อุมเราะห์ 20 วัน (21 มี.ค.-10 เม.ย. 2560)
จอร์แดน –อิสราเอล – เยรูซาเล็ม–อิยปิ ต์
ละหมาดญุมอะห์ 3 มัสยิดสาคัญ
بسم هللا الرحمن الرحيم
صى
َ ج ِد ْاألَ ْق
َ ُسب َْح
ِ ْج ِد ْال َح َر ِام ِالَى ْال َمس
ِ ْان الَّ ِذىْ أَسْ َرى ِب َع ْب ِد ِه لَ ْيالً م َِن ْال َمس
ار ْك َنا َح ْولَ ُه لِ ُن َر َي ُه ِمنْ آ َيا ِت َنا ِا َّن ُه ه َُو ال َّس ِم ْي ُع ْال َبصِ ْي ُر
َ الَّ ِذىْ َب
“ มหาบริสุทธิ์แด่ พระองค์ ผู้ซึ่งให้ บ่าวเดินทางในยามคา่ คืน จากมัสยิดอัล-หะรอมสู่
มัสยิดอัล-อักศอที่พระองค์ได้ ให้ ความจาเริญโดยรอบ เพือ่ เราจะได้ ให้ เขาเห็นสัญญาณต่ าง ๆ
ของเราแท้ จริง พระองค์ทรงได้ ยนิ พระองค์ทรงเห็น ”

ประกอบพิธีอุมเราะห์ ใน ณ เมืองมาดีนะห์ เมืองมักกะห์ จอร์ แดน อัมมาน
พร้ อมเยีย่ มชมดินแดนอันศักดิ์สิทธ์ อีกแห่ งหนึ่ง เมืองเยรู ซาเล็ม ปาเลสไตน์
บริษทั นีลลี่ ทราเวล เอ็กซ์ เพิร์ท จากัด
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ร่ วมเดินทางประกอบพิธีอุมเราะห์พร้อม นาท่านสู่ เมืองอัมมาน และเมืองปาเลสไตน์ ณ ดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์
The Holy Land และโบราณสถานที่สาคัญทางด้านศาสนาชมตัวเมืองเก่า-ใหม่แบบมุมกว้าง ณ ยอดเขาโอลีฟ ซึ่งสามารถ
มองเห็นโดมทองและมัสยิดอัล-อักซอได้อย่างชัดเจนชมความเป็ นอยูข่ องชาวมุสลิม คริ สต์ ยิว ที่อยูร่ ่ วมกันเยีย่ มชมที่ฝังศพ
ของท่านนบีดาวุด ชมทะเลสาบเดดซี ทะเลสาบที่เค็มมากที่สุดในโลก ท่านสามารถลงเล่นน้ าทะเล เพื่อทดสอบการลอยตัว
อีกทั้งยังช่วยบาบัดรักษาโรค เช่นโรคผิวหนัง ไขข้อ เยีย่ มนมัสการหลุมศพของท่านนบีซุเอ็บ ช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองประจา
ท้องถิ่นอันหลากหลาย และอื่นๆอีกมากมาย จากนั้นนาท่านสู่ เมืองไคโร ชมศิลปะแห่งความงามอิยปิ ต์ ชมมหาปิ รามิด
สฟิ งซ์ มัสยิดมูฮาหมัดอาลี ตลาดฮูเซน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอิยปิ ต์ นาโดยมัคคุเทศก์ที่มีความรู ้และเชี่ยวชาญ
ประวัติศาสตร์ รายละเอียดการเดินทางที่น่าสนใจ ดังนี้

รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 21 มีนาคม 2560
21.30
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ณ เคาน์เตอร์สายการบินอิยปิ ต์แอร์ โดยมีทีมงานของบริ ษทั ฯรอให้การต้อนรับท่าน
อย่างอบอุ่น

