เดินทางกับสายการบินโอมาน แอร์
พักโรงแรมระดับสีดาว พร้อมรายการล่องแม่นาไนล์
ํ
ชมระบําหน้าท้องอันลือชือของอียปิ ต์
 เมืองเมมฟิ ส และ ซัคคาร่า ซึงเป็ นเมืองหลวงแห่งแรกของอียิปต์โบราณสถานทีตังของปี รามิดขันบันได
ซึงเป็ นต้นกําเนิ ดของปี รามิดในยุคแรกและต่อมาของอียิปต์
 เมืองกีซ่า เป็ นสถานทีตังของ มหาปี รามิดและสฟิ งซ์ 1 ใน 7 สิงมหัศจรรยซึงมีชือเสียงก้องโลก
 กรุงไคโร ชม พิพิธภัณฑ์อียิปต์ สถานทีรวบรวมโบราณวัตถุและร่องรอยอารยธรรมอียิปต์ในยุคต่างๆ,
หน้ากากฟาโรห์ และโลงศพทองคําแท้, ห้องแสดงสมบัติของฟาโรห์ รวมไปถึงมัมมี







นอนเรือ ระดับ 5 ดาว ล่องแม่นาไนล์
ํ
เทียว เมือง ลักซอร์ ชม หุบผากษัตริย ์ (Valley of the Kings) เป็ นทีฝัง
พระศพของฟาโรห์ 63 พระองค์ ชม วิหารฮัคเชฟซุต (Temple of QueeHatshepsut) ออกแบบโดยสถาปนิ ก ชือ
“เซเนมุท” กว่า 3,500 ปี ชม วิหารลักซอร์ (The Temple of Luxor) ซึงสร้างถวายแก่เทพอมอน-รา กษัตริยแ์ ห่ง
เทพ
ชม มหาวิหารอาบูซิมเบล ซึงประกอบด้วยวิหารใหญ่ของ ฟาโรห์รามเสสที 2 และวิหารของ เนเฟอร์ตารี ซึงเป็ น
มเหสีทีรักของพระองค์ วิหารอาบูซิมเบลงดงามยิงใหญ่และมีชือก้องโลกเพราะเมือมีการสร้างเขือนขนาดยักษ์
ทีอัสวาน ทําให้วิหาร 17 แห่งจมอยูใ่ ต้นํา
ชม เขือนยักษ์อสั วาน หรืออีกชือหนึ งเรียกว่า High Dam ทีสร้างขึนในปี คศ 1960
สัมผัสรูปแบบใหม่แบบครบวงจรในการท่องเทียว นอนค้างคืนบนรถไฟ ตูน้ อนห้องละ 2 ท่าน

วันแรก( 21 ต.ค.)

สนามบินสุวรรณภูมิ

05.30 น. คณะผูเ้ ดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน 4 แถว T
เคาน์เตอร์ T01-T05 สายการบินโอมานแอร์ ซึงมีเจ้าหน้าทีบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอํานวยความ
สะดวกด้านสัมภาระแก่ท่าน
09.10 น. ออกเดินทางสูก่ รุ งมัสกัต โดยเทียวบินที “WY 818” บริการอาหารและเครื องดืมบนเครื อง
12.00 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน เพือเปลียนเครือง และเดินทางสู่เมืองไคโร ประเทศอียปิ ต์
14.35 น. เดินทางจากเมืองโอมาน สู่เมืองไคโร ประเทศอียิปต์ โดยสายการบินโอมานแอร์ เทียวบิน WY405

16.50 น. เดิ นทางถึ งสนามบินเมื องไคโร ประเทศอี ยิปต์ ผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมื องและรับสัม ภาระในการเดิ นทาง
เรียบร้อยแล้ว นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองไคโร (เวลาท้องถินช้ากว่าประเทศไทย 4 ชัวโมง)
คํา
รับประทานอาหารคํา ทีโรงแรม
จากนั นนํ าท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมทีพัก CAIRO PYRAMID HOTEL
วันทีสอง 22 ต.ค.) ไคโร –สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี- กีซ่า – มหาปิ รามิด – สฟิ งซ์ –รถไฟตูน้ อนสู่กรุงลักซอร์
เช้า
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เทียง
บ่าย

