เดินทางกับสายการบินประจําชาติอิยปิ ต์แอร์ (MS)
พักโรงแรมระดับสีดาว พร้อมรายการล่องแม่นาไนล์
ํ
ชมระบําหน้าท้องอันลือชือของอียิปต์
 เมื องเมมฟิ ส และ ซัคคาร่า ซึ งเป็ นเมื องหลวงแห่งแรกของอี ยิปต์โบราณสถานที ตังของปี รามิ ด
ขันบันได ซึงเป็ นต้นกําเนิ ดของปี รามิดในยุคแรกและต่อมาของอียปิ ต์
 เมืองกีซ่า เป็ นสถานทีตังของ มหาปี รามิดและสฟิ งซ์ 1 ใน 7 สิงมหัศจรรยซึงมีชือเสียงก้องโลก
 กรุงไคโร ชม พิพิธภัณฑ์อียปิ ต์ สถานทีรวบรวมโบราณวัตถุและร่องรอยอารยธรรมอียิปต์ในยุคต่างๆ,
หน้ากากฟาโรห์ และโลงศพทองคําแท้, ห้องแสดงสมบัติของฟาโรห์ รวมไปถึ งมัมมี ชม สุเหร่าแห่ง
โมฮัมหมัดอาลี ซึงมีอายุกว่า 800 ปี ตังตระหง่านบนยอดเขาใจกลางกรุงไคโร ช้อปปิ งสินค้าพืนเมืองอัน
งดงามที “ตลาดข่านเอลคาลีลี” ท่านสามารถเลือกซื อของพืนเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าเป็ นขวด
นํ าหอมที ทําด้วยมือ สินค้าต่างๆ ที ทําจากหนั งอูฐ เครืองทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบ
อาหรับพรม และของทีระลึกต่างๆ พร้อมรับประทานอาหารคําและชมการแสดงอันน่ าตืนตาตืนใจบน
เรือ
วันแรก
สนามบินสุวรรณภูมิ
22:00 น.

วันทีสอง
00.50 น.
05.50 น.
เช้า

คณะผูเ้ ดิ นทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชัน 4
แถว Q เคาน์เตอร์ 14-20 สายการบินอียิปต์ ซึ งมีเจ้าหน้าที บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอํานวย
ความสะดวกด้านสัมภาระแก่ท่าน
ไคโร – เมมฟิ ส – ซัคคคาร่า – ปี ระมิด – สฟิ งค์ – กีซ่า
 ออกเดินทางโดยสายการบิน อียิปต์ แอร์ เทียวบินที MS 961
ถึง สนามบินนานาชาติกรุงไคโร ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระในการเดินทางเรียบร้อย
แล้ว นําท่านเดินทางสู่ เมืองไคโร (เวลาท้องถินช้ากว่าประเทศไทย 4 ชัวโมง) เข้าโรงแรมเพือ
รับประทานอาหาร
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนันนํ าคณะเดิ นทางไป เมื องเมมฟิ ส ซึงเป็ นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุ คอียิปต์โบราณกว่า
5,000 ปี เป็ นเมืองทีได้รบั การบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีความสําคัญใน
การรวมอี ยิปต์บน และอียิปต์ล่าง ให้เป็ นหนึ งเดี ยวโดยกษั ตริ ยเ์ มนา
ปฐมกษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์ที 1 ทีนี ท่านจะได้ชม รูปแกะสลักขนาดยักษ์
ด้วยหินอลาบาสเตอร์ของ ฟาโรห์รามเสสที 2 ฝี มือการแกะสลักเป็ น
เยียม ระหว่างทางท่านจะได้