วันที่ 22 มีนาคม 2560
00.50
เที่ยวบิน MS 961 นาท่านเดินทางสู่กรุ งไคโร ประเทศอิยปิ ต์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชัว่ โมง
06:00
ถึงกรุ งไคโร ประเทศอิยปิ ต์ รอเพือ่ ทาการเปลี่ยนเที่ยวบิน
07.25
เที่ยวบิน MS 719 คณะเดินทางสู่เมืองอัมมาน ประเทศจอร์แดน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง
08:40
คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA กรุ งอัมมาน ประเทศจอร์แดน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับ

เทีย่ ง

คา่

สัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านขึ้นรถบัสเดินทางสู่โรงแรมในตัวเมืองกรุ งอัมมานเพื่อทานอาหารเช้า
เดินทางมาซียาเราะห์หลุมฝังศพ ท่านนบีชูเอ็บ ชมทะเลสาบเดดซี (Dead Sea) ซึ่งเป็ นที่ต่าที่สุดของโลก อยูต่ ่ากว่า
ระดับน้ าทะเลทัว่ ไปกว่า 400 เมตร และน้ าในทะเล นี้เค็มกว่าทะเลปกติถึง 10 เท่า และยังมีปริ มาณ แร่ ธาตุต่างๆ มากกว่า
เช่น ไอโอดีน 10 เท่า แมกนีเซียม 15 เท่า โบรมีน 20 เท่า ทาให้เกิดความหนาแน่นมากจนท่านสามารถลอยตัวได้โดย ไม่
จม แม้วา่ ว่ายน้ าไม่เป็ น อิสระให้ท่านว่ายน้ าและหมักโคลนตามอัธยาศัย (กรุ ณาเตรี ยมชุดเล่นน้ า ผ้าเช็ดตัว รองเท้าฟองน้ า
ติดกระเป๋ าเล็กไปด้วย) เยีย่ มหลุมฝังศพศาสดานบียซู ะ บินนูน และบรรดาซอฮาบะห์นบี เช่น บิลา้ ล บิน รอบาฮ์, อับดุล
เราะห์มาน บิน เอาฟ์ , อะบูอุบยั ดะฮ์ อัล ญัรรอฮ์
รับประทานอาหารกลางวันพื้นเมือง ณ บ้านชาวพื้นเมือง
พาชมถ้ ากะห์ฟี The cave of seven sleepers ที่พระผูเ้ ป้ นเจ้าได้ให้ชาวถ้ า 7 คน ฟื้ นคืนชีพหลังจากให้พวกเขาหลับไป 300 ปี
นาชมกรุ งอัมมานแบบมุมกว้างจากป้ อมโรมัน ซึ่งตั้งอยูบ่ นเนินเขาเหนือกรุ งอัมมาน แวะชมโรงละครขนาดใหญ่ Roman
Theater ซึ่งตั้งอยูใ่ จกลางเมือง ที่ได้รับการบูรณะเป็ นอย่างดีผา่ นชมอาคารรัฐสภามัสยิดหลวงย่านเมืองเก่าและใหม่ที่
ทันสมัย ช้อปปิ้ งตลาดทอง
รับประทานอาหารเย็น
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วันที่ 23 มีนาคม 2560
เช้ า

