อียิปต์ 8 วัน 5 คืน
เที่ยวเหนือจรดใต้ เที่ยวครบสุดคุ้ม ที่พักหรูนอนเรือ 5ดาว
ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง บินตรงสู่อียีปต์ มีบินภายในประเทศ
อาบูซิมเบล - มหาวิหารรามเสสที่ 2 - เขื่อนอัสวาน - วิหารฟิเลย์ เมืองคอมออมโบ
หุบผากษัตริย์ - วิหารพระนางฮัตเซปซุต - วิหารคานัค - วิหารลัคซอร์
ปิระมิดกิซ่า - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ - ล่องแม่น้าไนล์ - ตลาดอ - ข่านฯ
สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่2 ไคโร - เขื่อนอัสวาน - หมู่บ้านนูเบียน
วันที่3 มหาวิหาร รามเสสที่ 2 - วิหารฟิเลย์ - เมืองคอมออมโบ
วันที่4 วิหารคอมออมโบ - วิหารเอ็ดฟู - ประตูน้าอีสน่าล๊อค - เมืองลุคซอร์
วันที่5

เขตเวสต์แบงค์ - อนุสาวรียแ์ ห่งเมมนอน - หุบผากษัตริย์ - วิหารเดลบาฮารี - เขตตะวันออก มหาวิหารคาร์นัค

วันที่6 สู่ปิระมิด - เมืองเมมฟิส - ซัคคาร่า - ระมิดขั้นบันได
วันที่7

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอยี ิปต์ - Citadel ป้อมปราการเก่าแก่ - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัด อาลี
ตลาดข่าน เอล คาลิลี่

วันที่8 ไคโร - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่ 1 /23 ก.ย กรุงเทพฯ
21.00 น. พร๎อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารขาออกระหวํางประเทศ ชั้น 4 ประตู 7 เคาเตอร์ Q10-12
สายการบิน อียิปต์แอร์ เจ๎าหน๎าที่บริษัทฯ ให๎การต๎อนรับทําการเช็คอิน กรุณาสังเกตุป้าย PLEASRE EGYPT
วันที่ 2/ 24 ก.ย ไคโร - อัสวาน
- L
00.50 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ MS961 BKK CAI 00.55-05.05 พักผํอนอิสระบนเครื่องทีวีสํวนตัว
เวลาบิน 9 ชั่วโมง และเวลาในประเทศอียิปต์จะช๎ากวําประเทศไทย 5 ชม.
05.05 น. ถึงสนามบินนานาชาติเมืองไคโรประเทศอียิปต์
07.00 น. นําทํานเดินทางสูํเมืองอัสวานโดยเที่ยวบินที่ MS391 CAI ASW 07.00-08.25
เจ๎าหน๎าที่บริษัทฯ ประจําประเทศอียิปต์ จะคอยต๎อนรับ จากนั้นนําทํานออกเดินทาง
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08.25 น.

เที่ยง
บําย
เย็น
ค่ํา

ถึงเมืองอัสวาน นําทํานออกจากสนามบินเพื่อเดินทาชม เขื่อนอัสวาน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวํา ไฮด์แดม
(High Dam) ที่สร๎างขึ้นในปี ค.ศ.1960 เพื่อชํวยให๎มีน้ําหลํอเลี้ยงไรํนาตลอดปี อีกทั้งยังใช๎พลังน้ําเพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้าเพียงพอกับความต๎องการของคนทั้งประเทศ และเพื่อป้องกันน้ําจากแมํน้ําไนล์ไหลทํวมเวลาถึง
ฤดูน้ําหลาก เขื่อนนี้มีความยาว 36,000 เมตร เป็นที่ที่นักทํองเที่ยวสามารถมองเห็นทะเลสาบที่เกิดจากการ
สร๎างเขื่อนกั้นแมํน้ําไนล์ คือ ทะเลสาบนัสเซอร์ มีความลึกถึง 80 เมตร และกว๎างถึง 10 กิโลเมตร
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคารท๎องถิ่น
นําทํานเดินทางสูํที่พักอิสระพักผํอนตามอัธยาศัย
นําทํานออกเดินทางไปลงเรือเพื่อเดินทางสู่หมู่บ้านนูเบียน ชมความสวยงาม 2 ข๎างทางของ แมํน้ําไนล์
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารในโรงแรม
 พักค๎างคืน ณ เมืองอัสวาน โรงแรม 5 ดาว

