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เดินทางครั งเดียว ได้ เทียว 2 ประเทศ
พร้ อมประสบการณ์ ใหม่ เทียวครบทุกไฮไลท์
- ท่ องเทียว อียปิ ต์ ย้ อนรอยอดีตตามหาอารยธรรมโบราณยุคแรกๆ ของมนุษย์ ค้ นหาดินแดนแห่ งตํานานอันลี ลับของ ฟาโรห์
ชม มหาปี รามิด 1 ใน 7 สิงมหัศจรรย์ ของโลกซึงมีประวัติศาสตร์ อันยาวนานมากกว่ า 5,000 ปี
- ฉลองความยิงใหญ่ ของ มรดกโลก มหานครเพตร้ า และเป็ น 1 ใน 7 สิงมหัศจรรย์ แห่ งโลกยุคใหม่
ไคโรกีซ่าเดดซีเพตร้ าอัมมานเจอราช
วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

22:00 น.

คณะผู้เดินทางพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน 4 แถว Q หน้ าเคาน์เตอร์
Q 14- 20 สายการบินอียิปต์ ซึงมีเจ้ าหน้ าทีบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับพร้ อมอํานวยความสะดวกด้ านสัมภาระแก่ทา่ น

วันทีสอง

กรุ งเทพฯ - ไคโร- ปิ รามิด -สฟิ งซ์ - โรงงานนํ าหอม –โรงงาน กระดาษปาปิ รุ ส

00.50 น.

เหิรฟ้ าสู่กรุ งไคโร ประเทศอียิ ปต์ โดยเที ยวบินที MS961 สายการบินอียิปต์ แอร์ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย (ใช้ เวลา
เดินทางประมาณ 9 ชัวโมง) (มีบริ การอาหารเครื องดืมบนเครื อง)
เดินทางถึงสนามบินแห่งชาติกรุงไคโร (เวลาท้ องถินช้ ากว่าประเทศไทย 5 ชัวโมง) หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองและรับ
กระเป๋ าสัมภาระเรี ยบร้ อยแล้ ว นําท่านเดินทางสูโ่ รงแรม
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม
ได้ เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางไปชม สฟิ งค์ และหมู่มหาปี รามิดแห่ งเมืองกีซ่า (GIZA PYRAMID) ประเทศอียิปต์
ซึงเป็ น 1 ใน 7 สิงมหัศจรรย์ของโลกทีมีชือเสียง หมู่มหาปี รามิดนีมี ทั งหมด3
องค์ และถูกสร้ างมานานกว่า 4,500 ปี เพือเป็ นสุสานของฟาโรห์ 3 องค์ คือ
ฟาโรห์ คีออปส์ ฟาโรห์ เคฟเรน และฟาโรห์ไมเครานุส (ถ้ าท่านสนใจเยี ยม
ชมปิ รามิดแบบเจาะลึกลงไปอีกเป็ นการส่วนตัว ก็ สามารถซื อตัวเข้ าชมได้
ต่างหาก) ชม สฟิ งค์ ที แกะสลัก จากเนิ นหิ น ธรรมชาติ มีส่ว นหัว เป็ นพระ
พักตร์ ของฟาโรห์และลําตัวเป็ นสิงโต นําท่านชมวิวทิวทัศน์รอบๆ โดยที มีหมู่ปี
รามิดแห่งเมือง กีซา่ เป็ นฉากหลัง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิน
แวะชม ศูนย์ กลางการทํา “กระดาษปาปี รุ ส” ซึงเป็ นกระดาษชนิดแรกของ
โลกทํา จากต้ น กก (PAPYRUS) ใช้ บันทึก ข้ อความสรรเสริ ญ เทพเจ้ า และ
เหตุการณ์ในสมัยอียิปต์โบราณ

05.50 น.
เช้ า

เทียง
บ่าย
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คํา
วันทีสาม
เช้ า