คํา

นํ าท่านชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ซึงเริมสร้างในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ.
1857 ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวกรีก ในแบบตามอย่างออตโตมัน หรือ ตุ รกีในปั จจุบัน
ภายในมี นาฬิกาบนลานในสุ เหร่าซึงเป็ นของขวัญในการแลกเปลียนกับอนุ สาวรียป์ ลาย
แหลมโอบิลิสก์ของรามเซสทีสอง เพือสร้างสัมพันธไมตรีอนั ดีระหว่างอียิปต์ฝรังเศส
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควร นํ าคณะเดิ นทางสู่ เมืองกีซ่า ซึงอยู่ไม่ไกลจากกรุงไคโรมากนั ก นํ าท่านชม มหาปิ รามิด ที
ได้รั บ การยกย่ อ งว่ า เป็ น 1 ใน 7 สิ งมหั ศ จรรย์ข องโลก ซึ งเป็ นที บรรจุ พ ระบรมศพของกษั ต ริ ย์คี อ อปส์
(CHEOPS) หรื อ คูฟู ซึงพระองค์เป็ นผูส้ ร้างขึ น เองเมือก่อนคริสตกาลประมาณ 25,800 ปี นั บอายุจนถึ ง
ปั จจุบนั ก็กว่า 4,500 ปี ถือเป็ นปิ รามิดทียิงใหญ่ทีสุดในโลก นับเป็ นสิงก่อสร้างที ยิงใหญ่และเก่าแก่ทีสุดใช้เวลา
ก่อสร้างทังสิน 30 ปี และกําลังแรงงานกว่าแสนคน ตัดจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก หิน แต่ละก้อนวางชิดติ ดกัน
แบบแนบสนิ ทมาก แม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ชม ตัวสฟิ งซ์ ที แกะสลักจากเนิ นหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็ น
พระพักตร์ของฟาโรห์และลําตัวเป็ นสิงโต (หากสนใจขีอูฐ กรุณาติดต่อทีหัวหน้าทัวร์ ราคาประมาณ $1015 เหรียญต่อท่านต่อหนึงตัว)

 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารคํา นําท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ นําท่านเดินทางสู่ เมืองลักซอร์ โดยรถไฟตูน้ อนห้องละ 2
ท่าน

วันทีสาม 23 ต.ค. ลุก๊ ซอร์ –หุบผากษัตริย-์ วิหารฮัคเชฟซุต-อนุสาวรียแ์ ห่งเมมนอน-เรือสําราญล่อง แม่นาไนล์
ํ
เช้า
 บริการอาหารเช้า
นําท่านเดินทางถึงเมืองลักซอร์ นํ าท่านเดินทางข้ามไปฝั งตะวันตกของแม่นําไนล์ (West Bank) หรือ
นครธีบส์ในสมัยอียปิ ต์โบราณ อดีตเชือว่าเป็ นทีอยู่ของคนตาย หรือ นครของผูว้ ายชนม์ (Necropolis of
Thebes) เต็มไปด้วยกลุ่มโบราณสถานทีมีประวัติน่าพิศวง ปั จจุบนั
เป็ นสถานทีท่องเทียวทีใหญ่ทีสุดของประเทศ ชม หุบผากษัตริย ์
(Valley of the Kings) เป็ นทีฝังพระศพของฟาโรห์ 63 พระองค์
ตังอยูท่ ีเทือกเขาทีบนั ท่านสามารถเลือกเข้าชมได้เพียง
3 สุสาน ด้านหน้าทางเข้าสุสานฟาโรห์บนยอดเขานั นดูคล้าย
ปลายแหลมยอดปิ รามิด เป็ นการเลือกหวงซุย้ ในการฝั งศพ ให้
คล้ายว่าฝั งอยูใ่ ต้ปิรามิด สุสานเหล่านี เป็ นสุสานทีถูกเลือกให้เป็ น
สุสานทีเก็บ มัมมีและสมบัติของกษัตริยถ์ ึง 63 สุสาน แต่ละสุสานมีขนาดใหญ่เล็กต่างกัน ขึนอยู่กบั
ระยะเวลาครองราชย์ 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 นทีประดิษฐานพระศพของ
ฟาโรห์หญิงฮัตเชพซุต รูจ้ กั ในนาม “ราชินีหนวด” ฟาโรห์หญิงองค์เดียวในประวัติศาสตร์อียปิ ต์ ทีรุ่งเรือง
มากในสมัยของพระองค์
ชมอนุ สาวรียแ์ ห่งเมมนอน (Colossi of Memnon) หรือสุสานของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที 3 อดีตเคยใช้เป็ น
วิหารประกอบพิธีศพของอาเมนโฮเทปที 3 ประมาณ 2,000 กว่าปี ก่อน เกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง
ทําให้ตวั วิหารพังลงมา เหลือเพียงรูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป สูง 20 เมตร
เทียง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน
นํ าท่านชม วิหารลักซอร์ (The Temple of Luxor) ซึงสร้างถวายแก่
เทพอมอน-รา กษัตริยแ์ ห่งเทพ เช่นกัน วิหารแห่งนี ได้รบั การบูรณะ
ในปี ค.ศ. 1883 ภายในบริเวณวิหารประกอบด้วยซุม้ ประตูขนาด
ใหญ่และรูปสลักหินแกรนิ ตขนาด มหึมา สลักเป็ นรูปฟาโรห์ราม
เซสที 2 และมหาราชินีเนเฟอตารี ชมเสาโอบิลิสก์ เสาหินแกรนิ ต