เทียง
บ่าย

เห็นตัวฐานรากของสถานทีโบราณและรูปแกะสลักจากหินทียังหลงเหลืออยู่ในระดับพืนดิน และต้นอินท
ผาลัมขึนสวยงามเป็ นทิวแถว แล้วเดินทางต่อไปยังเมืองโบราณทีใกล้กนั อีกเมืองคือ ซัคคาร่า เพือชม ปี
รามิ ดขันบัน ได เป็ นสิ งก่ อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็ นสถานที ฝั งพระศพของ กษั ตริ ย ์ซ อเซอร์ และเป็ น
ต้นแบบของปี รามิดในยุคต่อมา ท่านจะได้ทราบเรืองของปี รามิดตังแต่ผูส้ ร้างไปจนถึงวิธีการสร้าง การ
ตัดหินและอืนๆ อีกนานับประการทีน่ าพิศวงชวนให้คน้ หา
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า เพือเข้าชม “มหาปี รามิด” หนึ งในเจ็ดสิงมหัศจรรย์ของโลก ซึงองค์ฟาโรห์
แห่งอียิปต์โบราณสร้างขึนเพือฝั งพระศพของพระองค์เอง นับเป็ นสิงก่อสร้างทียิงใหญ่และเก่าแก่ทีสุดของ
โลก ใช้เวลาก่อสร้างทังสิน 30 ปี สร้างจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก หินแต่ละก้อนวางชิดติดกันแบบแนบ
สนิ ทมาก แม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ชม “สฟิ งซ์” ทีแกะสลักจากเนิ นหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็ นพระ
พักตร์ของฟาโรห์และลําตัวเป็ นสิงโต ท่านอาจจะขีอูฐกลางทะเลทรายชมทิวทัศน์รอบๆโดยมีหมูป่ ี รามิด
เป็ นฉากหลัง อิสระเดินเทียวตามอัธยาศัย (หรือเข้าไปชมภายในตัวปี ระมิดซึงเชือว่าเป็ นทีฝังพระศพ
ขององค์ฟาโรห์ผูส้ ร้างปี ระมิดนัน ภายในสร้างเป็ นห้องโถงใหญ่ มีทางเดินซึงเราสามารถเดินลงไป
ดูได้ ค่าเข้าชมไม่ได้รวมอยูใ่ นค่าบริการทัวร์ และต้องไปเข้าคิวซือบัตรเอง เนืองจากในแต่ละวันจะ
มีผูเ้ ข้าชมได้ไม่เกินวันละ 300 คนเท่านัน)
แวะชม ศู น ย์ก ลางการทํา “กระดาษปาปี รุ ส ” ซึ งเป็ นกระดาษชนิ ด แรกของโลกทํา จากต้น กก
(PAPYRUS) ใช้บนั ทึ กข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุ การณ์ในสมัยอียิปต์โบราณพร้อมกับแวะชม
โรงงานผลิตหัวนําหอม PERFUME FACTORY ซึงกล่าวกันว่าการทํานําหอมแบบนี สืบทอดมาตังแต่
สมัย พระนางคลีโอพัตรา และยังเป็ นศูนย์กลาง แหล่งผลิดหัวนําหอมขนาดใหญ่ให้กบั ยีห้อ
แบรนด์เนมดัง ๆหลายยีห้ออีกด้วย

คํา

 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคารท้องถิน
 นําท่านเข้าสู่ทีพัก Cairo Pyramid Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันทีสาม
05.00 น.

ไคโร-อาบูซิมเบล-อัสวาน - ล่องเรือสําราญ
 บริการอาหารเช้า แบบกล่อง โดยทางโรงแรมจะเตรียมไว้ให้

08.15 น.

10.55 น.

เทียง
………. น.
………. น.
คํา
วันทีสี
เช้า

ได้เวลาอันสมควร นําทุกท่านเดินทางไปยังสนามบิน เพือเดินทางต่อไปยัง เมืองอาบูซิมเบล
ออกเดินทางสู่ เมืองอาบูซิมเบล โดยสายการบินอียิปต์แอร์ เทียวบินที MS 417
(ใช้เวลาบิน 2.40 ชัวโมง โดยแวะจอดรับ-ส่ง คนทีเมืองอัสวาน คณะยังไม่ลงนะครับ เพราะเราลง
ทีเมือง อาบูซิมเบล)
ถึง สนามบินเมืองอาบูซิมเบล
นําทุกท่าน ชม มหาวิหารอาบูซิมเบล ซึงประกอบด้วยวิหารใหญ่ของ ฟาโรห์รามเสสที 2 และวิหารของ
เนเฟอร์ต ารี ซึ งเป็ นมเหสี ที รัก ของพระองค์ วิ ห ารอาบู ซิ ม เบลงดงาม
ยิงใหญ่และมีชือก้องโลกเพราะเมือมีการสร้างเขือนขนาดยักษ์ ทีอัสวาน
ทําให้วิหาร 17 แห่งจมอยูใ่ ต้นํา จนองค์การยูเนสโก้ตอ้ งมาช่วยยกให้และ
มหาวิหารอาบูซิมเบลก็ ถูกยกขึนสูงจากพื นดิ น 65 เมตร ซึ งเป็ นงานที
ยากมาก ใช้เวลาทังสิน 4 ปี สินค่าใช้จ่าย 40 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายใน
วิหารใหญ่มีหอ้ งบูชาและมีรปู สลัก 4 องค์นังอยู่ หนึ งในนันคือ ฟาโรห์ราม
เสสที 2 พร้อมด้วยเทพเจ้าต่างๆ อีก 3 องค์ และทุกปี วันที 22 ก.พ. และวันที 22 ต.ค. ลําแสงแรกของ
พระอาทิ ตย์จะสาดส่องเข้าไปต้องรูปสลัก และว่ากันว่าวันที 22 ก.พ. ตรงกับวันประสูติของฟาโรห์ราม
เสสที 2 ขณะที วันที 22 ต.ค. ตรงกับ วันขึนครองราชย์ของพระองค์ แสดงให้เห็ นถึ งความเจริ ญ ทาง
วิทยาการทางการคํานวณของชาวอียิปต์โบราณ
 บริการอาหารกลางวัน ได้เวลาอันสมควรนําทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน
เหินฟ้ าสู่ อัสวาน โดยเทียวบินที MS 420 (ใช้เวลาบินประมาณ 45 นาที)
ถึง เมืองอัสวาน จากนันเดินทางต่อไปยัง เรือสําราญทีพักซึงเป็ นเรือสําราญขนาดใหญ่
ล่องไปตามแม่นําไนล์
 บริการอาหารคําบนเรือ ( บุฟเฟต์ ) และ พักค้างคืนบนเรือ ระดับ 5 ดาว
อัสวาน
 บริการอาหารเช้าบนเรือ
จากนันนําท่านไปชม เขือนยักษ์อสั วาน หรืออีกชือหนึ งเรียกว่า High Dam ทีสร้างขึนในปี คศ 1960 เพือ
ช่วยให้มีนําหล่อเลียงไร่นาตลอดปี อีกทังยังใช้พลังนําเพือผลิตกระแสไฟฟ้ าเพือให้เพียงพอกับความ
ต้องการของคนทังประเทศ และเพือป้องกันนําไหลท่วมจาก
แม่นําไนล์เวลาฝนตกหนัก ซึงเขือนนี มีความยาว 36,000 เมตร
ซึงนักท่องเทียวสามารถมองเห็นทะเลสาบทีเกิดจากการสร้าง
เขือนสร้างแม่นําไนล์ คือ ทะเลสาบนัสเซอร์ ( Nasser ) มี
ความลึก 80 เมตรและกว้าง 10 เมตร จากนันนําท่าน ชม เสา
หินโอเบลิสก์ แกะสลักจากหน้าผาซึงยังไม่แล้วเสร็จ (The Unfinished Obelisk) เป็ นแท่งหินมหึมาทีสกัด
เกือบเสร็จแล้ว แต่มีรอยราวจึงทิงค้างไว้เช่นนัน แท่งหินนี เป็ นของพระนางฮัทเชปซุท หากไม่แตกร้าว