เทียง
บ่าย

พร้ อมกับแวะชม โรงงานผลิตหัวนํ าหอม PERFUME FACTORY ซึงกล่าวกันว่าการทํานํ าหอมแบบนี สืบทอดมาตั งแต่
สมัย พระนางคลีโอพัตรา และยังเป็ นศูนย์กลาง แหล่งผลิดหัวนํ าหอมขนาดใหญ่ให้ กับยีห้อแบรนด์เนมดัง ๆหลายยี ห้ออีก
ด้ วย
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารท้ องถิน
นําท่ านเข้ าสู๋ทีพัก PYRAMID PARK HOTEL หรือเทียบเท่ า
ไคโร – อเล็กซานเดรีย–หลุมฝั งศพใต้ ดนิ –ชมเสาปอมเปย์ -สวนมอนตาซ่ าร์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
คณะเตรี ย มออกเดิ น ทางจากโรงแรม เพื อ มุ่ ง หน้ าสู่เ มื อ งอเล็ ก ซานเดรี ย นํ า เที ย วชม เมื อ งอเล็ ก ซานเดรี ย
(ALEXANDRIA) ซึงเป็ นเมืองสําคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เดิมทีเป็ น
หมูบ่ ้ านประมงเล็กๆ ทีชือว่า ราคอนดาห์ เมือ 1,200 ปี ก่อนคริ สตกาล จนเมือ
332 ปี ก่อนคริ สตกาลหรื อประมาณ 2,300 กว่าปี ก่อนพระเจ้ าอเล็กซานเดอร์ ม
หาราชมาพบ จึงให้ มีการปรับปรุ งขยายเมืองเพื อเป็ นเมืองหลวงของอียิปต์
และตั ง ชื อ ให้ ค ล้ อ งจองกับ ชื อ ของพระองค์ เมื อ งอเล็ก ซานเดรี ย นี ยัง เป็ น
สถานทีสาํ คัญในตํานานรักอันยิงใหญ่ของ ราชินีเลอโฉมชื อก้ องโลก พระนาง
คลีโอพัตรา และนายทหาร มาร์ ค แอนโทนี ซึ งเรารู้ จกั กันดี และปั จจุบนั เมืองนี ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ เป็ นเมือง
พักผ่อนตากอากาศทีมีชือเสียงแห่งหนึงของโลก ชม หลุมฝั งศพใต้ ดินแห่ งอเล็กซานเดรี ย ( Catacomb ) 1 ใน 7 สิง
มหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ สุสานใต้ ดินแห่งนี มีสามชั น ชั นที1 มีไว้ สําหรับ
ลําเลียงโลงและศพ ชั นที 2 เป็ นทีฝังศพ และชั นที 3 ใช้ เป็ นทีรวมญาติเพือระลึกถึงผู้ตาย โดยมีการเลี ยงสังสรรค์กนั ทั งวัน
ซึงเล่ากันว่าตอนทีนกั โบราณคดีค้นพบทีนีเป็ นครั งแรก บนโต๊ ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิน
นําท่านชม เสาปอมเปย์ (POMPEII’S PILLAR) เป็ นสิงสําคัญโบราณใน
สมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็ นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็ นชื อเพือน
สนิทของ ซีซา่ ซึงภายหลังทั งสองได้ กลายเป็ นศัตรู กนั และปอมเปย์ได้ หลบหนี
มายังเมืองอเล็กซานเดรี ยในอียิปต์ สถานทีทีเขาถูกฆ่าตายและเล่าขานกันว่า
ซีซา่ ได้ เผาศีรษะของปอมเปย์ทีเสานี นอกจากนั นสถานทีนี ในอดีตยังเคยมี อา
โครโปลิส ซึงมีชือว่า เซราเปี ยม สร้ างขึ นเพือถวาย เทพเซราปิ ส ในสมัยของ
ปโตเลมี แต่ในทีสดุ ถูกทําลายโดยพวกคริ สเตียน ปั จจุบนั นี เหลือเพียงแค่เสา
แบบกรี ก ตั งอยูอ่ ย่างโด่ดเด่น และสฟิ งซ์อีกสองตัวภายนอกจากนั นชมป้อมปราการซิทาเดล(CITADEL) ซึงในอดีตนั น
เป็ นทีตั งของประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็ นหนึงในสิงมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปั จจุบนั เหลือเพียงส่วนทีเป็ นฐานและได้ มี
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คํา