วันที่ 3/25 ก.ย อัสวาน - อาบูซิมเบล -วิหาร รามเสสที่ 2-เขื่อนอัสวาน-วิหารฟิเลย์ (เรือแม่น้าไนล์)
เช๎า

บําย

ค่ํา

B L D

 รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม
- เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม
นําทํานเดินทางโดยรถยนต์สูํเมืองอาบูซิมเบล
เพื่อชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือ มหาวิหาร รามเสส
ที่ 2 (Great Temple of Ramses 2) ซึ่งถือ
วําเป็นวิหารที่สําคัญแหํงหนึ่ง ด๎านหน๎าวิหารจะ
มีรูปสลักซึ่งมีพระพักตร์ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ตั้งอยูํ 4 องค์ตรงทางเข๎า สร๎างขึ้นเพื่อถวายเป็นที่บูชาแดํเทพอามุ
นรา (Amun Ra) ฮอรากาติ (Horakhati) และสร๎างวิหารใกล๎เคียงกันสร๎างเป็นเกียรติแกํราชินีเนเฟอร์ตารี
(Nefertari) เดิมทีวิหารแหํงนี้ได๎จมอยูํใต๎น้ําจากการสร๎างเขื่อนอัสวาน ทางยูเนสโกได๎ชํวยกู๎วิหารนี้ตามแบบเดิม
ทุกตารางนิ้วคงสภาพไว๎เหมือนเดิม เมืองได๎เวลาอันสมควรนําทํานเดินทางกลับสูํอัสวาน
นําทํานเข๎าสูํเรือสําราญลํองที่พร๎อมด๎วยสิ่งอํานวยความสะดวก พบการต๎อนรับอยํางอบอุํนจากเจ๎าหน๎าที่บนเรือ
 รับประทานอาหารกลางวันภัตราคารในเรือ บุฟเฟย์
นําทํานไปยัง วิหารฟิเลย์ (Philae) โดยเรือวิหารนี้สร๎างขึ้นเพื่อบูชาเทพีไอซิส (Isis) ระหวํางทางแวะชม
แหลํงหินแรํแกรนิตที่เกําแกํและเสาหินโอเบลิก (The Unfinished Obelisk) ที่ยังสร๎างไมํเสร็จ หากสร๎าง
เสร็จเมื่อยกขึ้นตั้งจะเป็นเสาโอเบลิกที่สูงที่สุดในอียิปต์
 รับประทานอาหารค่ํา ภัตราคารในเรือ บุฟเฟย์
 พักค๎างคืนบนเรือ ระดับ 5 ดาว
เรือลํองตํอไปยัง เมืองคอมออมโบ (Kom Ombo) เมืองเล็กๆที่อยูํระหวํางเมืองอัสวาน เป็นเมืองเล็กๆ ดูโบราณ
กวําไคโรหรืออัสวานอยํางเห็นได๎ชัด ตัวบ๎านเรือนสํวนใหญํสูงเพียงหนึ่งหรือสองชั้น ฉาบปูนและทาสีตํางๆ
*หมายเหตุ ปกติเรือจะออกจากท่าประมาณ 2- 3 ทุ่ม ในกรณีที่เรือออกจากท่าช้ากว่า 3 ทุ่ม อาจจะท้าให้
โปรแกรมในวันถัดไป เปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นควรเช็คอีกครั้งกับไกด์ หรือลูกเรือ
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วันที่ 4/26 ก.ย อัสวาน - วิหารคอมออมโบ - วิหารเอ็ดฟู - ประตูน้าอีสน่าล๊อค - เมืองลุคซอร์
เช๎า