เทียง
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เช้า

เทียง

จะเป็ นเสาโอเบลิสก์ทีสูง 41 เมตร หนัก 1,200 ตัน เสาโอเบลิสก์นีเป็ นอนุ สาวรียช์ นิ ดหนึ งของอียิปต์
โบราณ สร้างเพือบูชาแด่เทพ อามุน-รา หรือ สุริยะเทพ /
 บริการอาหารกลางวันบนเรือ ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์อนั งดงามหน้าเมืองอัสวาน ล่องไปตามแม่นํา
ไนล์
ล่องเรือเรือใบโบราณ เรือเฟลุคกะ( Felucca) ผ่านชม สวนพฤกษศาสตร์ (Botanical Gardens) เป็ นที
ศูนย์รวมพันธ์ไม้นานาชนิ ด, สุสานอากาข่าน, วิวชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวเมืองอัสวานสองข้างทาง ฯลฯ
 บริการอาหารคําบนเรือและพักค้างคืนบนเรือ ระดับ 5 ดาว ซึงมีสถานบันเทิงต่างๆไว้ให้ทุก
ท่านได้เพลิดเพลิน อาทิเช่น ไนท์คลับ, สระว่ายนํา, ร้านขายของทีระลึก ฯลฯ
อัสวาน – คอมออมโบ – เอ็ดฟู - ลุก๊ ซอร์
 บริการอาหารเช้า ขณะ เรือล่องไป คอมออมโบ (Kom Ombo)
ชุมชนทีตังอยูต่ ิดริมแม่นําไนล์ บ้านเรือนส่วนใหญ่สงู เพียง 1 หรือ 2 ชัน
ระหว่างทางผ่านแหล่งเพาะปลูกทีสําคัญริมแม่นําไนล์ เรือเทียบท่าหน้า
วิหารคอม ออมโบ นําท่านชม วิหารคอม-ออม-โบ ตังอยูบ่ นเนิ นเขา
เล็กๆ ทีลําออกมาถึงแม่นําไนล์ สามารถเห็นวิวของแม่นําไนล์อนั งดงาม
คําว่า “คอม” เป็ นภาษาอาหรับ หมายถึงภูเขาเล็กๆ วิหารนี เกือบเป็ น
วิหารดะโครโพลิสของกรีก หินทีใช้สร้างแตกต่างกับวิหารอืนๆ อาจเป็ น
เพราะถูกปกคลุมด้วยทรายเป็ นเวลานาน การวางแบบของพืนทีแปลกและเป็ นเฉพาะตัว เป็ นวิหารของ
เทพเจ้าสององค์ คือ เทพโซเบค (Sobek) เทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ มีรปู ร่างเป็ นมนุ ษย์แต่เศียรเป็ น
จระเข้ และ เทพเจ้าฮาโรเอริส (Haroeris) เทพเจ้าแห่งการแพทย์อียิปต์โบราณ วิหารนี สร้างบนเนิ นเขา
ริมฝั งแม่นําไนล์ เป็ นบริเวณทีมีจระเข้ชุกชุมในสมัยโบราณ วัดนี จึงบูชาเทพโซเบก ซึงมีหวั เป็ นจระเข้
และมีจระเข้มมั มีเก็บรักษาไว้ ชมภาพแกะสลักพระนางคลีโอพัตรา ซึงเป็ นรูปแบบของเครืองแต่งกาย
ในการทําภาพยนตร์ และภาพแกะสลักทีสําคัญ คือ ภาพแกะสลักการแพทย์แผนโบราณ โดยเฉพาะ
ภาพการคลอดลูกของหญิงอียิปต์โบราณ และปฏิทินโบราณ มีรา้ นค้ามากมายตังอยู่ตลอดแนวท่าเรือ
ขายเสือผ้าและสินค้าพืนเมือง
 บริการอาหารกลางวันบนเรือ ขณะเรือล่องต่อไป เมืองเอ็ดฟู
เรือเทียบท่านําท่าน นังรถเทียมม้าไปชม วิหารเอ็ดฟู ซึงได้รบั การยกย่องว่า เป็ นวิหารอียิปต์โบราณ
ทียังคงสภาพสมบูรณ์ทีสุด ตังอยูศ่ ูนย์กลางของบริเวณทีอยูอ่ าศัย สร้างขึนเพือบูชา เทพเจ้าฮอรัส
(Horus) มีเศียรเป็ นเหนี ยว เป็ นเทพเจ้าแห่งความดีและฉลาดรอบรู ้ มองได้ไกลเหมือนตาเหยียว อดีต
วิหารถูกปกคลุมด้วยทรายเกือบถึงยอดตัวเสาและหัวเสาเป็ นเวลานาน ปี ค.ศ. 1860 มีการขนทราย
ปรากฏว่า