วันทีสี
เช้ า

เทียง
บ่ าย

คํา
วันทีห้า

รับการทะนุบํารุ งต่อเติมจากสุลต่านเกย์ ตเบย์ โดยรวบรวมซากเดิมบางส่วนเข้ ามา พร้ อมชมทะเลเมดิเตอร์ เรเนียนที
สวยงาม
รับประทานอาหารคํา บุฟเฟต์ บนเรื อล่ องไปตามแม่ นํ าไนล์ (DINNER ON NILE
CRUISE) ชมบรรยากาศอันงดงามยาม คําคืนสองฟากฝั งแม่นํ า พร้ อมชม และร่ วม
สนุ กกับการแสดง ระบําหน้ าท้ อง(Belly Dance) อันเลืองชือและการแสดงพื นเมือง
ต่างๆประกอบดนตรี
นําท่านเข้ าสูท่ ีพกั PYRAMID PARK HOTEL หรื อเทียบเท่า
ไคโร - พิพิธภัณฑ์ แห่ งชาติอียปิ ต์ - ตลาดข่ านแอลคาลิลี - ดินเนอร์ ครุ๊ ซ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม พิพิธภัณฑ์ สถานแห่ งชาติอียิปต์ อันเลืองชือ เป็ นสถานทีทีรวม
ศิลปะวัตถุโบราณมากมายทีสดุ ชมโลงศพทองคําแท้ พร้ อมหน้ ากากทองคําของ
ฟาโรห์ตุตนั คาเมนอันดังก้ องโลก และสมบัติสว่ นตัวอีกมากมายของ พระองค์
อาทิเช่น เตียงบรรทม พัด ของเล่นต่าง ๆ รถศึกและเก้ าอี บรรลังก์ทองคํา ซึงภาพ
บนพนักเก้ าอี ทีโรแมนติกมากเป็ นภาพของฟาโรห์ตตุ นั คาเมนประทับอยู่บนเก้ าอี
และมีพระมเหสีของพระองค์กําลังทานํ ามันหอมให้ ทั งคูใ่ ส่รองเท้ าแตะคนละข้ าง
อันแสดงถึงความรักความเผือแผ่อนั ลึกซึ ง นอกจากนี ท่านยังจะได้ ชม สมบัติอนั
ลํ าค่าอืนๆ อีกจํานวนมากเช่น แหวน สร้ อยข้ อมือ สร้ อยคอ ฝี มือประณีต สิงของทั งหมดล้ วนมีอายุเก่าแก่กว่า3,000 ปี ค่า
เข้ าชมมัมมีของ พระมหากษัตริ ย์ทั ง11 พระองค์ไม่รวมอยูใ่ นรายการ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้ องถิน
จากนั นนําท่านไปช้ อปปิ งสิ นค้ าพื นเมืองอันงดงามที“ตลาดข่ านเอลคาลีลี” ตลาดสําคัญทางการค้ าขายของพื นเมืองและ
สินค้ าทีระลึกทีใหญ่ทีสดุ ในกรุ งไคโรประเทศอียิปต์ ท่านสามารถเลือกซื อของพื นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นขวด
นํ าหอมทีทําด้ วยมือ สินค้ าต่างๆ เครื องทองรู ปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที ระลึกพื นเมือง
ต่างๆ
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารท้ องถิน
นําท่านเข้ าสูท่ ีพกั PYRAMID PARK HOTEL หรื อเทียบเท่า
ไคโร –อัมมาน – มาดาบา – เม้ าท์ เนโบ – เดดซี - เพตรา

04.00 น.รับประทานอาหารเช้ าภายในโรงแรม และเตรี ยมตัวเช็คเอ้ าท์ออกจากโรงแรม
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06.45 น.
09.05 น.