บําย

ค่ํา

D

 รับประทานอาหารเช๎าในเรือ
จากนั้นนําทํานออกเดินทางไปชม วิหารคอมออมโบ เป็นวิหารที่สร๎างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ๎าสององค์คือ เทพโซเบค
มีเศียรเป็นจระเข๎ ชาวบ๎านสร๎างวิหารนี้ขึ้นมาเนื่องจากในสมัยกํอนโคงน้ําตรงที่ตั้งวิหารแหํงนี้จะเป็นจุดที่จระเข๎
ชอบมานอนเกยอยูํข๎างตลิ่ง ด๎วยความเกรงกลัวจระเข๎ ชาวบ๎านจึงสร๎างวิหารคอมออมโบขึ้นมา โดยมีนัยวํา เมื่อ
เราบูชาคารวะตํอเทพแหํงจระเข๎โซเบคแล๎ว เทพโซเบคจะปกป้องคุ๎มภัยไมํให๎ถูกจระเข๎ทําร๎ายได๎ วิหารแหํงนี้อยูํ
ด๎านขวามือ สํวนวิหารทางด๎านซ๎ายบูชาเทพฮอรัส (Horus) มีเศียรเป็นเหยี่ยว เทพเจ๎าแหํงการตํอสู๎และความกล๎า
หาญ ถัดไปจากทางซ๎ายมือ จะเห็นบํอน้ําที่มีปากบํอเป็นรูปกุญแจโบราณหรือเรียกอีกอยํางหนึ่งวํา Key of life
สร๎างขึ้นมาด๎วยภูมิปัญญาของคนโบราณเอาไว๎ใช๎วัดความสูงของแมํน้ําไนล์เพื่อเก็บภาษีประจําปี จากนั้นนํา
ทํานกลับสูํ เรือเพื่อลํ องเรือตํอไปยัง เมืองเอ็ดฟู (Edfu) **การเที่ยวที่เมืองเอ็ดฟูขึ้นอยูํกับสะดวกของแตํละ
ชํวงเวลา และขึ้นอยูํกับทางเรือสําราญ**
 รับประทานอาหารกลางวันในเรือ บุฟเฟย์
อิสระกับทิวทัศน์ธรรมชาติ พร๎อมจิบชายามบําย ในเรือ
นําทํานไปชม วิหารเอ็ดฟู (เมื่อเรือมาถึงวิหารคณะต๎องนั่งรถม๎า
สูํวิหารประมาณ 10 นาที รถม๎า 1 คน นั่งได๎ประมาณ 4 ทําน)
วิหารสร๎างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ๎าฮอรัส ซึ่งสร๎างด๎วยหินสีดํา ใน
สมัยพระนางคลีโอพัตรา เมื่อประมาณ เกือบ 2,000 ปีมาแล๎ว
นําทํานผํานชม ประตูน้าอีสน่าล๊อค (Esna Lock) การเปิด
ประตูน้ําจากระดับน้ําที่สูงกวําจนถึงการนําเรือลงสูํระดับน้ําที่ต่ํา
กวํา จากนั้นนําทํานเดินทางกลับสูํเรือ เพื่อแลํนยังเมืองลุคซอร์ อยูํทางตอนใต๎ของเมืองไคโร กวํา 650 กิโลเมตร
ตั้งอยูํทั้งสองฝั่งของแมํน้ําไนล์ มีแหลํงทํองเที่ยวทางประวัติศาสตร์
 รับประทานอาหารเย็นในเรือ
 พักค๎างคืนบนเรือ ระดับ 5 ดาว