เทีย่ ง

คา่

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
หลังจากรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เตรี ยมกระเป๋ าและสัมภาระที่จาเป็ น(กระเป๋ าเล็ก)เพื่อเดินทางสู่กรุ งเยรู ซาเล็ม
ประเทศอิสราเอล(กรุ ณาฝากกระเป๋ าและสัมภาระที่ไม่ตอ้ งการนาไปอิสราเอลไว้ที่โรงแรมในจอร์แดน)
จากนั้นนาคณะเดินทางสู่พรมแดนประเทศอิสราเอลที่ด่านสะพานอัลแลนบี ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาคณะเดินทางสู่เนินเขามะกอก Mount of Olive ซึ่งอยูท่ างทิศตะวันออกของนครเยรู ซาเล็ม เพื่อชมวิวตัวเมืองเก่าและ
ใหม่ของกรุ งเยรู ซาเล็มแบบมุมกว้าง ชมสถานที่ที่ท่านนบีอีซาเสด็จสู่สรวงสวรรค์ โดยในวันที่ทอ้ งฟ้ าแจ่มใส ท่าน
สามารถมองเห็น แม่น้ าจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริ โก และประเทศอิสราเอล ได้จากจุดนี้อย่างชัดเจน ชมเมาท์ เนโบ
ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ต้ งั อยูบ่ นเขาซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็ นบริ เวณที่เสี ยชีวติ และฝังศพ ของโมเสส หรื อท่านนบีมูซา ผูน้ า
ชาวยิวส์เดินทางจากอิยปิ ต์มายังเยรู ซาเลม แวะซิยาเราะห์มะกอมของท่านซาลมาน อัลฟารี ซี่ ผูข้ ดุ สนามเพาะที่เมืองมาดี
นะห์ ชมมัสยิดรอบีอะห์ อะดาวียะห์ นักตะเซาวุฟหญิงคนสาคัญ นาท่านเดินทางสู่ ชมโบสถ์นานาชาติ (The all Nations
Church) ซึ่งประดับด้วยหิ นสี ต่าง ๆ งดงามยิง่ นัก โบสถ์น้ ีสร้างเมื่อปี 1919 เสร็ จในปี 1924
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เมืองเยรี โค (Jericho) ซึ่งเป็ นเมืองเก่าแก่ที่บนั ทึกไว้ในประวัติศาสตร์โลกว่าเก่าแก่ที่สุดในโลก รู ้จกั กันในนามว่า
Tel AL – Sultan คงเหลือให้เห็นเป็ นกาแพงป้ องกันเมือง และหิ นที่มีในยุคหลายพันปี ที่แล้ว ถูกทาลายลงในยุคโยชูวา
จากนั้นพระเยซูได้สร้างเมืองขึ้นมาใหม่ ที่บนฝั่งวาดิ ในยุคปกครองแฮสโมเนียน และกษัตรย์เฮรอด ชมภูเขาที่เรี ยกว่า
ภูเขาแห่งการประจญล่อลวง Mount of Temptation
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม

วันที่ 24 มีนาคม 2560
เช้ า

เทีย่ ง

คา่

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมหลังรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เก็บสัมภาระให้เรี ยบร้อย
เที่ยวชมย่านเมืองเก่า Old City เพื่อชมความเป็ นอยูข่ องชาวเมืองทั้ง 3 ศาสนา มุสลิม คริ สต์ และยิว ซึงอยูร่ ่ วมกัน ชมเนิน
เขาซิออน ซิยาเราะห์(เยีย่ มเยือน)หลุมฝังศพนบีดาวุด ชมสถานที่พระนางมัรยัมสิ้นพระชนน์ และชมสถานที่สาคัญต่างๆ
อีกหลายแห่งเช่น
กาแพงร้องไห้สถานที่สาคัญและศักดิ์ที่สุดของชาวยิวซึ่งเป็ นกาแพงโบสถ์ดา้ นตะวันตกที่เหลืออยู่
หลังจากที่โรมันทาลายพระวิหารไป ชมห้องที่ชาวคริ สต์เชื่อว่าพระเยซูเสวยอาหารมื้อสุดท้าย The Last Supper
นาท่ านละหมาดวันศุกร์ ณ มัสยิด อัล-อักซอ ชมหิ นลอย และห่วงที่ผกู อูฐของท่านนบีมูฮาหมัด(ซ.ล.) ขณะทาการเมี๊ยะ
ราจ และเยีย่ มชมบริ เวณรอบมัสยิด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาคณะเดินทางสู่เมืองเบธเลเฮม ชมสถานที่ประสูติของท่านนบีดาวุด ชมสถานที่ประสูติของท่านนบีอีซา เดินทางสู่
ฮิบรอนเยีย่ มชมมัสยิดอัลฮารอมอัลอิบรอฮีมซึ่งในบริ เวณเดียวกันเชื่อกันว่าเป็ นที่ฝังหลุมศพของ ท่านนบีอิบรอฮีม ภรรยา
และลูกหลาน อาทิ พระนางซาเราะห์ นบีอิสหาก และนบียซู ุฟ จากนาท่านนาท่านเดินทางไปสู่พรมแดนที่ด่านสะพานอัล
เลนบีกลับเข้าสู่เขตประเทศจอร์แดนหลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
รับประทานอาหารเย็น
เดินทางมายังโรงแรมเพื่อรับกระเป่ าและสัมภาระที่ฝากไว้ คณะพร้อมกันในชุดเอี๊ยะราม หลังจากนั้นเดินทางสู่สนามบิน
Queen Alia
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132 ซ.รามคาแหง 26/1 ถ.ราคาแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2732-9315 , 0-2732-9316 โทรสาร : 0-2732-9450 อีเมลล์ : nillytravel@gmail.com