จากนั นเดินทางสูส่ นามบินเพือบินสู่ เมืองอัมมาน เมืองหลวงของประเทศจอร์ แดน โดยเทียวบิน MS719
คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์ แดน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองและ
รับสัมภาระเรี ยบร้ อยแล้ ว (เวลาท้ องถินช้ ากว่าประเทศไทย 5 ชัวโมง)
นําท่านเดินทางสูเ่ มือง มาดาบาหรื อ เมืองแห่งโมเสก ชม โบสถ์ กรีก-ออโธดอกซ์ แห่งเซนต์จอร์ จถูกสร้ างในราวปี ค.ศ.
600 ยุคของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนทีดินแดนศักดิสทิ ธิแห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีตา่ งๆ ประมาณ 2.3 ล้ านชิ น
แสดงถึงพื นทีดินแดนศักดิสทิ ธิตา่ งๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน, เยรูซาเลม, แม่นํ า
จอร์ แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต์ ฯลฯ นําท่านเดินทางลงทางทิศใต้ เพือชม เมาท์ เน
โบ ดินแดนศักดิสทิ ธิทีตั งอยูบ่ นเขาซึงเชือกันว่าน่าจะเป็ นบริ เวณทีเสียชีวติ และฝั งศพของ
โมเสส ผู้นําชาวยิวส์เดินทางจากประเทศอิยิปต์มายังเยรูซาเล็ม ชม โบสถ์ แห่ งเมาท์ เนโบ
สันนิษฐานว่าสร้ างขึ นในราวปี ค.ศ.300 -400 ในช่วงยุคไบแซนไทน์ เพือเป็ นทีระลึกถึงโมเสส
ภายในโบสถ์ประกอบไปด้ วยภาพโมเสกสีบนพื นโบสถ์อันลํ าคํา แสดงถึงภาพชีวิตสัมพันธ์
ระหว่างคน, สัตว์ และธรรมชาติ, รูปคน ฯลฯ และยังมีแท่นพิธี ม้ านัง ตามรูปแบบของศาสนาคริ สต์ไว้ ประกอบพิธีตา่ ง ๆ
และอนุญาตให้ ใช้ ในปั จจุบนั , รูปภาพและรายละเอียดต่างๆ แสดงถึงการบูรณะโบสถ์ , บ่อศีลจุ่ม ฯลฯ ในปี ค.ศ. 2000 โป๊ ป
จอห์น ปอลที 2 เสด็จมาแสวงบุญทีนีและได้ ประกาศให้ เป็ นดินแดนศักดิสทิ ธิ ชมอนุสรณ์ไม้ เท้ าศักดิสทิ ธ์แห่งโมเสส
ออกแบบเป็ นลักษณะเป็ นไม้ เท้ าในรูปแบบไม้ กางเขน โดยอุทศิ เป็ นสัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู เชิญถ่ายรูป ณ จุด
ชมวิว โดยในวันทีท้องฟ้ าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่นํ าจอร์ แดน, ทะเล
เดดซี, เมืองเบธเลเฮม และประเทศอิสราเอล ได้ จากจุดนี อย่างชัดเจน/ เดินทาง
สูท่ ะเลเดดซี
เทียง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท้ องถิน
บ่าย
นําท่านชม ทะเลเดดซี ทะเลทีถกู บันทึกลงในหนังสือ กินเนสส์ ว่า เป็ นจุดทีตํา
ทีสดุ ในโลก มีความตํากว่าระดับนํ าทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มทีสดุ ใน
โลกมากกว่า 20 เปอร์ เซนต์ของนํ าทะเลทัวไป ทําให้ ไม่มีสิงมีชีวิตใดเลยอาศัย
อยูไ่ ด้ ในท้ องทะเลแห่งนี เชิญท่านอิสระในการลงเล่นนํ าทะเลและ พิสจู น์ ความ
จริ งว่าท่านลอยตัวได้ จริ งหรื อไม่(การลงเล่นนํ าในทะเลมีวิธีขั นตอนการลงเล่น และข้ อควรระวังต่างๆ ควรฟั งคําแนะนําจาก
มัคคุเทศก์ท้องถิน) เดินทางสูเ่ มืองเพตร้ า
คํา
รับประทานอาหารคํา ภายในโรงแรมทีพกั KINGWAY HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า
วันทีหก นครเพตร้ า – กรุ งอัมมาน
เช้ า