วันที่ 5/27 ก.ย
04.30 น.
เช๎า

B L

ลุคซอร์ - ฝั่งตะวันตกของแม่น้าไนล์ - ฝั่งตะวันออกของแม่น้าไนล์

B

เช๎านี้พบประสบการณ์ใหมํ ขึ้นบอลลูนลอยฟ้า ซื้อเพิ่มทํานละประมาณ 120 $ กรุณาติดตํอหัวหน๎าทัวร์
 รับประทานอาหารเช้าในเรือ
ออกเดินทางโดยรถยนต์เพื่อเที่ยวชมเมืองลุคซอร์ ชม เขต
เวสต์แบงค์ (West Bank) หรือเมืองทางฝั่งตะวันตกของ
แมํนํ้าไนล์
นําทํานเที่ยวชม อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน
(Colossi of Memnon) รูปสลักหินทรายขนาดใหญํ 2 รูป
มีความสูงถึง 20 เมตรซึ่งสมัยกํอนเป็นวิหารที่ใช๎ฝังพระศพ
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กลางวัน
บําย

ค่ํา

ของฟาโรห์อเมนโนฟิสที่ 3 แตํเมื่อ 27 ปีกํอนคริสตกาลเกิดแผํนดินไหวรุนแรง ทําให๎ตัววิหารทั้งหลังพังลงมา
เหลือเพียงรูปสลัก 2 รูปเทํา เทํานั้น ซึ่งตํางมีตํานานที่เลําตํางกันไป แตํบ๎างก็วําได๎ยินเสียงออกมาจากรูปสลักทั้ง
สองนี้
จากนั้นนําทํานไปชม หุบผากษัตริย์ (Valley of The Kings) ซึ่งเป็นสถานที่ฝังพระศพของฟาโรห์ 62 พระองค์
แยกตามสุสานตํางๆในบริเวณหุบผา ซึ่งตั้งอยูํบริเวณหน๎าผาธีบัน ที่บริเวณนี้เป็นภูเขาหิน ทรายสีแดง ในแตํละ
สุสานต๎องใช๎การขุดเจาะภูเขาเข๎าไปทําเป็นชํองทางลับภายใน จะทําทางเดินเป็นชํวงๆ และทําเป็นห๎องสําหรับวาง
โลงศพ สมบัติ ข๎าวของเครื่องใช๎สํวนตัวของฟาโรห์ ชมความอัศจรรย์ของภาพวาดตามผนังจากสีธรรมชาติที่มีอายุ
เป็นพันๆปีจากยุคฟาโรห์แตํยังคงความสวยงามไว๎จนถึงยุคปัจจุบันนี้ นําทํานเข๎าชม3สุสานที่สวยที่สุดและสมบรูณ์
ที่สุด
จากนั้นนําทํานชมวิหารเดลบาฮารี (Deir El Bahari) อนุสรณ์สถานที่ประดิษฐานพระศพของฟาโรห์หญิงฮัป