วันที่ 25 มีนาคม 2560
05:00
เที่ยวบินที่ MS740 นาคณะเดินทางสู่กรุ งไคโร ประเทศอิยปิ ต์
06:00
ถึงกรุ งไคโร ประเทศอิยปิ ต์ รอเพือ่ ทาการเปลี่ยนเที่ยวบิน ระหว่างนี้จะทาการสอนเหนียตเอี๊ยะรามอุมเราะห์
07.30
เที่ยวบิน MS 661 นาคณะเดินทางสู่เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ทาการเหนียตเอี๊ยะรามอุมเราะห์ขณะผ่านมีกอต
บนเครื่ องบิน

10:40
บ่ าย

ถึงเมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว คณะพร้อมออก
เดินทางไปยังนครมักกะห์
คณะเดินทางถึงนครมักกะห์ เข้าสู่ที่พกั เก็บสัมภาระ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
นาคณะเข้ามัสยิด อัล-ฮารอม เพือ่ ประกอบพิธีอุมเราะห์ ทาการตอวาฟ สะแอ และตะฮัลโล้ล จนเสร็ จสิ้นพิธีอุมเราะห์
จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 26-30 มีนาคม 2560
อิสระกับการละหมาด ประกอบพิธีอุมเราะห์ และทาอิบาดะห์ให้มากๆ
ระหว่างนี้พาคณะไปทาการเหนียตอุมเราะห์ที่มีกอต มัสยิดที่ตานาอีม มัสยิดที่ญะรอนะห์ และนาคณะชมสถานที่ทาง
ประวัติศาสตร์อิสลาม ณ นครมักกะห์ เช่น มีนา อะรอฟะห์ มุซดะลิฟะ ญะบันซูร ญะบันนูร มัสยิดฮุดยั บิยะห์ พิพิธภัณฑ์

วันที่ 31 มีนาคม 2560
ละหมาดวันศุกร์ ณ มัสยิด อัล-ฮารอม พร้ อมกับพีน่ ้ องมุสลิมจากทุกมุมโลก

วันที่ 1-4 เมษายน 2560
อิสระกับการละหมาด ประกอบพิธีอุมเราะห์ และทาอิบาดะห์ให้มากๆ