คํา

วันทีหก
เช้า

ตัววิหารยังแข็งแรง แน่ นหนา ขนาดของวิหารยาว 137 เมตร มีเสาใหญ่แบบไพรอนทีวัดได้ 79 เมตร
ตรงด้านหน้าและสูง 36 ม. วิหารนี มีขนาดใหญ่และสวยงาม
สมควรแก่เวลาเดินทางกลับเรือ (กรุณาทิปคนขับรถม้าท่านละ
US$ 1) เรือล่องผ่านสันดอนทีเอ็ดน่ า ระดับนําต่างกันประมาณ 6
เมตร ท่านสามารถชมการเปิ ดประตูนําและการถ่ายระดับนําได้
บนชันดาดฟ้ าของเรือ นําท่านชม วิหารลักซอร์ (The Temple of
Luxor) ซึงสร้างถวายแก่เทพอมอน-รา กษัตริยแ์ ห่งเทพ เช่นกัน
วิหารแห่งนี ได้รบั การบูรณะในปี ค.ศ. 1883 ภายในบริเวณวิหาร
ประกอบด้วยซุม้ ประตูขนาดใหญ่และรูปสลักหินแกรนิ ตขนาด มหึมา สลักเป็ นรูปฟาโรห์รามเซสที 2 และ
มหาราชินีเนเฟอตารี ชมเสาโอบิลิสก์ เสาหินแกรนิ ตขนาดใหญ่ซึงแกะสลักด้วยอักษรอียิปต์โบราณ(เฮ
โรกริฟฟิ ค) เพือสรรเสริญเทพเจ้าอมอนรา ซึงท่านอาจจะได้เห็นเสาเช่นนี อีกที ปลาซ เดอ ลา ทริออง
(Place de la Triamph) เมืองปารีส ประเทศฝรังเศส (แต่เอ๊ะ! ทําไมจึงมีเหมือนกันเล่าอียิปต์ไปเอามา
จากฝรังเศสหรือ? ลองหาคําตอบดูละกัน) ภาพสลักทีวิหารแห่งนี ก็ถือได้ว่าน่ าสนใจไม่นอ้ ย เช่น ภาพ
ขบวนนักรบเดินแถว ทีสลักอย่างแตกต่างกันว่าเป็ นนักรบชนชาติใดบ้าง เห็นแล้วก็ชวนให้นึกถึงภาพ
สลักขบวนนักรบทีปราสาทหินในเขมร (ทีว่าของกลุ่มเสียม --- สยาม จะเดินแตกแถวกัน) นอกจากนัน
ด้านหน้าวิหารจะมี ถนนสฟิ งซ์หน้าแพะ (Sphinx Avenue) ยาว 3 กิโลเมตรใช้เป็ นทางเชือมระหว่าง
วิหารลักซอร์กบั วิหารคาร์นัค
 บริการอาหารคําบนเรือ หลังอาหารชมการแสดง (ขึนอยู่กบั รายการของเรือ) ค้างคืนบนเรือ
เรือจอดทีลุก๊ ซอร์ เดิมชือธีบส์ เดิมเป็ นเมืองหลวงเก่า ปกครองโดยราชวงศ์ที 18 และ 19 ห่างจากกรุง
ไคโร 675 กม.ตังอยูส่ องฝั งแม่นําไนล์ พืนทีส่วนใหญ่เป็ นทีแห้งแล้ง เป็ นเมืองทีเต็มไปด้วยโบราณสถาน
มีประวัติมากว่า 3,000 ปี
ลุก๊ ซอร์ – ไคโร
 บริการอาหารเช้าบนเรือ พร้อมกับเช็คเอาท์ (เป็ นธรรมเนียมที
จะต้องให้ทิปแก่พนักงานบนเรือท่านละ 2 USD ต่อวัน) นําท่าน
เดินทางข้ามไปฝั งตะวันตกของแม่นําไนล์ (West Bank) หรือ นครธีบส์
ในสมัยอียิปต์โบราณ อดีตเชือว่าเป็ นทีอยูข่ องคนตาย หรือ นครของผู ้
วายชนม์ (Necropolis of Thebes) เต็มไปด้วยกลุ่มโบราณสถานทีมี
ประวัติน่าพิศวง ปั จจุบนั เป็ นสถานทีท่องเทียวทีใหญ่ทีสุดของประเทศ
ชม หุบผากษัตริย ์ (Valley of the Kings) เป็ นทีฝั งพระศพของฟาโรห์
63 พระองค์ ตังอยูท่ ีเทือกเขาทีบนั ท่านสามารถเลือกเข้าชมได้เพียง 3 สุสาน ด้านหน้าทางเข้าสุสาน
ฟาโรห์บนยอดเขานันดูคล้ายปลายแหลมยอดปิ รามิด เป็ นการเลือก