ขนาดใหญ่ซึงแกะสลักด้วยอักษรอียปิ ต์โบราณ(เฮโรกริฟฟิ ค) เพือสรรเสริญเทพเจ้าอมอนรา ซึงท่านอาจจะ
ได้เห็นเสาเช่นนี อีกที ปลาซ เดอ ลา ทริออง (Place de la Triamph) เมืองปารีส ประเทศฝรังเศส (แต่เอ๊ะ!
ทําไมจึงมีเหมือนกันเล่าอียิปต์ไปเอามาจากฝรังเศสหรือ? ลองหาคําตอบดูละกัน) ภาพสลักทีวิหารแห่ง
นี ก็ถอื ได้วา่ น่ าสนใจไม่น้อย เช่น ภาพขบวนนั กรบเดินแถว ทีสลักอย่างแตกต่างกันว่าเป็ นนั กรบชนชาติ
ใดบ้าง เห็นแล้วก็ชวนให้นึกถึงภาพสลักขบวนนั กรบทีปราสาทหินในเขมร (ทีว่าของกลุ่มเสียม --- สยาม
จะเดินแตกแถวกัน) นอกจากนั น ด้านหน้าวิหารจะมี ถนนสฟิ งซ์หน้าแพะ (Sphinx Avenue) ยาว 3
กิโลเมตรใช้เป็ นทางเชือมระหว่างวิหารลักซอร์กบั วิหารคาร์นัค
นํ าท่านชม มหาวิหารคาร์นัค (The Temple of Karnak) เป็ นวิหารทีใหญ่ทีสุดในโลก ตัววิหารหลังเดียวมี
เนื อทีถึง 60 เอเคอร์ ซึงใหญ่พอทีจะนํ าโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางได้ถึง 10 หลัง มหาวิหารแห่งนี เริม
ก่อสร้างในสมัยฟาโรห์ทุตโมซิสที 1 เพือถวายแด่เทพอมอน-รา เมือกว่า 3,600 ปี มาแล้ว หลังจากนั น ฟาโรห์
องค์ต่างๆ ก็เริมสร้างเพิมเติม ทําให้วิหารมีขนาดใหญ่ขึนอย่างมาก แต่เห็นความยิงใหญ่ของวิหารแล้ว ขอให้
ทุ กท่ านลองจิน ตนาการดู ว่าชาวอี ยิปต์ โบราณใช้วิธีใดในการขนย้า ยเสา และหิ น พร้อมทังการแกะสลัก
ลวดลาย ซึงเมือท่านเห็นความสูงแล้วก็จะยิงทําให้นึกไม่ออกก็เป็ นได้ ว่าเขาใช้วิธีทาํ อย่างไร
นํ าท่านยัง เรือสําราญทีพักซึงเป็ นเรือสําราญขนาดใหญ่ ล่องไปตามแม่นําไนล์
คํา
 บริการอาหารคําบนเรือ ( บุฟเฟต์ )หลังอาหารชมการแสดง (ขึนอยู่กบั รายการของเรือ) พัก
ค้างคืนบนเรือ ระดับ 5 ดาว
วันทีสี 24 ต.ค.
ลุก๊ ซอร์ – เอ็ดฟู- คอมออมโบ - อัสวาน
เช้า  บริการอาหารเช้า ขณะ เรือล่องไปคอมออมโบ
เรือเทียบท่านํ าท่าน นังรถเทียมม้าไปชม วิหารเอ็ดฟู ซึงได้รบั การยกย่องว่า เป็ นวิหารอียิปต์โบราณทียังคง
สภาพสมบูรณ์ทีสุด ตังอยูศ่ ูนย์กลางของบริเวณทีอยูอ่ าศัย สร้างขึนเพือบูชา เทพเจ้าฮอรัส (Horus) มีเศียรเป็ น
เหนี ยว เป็ นเทพเจ้าแห่งความดีและฉลาดรอบรู ้ มองได้ไกลเหมือนตาเหยียว อดีตวิหารถูกปกคลุมด้วยทรายเกือบถึง
ยอดตัวเสาและหัวเสาเป็ นเวลานาน ปี ค.ศ. 1860 มีการขนทราย ปรากฏว่าตัววิหารยังแข็งแรง แน่ นหนา ขนาด
ของวิหารยาว 137 เมตร มีเสาใหญ่แบบไพรอนทีวัดได้ 79 เมตรตรงด้านหน้าและสูง 36 ม. วิหารนี มีขนาดใหญ่
และสวยงาม สมควรแก่เวลาเดินทางกลับเรือ (กรุณาทิปคนขับรถม้าท่านละ US$ 1) เรือล่องผ่านสันดอนทีเอ็ดน่ า
ระดับนํ าต่างกันประมาณ 6 เมตร ท่านสามารถชมการเปิ ดประตูนําและการถ่ายระดับนํ าได้ บนชันดาดฟ้าของเรือ
เทียง  บริการอาหารกลางวันบนเรือ