เซปซุท หรือที่รู๎จักกันในนามของ “ราชินีหนวด” ได๎รับการออกแบบโดยสถาปนิกคนสนิท “เซเนมุท” เมื่อกวํา
3,500 ปีมาแล๎ว การที่พระนางต๎องปลอมพระองค์เป็นชายนั้น ก็คงมีความจําเป็นที่จะต๎องทําให๎ผู๎ที่อยูํใต๎บังคับ
บัญชาเชื่อฟัง เพราะการเป็นผู๎นําหญิงนั้นไมํนําจะเป็นที่ยอมรับ
 รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ บุฟเฟย์
ออกเดินทางโดยทางรถยนต์ เพื่อเที่ยวชม เขตตะวันออก (East Bank) ของเมืองลุคซอร์
นําทํานชม มหาวิหารคาร์นัค (The Temple of Karnak) เป็นวิหารที่ใหญํที่สุดในโลก ตัววิหารหลังเดียวมีเนื้อที่
ถึง 60 เอเคอร์ ซึ่งใหญํพอที่จะนําโบสถ์ขนาดใหญํของยุโรปไปวางได๎ถึง 10 หลัง มหาวิหารแหํงนี้เริ่มกํอสร๎างใน
สมัยฟาโรห์ ทุตโมซิสที่ 1 เพื่อถวายแดํเทพอมอน-รา เมื่อกวํา 3,600 ปี มาแล๎ว หลังจากนั้น ฟาโรห์องค์ตํางๆ ก็
เริ่มสร๎างเพิ่มเติม ทําให๎วิหารมีขนาดใหญํขึ้นอยํางมาก แตํเห็นความยิ่งใหญํของวิหารแล๎ว ขอให๎ทุกทํานลอง
จินตนาการดูวําชาวอียิปต์โบราณใช๎วิธีใดในการขนย๎ายเสาและหิน
หลังจากนั้นนําทํานชม (The Temple of Luxor) ซึ่งสร๎างถวายแกํเทพอมอน-รา กษัตริย์แหํงเทพเชํนกัน วิหารนี้
ได๎รับการบูรณะในปี ค.ศ. 1883 ภายในบริเวณวิหารประกอบด๎วยซุ๎มประตูขนาดใหญํและรูปสลักหินแกรนิต
ขนาดมหึมา สลักเป็นรูปฟาโรห์รามเซสที่ 2 และมหาราชินีเนเฟอตารี ชมเสาโอบิลิสก์ เสาหินแกรนิตขนาดใหญํ
ซึ่งแกะสลักด๎วยอักษรอียิปต์โบราณ (เฮโรกริฟฟิค)
 รับประทานอาหารเย็นพร๎อมชมโชว์บนรือ บุฟเฟย์
 พักค๎างคืนบนเรือ ระดับ 5 ดาว
**โปรแกรมบนเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการเดินเรือ

วันที่ 6/28 ก.ย
05.00 น.
06.20 น.

ไคโร - ปิระมิด - เมมฟิส - ซัคคาปิระมิดขั้นบันได

B L D

 รับอาหารเช๎า (อาหารกลํอง) - เช็คเอ๎าท์ออกจากเรือ
นําทํานเดินทางสูํสนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางสูํเมืองไคโร
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่  MS061 LXR CAI 06.20-07.30 (1 ชั่วโมง)
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07.30 น.

เที่ยง
บําย

ค่ํา

ถึงสนามบินไคโร นําทํ านเดิน ทางสู่ ปิ ระมิด หนึ่งในเจ็ดสิ่ง มหัศจรรย์ของโลก เชํน มหาปิระมิดคีออฟ
(Cheops) ปิระมิดเคฟเฟร (Chephren) และปิระมิดไมครีนอส (Mycrenos) ชมสฟิงซ์ (Sphinx) ซึ่งมี
หน๎าที่เฝ้าวิหารและสุสานของกษัตริย์ เป็นเครื่องแสดงถึงอํานาจ ลําตัวเป็นสิงโตหมอบเพศผู๎ มีขนาดใหญํ
ที่สุดในโลกยาวประมาณ 73 เมตร สูง 20 เมตร แกะสลักจากหินปูนเพียงก๎อนเดียวโดยใช๎พระพักตร์ของ
ฟาโรห์เคฟเฟร โดยที่บริเวณที่ราบสูงกีซํานี้มีเพียงตัวเดียวเทํานั้น *** พิเศษ แถมขี่อูฐชมวิวโดยรอบ
ฟรี!!!!***
กรุณาทิปคนจูงอูฐ 1$ มุดใต๎ปิระมิตประมาณ 20$ กรุณาติดตํอไกด์หรือหัวหน๎าทัวร์
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารท๎องถิ่น
นําทํานเดินทางสูํเมืองเมมฟิส (Memphis) เมืองหลวงเกํา แหํงแรกในยุคอียิปต์โบราณกวํา 5,000 ปี ถูก
บันทึกไว๎ในประวัติศาสตร์วํามีความสําคัญ ในการรวมอียิปต์ บนและอียิปต์ลํางให๎เป็นหนึ่งเดียว โดยฟาโรห์
นาเมอร์ ปฐมกษัตริย์แหํงราชวงศ์ที่ 1 ระหวํางทางทํานจะได๎เห็นตัวฐานรากของสถานที่โบราณ และรูป
แกะสลักจากหินที่ยังหลงเหลืออยูํในระดับพื้นดิน เข๎าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ๎งแหํงเมืองเมมฟิส อันจัดแสดงรูป
แกะสลักขนาดยักษ์ ด๎วยหินแกรนิตสีชมพูจากเมืองอัสวานของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 ซึ่งมีพระพักตร์อันงดงาม
ซึ่งสลักด๎วยชํางฝีมือชั้นเยี่ยมไว๎ในอาคารโปรํง ซึ่งภายในยังจัดแสดงชิ้นสํวนวัตถุโบราณและรูปสลักจากวิหาร
สําคัญตํางๆในอียิปต์ สํวนการจัดแสดงกลางแจ๎ง ชมสฟิงค์ และ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 โดยแตํละองค์จะสวม
มงกุฎที่มีลักษณะแตกตํางกัน จากนั้นเดินทางตํอไปยังเมืองโบราณที่ใกล๎กันอีกเมืองคือ ซัคคาร่า (Sakkara)
เพื่อชมปิระมิดขั้นบันได (Step pyramids) เป็นสิ่งกํอสร๎างขนาดใหญํ ใช๎เป็นสถานที่ฝังพระศพของ กษัตริย์
ซอเซอร์ และเป็นต๎นแบบของปิรามิด
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารท๎องถิ่น
 พักค๎างคืน ณ ไคโร โรงแรม 5 ดาว