เทียง

18.20 น.
19.30 น.
คํา
วันทีเจ็ด
เช้า

หวงซุย้ ในการฝั งศพ ให้คล้ายว่าฝั งอยูใ่ ต้ปิรามิด สุสานเหล่านี เป็ นสุสานทีถูกเลือกให้เป็ นสุสานทีเก็บ
มัมมีและสมบัติของกษัตริยถ์ ึง 63 สุสาน แต่ละสุสานมีขนาดใหญ่เล็กต่างกัน ขึนอยูก่ บั ระยะเวลา
ครองราชย์ สุสานเริมสร้างเมือฟาโรห์ครองราชย์ และปิ ดเมือฟาโรห์สินพระชนม์ ภายในหลุมมี
จิตรกรรมทีงดงามสีสดใสราวกับเพิงวาดเสร็จไม่นานนี (ไม่รวมค่าเข้าสุสานของฟาโรห์ตตุ นั คามอน
ท่านละ 100 อิยิปปอนด์ ถ้าต้องการชมกรุณาติดต่อไกด์) ชม วิหารฮัคเชฟซุต (Temple of
QueeHatshepsut) ออกแบบโดยสถาปนิ ก ชือ “เซเนมุท” กว่า 3,500 ปี มาแล้วเป็ นทีประดิษฐานพระศพ
ของ ฟาโรห์หญิงฮัตเชพซุต รูจ้ กั ในนาม “ราชินีหนวด” ฟาโรห์หญิงองค์เดียวในประวัติศาสตร์อียิปต์ ที
รุ่งเรืองมากในสมัยของพระองค์
ชมอนุ สาวรียแ์ ห่งเมมนอน (Colossi of Memnon) หรือสุสานของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที 3 อดีตเคยใช้
เป็ นวิหารประกอบพิธีศพของอาเมนโฮเทปที 3 ประมาณ 2,000 กว่าปี ก่อน เกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่าง
รุนแรง ทําให้ตวั วิหารพังลงมา เหลือเพียงรูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป สูง 20 เมตร
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน
นําท่านชม มหาวิหารคาร์นัค (The Temple of Karnak) เป็ นวิหารทีใหญ่ทีสุดในโลก ตัววิหารหลังเดียว
มีเนื อทีถึ ง 60 เอเคอร์ ซึงใหญ่พอทีจะนํ าโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไป
วางได้ถึง 10 หลัง มหาวิหารแห่งนี เริมก่อสร้างในสมัยฟาโรห์ทุตโมซิสที
1 เพือถวายแด่เทพอมอน-รา เมือกว่า 3,600 ปี มาแล้ว หลังจากนั น
ฟาโรห์องค์ต่างๆ ก็เริมสร้างเพิมเติ ม ทําให้วิหารมีขนาดใหญ่ขึนอย่าง
มาก แต่เห็นความยิงใหญ่ของวิหารแล้ว ขอให้ทุกท่านลองจินตนาการดู
ว่าชาวอี ยิป ต์โบราณใช้วิธีใดในการขนย้ายเสา และหิ น พร้อมทังการ
แกะสลักลวดลาย ซึงเมือท่านเห็นความสูงแล้วก็จะยิงทําให้นึกไม่ออกก็เป็ นได้ ว่าเขาใช้วิธีทาํ อย่างไร
นําทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินลักซอร์ เพือเดินทางกลับเมืองไคโร
เหินฟ้ าสู่ กรุงไคโร โดยเทียวบินที MS 360 (ใช้เวลาบินประมาณ 50 นาที)
ถึง สนามบินเมืองกรุงไคโร หลังจากรับสัมภาระในการเดินทางเรียบร้อยแล้ว
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคารท้องถิน
 นําท่านเข้าสู่ทีพัก Cairo Pyramid Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
ไคโร-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์-สนามบิน
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนันเช็คเอ้าท์
จากนันนําคณะเดินทางเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์
อันเลืองชือของโลกเป็ นสถานทีทีรวมศิลปะวัตถุโบราณมากมายทีสุด
ในโลกแห่งหนึ งชม โลงศพทองคําแท้พร้อมหน้ากากทองคําของ
ฟาโรห์ตุตนั คาเมนและสมบัตสิ ่วนตัวอีกมากมายของพระองค์

