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เดินทางกับสายการบินประจําชาติอิยปิ ต์ แอร์ (MS)
พักโรงแรมระดับสีดาว พร้ อมรายการล่ องแม่ นํ าไนล์ ชมระบําหน้ าท้ องอันลือชือของอียปิ ต์
 เมืองเมมฟิ ส และ ซัคคาร่ า ซึงเป็ นเมืองหลวงแห่งแรกของอียิปต์โบราณสถานทีตั งของปี รามิดขั นบันได ซึงเป็ นต้ นกําเนิดของปี รามิด
ในยุคแรกและต่อมาของอียิปต์
 เมืองกีซ่า เป็ นสถานทีตั งของมหาปี รามิดและสฟิ งซ์ 1 ใน 7 สิงมหัศจรรยซึงมีชือเสียงก้ องโลก
 กรุ งไคโร ชม พิพิธภัณฑ์ อียิปต์ สถานทีรวบรวมโบราณวัตถุและร่ องรอยอารยธรรมอียิปต์ในยุคต่างๆ,หน้ ากากฟาโรห์ และโลงศพ
ทองคําแท้ , ห้ องแสดงสมบัติของฟาโรห์ รวมไปถึงมัมมี ชม สุเหร่ าแห่ งโมฮัมหมัดอาลี ซึงมีอายุกว่า 800 ปี ตั งตระหง่านบนยอดเขาใจ
กลางกรุ งไคโร ช้ อปปิ งสิ นค้ าพื นเมืองอันงดงามที“ตลาดข่ านเอลคาลีลี” ท่านสามารถเลือกซื อของพื นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าเป็ น
ขวดนํ าหอมทีทําด้ วยมือ สินค้ าต่างๆ ทีทําจากหนังอูฐ เครื องทองรู ปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับพรม และของที ระลึก
ต่างๆ พร้ อมรับประทานอาหารคําและชมการแสดงอันน่าตืนตาตืนใจบนเรื อ
วันแรก
สนามบินสุวรรณภูมิ
22:00 น.
คณะผู้เ ดิ น ทางพร้ อมกัน ณ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ อาคารผู้ โ ดยสารขาออกระหว่ า งประเทศ ชั น 4 แถว Q
เคาน์ เตอร์ 14-20 สายการบินอียปิ ต์ ซึงมีเจ้ าหน้ าทีบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับพร้ อมอํานวยความสะดวกด้ านสัมภาระ
แก่ทา่ น
วันทีสอง
ไคโร – เมมฟิ ส – ซัคคคาร่ า – ปี ระมิด – สฟิ งค์ – กีซ่า
00.50 น.
 ออกเดินทางโดยสายการบิน อียปิ ต์ แอร์ เทียวบินที MS 961
05.50 น.
เช้ า

เทียง

ถึง สนามบินนานาชาติกรุ งไคโร ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและรับสัมภาระในการเดินทางเรียบร้ อยแล้ ว นําท่าน
เดินทางสู่ เมืองไคโร (เวลาท้ องถินช้ ากว่ าประเทศไทย 4 ชัวโมง) เข้ าโรงแรมเพือรับประทานอาหาร
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังจากนั นนําคณะเดินทางไป เมืองเมมฟิ ส ซึงเป็ นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี เป็ นเมือง
ทีได้ รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ วา่ มีความสําคัญในการรวมอียิปต์บน และอียิปต์ลา่ ง ให้ เป็ นหนึ งเดียวโดยกษัตริ ย์เมนา
ปฐมกษัตริ ย์แห่งราชวงศ์ที 1 ทีนีท่านจะได้ ชม รู ปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้ วยหินอลาบาสเตอร์ ของ ฟาโรห์รามเสสที 2 ฝี มือ
การแกะสลักเป็ นเยียม ระหว่างทางท่านจะได้ เห็นตัวฐานรากของสถานที โบราณและรู ป
แกะสลักจากหินทียงั หลงเหลืออยู่ในระดับพื นดิน และต้ นอินทผาลัมขึ นสวยงามเป็ นทิว
แถว แล้ วเดินทางต่อไปยังเมื องโบราณทีใกล้ กนั อีกเมืองคือ ซัคคาร่ า เพือชม ปี รามิด
ขั นบันได เป็ นสิงก่อสร้ างขนาดใหญ่ ใช้ เป็ นสถานทีฝังพระศพของ กษัตริ ย์ซอเซอร์ และ
เป็ นต้ นแบบของปี รามิดในยุคต่อมา ท่านจะได้ ทราบเรื องของปี รามิดตั งแต่ผ้ สู ร้ างไป
จนถึงวิธีการสร้ าง การตัดหินและอืนๆ อีกนานับประการทีนา่ พิศวงชวนให้ ค้นหา
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

นําคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า เพือเข้ าชม “มหาปี รามิด” หนึงในเจ็ดสิงมหัศจรรย์
ของโลก ซึงองค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสร้ างขึ นเพือฝั งพระศพของพระองค์เอง
นับเป็ นสิงก่อสร้ างทียิงใหญ่และเก่าแก่ทีสดุ ของโลก ใช้ เวลาก่อสร้ างทั งสิ น30 ปี
สร้ างจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก หินแต่ละก้ อนวางชิดติดกันแบบแนบสนิทมาก
แม้ แต่กระดาษก็สอดไม่ผา่ น ชม “สฟิ งซ์ ” ทีแกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีสว่ น
หัวเป็ นพระพักตร์ ของฟาโรห์และลําตัวเป็ นสิงโต ท่านอาจจะขีอฐู กลางทะเลทราย
ชมทิวทัศน์รอบๆโดยมีหมูป่ ี รามิดเป็ นฉากหลัง อิสระเดินเทียวตามอัธยาศัย
(หรือเข้ าไปชมภายในตัวปี ระมิดซึงเชือว่ าเป็ นทีฝังพระศพขององค์ ฟาโรห์ ผ้ สู ร้ างปี ระมิดนั น ภายในสร้ างเป็ นห้ อง
โถงใหญ่ มีทางเดินซึงเราสามารถเดินลงไปดูได้ ค่ าเข้ าชมไม่ ได้ รวมอยู่ในค่ าบริการทัวร์ และต้ องไปเข้ าคิวซื อ
บัตรเอง เนืองจากในแต่ ละวันจะมีผ้ เู ข้ าชมได้ ไม่ เกินวันละ 300 คนเท่ านั น)
แวะชม ศูนย์ กลางการทํา “กระดาษปาปี รุ ส” ซึงเป็ นกระดาษชนิดแรกของโลกทําจากต้ นกก (PAPYRUS) ใช้ บนั ทึก
ข้ อความสรรเสริ ญเทพเจ้ าและเหตุการณ์ ในสมัยอียิปต์ โบราณพร้ อมกับแวะชม โรงงานผลิตหัวนํ าหอม PERFUME
FACTORY ซึงกล่าวกันว่าการทํานํ าหอมแบบนี สืบทอดมาตั งแต่สมัย พระนางคลีโอพัตรา และยังเป็ นศูนย์กลาง แหล่งผลิด
หัวนํ าหอมขนาดใหญ่ให้ กบั ยีหอ้
แบรนด์เนมดัง ๆหลายยีห้ออีกด้ วย

คํา

 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคารท้ องถิน
 นําท่ านเข้ าสู่ทีพกั Cairo Pyramid Hotel หรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว

วันทีสาม
ไคโร-อาบูซิมเบล-อัสวาน - ล่ องเรือสําราญ
05.00 น. บริการอาหารเช้ า แบบกล่ อง โดยทางโรงแรมจะเตรียมไว้ ให้
ได้ เวลาอันสมควร นําทุกท่านเดินทางไปยังสนามบิน เพือเดินทางต่อไปยัง เมืองอาบูซิมเบล
08.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอาบูซิมเบล โดยสายการบินอียปิ ต์ แอร์ เทียวบินที MS 417
(ใช้ เวลาบิน 2.40 ชัวโมง โดยแวะจอดรับ-ส่ ง คนทีเมืองอัสวาน คณะยังไม่ ลงนะครั บ เพราะเราลงทีเมือง อาบูซิ
มเบล)
10.55 น. ถึง สนามบินเมืองอาบูซิมเบล
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………. น.
………. น.
คํา
วันทีสี
เช้ า