วันที่ 7/29 ก.ย
เช๎า

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ - ตลาดข่าน เอล คาลิลี่

B L D

 รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม - เช็คเอ้าท์ออก
จากโรงแรม
นํ า ทํ า นเดิ น ทางสูํ พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ อี ยิ ป ต์
(Egyptian Museum) สถานที่เก็บสะสมโบราณวัตถุล้ําคํา
จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1858 โดยนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศส
ชื่อ Auguste Mariette ทั้งอาคารเกําแกํและการตกแตํง
ภายในได๎ รั บ การยกยํ อ งวํ า งดงามสมบู ร ณ์ แ หํ ง หนึ่ ง ของเมื อ งนี้ ชมหน๎ า กากทองคํ า ของฟาโรห์ ตุ ตั นคาเมน
(Tutankhamun) และงานศิลปะที่มีคําไมํต่ํากวํา 250,000 ชิ้น มีอายุเกําแกํเกือบห๎าพันปีมาแล๎ว ชมรูปปั้นดินที่
แสดงถึงชีวิตประจําวันของชาวอียิปต์ ชมพระเศียรของพระนางเนเฟอร์ติติ 1 ใน 2 ชิ้นที่มีชื่อของโลก (อีกชิ้นอยูํที่
เบอร์ลิน) ชมพระรูปของฟาโรห์อัคนาแตน-ฟาโรห์นักปฏิวัติ ชมพระรูปของพระนางฮัตเชปสุต (ฟาโรห์สตรีองค์
เดียวของอียิปต์) รถศึก และเก๎าอี้บัลลังก์ทองคํา นอกจากนี้ทํานยังได๎ชมสมบัติอันล้ําคําอื่นๆ อีกมากมาย เชํน แหวน
, สร๎อยข๎อมือ, สร๎อยคอ ฝีมือประณีต ล๎วนมีอายุกวํา 3,300 ปี หากทํานต๎องการเข๎าชมห๎องมัมมี่กษัตริย์ 2ห๎อง
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ชมมัมมี่ขององค์ฟาโรห์รามเสสที่ 2 และมัมมี่ของฟาโรห์องค์อื่นๆ (ต๎องจํายคําเข๎าชมประมาณ 700บาท/100
ปอนด์อียิปต์/ทําน )
เที่ยง
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารท๎องถิ่น
บําย
ชม Citadel ป้อมปราการเก่าแก่ สร๎างเมื่อ ค.ศ. 1176 โดยสุลตํานซาลาอัดดิน เพื่อเป็นป้อมปราการป้องกัน
การรุกรานของศัตรู สมัยสงครามครูเสด อยูํบนเนินเขากลางกรุงไคโร สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของกรุงไคโรได๎
ไกลถึงปิรามิดที่กีซํา ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัด อาลี (Mohammad Ali) สุเหรําที่ใหญํและสูงที่สุดในกรุงไคโร
สร๎างในปี ค.ศ. 1830 เสร็จปี ค.ศ. 1848 เป็นสัญลักษณ์ของกรุงไคโร ประกอบด๎วย 2 สํวน คือ ตัวสุเหรํา และ
สํวนของสนาม ตรงกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีโดมขนาดใหญํสูง 52 เมตร เส๎นผํานศูนย์กลาง 21 เมตร มีโดมขนาด
เล็กรองรับอีก 4 มุม ตัวอาคารสร๎างด๎วยหิน Albaster ตกแตํงด๎วยโคมไฟระย๎างดงามตามแบบศิลปะอิสลาม หน๎า
สุเหรํามีหอนาฬิกาที่พระเจ๎าหลุยส์ฟิลิปป์แหํงฝรั่งเศสมอบให๎รัฐบาลอียิปต์เป็นของขวัญ แลกกับเสาโอเบลิสก์จาก
วิหารลักซอร์ ที่ปัจจุบันตั้งอยูํที่ Place de la Concorde กรุงปารีส
ช๎อปปิ้งสินค๎าพื้นเมืองที่ ตลาดข่าน เอล คาลิลี่ (Khan El Khalili Bazaar) หลากหลายด๎วยร๎านค๎า เครื่องเทศ
เครื่องเงิน, ร๎านทอง, เสื้อผ๎า ฯลฯ ชมร๎านกาแฟอายุรํวม 200 ปี ฟิชาวี คอฟฟี่เฮาส์ (หัวหน๎าทัวร์นําทางไปได๎) อันเป็นที่
ชื่นชอบของนักทํองเที่ยว อยากได๎สินค๎าประเภทใด ของดีและถูก แจ๎งหัวหน๎าทัวร์ได๎ จะได๎พาไปถูกร๎าน
ค่ํา
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท๎องถิ่น
19.30 น. นําทํานออกเดินทางสูํสนามบินไคโรเพื่อเดินทางกลับสูํประเทศไทย
22.45 น.  บินตรงสูํกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MS960 CAI BKK 22.45-12.35+ (8 ชั่วโมง)
วันที่ 8/30 ก.ย ไคโร - กรุงเทพฯ
12.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
คณะ 15 ท่านขึ้นไป (งดแถมกระเป๋า)
5-12 ธ.ค. 60

ระดับที่พัก

พักคู่ (บาท/ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม (บาท)