วันที่ 5 เมษายน 2560

บ่ าย

เตรี ยมเก็บสัมภาระ ทาการตอวาฟอาลา ณ มัสยิด อัล-ฮารอม รถบัสนาคณะเดินทางออกจากมักกะห์ไปยังมาดีนะห์ ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 5ชัว่ โมง
คณะเดินทางถึงนครมาดีนะห์ เข้าสู่ที่พกั เก็บสัมภาระ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
นาคณะเดินทางไปละหมาด ณ มัสยิดอัล-นาบาวีย ์ เยีย่ มเยียนและให้สลามกับศาสดามูฮมั มัด(ซล.) และแนะนาให้ท่านรู ้จกั
ส่วนต่างๆของมัสยิดและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นรอบบริ เวณมัสยิดอัล-นาบาวีย ์ เยีย่ มเยียนกุโบร์บะ
เกี๊ยะ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 6 เมษายน 2560
นาคณะเดินทางเยีย่ มเยือนสถานที่ประวัติศาสตร์ในเมืองมาดีนะห์ไม่วา่ จะเป็ นมัสยิดกุบาอ์ (มัสยิดแห่งแรกของอิสลาม)
สมรภูมิอุฮุด มัสยิดกิบละตัยน์(มัสยิดสองกิบลัต) สมรภูมิคอนดัก (สงครามสนามเพลาะ)และตลาดอินทผลัม โดยรถโค้ช
ปรับอากาศ และพักผ่อนตามอัธยาศัย อิสระกับการละหมาด และทาอิบาดะห์ให้มากๆ

วันที่ 7 เมษายน 2560
ละหมาดวันศุกร์ ณ มัสยิด อัล-นาบาวีย์ อิสระกับการละหมาด และทาอิบาดะห์ให้มากๆ
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วันที่ 8 เมษายน 2560
เตรี ยมเก็บสัมภาระ รถบัสนาคณะเดินทางออกจากมักกะห์ไปยังสนามบินมาดีนะห์ เพื่อเดินทางไปยังเมืองไคโร ประ
เทศอิยปิ ต์