เทียง
บ่าย

นําทุกท่าน ชม มหาวิหารอาบูซิมเบล ซึงประกอบด้ วยวิหารใหญ่ของ ฟาโรห์รามเสสที 2 และวิหารของ เนเฟอร์ ตารี ซึง
เป็ นมเหสีทีรักของพระองค์ วิหารอาบูซิมเบลงดงามยิงใหญ่และมีชือก้ องโลกเพราะเมือ
มีการสร้ างเขือนขนาดยักษ์ ทีอสั วาน ทําให้ วิหาร 17 แห่งจมอยู่ใต้ นํ า จนองค์การยูเนส
โก้ ต้องมาช่ว ยยกให้ และมหาวิหารอาบูซิมเบลก็ถูกยกขึ นสูงจากพื นดิน 65 เมตร ซึง
เป็ นงานทียากมาก ใช้ เวลาทั งสิ น4 ปี สิ นค่าใช้ จ่าย40 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ภายในวิหาร
ใหญ่มีห้องบูชาและมีรูปสลัก 4 องค์นังอยู่ หนึงในนั นคือ ฟาโรห์รามเสสที 2 พร้ อมด้ วย
เทพเจ้ าต่างๆ อีก 3 องค์ และทุกปี วันที 22 ก.พ. และวันที 22 ต.ค. ลําแสงแรกของพระ
อาทิตย์จะสาดส่องเข้ าไปต้ องรู ปสลัก และว่ากันว่าวันที 22 ก.พ. ตรงกับวันประสูติของฟาโรห์รามเสสที 2 ขณะทีวนั ที 22
ต.ค. ตรงกับวันขึ นครองราชย์ของพระองค์ แสดงให้ เห็นถึงความเจริ ญทางวิทยาการทางการคํานวณของชาวอียิปต์โบราณ
 บริการอาหารกลางวัน ได้ เวลาอันสมควรนําทุกท่านเดินทางสูส่ นามบิน
เหินฟ้ าสู่ อัสวาน โดยเทียวบินที MS 420 (ใช้ เวลาบินประมาณ 45 นาที)
ถึง เมืองอัสวาน จากนันเดินทางต่อไปยัง เรื อสําราญทีพกั ซึงเป็ นเรื อสําราญขนาดใหญ่
ล่องไปตามแม่นํ าไนล์
 บริการอาหารคําบนเรือ ( บุฟเฟต์ ) และ พักค้ างคืนบนเรือ ระดับ 5 ดาว
อัสวาน
 บริการอาหารเช้ าบนเรือ
จากนั นนําท่านไปชมเขือนยักษ์ อัสวาน หรื ออีกชือหนึงเรี ยกว่า High Dam ทีสร้ างขึ นในปี คศ1960 เพือ ช่วยให้ มีนํ า
หล่อเลี ยงไร่นาตลอดปี อีกทั งยังใช้ พลังนํ าเพือผลิตกระแสไฟฟ้ าเพือให้ เพียงพอกับความต้ องการของคนทั งประเทศ และ
เพือป้องกันนํ าไหลท่วมจากแม่นํ าไนล์เวลาฝนตกหนัก ซึงเขือนนี มีความ
ยาว 36,000 เมตร ซึงนักท่องเทียวสามารถมองเห็นทะเลสาบทีเกิดจากการ
สร้ างเขือนสร้ างแม่นํ าไนล์ คือ ทะเลสาบนัสเซอร์ ( Nasser ) มีความลึก
80 เมตรและกว้ าง 10 เมตร จากนั นนําท่าน ชม เสาหินโอเบลิสก์
แกะสลักจากหน้ าผาซึงยังไม่แล้ วเสร็ จ (The Unfinished Obelisk) เป็ นแท่ง
หินมหึมาทีสกัดเกือบเสร็ จแล้ ว แต่มีรอยราวจึงทิ งค้ างไว้ เช่นนัน แท่งหินนี เป็ นของพระนางฮัทเชปซุท หากไม่แตกร้ าวจะ
เป็ นเสาโอเบลิสก์ทีสงู 41 เมตร หนัก 1,200 ตัน เสาโอเบลิสก์นี เป็ นอนุสาวรี ย์ชนิดหนึงของอียิปต์โบราณ สร้ างเพือบูชาแด่
เทพ อามุน-รา หรื อ สุริยะเทพ /
 บริการอาหารกลางวันบนเรือ ล่องเรื อชมวิวทิวทัศน์อนั งดงามหน้ าเมืองอัสวาน ล่องไปตามแม่นํ าไนล์
ล่องเรื อเรื อใบโบราณ เรือเฟลุคกะ( Felucca) ผ่านชม สวนพฤกษศาสตร์ (Botanical Gardens) เป็ นทีศนู ย์รวมพันธ์ไม้
นานาชนิด, สุสานอากาข่าน, วิวชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวเมืองอัสวานสองข้ างทาง ฯลฯ
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เช้ า