รับประทานอาหาร ณ ห้ องอาหารเช้ าของโรงแรม
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ชม เมืองเพตร้ า ประเทศจอร์ แดน (ได้ รับการประกาศให้ เป็ นมรดกโลกจาก
องค์การยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิงมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ จาก
การตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้ านทัวโลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07)
มหานครสีดอกกุหลาบที ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส (WADI MUSA) มี
ประวัติ ศ าสตร์ อัน ยาวนานหลายพัน ปี การพัง ทลายของเมื อ งหลัง จากเกิ ด
แผ่นดินไหวหลายครั งจนสูญหายนับพันปี จวบจนในปี ค.ศ. 1812 นักสํารวจ
เส้ นทางชาวสวิส นาย โจฮันน์ ลุดวิก เบิร์กฮาดท์ ได้ ค้นพบนครศิลาแห่งนี และ
นําไปเขียนในหนังสือชื อ “TRAVEL IN SYRIA” จนทําให้ เริ มเป็ นทีร้ ู จักกันอย่างแพร่ หลายจนถึงปั จจุบนั นําท่านขี ม้า
(รวมอยูใ่ นค่าบริ การแล้ ว แต่ไม่รวมค่าขีลา, ขีอฐู , รถม้ าลาก ฯลฯ สนในกรุณาติดต่อทีหวั หน้ าทัวร์ )ประมาณ 800 เมตรบน
ถนนทรายเพือตรงเข้ าสูห่ น้ าเมือง พร้ อมชมทัศนียภาพรอบข้ างที เป็ นภูเขาทั งสองฝั ง นําท่านเดินเท้ าเข้ าสู่ถนนเข้ าเมือง
SIQ เส้ นทางมหัศจรรย์กว่า 1.5 กิโลเมตรทีเกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของนํ าเมือหลายล้ านปี ก่อน
เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสงู ชันทั ง2 ข้ างคล้ ายกับแคนยอนน้ อย ๆ และ สิงก่อสร้ าง พบกับความสวยงามของ
มหาวิหารศักดิสิทธิ เอล-คาซเนท์ ( EL-KHAZNEH / TREASURY) สันนิษฐานว่าจะสร้ างในราวศตวรรษที 1-2 โดย
ผู้ปกครองเมืองในเวลานั น เป็ นวิหารทีแกะสลักโดยเจาะเข้ าไปในภูเขาสีชมพูทั งลูก มีความสูง40 เมตร และ มีความกว้ าง
28 เมตร วิหารแห่งนี ได้ ถกู ออกแบบโดยได้ รับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้าด้ วยกัน เช่น อิยิปต์ , กรี ก, นาบาเทียน ฯลฯ
ภายในประกอบด้ วย 3 ห้ อง คือ ห้ องโถงใหญ่ตรงกลาง และ ห้ องเล็กทางด้ านซ้ ายและขวาเดิมทีถูกเชื อว่าเป็ นที เก็ บ
ขุมทรัพย์สมบัติของฟาโรห์อิยิปต์ นักประวัติศาสตร์ และนักโบราณคดีได้ ลงความเห็นตรงกันว่า น่าจะสร้ างขึ นเพือเป็ นการ
เฉลิมฉลองให้ กบั ผู้ปกครองเมือง, ใช้ เป็ นสถานทีทําพิธีกรรมทางศาสนา ชม โรงละครโรมัน (ROMAN THEATRE) ที
แกะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบที นังเท่ากันและมีความสมดุลย์ได้ อย่างน่าทึ ง สันนิษฐานเดิมทีสร้ างโดยชาวนาบาเทียน
ต่อมาในสมัยทีโรมันเข้ ามาปกครอง ได้ ต่อเติมและสร้ างเพิมเติม มีทีนัง 32 แถว จุผ้ ชู มได้ ประมาณ 3,000 คน / อิสระใน
การเดินชมและถ่ายรูปภายในเมืองเพตร้ า
เทียง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท้ องถิน
บ่าย เดินทางกลับสูก่ รุงอัมมาน
คํา
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารท้ องถิน
นําท่านเข้ าสูท่ ีพกั G.T. GRAND PALACE หรื อเทียบเท่า
วันทีเจ็ด กรุ งอัมมาน – นครเจอราช – ซิตี ทัวร์ - สนามบิน
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่า นเดิ น ทางขึ นสู่ท างเหนื อ ของประเทศจอร์ แ ดน เพื อ ชม นครเจอราช
(JERASH) หรื อ “เมืองพันเสา”เป็ นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอัน
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ยิงใหญ่ของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่าเมืองนี น่าจะถูกสร้ างในราว200 – 100 ปี ก่อนคริ สตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่ง
นี ชือว่า ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งนี ได้ ถกู แผ่นดินไหวครั งใหญ่ทําลาย และถูกฝั งกลบโดยทรายหลังจากนั นก็ได้ สญ
ู หายไป
เป็ นนับพันปี ชมซุ้มประตูกษัตรย์ เฮเดรี ยน และ สนามแข่ งม้ าฮิปโปโดรม นําท่านเดินเข้ าประตูทางทิศใต้ ชม โอวัล
พลาซ่ า สถานทีชุมนุม พบปะ สังสรรค์ของชาวเมือง วิหารเทพซีอุส โรงละครทางทิศใต้ (สร้ างในราวปี ค.ศ. 90-92 จุ
ผู้ชมได้ ถึง 3,000 คน มีจดุ เสียงสะท้ อนตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกับความอัศจรรย์เพียงพูดเบา ๆก็จะมีเสียงสะท้ อน
ก้ องเข้ ามาในหูของเรา ชม วิหารเทพีอาร์ เทมิส เป็ นเทพีประจําเมืองเจอราช สร้ างในราวปี ค.ศ. 150 สร้ างขึ นพือใช้ เป็ น
สถานทีสาํ หรับทําพิธีบวงสรวง และบูชายัญต่อเทพีองค์นี แบ่งเป็ น3 ชั น คือ ชั นนอก ชั นกลาง ชั นในนําท่านเดินเข้ าสูถนน
่
คาร์ โด หรื อ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักที ใช้ เข้ า-ออกเมืองแห่งนี บนถนนนั นยังมีริ วรอยทางของล้ อรถม้ า,ฝาท่อ
ระบายนํ า,ซุ้มโคมไฟ,บ่อนํ าดืมของม้ า ชมนํ าพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สร้ างในราวปี ค.ศ. 191 เพืออุทิศแด่
เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึงเป็ นทีนบั ถือของชาวเมืองแห่งนี มีทีพ่นนํ าเป็ นรู ปหัวสิงโตทั งเจ็ด และตกแต่งด้ วยเทพต่างๆ ประจํา
ซุ้มด้ านบนของนํ าพุ ฯลฯ
เทียง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิน

20.15 น.
20.45 น.