05:15
06:05

เที่ยวบินที่ MS694 นาคณะเดินทางสู่กรุ งไคโร ประเทศอิยปิ ต์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่ โมง
ถึงกรุ งไคโร ประเทศอิยปิ ต์
นาท่านเดินทางเข้าสู่ตวั กรุ งไคโร จากนั้นชม ศิลปะความงามแห่ งประเทศอียปิ ต์ ดินแดนแห่งความลี้ลบั และ
พิศวง เป็ นแหล่งอารยธรรมและโบราณคดีที่สาคัญ มีแม่น้ าไนล์ที่ยาวที่สุดในโลกไหลผ่าน ค.ศ. 969 เมืองใหม่ชื่อ อัลควาฮิ
ราห์ แปลว่า ชัยชนะ หรื อ รู ้จกั กันในชื่อ ไคโร ได้กลายเป็ นเมืองหลวงของอียปิ ต์ และเป็ นศูนย์กลางของศาสนาอิสลาม
ไคโรมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ ว มีการสร้างกาแพงใหญ่ลอ้ เมือง ปั จจุบนั มีประชาการกว่า 20 ล้านคน เป็ นเมืองที่ได้รับความ
นิยมแห่งหนึ่งในทวีปแอฟริ กา
นอกจากนี้ยงั มีความสาคัญด้านการเมืองวัฒนธรรม และเป็ นศูนย์กลางในดินแดน
ตะวันออกกลางอีกด้วย นาท่านแวะ อนุสรณ์ ทหารนิรนาม และ สถานที่ที่อดีต ประธานาธิบดี อันวาซาดัต ถูกลอบยิง
เสี ยชีวติ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองกีเซห์ (Gizeh) ชม มหาปิ รามิด (Great Pyramid) เป็ นชื่อเรี ยกของสถานที่ฝังพระ
ศพ ของเมืองเลโทโพลิสโบราณ(ปั จจุบนั คือ ไคโร) ครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ตร.ม. บนที่ราบสูง เป็ นที่ สูงชัน ริ มขอบทาง
ทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ ลาดลงประมาณ 40 ม. มีลาคลองจากแม่น้ าไนล์เข้าสู่ ภายใน แยกเขตทะเลทรายออกจากเขตอุดม
สมบูรณ์ และเป็ นที่ต้งั ของมหาปิ รามิด 3 องค์ มีขนาด ลดหลัน่ กันตั้งเรี ยงรายท่ามกลางทะเลทราย โดยปิ รามิดทั้งสามองค์น้ ี
เป็ นอนุสาวรี ยท์ รงเรขาคณิ ต ที่ชาวกรี กยกย่องว่าเป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก องค์ฟาโรห์แห่งอียปิ ต์โบราณสร้างเพื่อ
ฝั่ง พระศพของพระองค์เอง เป็ นสิ่ งก่อสร้างที่ยงิ่ ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ใช้เวลาสร้างนาน 30 ปี จากหิ นขนาดใหญ่
มาก แต่ละก้อนหนักกว่า 2 ตัน วางชิดกันแม้กระดาษก็สอดไม่ผา่ น ประกอบด้วยปิ รามิด 3องค์ คือ 1) ปิ รามิดคีออพส์
(Cheops) หรื อปิ รามิดคูฟู สร้างเพื่อเป็ นสุสาน ในพื้นที่ 53 ตร.ม. สูง 146 เมตร ใช้แท่งหิ นในการสร้าง 2.3 ล้านแท่ง หิ นแต่
ละก้อนวางชิดติดกันแบบแนบสนิท แม้กระดาษก็สอดไม่ผา่ น ภายในมีหอ้ งโถงหลายห้อง ห้องโถงใหญ่ ห้องโถง
พระราชา ห้องโถงพระราชินี ก้อนหิ นที่ใช้ทาด้วยหิ นแกรนิต รวมแล้วไม่ต่ากว่า 60 ตัน ถือเป็ นปิ รามิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก
กล่าวกันว่าอาจนาวิหารเซ็นต์ปิเตอร์ที่กรุ งโรมรวมกับวิหารเซ็นต์ปอลที่ลอนดอน และดูโอโมวิหารแห่งเมืองฟรอเรนซ์
รวมไว้ในปิ รามิดแห่งนี้ได้อย่างสบาย
2) ปิ รามิดเคเฟรน (Chefren) สร้างโดยฟาโรห์คาแฟ ในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สูง 136 เมตร ต่ากว่าปิ รามิด 10 เมตร สร้างบน
เนินดินขนาดใหญ่ จึงทาให้ดูสง่ากว่าปิ รามิด 2 องค์ กินเนื้อที่ประมาณ 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตร ผิวฉาบเรี ยบด้วยหิ นปูนทูรา