เทียง

 บริการอาหารคําบนเรือและพักค้ างคืนบนเรือ ระดับ 5 ดาว ซึงมีสถานบันเทิงต่างๆไว้ ให้ ทกุ ท่านได้
เพลิดเพลิน อาทิเช่น ไนท์คลับ, สระว่ายนํ า, ร้ านขายของทีระลึก ฯลฯ
อัสวาน – คอมออมโบ – เอ็ดฟู - ลุ๊กซอร์
 บริการอาหารเช้ า ขณะ เรือล่องไป คอมออมโบ (Kom Ombo) ชุมชนทีตั งอยูต่ ดิ ริ มแม่นํ าไนล์ บ้ านเรื อนส่วนใหญ่สงู
เพียง 1 หรื อ 2 ชั น ระหว่างทางผ่านแหล่งเพาะปลูกทีสาํ คัญริ มแม่นํ าไนล์เรื อเทียบท่าหน้ าวิหารคอม ออมโบ นําท่านชม
วิหารคอม-ออม-โบ ตั งอยูบ่ นเนินเขาเล็กๆ ทีลํ าออกมาถึงแม่นํ าไนล์ สามารถเห็น
วิวของแม่นํ าไนล์อนั งดงาม คําว่า “คอม” เป็ นภาษาอาหรับ หมายถึงภูเขาเล็กๆ
วิหารนี เกือบเป็ นวิหารดะโครโพลิสของกรี ก หินทีใช้ สร้ างแตกต่างกับวิหารอืนๆ อาจ
เป็ นเพราะถูกปกคลุมด้ วยทรายเป็ นเวลานาน การวางแบบของพื นทีแปลกและเป็ น
เฉพาะตัว เป็ นวิหารของเทพเจ้ าสององค์ คือ เทพโซเบค (Sobek) เทพเจ้ าแห่งความ
อุดมสมบูรณ์ มีรูปร่างเป็ นมนุษย์แต่เศียรเป็ นจระเข้ และ เทพเจ้ าฮาโรเอริ ส
(Haroeris) เทพเจ้ าแห่งการแพทย์อียิปต์โบราณ วิหารนี สร้ างบนเนินเขาริ มฝั งแม่นํ า
ไนล์ เป็ นบริ เวณทีมีจระเข้ ชกุ ชุมในสมัยโบราณ วัดนี จึงบูชาเทพโซเบก ซึงมีหวั เป็ นจระเข้ และมีจระเข้ มมั มีเก็บรักษาไว้
ชมภาพแกะสลักพระนางคลีโอพัตรา ซึงเป็ นรูปแบบของเครื องแต่งกายในการทําภาพยนตร์ และภาพแกะสลักทีสาํ คัญ
คือ ภาพแกะสลักการแพทย์ แผนโบราณ โดยเฉพาะภาพการคลอดลูกของหญิงอียิปต์โบราณ และปฏิทินโบราณ มี
ร้ านค้ ามากมายตั งอยูต่ ลอดแนวท่าเรื อ ขายเสื อผ้ าและสินค้ าพื นเมือง
 บริการอาหารกลางวันบนเรือ ขณะเรื อล่องต่อไป เมืองเอ็ดฟู
เรื อเทียบท่านําท่าน นังรถเทียมม้ าไปชม วิหารเอ็ดฟู ซึงได้ รับการยกย่องว่า เป็ นวิหารอียิปต์โบราณทียงั คงสภาพ
สมบูรณ์ทีสดุ ตั งอยูศ่ นู ย์กลางของบริ เวณทีอยูอ่ าศัย สร้ างขึ นเพือบูชา เทพเจ้ าฮอรัส (Horus) มีเศียรเป็ นเหนียว เป็ นเทพ
เจ้ าแห่งความดีและฉลาดรอบรู้ มองได้ ไกลเหมือนตาเหยียว อดีตวิหารถูกปกคลุมด้ วยทรายเกือบถึงยอดตัวเสาและหัวเสา
เป็ นเวลานาน ปี ค.ศ. 1860 มีการขนทราย ปรากฏว่า
ตัววิหารยังแข็งแรง แน่นหนา ขนาดของวิหารยาว 137 เมตร มีเสาใหญ่แบบไพรอนทีวดั ได้ 79 เมตรตรงด้ านหน้ าและสูง
36 ม. วิหารนี มีขนาดใหญ่และสวยงามสมควรแก่เวลาเดินทางกลับเรื อ
(กรุ ณาทิปคนขับรถม้ าท่ านละ US$ 1) เรื อล่องผ่านสันดอนทีเอ็ดน่า ระดับ
นํ าต่างกันประมาณ6 เมตร ท่านสามารถชมการเปิ ดประตูนํ าและการถ่าย
ระดับนํ าได้ บนชั นดาดฟ้ าของเรือนําท่านชม วิหารลักซอร์ (The Temple of
Luxor) ซึงสร้ างถวายแก่เทพอมอน-รา กษัตริ ย์แห่งเทพ เช่นกัน วิหารแห่งนี
ได้ รับการบูรณะในปี ค.ศ. 1883 ภายในบริ เวณวิหารประกอบด้ วยซุ้มประตู
ขนาดใหญ่และรูปสลักหินแกรนิตขนาด มหึมา สลักเป็ นรูปฟาโรห์รามเซสที 2
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คํา