คํา

นํ าท่านชม วิหารคอม-ออม-โบ ตังอยูบ่ นเนิ นเขาเล็กๆ ทีลําออกมาถึงแม่นํา
ไนล์ สามารถเห็นวิวของแม่นําไนล์อนั งดงาม คําว่า “คอม” เป็ นภาษาอาหรับ
หมายถึงภูเขาเล็กๆ วิหารนี เกือบเป็ นวิหารดะโครโพลิสของกรีก หินทีใช้สร้าง
แตกต่างกับวิหารอืนๆ อาจเป็ นเพราะถูกปกคลุมด้วยทรายเป็ นเวลานาน การ
วางแบบของพืนทีแปลกและเป็ นเฉพาะตัว เป็ นวิหารของเทพเจ้าสององค์ คือ
เทพโซเบค (Sobek) เทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ มีรปู ร่างเป็ นมนุ ษย์แต่เศียร
เป็ นจระเข้ และ เทพเจ้าฮาโรเอริส (Haroeris) เทพเจ้าแห่งการแพทย์อียิปต์โบราณ วิหารนี สร้างบนเนิ นเขาริมฝัง
แม่นําไนล์ เป็ นบริเวณทีมีจระเข้ชุกชุมในสมัยโบราณ วัดนี จงึ บูชาเทพโซเบก ซึงมีหวั เป็ นจระเข้ และมีจระเข้มมั มี
เก็บรักษาไว้ ชมภาพแกะสลักพระนางคลีโอพัตรา ซึงเป็ นรูปแบบของเครืองแต่งกายในการทําภาพยนตร์ และ
ภาพแกะสลักทีสําคัญ คือ ภาพแกะสลักการแพทย์แผนโบราณ โดยเฉพาะภาพการคลอดลูกของหญิงอียปิ ต์
โบราณ และปฏิทินโบราณ มีรา้ นค้ามากมายตังอยูต่ ลอดแนวท่าเรือ ขายเสือผ้าและสินค้า
 บริการอาหารคําบนเรือ หลังอาหารชมการแสดง (ขึนอยู่กบั รายการของเรือ) 
ค้างคืนบนเรือ เรือนําท่านสู่อสั วาน