นําท่านชมรอบเมืองหลวงกรุ งอัมมานเมืองหลวงที ตั งอยู่บนภูเขา 7 ลูก และมีประวัติศาสตร์ ยาวนานมากกว่า 6,000 ปี
ผ่านชมย่านเมืองเก่า เมืองใหม่ ย่านธุรกิจ ตลาดใจกลางเมือง ย่านคนรวย ฯลฯ
ขึ นชมป้อมปราการแห่ งกรุ งอัมมาน (CITDAEL) ถูกสร้ างขึ น
เพือเป็ นจุดสังเกตเหตุบ้าน การเมืองต่าง ๆรอบเมือง เชิญอิสระ
ถ่ายรูปตรงจุดชมวิวทีสวยทีสดุ ของเมืองแห่งนี โดยมีฉากหลังเป็ น
โรงละครโรมันทีมีขนาดใหญ่ทีสดุ ในประเทศจอร์ แดน จุผ้ ชู มได้ ถึง
6,000 คน และ ตึกรามบ้ านช่องทีตั งอยู่บนภูเขาสูง อันแปลกตา
ยิงนัก ชมวิหารเฮอร์ คิวลิส ทีสนั นิษฐานว่าน่าจะถูกสร้ างขึ น
ระหว่างปี ค.ศ. 161–180 ในสมัยโรมัน พระราชวังเก่าอุมเมยาด
สร้ างขึ นในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผู้นําชาวมุสลิม ของราชวงศ์ ในสมัยมุสลิมได้ เข้ ามาปกครองประเทศจอร์ แดน ซึ ง
ภายในประกอบห้ องทํางาน, ห้ องรับแขก ฯลฯ ผ่านชม พระราชวังของพระมหากษัตริ ย์อบั ดุลลาห์ที สอง (RAGHADAN
PALACE), ทีตั งอยูบ่ นภูเขามี ทําเลทีสวยงามมากทีสดุ ในกรุงอัมมาน และมีทหารคอยเฝ้ าดูแลตรวจตราอย่างเข้ มงวด ช้ อป
ปิ งตลาดพื นเมืองหรื อห้ างสรรพสินค้ า และเพือไม่ให้ เป็ นการรบกวนเวลาอันมีค่าในการช้ อปปิ งของท่าน อาหารเย็นอิสระ
ตามอัธยาศัย ได้ เวลาสมควร เดินทางสูส่ นามบินเพือบินกลับกรุงเทพฯ
ออกเดินทางบินกลับกรุงไคโร โดยเทียวบินที MS702 แวะต่อเครื องทีเมืองไคโร ประเทศอียิปต์
ถึงสนามบินไคโร นําท่านเปลียนเครื องบินเพือบินต่อเข้ ากรุงเทพฯ
7

22.45 น.
วันทีแปด

ออกเดินทางบินกลับกรุงเทพฯ โดยเทียวบินที MS960 แวะต่อเครื องทีเมืองไคโร ประเทศอียิปต์
(CAI- BKK 22.45- 12.35+1)
สนามบินสุวรรณภูมิ

12.35 น.

เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้ วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ
---------------------------------------------------------------------******************************33333h
อัตราค่ าบริการ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่
(พักห้ องละ 2-3 ท่ าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

ราคาเด็กไม่ เสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

พักเดียวเพิม

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

**ในกรณีทีผ้ โู ดยสาร มีไฟล์ ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่ างประเทศ ทีเกียวข้ องกับวันเดินทางทีท่านได้ ทาํ การจองไว้ กับทาง
บริษัทฯ กรุ ณาแจ้ งให้ กับทางเจ้ าหน้ าทีทราบ ก่ อนการชําระเงินค่ าตัวดังกล่ าว ถ้ าเกิดข้ อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใน
การรับผิดชอบทุกกรณี**
หมายเหตุ
กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้ เพือความเหมาะสม ทั งนี ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัยเป็ นหลัก
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 ในกรณีทีคณะออกเดินทางตํากว่ า 15 ท่ าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลียนแปลงขนาดของพาหนะที
ใช้ ในการนําเทียว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
ในกรณีทีคณะออกเดินทางตํากว่ า 15 ท่ าน หรือตํากว่ ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผู้จดั รายการ ขอพิจารณา
ยกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่ าทัวร์ เพิมเติม ท่ านละ 4,000 บาท