วันทีหก
เช้ า

และมหาราชินีเนเฟอตารี ชมเสาโอบิลสิ ก์ เสาหินแกรนิตขนาดใหญ่ซึงแกะสลักด้ วยอักษรอียิปต์โบราณ(เฮโรกริ ฟฟิ ค) เพือ
สรรเสริ ญเทพเจ้ าอมอนรา ซึงท่านอาจจะได้ เห็นเสาเช่นนี อีกที ปลาซ เดอ ลา ทริ ออง (Place de la Triamph) เมืองปารี ส
ประเทศฝรังเศส (แต่ เอ๊ ะ! ทําไมจึงมีเหมือนกันเล่ าอียปิ ต์ ไปเอามาจากฝรั งเศสหรือ? ลองหาคําตอบดูละกัน) ภาพ
สลักทีวิหารแห่งนี ก็ถือได้ วา่ น่าสนใจไม่น้อย เช่น ภาพขบวนนักรบเดินแถว ทีสลักอย่างแตกต่างกันว่าเป็ นนักรบชนชาติ
ใดบ้ าง เห็นแล้ วก็ชวนให้ นกึ ถึงภาพสลักขบวนนักรบทีปราสาทหินในเขมร (ทีวา่ ของกลุม่ เสียม --- สยาม จะเดินแตกแถว
กัน) นอกจากนั น ด้ านหน้ าวิหารจะมี ถนนสฟิ งซ์ หน้ าแพะ (Sphinx Avenue) ยาว 3 กิโลเมตรใช้ เป็ นทางเชือมระหว่าง
วิหารลักซอร์ กบั วิหารคาร์ นคั
 บริการอาหารคําบนเรือ หลังอาหารชมการแสดง (ขึ นอยู่กับรายการของเรือ) ค้ างคืนบนเรือ
เรือจอดทีล๊ กุ ซอร์ เดิมชือธีบส์ เดิมเป็ นเมืองหลวงเก่า ปกครองโดยราชวงศ์ที 18 และ 19 ห่างจากกรุงไคโร 675 กม.ตั งอยู่
สองฝั งแม่นํ าไนล์ พื นทีสว่ นใหญ่เป็ นทีแห้ งแล้ ง เป็ นเมืองทีเต็มไปด้ วยโบราณสถานมีประวัตมิ ากว่า 3,000 ปี

ลุ๊กซอร์ – ไคโร
 บริการอาหารเช้ าบนเรือ พร้ อมกับเช็คเอาท์ (เป็ นธรรมเนียมทีจะต้ องให้
ทิปแก่ พนักงานบนเรือท่ านละ 2 USD ต่ อวัน) นําท่านเดินทางข้ ามไปฝั ง
ตะวันตกของแม่นํ าไนล์ (West Bank) หรื อ นครธีบส์ในสมัยอียิปต์โบราณ อดีตเชือ
ว่าเป็ นทีอยูข่ องคนตาย หรื อ นครของผู้วายชนม์ (Necropolis of Thebes) เต็มไป
ด้ วยกลุม่ โบราณสถานทีมีประวัตนิ า่ พิศวง ปั จจุบนั เป็ นสถานทีทอ่ งเทียวทีใหญ่ทีสดุ
ของประเทศ ชม หุบผากษัตริย์ (Valley of the Kings) เป็ นทีฝังพระศพของ
ฟาโรห์ 63 พระองค์ ตั งอยูท่ ีเทือกเขาทีบนั ท่านสามารถเลือกเข้ าชมได้ เพียง 3
สุสาน ด้ านหน้ าทางเข้ าสุสานฟาโรห์บนยอดเขานั นดูคล้ ายปลายแหลมยอดปิ รามิด เป็ นการเลือก
หวงซุ้ยในการฝั งศพ ให้ คล้ ายว่าฝั งอยูใ่ ต้ ปิรามิด สุสานเหล่านี เป็ นสุสานทีถกู เลือกให้ เป็ นสุสานทีเก็บ มัมมีและสมบัติของ
กษัตริ ย์ถึง 63 สุสาน แต่ละสุสานมีขนาดใหญ่เล็กต่างกัน ขึ นอยูก่ บั ระยะเวลาครองราชย์ สุสานเริ มสร้ างเมือฟาโรห์
ครองราชย์ และปิ ดเมือฟาโรห์สิ นพระชนม์ ภายในหลุมมีจิตรกรรมทีงดงามสีสดใสราวกับเพิงวาดเสร็ จไม่นานนี (ไม่ รวม
ค่ าเข้ าสุสานของฟาโรห์ ตุตันคามอน ท่ านละ 100 อิยปิ ปอนด์ ถ้ าต้ องการชมกรุ ณาติดต่ อไกด์ ) ชม วิหารฮัคเชฟ
ซุต (Temple of QueeHatshepsut) ออกแบบโดยสถาปนิก ชือ “เซเนมุท” กว่า 3,500 ปี มาแล้ วเป็ นทีประดิษฐานพระศพ
ของ ฟาโรห์หญิงฮัตเชพซุต รู้จกั ในนาม “ราชินีหนวด” ฟาโรห์หญิงองค์เดียวในประวัติศาสตร์ อียิปต์ ทีรุ่งเรื องมากในสมัย
ของพระองค์
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ชมอนุสาวรีย์แห่ งเมมนอน (Colossi of Memnon) หรื อสุสานของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที 3 อดีตเคยใช้ เป็ นวิหารประกอบ
พิธีศพของอาเมนโฮเทปที 3 ประมาณ 2,000 กว่าปี ก่อน เกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง ทําให้ ตวั วิหารพังลงมา เหลือ
เพียงรูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป สูง 20 เมตร
เทียง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิน
นําท่านชม มหาวิหารคาร์ นัค (The Temple of Karnak) เป็ นวิหารทีใหญ่ทีสดุ ในโลก ตัววิหารหลังเดียวมีเนื อทีถึง 60
เอเคอร์ ซึงใหญ่พอทีจะนําโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางได้ ถึง 10 หลัง มหาวิหาร
แห่งนี เริ มก่อสร้ างในสมัยฟาโรห์ทุตโมซิสที 1 เพือถวายแด่เทพอมอน-รา เมือกว่า
3,600 ปี มาแล้ ว หลังจากนั น ฟาโรห์องค์ต่างๆ ก็เริ มสร้ างเพิมเติม ทําให้ วิหารมี
ขนาดใหญ่ ขึ นอย่า งมาก แต่เ ห็ น ความยิ ง ใหญ่ ข องวิ หารแล้ ว ขอให้ ทุก ท่า นลอง
จินตนาการดูว่าชาวอียิปต์โบราณใช้ วิธี ใดในการขนย้ ายเสา และหิน พร้ อมทั งการ
แกะสลักลวดลาย ซึงเมือท่านเห็นความสูงแล้ วก็จะยิงทําให้ นกึ ไม่ออกก็เป็ นได้ ว่าเขา
ใช้ วิธีทําอย่างไร
นําทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินลักซอร์ เพือเดินทางกลับเมืองไคโร
18.20 น.เหินฟ้ าสู่ กรุ งไคโร โดยเทียวบินที MS 360 (ใช้ เวลาบินประมาณ 50 นาที)
19.30 น.ถึง สนามบินเมืองกรุ งไคโร หลังจากรับสัมภาระในการเดินทางเรี ยบร้ อยแล้ ว
คํา
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคารท้ องถิน
 นําท่ านเข้ าสู่ทีพกั Cairo Pyramid Hotel หรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดา
วันทีเจ็ด
เช้ า