วันทีห้า 25 ต.ค. อัสวาน –อาบูซิมเบล-ตลาดพืนเมืองอัสวาน
เช้า
 บริการอาหารเช้าบนเรือ
โดยรถโค้ช นํ าทุ กท่านเดิ นทางสู่ มหาวิหารอาบูซิมเบล ชม มหาวิห ารอาบู ซิ
มเบล ซึงประกอบด้วยวิหารใหญ่ของ ฟาโรห์รามเสสที 2 และวิหารของ เนเฟอร์
ตารี ซึงเป็ นมเหสีทีรักของพระองค์ วิหารอาบูซิมเบลงดงามยิงใหญ่และมีชือก้อง
โลกเพราะเมือมีการสร้างเขือนขนาดยักษ์ทีอัสวาน ทําให้วิหาร 17 แห่งจมอยูใ่ ต้
นํ า จนองค์การยูเนสโก้ตอ้ งมาช่วยยกให้และมหาวิหารอาบูซิมเบลก็ถูกยกขึนสูง
จากพืนดิน 65 เมตร ซึงเป็ นงานทียากมาก ใช้เวลาทังสิน 4 ปี สินค่าใช้จ่าย 40 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายใน
วิหารใหญ่มีหอ้ งบูชาและมีรปู สลัก 4 องค์นังอยู่ หนึ งในนั นคือ ฟาโรห์รามเสสที 2 พร้อมด้วยเทพเจ้าต่างๆ
อีก 3 องค์ และทุ กปี วันที 22 ก.พ. และวันที 22 ต.ค. ลําแสงแรกของพระอาทิตย์จะสาดส่องเข้าไปต้องรูป
สลัก และว่ากันว่าวันที 22 ก.พ. ตรงกับวันประสูติของฟาโรห์รามเสสที 2 ขณะที วันที 22 ต.ค. ตรงกับวัน
ขึนครองราชย์ของพระองค์ แสดงให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการทางการคํานวณของชาวอียปิ ต์โบราณ
เทียง
 บริการอาหารกลางวัน
บ่าย
นําท่านเดินทางกลับสู่อสั วาน

ให้ท่านได้เทียวชมตลาดพืนเมืองอัสวาน อิสระในการจับจ่ายสินค้าตามอัธยาศัย
คํา
 บริการอาหารคําบนเรือ หลังอาหารชมการแสดง (ขึนอยู่กบั รายการของเรือ) 
ค้างคืนบนเรือ เรือนําท่านสู่อสั วาน
วันทีหก 26 ต.ค.
อัสวาน- เขือนยักษ์อสั วาน-เสาหินโอเบลิสก์ -รถไฟตูน้ อนสูไ่ คโร
เช้า
 บริการอาหารเช้าบนเรือ
พร้อมกับเช็คเอาท์ (เป็ นธรรมเนียมทีจะต้องให้ทิปแก่พนักงานบนเรือท่านละ 2 USD ต่อวัน) จากนั น
นํ าท่านไปชม เขือนยักษ์อสั วาน หรืออีกชือหนึ งเรียกว่า High Dam ทีสร้างขึนในปี คศ 1960 เพือ ช่วยให้มี
นํ าหล่อเลียงไร่นาตลอดปี อีกทังยังใช้พลังนํ าเพือผลิตกระแสไฟฟ้า
เพือให้เพียงพอกับความต้องการของคนทังประเทศ และเพือป้องกัน
นํ าไหลท่วมจากแม่นําไนล์เวลาฝนตกหนั ก ซึงเขือนนี มีความยาว
36,000 เมตร ซึงนั กท่องเทียวสามารถมองเห็นทะเลสาบทีเกิดจาก
การสร้างเขือนสร้างแม่นําไนล์ คือ ทะเลสาบนัสเซอร์ ( Nasser )
มีความลึก 80 เมตรและกว้าง 10 เมตร จากนั นนําท่าน ชม เสาหินโอเบลิสก์ แกะสลักจากหน้าผาซึงยังไม่
แล้วเสร็จ (The Unfinished Obelisk) เป็ นแท่งหินมหึมาทีสกัดเกือบเสร็จแล้ว แต่มีรอยราวจึงทิ งค้างไว้
เช่นนั น แท่งหินนี เป็ นของพระนางฮัทเชปซุท หากไม่แตกร้าวจะเป็ นเสาโอเบลิสก์ทีสูง 41 เมตร หนั ก
1,200 ตัน เสาโอเบลิสก์นีเป็ นอนุ สาวรียช์ นิ ดหนึ งของอียิปต์โบราณ สร้างเพือบูชาแด่เทพ อามุน-รา หรือ
สุริยะเทพ /
เทียง
 บริการอาหารกลางวัน
จากนันนํ าท่าน ชม เสาหินโอเบลิสก์ แกะสลักจากหน้าผาซึงยังไม่แล้วเสร็จ (The Unfinished Obelisk) เป็ น
แท่งหินมหึมาทีสกัดเกือบเสร็จแล้ว แต่มีรอยราวจึงทิ งค้างไว้เช่นนั น แท่งหินนี เป็ นของพระนางฮัทเชปซุท
หากไม่แตกร้าวจะเป็ นเสาโอเบลิสก์ทีสูง 41 เมตร หนั ก 1,200 ตัน เสาโอเบลิสก์นีเป็ นอนุ สาวรียช์ นิ ดหนึ ง
ของอียปิ ต์โบราณ สร้างเพือบูชาแด่เทพ อามุน-รา หรือ สุริยะเทพ /
คํา
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารคํา นําท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ นําท่านเดินทางสู่กรุงไคโร โดยรถไฟตูน้ อนห้องละ 2 ท่าน
วันทีเจ็ด 27 ต.ค. ไคโร- พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์-ตลาดข่าน -มัสกัต
เช้า
 บริการอาหารเช้า แบบ BREAKFAST BOX