ผิวฉาบด้วยหิ นแกรนิตสี ชมพู
มีหอ้ งโถงกว้าง
2
ห้อง
ภายในถูกบุกรุ ก
ทาลายเสี ยหายมาก
3) ปิ รามิดมิเซรินุส (Mycerinus) สร้างโดยฟาโรห์เมนเคอเร ปี 2420 ก่อน ค.ศ. มีขนาดเล็กสุด สูง 66.45 เมตรปั จจุบนั สูง
เพียง62.18เมตรกว้าง108เมตร ชม สฟิ งซ์ สลักจากเนินหิ นธรรมชาติสูง 21 เมตรยาว 73 เมตร อยูด่ า้ นหน้าทางเข้าทางเข้าปิ
รามิดเครเฟรน ส่วนหัวเลียนแบบพระพักตร์เทพฮาร์มาคิส ลาตัวเป็ นสิ งสูง 20เมตรความยาวตลอดลาตัว57เมตรชาวอียปิ ต์
นับถือเสมือนหนึ่งเทพเจ้าบริ การอาหารกลางวัน
ชม โรงงานทากระดาษปาปิ รุส (Papyrus Factory Outlet) ท่านสามารถเลือกชม งานวาดภาพสี น้ า ของเหล่าศิลปิ ลฝี มือ
เยีย่ ม หรื อ เลือกซื้อหาภาพวาดสี น้ าทาจากกระดาษปาปิ รุ สของอียปิ ต์ อันงดงามมากมายภายใน Gallery จากนั้นชม การ
สาธิตวิธีทากระดาษปาปิ รุ ส กระดาษชนิดแรกของโลกใช้บนั ทึกข้อความสรรเสริ ญเทพเจ้าและเหตุการณ์ในสมัยโบราณ
และ ชมโรงงานผลิตหัวน้ าหอม 100 % (Original Real Purfume Shop) ซึ่งมีให้ท่านเลือกหากว่า 100 กลิ่น อาทิ กลิ่น
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Aroma, Sandol Wood, Mint, Secret Of Dessert ว่ากันว่าเป็ นกลิ่นน้ าหอมที่ชื่นชอบของพระนาง คลีโอพัตรา และ กลิ่น
Lotus เป็ นกลิ่นที่ ขายดีมากในหมู่นกั ท่องเที่ยวที่มาเยือน พิพธิ ภัณฑ์ สถานแห่ งชาติอยี ปิ ต์ (Egyptian Museum) ออกแบบ
โดยโดยสถาปนิคชาวฝรั่งเศส ชื่อ มาร์เซล โดน่อน ผูช้ นะเลิศการแข่งขันระหว่างประเทศ เป็ นสถานที่เก็บสะสม
โบราณวัตถุที่เก่าแก่และล้ าค่ามา มาย ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนยุคประวัติศาสตร์จนกระทัง่ ยุคจักรวรรดิโรมัน มากมายกว่า
120,000 ชิ้น เก็บรวบรวมและจัดแสดงเล่าเรื่ องราวความเป็ นมาของอารยะธรรมอียปิ ต์โบราณอันรุ่ งเรื องไว้ได้อย่าง
สวยงาม โดยเฉพาะห้องจัดแสดงสมบัติอนั ล้ าค่าขององค์ฟาโรห์ตตุ นั คาเมนรวบรวมเครื่ องใช้ต่างๆ ของ ฟาโรห์อย่างครบ
ครัน ชมโลงศพทองคาแท้หนัก 110 ก.ก. พร้อมหน้ากากทองคาของฟาโรห์ตุตนั คาเมน หนัก 11 ก.ก. และ สมบัติส่วนตัว
อีกมากมายของพระองค์ เช่น เตียงบรรทม, รถศึก และเก้าอี้บลั ลังก์ทองคา ชมรู ปปั้ นดินที่แสดงถึง ชีวติ ประจาวันของชาว
อียปิ ต์ ชมพระเศียรของพระนางเนเฟอร์ติติ 1 ใน 2 ชิ้นที่มีชื่อของโลก (อีกชิ้นอยูท่ ี่เบอร์ลิน) ชมพระรู ปของฟาโรห์อคั นา
แตน-ฟาโรห์นกั ปฏิวตั ิ ชมพระรู ปของพระนางฮัตเชปสุต (ฟาโรห์สตรี องค์เดียวของอียปิ ต์) นอกจากนี้ท่านยังได้ชมสมบัติ
อันล้ าค่าอื่นๆ เช่น แหวน, สร้อยข้อมือ, สร้อยคอ ฝี มือประณี ต ล้วนมีอายุกว่า 3,300 ปี สัมผัสความยิง่ ใหญ่แห่งศาสตร์การ
เตรี ยมตัวหลังความตายของชาวอียปิ ต์ หรื อ การทามัมมี่ (Mummy) ชมมัมมี่ของคนและสัตว์ท้ งั เด็กและผูใ้ หญ่ พร้อมร่ วม
ค้นหาคาตอบแห่งปริ ศนาคัมภีร์มรณะ (Book of the Death) เปรี ยบเสมือนของกานัลจากเทพแห่งความตาย
นาท่านสู่สนามบินกรุ งไคโร