เทียง

ไคโร-พิพิธภัณฑ์ แห่ งชาติอียปิ ต์ -สนามบิน
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังจากนั นเช็คเอ้ าท์
จากนั นนําคณะเดินทางเข้ าชม พิพิธภัณฑ์ สถานแห่ งชาติอียปิ ต์ อันเลืองชือของโลกเป็ นสถานทีทีรวมศิลปะวัตถุโบราณ
มากมายทีสดุ ในโลกแห่งหนึงชม โลงศพทองคําแท้ พร้ อมหน้ ากากทองคํา
ของฟาโรห์ ตุตันคาเมนและสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของพระองค์ อาทิ
เตียงบรรทม รถศึกและเก้ าอี บรรลังก์ทองคําซึงภาพบนพนักเก้ าอี โรแมนติกมาก
เป็ นภาพของฟาโรห์ตตุ นั คาเมนนังอยูบ่ นเก้ าอี และมเหสีของพระองค์กําลังทา
นํ ามันหอมให้ ทั งคูใ่ ส่รองเท้ าแตะคนละข้ างอันแสดงถึงความรักอันลึกซึ ง
นอกจากนี ท่านยังจะได้ ชมสมบัตอิ นั ลํ าค่าอืนๆ อีกจํานวนมาก เช่น แหวน สร้ อย
ข้ อมือ สร้ อยคอ ฝี มือประณีต สิงของทั งหมดล้ วนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,300 ปี (ชมมัมมีของฟาโรห์ รามเสสที 2 และมันมี
ของกษัตริย์ทั ง 11 พระองค์ ค่ าเข้ าชมไม่ ได้ รวมอยู่ในรายการ ประมาณ 100 อิยปิ ต์ ปอนด์ )
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคารท้ องถิน
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นําทุกท่านขึ นชมป้อมปราการ (Citadel) ซึงถูกสร้ างขึ นโดยผู้นําซาลาดินในปี ค.ศ.1176และเสร็ จในปี ค.ศ. 1182 เพือใช้
ในการต่อสู้ในสงครามครูเสด ซึงภายในสามารถชมทีพกั และทีตั งของรัฐบาลในสมัยนั น ชม สุเหร่ าแห่ งโมฮัมเม็ดอาลี
ซึงเริมสร้ างในปี ค.ศ. 1830 และเสร็ จในปี ค.ศ.1857 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรี กตามแบบอย่างออตโตมันหรื อตุรกีใน
ปั จจุบนั ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึงเป็ นของขวัญในการแลกเปลียนกับอนุสาวรี ย์ปลายแหลมโอบิลสิ ก์ของรามเสส
ที 2 เพือเป็ นการสร้ างสัมพันธไมตรี อนั ดีระหว่างอียิปต์และฝรังเศส พร้ อมทั งจะได้ ชมวิวเมืองไคโรจากมุมสูงอิสระเลือกซื อ
สิ นค้ าพื นเมืองมากมายที “ตลาดข่ านเอลคาลีล”ี ตลาดสําคัญทางการค้ าขายของพื นเมืองและแหล่งสินค้ าทีระลึกทีใหญ่
ทีสดุ ในกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซื อของพืนเมืองสวยๆ มากมาย ไม่วา่ จะเป็ นขวดนํ าหอมทีทําด้ วยมือ สินค้ าต่างๆ เครื อง
ทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของทีระลึกแบบพื นเมือง
คํา
 บริการอาหารคํา ณ ร้ านอาหารท้ องถิน / หลังจากนั น นําท่านเดินทางสูส่ นามบินไคโร
22.45 น. เหินฟ้ าสูก่ ลับประเทศไทย โดยเทียวบินที MS 960 (ใช้ เวลาบินประมาณ 9 ชัวโมง)