เทียง
18.05 น.

จากนั นนํ าคณะเดินทางเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์
อันเลืองชือของโลกเป็ นสถานทีทีรวมศิลปะวัตถุโบราณมากมายทีสุด
ในโลกแห่งหนึ งชม โลงศพทองคําแท้พร้อมหน้ากากทองคําของ
ฟาโรห์ตุตนั คาเมนและสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของพระองค์
อาทิ เตียงบรรทม รถศึกและเก้าอีบรรลังก์ทองคําซึงภาพบนพนั ก
เก้าอีโรแมนติกมาก เป็ นภาพของฟาโรห์ตุตนั คาเมนนั งอยูบ่ นเก้าอี
และมเหสีของพระองค์กาํ ลังทานํ ามันหอมให้ ทังคู่ใส่รองเท้าแตะคน
ละข้างอันแสดงถึงความรักอันลึกซึง นอกจากนี ท่านยังจะได้ชมสมบัติอนั ลําค่าอืนๆ อีกจํานวนมาก เช่น
แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ฝี มือประณีต สิงของทังหมดล้วนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,300 ปี (ชมมัมมีของ
ฟาโรห์รามเสสที 2 และมันมีของกษัตริยท์ งั 11 พระองค์ ค่าเข้าชมไม่ได้รวมอยู่ในรายการ ประมาณ
100 อิยิปต์ปอนด์)
อิสระเลือกซือสินค้าพืนเมืองมากมายที “ตลาดข่านเอลคาลีลี” ตลาดสําคัญทางการค้าขายของพืนเมือง
และแหล่งสินค้าทีระลึกทีใหญ่ทีสุดในกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซือของพืนเมืองสวยๆ มากมาย ไม่วา่ จะ
เป็ นขวดนํ าหอมทีทําด้วยมือ สินค้าต่างๆ เครืองทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม
และของทีระลึกแบบพืนเมือง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน
ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน
เหินฟ้ากลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินโอมานแอร์ เทียวบินที WY406

วันทีแปด 28 ต.ค. กรุงเทพฯ
00.10 น.
คณะเดินทางกลับถึงกรุงมัสกัต สนามบินประเทศโอมาน เพือรอเปลียนเครืองเพือเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
03.10 น.
เหินฟ้ากลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินโอมานแอร์ เทียวบินที WY811
11.55 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
......................................................................................................