อัตรานี รวม
1.ค่าตัวเครื องบินไป-กลับ โดยสายการแห่งชาติ อียิปต์ แอร์ ไลน์ ชั นประหยัด
2.ค่ารถปรับอากาศนําเทียวตามรายการ พร้ อมคนขับรถทีชํานาญเส้ นทาง
3.ค่าทีพกั ห้ องละ 2 ท่าน ในโรงแรม ตามทีระบุในรายการหรื อระดับเดียวกัน รวมทั งสิ น5 คืน
4.ค่าอาหารทุกมื อทีระบุตามรายการ
5.ค่าบัตรเข้ าชมสถานทีและการแสดงทุกแห่งทีระบุตามรายการ
6.ค่าขีม้าทีเมืองเพตร้ า
7.ค่าวีซา่ ประเทศจอร์ แดน (ไม่เสียค่าวีซา่ ในกรณีเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ)
8.ค่าบริ การนําทัวร์ โดยมัคคุเทศก์ท้องถินและหัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์
9.ค่ายกขนกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ (นํ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
10.ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
(หมายเหตุ: ค่ าประกันอุบัติเหตุสาํ หรับเด็กทีมีอายุน้อยกว่ า 2 ปี และ ผู้ใหญ่ อายุมากกว่ า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้
ค่ า สินไหมทดแทนเพียงครึ งหนึงของสัญญาฯ)
อัตรานี ไม่ รวม
ค่าจัดทําหนังสือเดินทาง
ภาษี ตา่ ง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3% ฯลฯ
ค่าเช่าผ้ าเช็ดตัวและค่าเช่าตู้ลอ็ คเกอร์ ทีโรงแรม เดดซี รี สอร์ ท แอนด์ สปา
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอืนๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์ และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯ ทีไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่าอาหารและเครื องดืมสังพิเศษ นอกเหนือรายการ
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ค่าขีลา, ขีอฐู , รถม้ าลาก ฯลฯ
ค่าทิปม้ าทีเมืองเพตร้ า ท่านละ ประมาณ 3 USD / เทียว / ท่าน
ค่าทิปคนขับรถทีทะเลทราย วาดิ รัม ท่านละ 1.5 USD / เทียว / ท่าน
ค่าทิปมัคเุ ทศก์ และ พนักงานขับรถในประเทศจอร์ แดน โดยเฉลียไกด์ท้องถิน 3 และคนขับรถ 2 ยูเอสดอลล่าล์ /ท่าน/วัน
ค่าเข้ ามุดลงไปในปิ รามิด, ค่าเข้ าชมห้ องมัมมีฟาโรห์ 11 พระองค์ ทีพิพิธภัณฑ์ฯ และรายการอืนทีไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
เงือนไขในการจองทัวร์
งวดที 1 : สํารองทีนังจ่ าย 15, 000 บาท/ท่ าน (หลังการจองภายใน 3 วัน)พร้ อมส่ งสําเนาหนังสือเดินทาง
งวดที 2 :ชําระยอดส่ วนทีเหลือ ก่ อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 20 วัน
หากไม่ ชาํ ระค่ าใช้ จ่ายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต
กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริ ษัทฯจะคิดค่าใช้ จ่ายที เกิดขึ นจริ ง ณ วันนั น ทีไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตัวเครื องบิน, ค่าวีซ่า,
ค่ามัดจําห้ องพัก เป็ นต้ น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ ในการคืนเงินทั งหมดในทุกกรณี
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ งต้ องมีใบรั บรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทจะทําเรื องยืนเอกสารไปยังสายการบิน
โรงแรม และในทุกๆการให้ บริ การ เพือให้ พิจารณาอีกครั ง ทั งนี อาจจะต้ องใช้ ระยะเวลาในการดําเนินการ ซึงไม่สามารถแจ้ งได้ ว่าสามารถคืน
เงินได้ ทั งหมดหรื อบางส่วน หรื อไม่ได้ เลย เพราะขึ นอยูก่ บั การพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริ การอืนๆเป็ นสําคัญ

***หมายเหตุ***
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่ อนล่ วงหน้ า 14 วัน ในกรณีทีไม่ สามารถทํากรุ๊ ปได้ อย่ างน้ อย 15 ท่ าน ซึงใน
กรณีนี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ ทั งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์ อืนให้ ถ้าต้ องการ
2. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี เมือเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิส ัยจนไม่อาจแก้ ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสญ
ู หาย สูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บทีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุสดุ วิสยั บางประการ
เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอืน ๆ ทีนอกเหนือการควบคุมของทาง
บริ ษัทฯ หรื อ ค่าใช้ จ่ายเพิมทีเกิดขึ นทางตรง หรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้ าย การสูญหาย ความล่าช้ า หรื อ อุบตั ิเหตุ
ต่าง ๆ
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4. ราคานี คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื องบิน ณ ปั จจุบัน หากมีการปรั บราคาบัตรโดยสารสูงขึ น ตามอัตราค่านํ ามัน หรื อ ค่าเงิ น
แลกเปลียน ทางบริ ษัท สงวนสิทธิทีจะปรับราคาตัว ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
5. เนืองจากรายการทัวร์ นี เป็ นแบบเหมาจ่ ายเบ็ดเสร็ จ หากท่ านสละสิทธิ การใช้ บริ การใดๆตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธ
การเข้ าประเทศไม่ ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่ คืนเงินในทุกกรณี