22.45
เที่ยวบินที่ MS960 นาท่านกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพมหานคร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชัว่ โมง
วันที่ 9 เมษายน 2560
12.35
เที่ยวบินที่ MS960 นาคณะถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพมหานคร อิ่มเอมกับการเยีย่ มเยียนสถานที่ทางประวัติศาสตร์
อิสลามมากมาย พร้อมกับได้รับอุมเราะห์และที่สมบูรณ์....อินชาอัลเลาะห์

อัตราค่าบริการ
ท่ านละ 99,000

จานวนท่ าน/ห้ อง
3 - 4 ท่ าน / ห้ อง

ที่พกั
*** โรงแรม 3 ดาว ***

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1.ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพ- มาดีนะห์ และ/หรื อ เจดดาห์ -กรุ งเทพ ชั้นประหยัด
2.ค่า Tax + Fuel Charged + Insurance ของสนามบินทุกแห่ง
3.ค่าโรงแรมที่พกั ตลอดรายการ
4.ค่าอาหารตามระบุไว้ตลอดรายการ
5.ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดรายการ
6.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
7.ค่าธรรมเนียมวีซ่าอุมเราะห์ (สาหรับผูท้ ี่ไปประกอบพิธีอุมเราะห์ครั้งแรก)
8.ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่นตลอดการเดินทาง

บริษทั นีลลี่ ทราเวล เอ็กซ์ เพิร์ท จากัด
132 ซ.รามคาแหง 26/1 ถ.ราคาแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2732-9315 , 0-2732-9316 โทรสาร : 0-2732-9450 อีเมลล์ : nillytravel@gmail.com

9.ค่าน้ าหนักของกระของกระเป๋ าเดินทางตามที่สายการบินกาหนด (30 กก. ต่อท่าน)
10.ค่าน้ าหนักของกระของน้ าซาซาตามที่สายการบินกาหนด (5 ลิตร ต่อท่าน)
11.ชุดเอี๊ยะรามสาหรับผูช้ าย และชุดตะละกงสาหรับผูห้ ญิง
12.นักวิชาการทางศาสนาคอยอานวยความสะดวกและบริ การและให้คาแนะนาท่านอย่างอบอุ่นตลอดการเดินทาง
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่ องดื่มนอกรายการ ค่าซักรี ด เป็ นต้น
2.ค่าทาธรรมทาหนังสื อเดินทาง (PASSPORT)
3.ค่าน้ าหนักของกระของกระเป๋ าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กก. ต่อท่าน)
4.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% คิดจากราคาทัวร์
5.ค่าธรรมเนียมน้ ามันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
6.ค่าธรรมเนียมวีซ่าอุมเราะห์เพิ่มเติม (สำหรับผู้ทเี่ คยเดินทำงไปประกอบพิธีอุมเรำะห์ มำแล้ ว ซึ่งทำงกำรซำอุดอิ ำระเบียมีกำรเรียกเก็บเพิม่ ขึ้น
ประมำณ 20,000 บำท)
*****หมายเหตุ กรณี ผโู ้ ดยสารโดนปฏิเสธการเข้าประเทศ ขอสงวนสิ ทธิในการคืนเงิน*****
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยืน่ วีซ่าประเภทอุมเราะห์
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานได้ไม่ต่ากว่า 6 เดือน นับตั้งแต่วนั เดินทางออกจากประเทศไทย และมีหน้าว่างไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้าติดกัน
2. รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 6 รู ป พื้นหลังสีขาว หน้าตรง ไม่สวมหมวก/แว่นตา ไม่รับรู ปถ่ายด้านข้าง หรื อ มุมเอียง
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
4. สาเนาทะเบียนสมรสสาหรับสามี ภรรยา
5. สาเนาสูติบตั รสาหรับบุตร
6. เอกสารการฉี ดวัคซีนไข้กาฬหลังแอ่นและไข้หวัดใหญ่

บริษทั นีลลี่ ทราเวล เอ็กซ์ เพิร์ท จากัด
132 ซ.รามคาแหง 26/1 ถ.ราคาแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2732-9315 , 0-2732-9316 โทรสาร : 0-2732-9450 อีเมลล์ : nillytravel@gmail.com