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

หมายเหตุ
กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้เพือความเหมาะสม ขึนอยูก่ บั ขบวนรถไฟ และ
เรือสําราญ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทงนี
ั ทางบริษทั ฯ จะยึดถือความปลอดภัยเป็ น
หลัก
 ในกรณีทีคณะออกเดินทางตํากว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมี
การเปลียนแปลงขนาดของพาหนะทีใช้ในการนําเทียว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
ในกรณีทีคณะออกเดินทางตํากว่า 15 ท่าน หรือตํากว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง
ทางผูจ้ ดั รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิมเติม ท่านละ
4,000 บาท
อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
21-28 ต.ค

ราคาผูใ้ หญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
49,999 บาท

ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
49,999 บาท

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
49,999 บาท

พักเดียวเพิม
8,500 บาท

อัตราค่าบริการนีรวม
1.ค่าตัวเครืองบินโดยสารไป-กลับ กรุงเทพ -โอมาน–ไคโร –โอมาน-กรุงเทพ ชันประหยัด โดยสายการบินโอมานแอร์ และ
นํ าหนั กกระเป๋าในการโหลดสัมภาระและเครืองใช้ส่วนตัว ท่านละ 1 ชิน นํ าหนั กไม่เกิน 23 กิโลกรัม
2.ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง
3.ค่าทีพักห้องละ 2 ท่านตามทีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทังสิน 3 คืน
4.ค่ารถปรับอากาศนํ าเทียวตามรายการ พร้อมคนขับรถทีชํานาญเส้นทาง
5.ค่าอาหารทุกมือทีระบุตามรายการ + ค่าบัตรเข้าชมสถานทีและการแสดงทุกแห่งทีระบุตามรายการ
6.ค่าวีซ่าประเทศอียิปต์ (วีซา่ กรุป๊ ) ใช้เวลาในการยืนวีซ่าก่อนการเดินทาง 20 วัน (สําหรับผูถ้ ือหนังสือเดินทางไทย)
7.ค่าบริการนํ าทัวร์โดยมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน และหัวหน้าทัวร์คนไทยมืออาชีพผูช้ าํ นาญเส้นทาง
8.ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
วงเงินคุ ม้ ครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์วา่ ”อาหารเป็ นพิษเท่านั น”)
(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสาํ หรับเด็กทีมีอายุตํากว่า 6 เดือน และ ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 75 ปี
ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึงหนึ งของสัญญาฯ)
อัตราค่าบริการนีไม่รวม
1. ค่าจัดทําหนั งสือเดินทาง
2. ค่าภาษี มลู ค่า 7% และ ค่าภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3%
3. ค่าขีอูฐ, ค่าเข้ามุดลงไปในปิ รามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมมีฟาโรห์ 11 พระองค์ ทีพิพิธภัณฑ์ฯ และรายการอืนที ไม่ได้ระบุไว้
ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืนๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร-เครืองดืม สังพิเศษนอกเหนื อรายการ, มินิบาร์และทีวี
ช่องพิเศษ ฯลฯ
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน ท่านละ 4 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 7 วัน เท่ากับ 28 USD)
พนั กงานขับรถ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 7 วัน เท่ากับ 21 USD)
ค่าทิปค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ประมาณท่านละ 3 USD หรือ 100 บาท / ท่าน / วัน คิดเป็ น 8 วัน 800บาท
กรณีจองน้อยกว่า 20 วันก่อนการเดินทาง ต้องทําวีซ่าทีเมืองไทย โดยมีค่าใช้จา่ ยเพิมเติม 2500 บาท / ท่าน
และต้องใช้ เอกสารประกอบการยืนวีซา่ รายละเอียดตามท้ายโปรแกรมทัวร์
เงือนไขในการจองทัวร์
งวดที 1 : สํารองทีนังจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้อมส่งสําเนาหนังสือเดินทาง

งวดที 2 :ชําระยอดส่วนทีเหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิก
ยกเลิ กหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนจริง ณ วันนั น ที ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตัว
เครืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจําห้องพัก เป็ นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทังหมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรืองยืนเอกสารไปยัง
สายการบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพือให้พิจารณาอีกครัง ทังนี อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนิ นการ ซึงไม่
สามารถแจ้งได้วา่ สามารถคืนเงินได้ทังหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึนอยู่กบั การพิจารณาและตัดสินใจของสาย
การบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอืนๆเป็ นสําคัญ
***หมายเหตุ***