วันทีแปด
สนามบินสุวรรณภูมิ
12.35 น.ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ และ ความประทับใจมิร้ ูลมื
******************************************
อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง
12-19 เม.ย. 61
5-12 พ.ค. 61
26 พ.ค.-02 มิ.ย.61
16-23 มิ.ย.61
26 ก.ค.-02 ส.ค.61
11-18 ส.ค.61

ราคาผู้ใหญ่
(พักห้ องละ 2-3 ท่ าน)
64,888 บาท
51,888 บาท
53,888 บาท
53,888 บาท
53,888 บาท
52,888 บาท

ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
62,888 บาท
51,888 บาท
52,888 บาท
52,888 บาท
52,888 บาท
52,888 บาท

ราคาเด็กไม่ เสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
60,888 บาท
50,888 บาท
51,888 บาท
51,888 บาท
51,888 บาท
51,888 บาท

พักเดียวเพิม
7,500 บาท
7,000 บาท
7,000 บาท
7,000 บาท
7,000 บาท
7,000 บาท

ในกรณีทีผ้ โู ดยสารอยู่ต่างจังหวัด หากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร์ , รถไฟ หรือตัวเครืองบินภายในประเทศ กรุ ณาแจ้ งให้
เจ้ าหน้ าทีของบริษัทฯทราบทุกครั งก่ อนทําการออกตัวทุกประเภท
มิฉะนั นทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบความเสียหายทีเกิดขึ นในกรณีทีทวั ร์ มีการยกเลิกการเดินทาง
หรือเปลียนแปลงการเดินทาง
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หมายเหตุ
 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้ เพือความเหมาะสม ทั งนี ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัยเป็ นหลัก
 ในกรณีทีคณะออกเดินทางตํากว่ า 15 ท่ าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลียนแปลงขนาดของ
พาหนะทีใช้ ในการนําเทียว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
ในกรณีทีคณะออกเดินทางตํากว่ า 15 ท่ าน หรือตํากว่ ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ซึงทางผู้จดั รายการคิดราคาไว้
ที 20 ท่ าน ทางผู้จดั รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่ าทัวร์ เพิมเต็ม ท่ านละ 4,000 บาท
***เด็กทีอายุ เกิน 6 ขวบ บังคับต้ องเสริมเตียงค่ ะ***
อัตราค่ าบริการนี รวม
1. ค่าตัวเครื องบินโดยสารไป-กลับ กรุงเทพ–ไคโร–อาบูซิมเบล– อัสวาน// ลุกซอร์ -ไคโร–กรุงเทพ ชั นประหยัด
โดยสายการบิน อียิปต์แอร์
2. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง
3. ค่าทีพกั ห้ องละ 2 ท่านในโรงแรมระดับ 5 ดาว ตามทีระบุในรายการหรื อระดับเดียวกัน
รวมทั งสิ น2 คืน และบนเรื อ 3 คืน
4. ค่ารถปรับอากาศนําเทียวตามรายการ พร้ อมคนขับรถทีชํานาญเส้ นทาง
5. ค่าอาหารทุกมื อทีระบุตามรายการ
6. ค่าบัตรเข้ าชมสถานทีและการแสดงทุกแห่งทีระบุตามรายการ
7. ค่าวีซา่ ประเทศอียิปต์ (วีซา่ กรุ๊ป) ใช้ เวลาในการยืนวีซา่ ก่อนการเดินทาง 20 วัน (สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
8. ค่าบริ การนําทัวร์ โดยมัคคุเทศก์ท้องถิน และหัวหน้ าทัวร์ คนไทยมืออาชีพผู้ชํานาญเส้ นทาง
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
วงเงินคุ้มครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้ องระบุในใบรับรองแพทย์วา่ ”อาหารเป็ นพิษเท่านั น”)
(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิตเิ หตุสาํ หรับเด็กทีมอี ายุตํากว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปี
ทางบริ ษัทประกันฯจะชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนเพียงครึงหนึงของสัญญาฯ)
อัตราค่ าบริการนี ไม่ รวม
1. ค่าจัดทําหนังสือเดินทาง
2. ค่าภาษี มลู ค่า 7% และ ค่าภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3%
3. ค่าขีอฐู , ค่าเข้ ามุดลงไปในปิ รามิด, ค่าเข้ าชมห้ องมัมมีฟาโรห์ 11 พระองค์ ทีพิพิธภัณฑ์ฯ และรายการอืนทีไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
4. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอืนๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าอาหาร-เครื องดืม สังพิเศษนอกเหนือรายการ, มินิบาร์ และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิน ท่ านละ 3 USD / ท่ าน / วัน (คิดเป็ น 6 วัน เท่ ากับ 18 USD)