เทียง

คํา
22.45 น.
วันทีแปด
12.35 น.

อาทิ เตียงบรรทม รถศึกและเก้าอีบรรลังก์ทองคําซึงภาพบนพนักเก้าอีโรแมนติกมาก เป็ นภาพของ
ฟาโรห์ตุตนั คาเมนนังอยูบ่ นเก้าอีและมเหสีของพระองค์กาํ ลังทานํามันหอมให้ ทังคู่ใส่รองเท้าแตะคนละ
ข้างอันแสดงถึงความรักอันลึกซึง นอกจากนี ท่านยังจะได้ชมสมบัติอนั ลําค่าอืนๆ อีกจํานวนมาก เช่น
แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ฝี มือประณีต สิงของทังหมดล้วนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,300 ปี (ชมมัมมีของ
ฟาโรห์รามเสสที 2 และมันมีของกษัตริยท์ งั 11 พระองค์ ค่าเข้าชมไม่ได้รวมอยูใ่ นรายการ
ประมาณ 100 อิยปิ ต์ปอนด์)
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคารท้องถิน
นําทุกท่านขึนชม ป้อมปราการ (Citadel) ซึงถูกสร้างขึนโดย ผูน้ ําซาลาดินในปี ค.ศ.1176และเสร็จในปี
ค.ศ. 1182 เพือใช้ในการต่อสูใ้ นสงครามครูเสด ซึงภายในสามารถชมทีพักและทีตังของรัฐบาลในสมัย
นัน ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมเม็ดอาลี ซึงเริมสร้างในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ.1857 ออกแบบโดย
สถาปนิ กชาวกรีกตามแบบอย่างออตโตมันหรือตุรกีในปั จจุบนั ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึงเป็ น
ของขวัญในการแลกเปลียนกับอนุ สาวรียป์ ลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเสสที 2 เพือเป็ นการสร้าง
สัมพันธไมตรีอนั ดีระหว่างอียิปต์และฝรังเศส พร้อมทังจะได้ชมวิวเมืองไคโรจากมุมสูงอิสระเลือกซือสิน
ค้าพืนเมืองมากมายที “ตลาดข่านเอลคาลีลี” ตลาดสําคัญทางการค้าขายของพืนเมืองและแหล่งสินค้าที
ระลึกทีใหญ่ทีสุดในกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซือของพืนเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นขวดนําหอม
ทีทําด้วยมือ สินค้าต่างๆ เครืองทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของทีระลึก
แบบพืนเมือง
 บริการอาหารคํา ณ ร้านอาหารท้องถิน / หลังจากนัน นําท่านเดินทางสู่สนามบินไคโร
 เหินฟ้ าสูก่ ลับประเทศไทย โดยเทียวบินที MS 960 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชัวโมง)
สนามบินสุวรรณภูมิ
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ และ ความประทับใจมิรลู ้ ืม
******************************************

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
26ก.ค.-2 ส.ค.61
11-18 ส.ค.61
16-23 ต.ค.61
3-10 พ.ย. 61

ราคาผูใ้ หญ่
ราคาเด็กเสริมเตียง ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักห้องละ 2-3 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

53,888 บาท
52,888 บาท
56,888บาท
56,888 บาท

52,888 บาท
52,888 บาท
55,888 บาท
56,888 บาท

51,888 บาท
51,888 บาท
54,888 บาท
55,888 บาท

พักเดียว
เพิม
7,000 บาท
7,000 บาท
7,000 บาท
7,000 บาท

10-17 พ.ย.61
4-11 ธ.ค.61
27ธ.ค.-03 ม.ค.62

56,888 บาท
57,999 บาท
59,888 บาท

55,888 บาท
57,999 บาท
58,888 บาท

54,888 บาท
56,999 บาท
57,888 บาท

7,000 บาท
7,000 บาท
9,000 บาท

ในกรณีทีผูโ้ ดยสารอยูต่ ่างจังหวัด หากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร์, รถไฟ หรือตัวเครืองบิน
ภายในประเทศ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าทีของบริษทั ฯทราบทุกครังก่อนทําการออกตัวทุกประเภท
มิฉะนันทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบความเสียหายทีเกิดขึนในกรณีทีทัวร์มีการยกเลิกการเดินทาง
หรือเปลียนแปลงการเดินทาง