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีทีไม่สามารถทํากรุป๊ ได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึงใน
กรณีนีทาง บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทงหมด
ั
หรือจัดหาคณะทัวร์อืนให้ถา้ ต้องการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้และ
จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีนอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั
บางประการ เช่น การนั ดหยุดงาน 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 ตามอัตราค่านํ ามัน หรือ
ค่าเงินแลกเปลียน ทางบริษัท สงวนสิทธิทีจะปรับราคาตัว ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
เนืองจากรายการทัวร์นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี
หากลูกค้าท่านใด ยืนวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุ มตั ิ ลูกค้าต้องชําระค่ามัดจําที 10,000 บาท และค่าวีซ่าตามทีสถาน

ฑูตฯ เรียกเก็บ
หมายเหตุเกียวกับการขอนุมตั ิวีซ่าประเทศอียปิ ต์และข้อต่าง ๆ

1. เอกสารประกอบขอวีซ่าเข้าประเทศอียิปต์ กรณีจองการเดินทางน้อยกว่า 21 วัน
- หนังสือเดินทาง
ต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง และต้องมีหน้าว่างเหลือสําหรับประทับตราวีซา่ และตรา
ประทับ เข้าประทับเข้า-ออกอย่างน้อย 4 หน้าเต็ม
- รูปถ่าย
ต้องเป็ น ขนาด 2 นิ ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 2 ใบ และต้องเป็ นรูปถ่ายทีมีพืนหลังสีขาว เท่านั น ทางสถานฑูตไม่รบั
พิจารณารูปถ่ายทีเป็ นรูปสติกเกอร์ หรือรูปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ รูปโพลาลอยด์ และรูปถ่ายทีมีวิวด้านหลัง หรือรูปทีนํ ามา
ตัดต่อ
- หลักฐานการงาน
กรณีเป็ นเจ้าของกิจการ ต้องแสดง สําเนา ใบทะเบียนการค้า และหนั งสือรับรองการจดทะเบียนทีมีชือของผูเ้ ดินทางแสดง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ เป็ นกรรมการ หรือ หุน้ ส่วน (ไม่ตอ้ งใช้ตวั จริง)
***** สําคัญมาก จะต้องเซ็นชือรับรองสําเนา และประทับตราบริษัทเป็ นสําคัญ *****
กรณีเป็ นพนั กงาน ต้องมีหนั งสือรับรองการทํางานจากทางบริษัท หรือหน่ วยงานทีสังกัด มีขอ้ ความระบุตาํ แหน่ ง เงินเดือน
รายได้ วันเริมทํางาน และช่วงเวลาทีได้รบั อนุ มตั ิให้ลาหยุดงาน เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั น และจะต้องประทับตราบริษัท
รับรองเป็ นสําคัญ
กรณีเป็ นนั กเรียน หรือ นั กศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันทีกําลังศึกษาอยู่ พร้อมตราประทับของ
ทางโรงเรียน (เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั น) และสําเนาบัตรนั กเรียน หรือบัตรนักศึกษา พร้อมทังเซ็นชือรับรองสําเนา
- หลักฐานการเงิน
ใบรับรองสถานะทางการเงินในชือของผูเ้ ดินทาง จากทางธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษ เท่านั น(ไม่เอา STATEMENT)
หมายเหตุเกียวกับการขอนุ มตั ิวีซา่ ประเทศอียปิ ต์และข้อต่าง ๆ
*** ในการยืนขอวีซา่ เพือเป็ นการอํานวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามทีระบุ พร้อมส่งมอบ
เอกสารประกอบการยืนวีซา่ ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์กอ่ นการเดินทาง (ในกรณีทีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ
อาจจะปฏิเสธการอนุ มตั ิวซี ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนี ยมใหม่เอง หากต้องการยืนวีซ่าอีกครัง)
*** ในการพิจารณาอนุ มตั ิวซี ่า จะอยูใ่ นดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซึงในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิมเติมจากที
ได้ระบุไว้ หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณ์ในบางครัง ซึงอาจจะทําให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้

*** อนึ งระเบียบของสถานฑูตฯ ซึงอาจมีการเปลียนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย หาก
ท่านมีขอ้ สงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ตลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ทีนี

2.ตัวอย่างเอกสารในการยืนวีซ่า อียปิ ต์ แบบON ARRIVAL ในกรณีจองเดินทางมากกว่า 21
วัน และต้องส่งหน้าพาสปอร์ตให้กบั ทางบริษทั ก่อนการเดินทาง 21 วัน

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