1. เอกสารประกอบขอวีซ่าเข้ าประเทศอียปิ ต์ – จอร์ แดน กรณีผ้ เู ดินทางอายุน้อยกว่ า 48 ปี
- หนังสือเดินทาง
ต้ องมีอายุเหลือการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง และต้ องมีหน้ าว่างเหลือสําหรับประทับตราวีซา่ และตราประทับ เข้ า
ประทับเข้ า-ออกอย่างน้ อย 4 หน้ าเต็ม
- รูปถ่ าย
ต้ องเป็ น ขนาด 2 นิ ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 2 ใบ และต้ องเป็ นรูปถ่ายทีมีพื นหลังสีขาว เท่านั น ทางสถานฑูตไม่รับพิจารณารูปถ่ายที
เป็ นรูปสติกเกอร์ หรื อรูปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ รูปโพลาลอยด์ และรูปถ่ายทีมวี วิ ด้ านหลัง หรื อรูปทีนํามาตัดต่อ
- หลักฐานการงาน
กรณีเป็ นเจ้ าของกิจการ ต้ องแสดง สําเนา ใบทะเบียนการค้ า และหนังสือรับรองการจดทะเบียนที มีชือของผู้เดินทางแสดงความเป็ นเจ้ าของ
กิจการ เป็ นกรรมการ หรื อ หุ้นส่วน (ไม่ต้องใช้ ตวั จริ ง)
***** สําคัญมาก จะต้ องเซ็นชือรับรองสําเนา และประทับตราบริษัทเป็ นสําคัญ *****
กรณีเป็ นพนักงาน ต้ องมีหนังสือรับรองการทํางานจากทางบริ ษัท หรื อหน่วยงานทีสงั กัด มีข้อความระบุตําแหน่ง เงินเดือน รายได้ วันเริ มทํา
งาน และช่วงเวลาทีได้ รับอนุมตั ิให้ ลาหยุดงาน เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั น และจะต้ องประทับตราบริษัทรับรองเป็ นสําคัญ
กรณีเป็ นนักเรียน หรื อ นักศึกษา ต้ องมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรี ยน หรื อสถาบันทีกําลังศึกษาอยู่ พร้ อมตราประทับของ
ทางโรงเรี ยน (เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั น) และสําเนาบัตรนักเรี ยน หรื อบัตรนักศึกษา พร้ อมทั งเซ็นชือรับรองสําเนา
- หลักฐานการเงิน
ใบรับรองสถานะทางการเงินในชือของผู้เดินทาง จากทางธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษ เท่านั น(ไม่เอา STATEMENT)

หมายเหตุเกียวกับการขอนุมตั วิ ีซา่ ประเทศอียิปต์และข้ อต่าง ๆ
*** ในการยืนขอวีซา่ เพือเป็ นการอํานวยความสะดวกแก่ทกุ ๆ ท่าน กรุณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ ครบตามทีระบุ พร้ อมส่งมอบเอกสาร
ประกอบการยืนวีซา่ ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง (ในกรณีทีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมตั ิวี
ซ่าของท่านได้ และท่านจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้ องการยื นวีซา่ อีกครั ง)
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*** ในการพิจารณาอนุมตั ิวซี า่ จะอยูใ่ นดุลยพินจิ ของทางสถานฑูตฯ ซึงในบางกรณี อาจจะมีการเรี ยกเอกสารเพิมเติมจากทีได้ ระบุไว้ หรื อ
อาจจะมีการเรี ยกสัมภาษณ์ในบางครั ง ซึงอาจจะทําให้ เกิดความไม่สะดวกแก่ทา่ นได้
*** อนึงระเบียบของสถานฑูตฯ ซึงอาจมีการเปลียนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัตขิ องลูกค้ าในแต่ละราย หากท่านมีข้อสงสัย
ใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ตลอดเวลา ทางบริ ษัทฯ จึงต้ องกราบขออภัยมา ณ ทีนี

2.ตัวอย่ างเอกสารในการยืนวีซ่า อียปิ ต์ แบบON ARRIVAL ต้ องส่ งให้ กบั ทางบริษัทก่ อนการเดินทาง 21 วัน สําหรับผู้เดินทาง
อายุมากกว่ า 48 ปี
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หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้ าทีเหลือไว้ ประทับตราไม่ น้อยกว่ า 2 หน้ า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่ างชาติ โปรดสอบถามข้ อมูลเพิมเติม **
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