หมายเหตุ
 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้เพือความเหมาะสม ทังนีทางบริษทั ฯ
จะยึดถือความปลอดภัยเป็ นหลัก
 ในกรณีทีคณะออกเดินทางตํากว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง
จะมีการเปลียนแปลงขนาดของพาหนะทีใช้ในการนําเทียว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีทีคณะออกเดินทางตํากว่า 15 ท่าน หรือตํากว่ามาตรฐานของการยืนยันการ
เดินทาง ซึงทางผูจ้ ดั รายการคิดราคาไว้ที 20 ท่าน ทางผูจ้ ดั รายการ ขอพิจารณายกเลิก
การเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิมเต็ม ท่านละ 4,000 บาท
***เด็กทีอายุ เกิน 6 ขวบ บังคับต้องเสริมเตียงค่ะ***
อัตราค่าบริการนีรวม
1. ค่าตัวเครืองบินโดยสารไป-กลับ กรุงเทพ–ไคโร–อาบูซิมเบล– อัสวาน// ลุกซอร์-ไคโร–กรุงเทพ ชันประหยัด
โดยสายการบิน อียิปต์แอร์
2. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง
3. ค่าทีพักห้องละ 2 ท่านในโรงแรมระดับ 5 ดาว ตามทีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
รวมทังสิน 2 คืน และบนเรือ 3 คืน

4.
5.
6.
7.
8.
9.

ค่ารถปรับอากาศนําเทียวตามรายการ พร้อมคนขับรถทีชํานาญเส้นทาง
ค่าอาหารทุกมือทีระบุตามรายการ
ค่าบัตรเข้าชมสถานทีและการแสดงทุกแห่งทีระบุตามรายการ
ค่าวีซ่าประเทศอียิปต์ (วีซ่ากรุป๊ ) ใช้เวลาในการยืนวีซ่าก่อนการเดินทาง 20 วัน (สําหรับผูถ้ ือหนังสือเดินทางไทย)
ค่าบริการนําทัวร์โดยมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน และหัวหน้าทัวร์คนไทยมืออาชีพผูช้ าํ นาญเส้นทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
วงเงินคุม้ ครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์วา่ ”อาหารเป็ นพิษเท่านัน”)
(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสาํ หรับเด็กทีมีอายุตากว่
ํ า 6 เดือน และ ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 75 ปี
ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึงหนึ งของสัญญาฯ)

อัตราค่าบริการนีไม่รวม
1. ค่าจัดทําหนังสือเดินทาง
2. ค่าภาษี มลู ค่า 7% และ ค่าภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3%
3. ค่าขีอูฐ, ค่าเข้ามุดลงไปในปิ รามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมมีฟาโรห์ 11 พระองค์ ทีพิพิธภัณฑ์ฯ และรายการอืนทีไม่ได้ระบุ
ไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืนๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร-เครืองดืม สังพิเศษนอกเหนื อรายการ, มินิบาร์และทีวี
ช่องพิเศษ ฯลฯ
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน ท่านละ 4 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 6 วัน เท่ากับ 24 USD)
พนักงานขับรถ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน
(คิดเป็ น 6 วัน เท่ากับ 18 USD)
ค่าทิปค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 4 USD / ท่าน / วัน เทียบเท่ากับไกด์ทอ้ งถิน (คิดเป็ น 8 วัน เท่ากับ 32 usd)
กรณีจองน้อยกว่า 20 วันก่อนการเดินทาง ต้องทําวีซ่าทีเมืองไทย โดยมีค่าใช้จ่ายเพิมเติม 2500 บาท / ท่าน
และต้องใช้ เอกสารประกอบการยืนวีซ่า รายละเอียดตามท้ายโปรแกรมทัวร์

เงือนไขในการจองทัวร์
งวดที 1 : สํารองทีนังจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน)พร้อมส่งสําเนาหนังสือเดินทาง
งวดที 2 :ชําระยอดส่วนทีเหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
หากไม่ชาํ ระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต

กรณียกเลิก
ยกเลิ กหลังจากวางเงิ นมัดจํา บริษัทฯจะคิ ดค่าใช้จ่ายที เกิดขึนจริง ณ วันนั น ที ไม่สามารถ คื นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตัว
เครืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจําห้องพัก เป็ นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทังหมดในทุกกรณี

กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรืองยืนเอกสารไปยังสาย
การบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพือให้พิจารณาอีกครัง ทังนี อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนิ นการ ซึงไม่สามารถ
แจ้งได้วา่ สามารถคืนเงินได้ทงหมดหรื
ั
อบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึนอยูก่ บั การพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรม
และในทุกๆบริการอืนๆเป็ นสําคัญ

หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีทีไม่สามารถทํากรุป๊ ได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึง
ในกรณีนีทาง บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทงหมด
ั
หรือจัดหาคณะทัวร์อืนให้ถา้ ต้องการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีนอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอืน ๆ ทีนอกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิมทีเกิดขึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย
ความล่าช้า หรือ อุบตั ิเหตุต่าง ๆ
ราคานี คิดตามราคาบัตรโดยสารเครืองบิน ณ ปั จจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน ตามอัตราค่านํามัน หรือ
ค่าเงินแลกเปลียน ทางบริษัท สงวนสิทธิทีจะปรับราคาตัว ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
เนืองจากรายการทัวร์นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี
หากลูกค้ าท่ านใด ยืนวีซ่าแล้ วไม่ ได้ รับการอนุมัติ ลูกค้ าต้ องชํ าระค่ ามัดจําที 10,000 บาท และค่ าวีซ่าตามทีสถานฑูตฯ เรียก
เก็บ

หมายเหตุเกียวกับการขอนุ มตั วิ ีซ่าประเทศอียปิ ต์และข้อต่าง ๆ

1. เอกสารประกอบขอวีซ่าเข้าประเทศอียปิ ต์ กรณีจองเดินทางน้อยกว่า 21 วัน
- หนังสือเดินทาง
ต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง และต้องมีหน้าว่างเหลือสําหรับประทับตราวีซ่า และ
ตราประทับ เข้าประทับเข้า-ออกอย่างน้อย 4 หน้าเต็ม
- รูปถ่าย
ต้องเป็ น ขนาด 2 นิ ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 2 ใบ และต้องเป็ นรูปถ่ายทีมีพืนหลังสีขาว เท่านัน ทางสถานฑูต
ไม่รบั พิจารณารูปถ่ายทีเป็ นรูปสติกเกอร์ หรือรูปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ รูปโพลาลอยด์ และรูปถ่ายทีมีวิวด้านหลัง หรือรูป
ทีนํามาตัดต่อ

- หลักฐานการงาน
กรณีเป็ นเจ้าของกิจการ ต้องแสดง สําเนา ใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียนทีมีชือของผูเ้ ดินทาง
แสดงความเป็ นเจ้าของกิจการ เป็ นกรรมการ หรือ หุน้ ส่วน (ไม่ตอ้ งใช้ตวั จริง)
***** สําคัญมาก จะต้องเซ็นชือรับรองสําเนา และประทับตราบริษัทเป็ นสําคัญ *****
กรณีเป็ นพนักงาน ต้องมีหนังสือรับรองการทํางานจากทางบริษัท หรือหน่ วยงานทีสังกัด มีขอ้ ความระบุตาํ แหน่ ง
เงินเดือน รายได้ วันเริมทํางาน และช่วงเวลาทีได้รบั อนุ มตั ิให้ลาหยุดงาน เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน และจะต้อง
ประทับตราบริษัทรับรองเป็ นสําคัญ
กรณีเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันทีกําลังศึกษาอยู่ พร้อมตราประทับ
ของ
ทางโรงเรียน (เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน) และสําเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พร้อมทังเซ็นชือรับรองสําเนา
- หลักฐานการเงิน
ใบรับรองสถานะทางการเงินในชือของผูเ้ ดินทาง จากทางธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษ เท่านัน(ไม่เอา STATEMENT)

หมายเหตุเกียวกับการขอนุ มตั ิวีซ่าประเทศอียิปต์และข้อต่าง ๆ
*** ในการยืนขอวีซ่า เพือเป็ นการอํานวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามทีระบุ พร้อมส่ง
มอบเอกสารประกอบการยืนวีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง (ในกรณีทีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทาง
สถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุ มตั ิวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนี ยมใหม่เอง หากต้องการยืนวีซ่าอีก
ครัง)
*** ในการพิจารณาอนุ มตั ิวีซ่า จะอยูใ่ นดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซึงในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิมเติม
จากทีได้ระบุไว้ หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณ์ในบางครัง ซึงอาจจะทําให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้
*** อนึ งระเบียบของสถานฑูตฯ ซึงอาจมีการเปลียนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย
หากท่านมีขอ้ สงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ตลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ทีนี

2.ตัวอย่างเอกสารในการยืนวีซ่า อียปิ ต์ แบบON ARRIVAL ต้อง
ส่งให้กบั ทางบริษัทก่อนการเดินทาง 21 วัน

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าทีเหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิมเติม **
**ในกรณีทีผูโ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทีเกียวข้องกับวันเดินทาง
ทีท่านได้ทาํ การจองไว้กบั ทางบริษทั ฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าทีทราบ ก่อนการชําระเงินค่าตัว
ดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบทุกกรณี**

