเด็กว่าจะอยู่ในการรับผิดชอบของ
ผู้ปกครอง)
5.สาเนาบัตรประชาชน 1 ใบ หมายเหตุ การยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศอียิปต์บางครั้งสถานทูตอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม เช่น
ใบทะเบียนสมรส ,ใบหย่าร้างฯลฯ ขึ้นกับดุลยพินิจของสถานทูต
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