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พนักงานขับรถ
ท่ านละ 2 USD / ท่ าน / วัน
(คิดเป็ น 6 วัน เท่ ากับ 12 USD)
ค่าทิปค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ท่ านละ 3 USD / ท่ าน / วัน เทียบเท่ ากับไกด์ ท้องถิน (คิดเป็ น 8 วัน เท่ ากับ 24 usd)
กรณีจองน้ อยกว่า 20 วันก่อนการเดินทาง ต้ องทําวีซา่ ทีเมืองไทย โดยมีคา่ ใช้ จา่ ยเพิมเติม 2000 บาท / ท่าน
และต้ องใช้ เอกสารประกอบการยืนวีซา่ รายละเอียดตามท้ ายโปรแกรมทัวร์
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
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทจะทําเรื องยืนเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม
และในทุกๆการให้ บริ การ เพื อให้ พิจารณาอีกครัง ทั งนี อาจจะต้ องใช้ ระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ งไม่สามารถแจ้ งได้ ว่าสามารถคืนเงินได้
ทั งหมดหรื อบางส่วน หรื อไม่ได้ เลย เพราะขึ นอยูก่ บั การพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริ การอืนๆเป็ นสําคัญ
หมายเหตุ
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ า 15 วัน ในกรณีทีไม่สามารถทํากรุ๊ปได้ อย่างน้ อย 15 ท่าน ซึงในกรณีนี ทาง บริ ษัทฯ
ยินดีคืนเงินให้ ทั งหมด หรื อจัดหาคณะทัวร์ อืนให้ ถ้าต้ องการ
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี เมือเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีทีสญ
ู หาย สูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บทีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุสดุ วิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน
ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอืน ๆ ทีนอกเหนือการควบคุมของทางบริ ษัทฯ
หรื อ ค่าใช้ จ่ายเพิมทีเกิดขึ นทางตรง หรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้ าย การสูญหาย ความล่าช้ า หรื อ อุบตั ิเหตุตา่ ง ๆ
ราคานี คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื องบิน ณ ปั จจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ น ตามอัตราค่านํ ามัน หรื อ ค่าเงินแลกเปลียน
ทางบริ ษัท สงวนสิทธิทีจะปรับราคาตัว ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
เนืองจากรายการทัวร์ นี เป็ นแบบเหมาจ่ ายเบ็ดเสร็จ หากท่ านสละสิทธิการใช้ บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้ า
ประเทศไม่ ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่ คืนเงินในทุกกรณี
หากลูกค้ าท่ านใด ยืนวีซ่าแล้ วไม่ ได้ รับการอนุมตั ิ ลูกค้ าต้ องชําระค่ ามัดจําที 10,000 บาท และค่ าวีซ่าตามทีสถานฑูตฯ เรียกเก็บ
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หมายเหตุเกียวกับการขอนุมตั ิวีซ่าประเทศอียปิ ต์ และข้ อต่ าง ๆ
1. เอกสารประกอบขอวีซ่าเข้ าประเทศอียปิ ต์ – จอร์ แดน กรณีผ้ ูเดินทางอายุน้อยกว่ 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 และหนังสือรับรองการจดทะเบียนทีมีชือของผู้เดินทางแสดงความเป็ 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 เท่านัน(ไม่เอา STATEMENT)

หมายเหตุเกียวกับการขอนุมตั วิ ีซา่ ประเทศอียิปต์และข้ อต่าง ๆ
*** ในการยืนขอวีซา่ เพือเป็ นการอํานวยความสะดวกแก่ทกุ ๆ ท่าน กรุณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ ครบตามที ระบุ พร้ อมส่งมอบเอกสาร
ประกอบการยืนวีซา่ ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง (ในกรณีทีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมตั ิวี
ซ่าของท่านได้ และท่านจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้ องการยื นวีซา่ อีกครั ง)
*** 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 สําหรับผู้เดินทางอายุ
มากกว่ 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 **
**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**
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