5 ดาว

65,900

8,000

ค้าแนะน้า สําหรับผู๎เดินทางที่ไมํได๎อยูํจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเป็นต๎องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กํอนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวํางประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห๎องพัก ลํวงหน๎ากํอนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการ
เดินทางของทัวร์ที่ทํานจอง ที่แนํนอนจากเจ๎าหน๎าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให๎เกิดข๎อผิดพลาดขึ้นกับทํานใน
ภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่อาจเกิดขึ้น หากทํานได๎มีการจองการเดินทางดังกลําวมายังสนามบิน
ที่ทริปเดินทาง โดยยังไมํได๎รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อกั ษรจากทางบริษัท
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อัตรานี้รวม
 คําตั๋วเครื่องบินไปกลับ และบินภายในประเทศ โดยสายการบินอียิปต์แอร์ ชั้นประหยัด
 คําภาษีสนามบินทุกสนามบิน ทั้งในกรุงเทพ และภาษีสนามบินที่ไคโร-อัสวาน-ลัคซอร์
 โรงแรมที่พัก ตามที่ระบุรายการหรือเทียบเทํา
 คําเข๎าชมสถานที่ตํางๆ ตามรายการที่ระบุ
 รถสําหรับนําเที่ยวตามรายการ
 บริการไกด์จากประเทศอียิปต์ ภาษาอังกฤษ
 คําประกันอุบัติเหตุแบบหมูํคณะวงเงิน 1,000,000 บาท
 คําอาหารตามที่ระบุในรายการ และคําน้ําระหวํางมื้ออาหารทุกมื้อ และน้ําดื่มระหวํางวันทํานละ2ขวด/วัน/คน
 คําธรรมเนียมและคําดําเนินการ ในการยื่นขอวีซํา แบบทํองเที่ยว สําหรับผู๎ถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีทํานถูกปฏิเสธ
การขอวีซํา ทางสถานทูตจะไมํคืนคําธรรมเนียมให๎ทําน)
อัตรานี้ไม่รวม
 คําใช๎จํายสํวนตัว
 คํายานพาหนะทํองเที่ยวนอกเหนือจากรายการ(กรณีผู๎เดินทางต๎องการชมสถานที่ทํองเที่ยวอิสระหรือรายการเสริม)
 คําอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ อาทิเชํน น้ําส๎ม เบียร์ วิสกี้ น้ําอัดลม ฯลฯ
 คําใช๎จํายนอกเหนือระบุในโปรแกรม / คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3%
 คําทิปไกด์ ทัวร์ลีดเดอร์อียีปต์ และคนขับรถ ขั้นต่ํา 5$/วัน/ทําน ทิปหัวหน๎าทัวร์ไทยตามศรัทธา (วันละ3$/ขั้นต่ํา)
 คํายกกระเป๋า, สนามบิน/โรงแรมฯ / คําปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว๎
เงื่อนไขการช้าระเงิน
1. กรุณาชําระคํามัดจําทัวร์ 10,000 บาท/ทําน ภายใน 2 วันทําการ นับจากที่ได๎รับการยืนยันที่นั่งแนํนอน พร๎อมสํงสําเนาหน๎า
หนังสือเดินทาง (ที่ไมํหมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลํมใหมํสามารถเดินทางได๎เลย) และ
หลักฐานโอนเงินมาได๎ที่ Fax 0 2116 6423
2. คําทัวร์สํวนที่เหลือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 41 วันทําการ (ในชํวงปกติ) หรือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อย
กวํา 45 วันทําการ (ในชํวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรํงออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเรํงออกบัตรโดยสาร
(การไมํชําระเงินคํามัดจํา หรือชําระไมํครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจํายไมํวําด๎วยสาเหตุใดใด ผู๎จัดมีสิทธิยกเลิกการ
จัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
3.กรณีวีซําไมํผํานการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักคําธรรมเนียมการยื่นวีซํา, คําบริการ
และคําใช๎จํายตํางๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
4.การยกเลิกต๎องแจ๎งลํวงหน๎า 30 วันทําการกํอนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมํคืนเงินมัดจํา งวดแรก
5.กรณียกเลิกหลังยืนวีซําและออกตั๋ว 25 วันทําการ บริษัทฯ มีความจําเป็นต๎องขอหัก 70 % ของคําทัวร์
6.กรณียกเลิกกะทันหันกํอนการเดินทางไมํเกิน 15 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนเงินเต็มจํานวน100%
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หมายเหตุ
1. บริษัทฯไมํมีนโยบายยกเลิกทัวร์ ในกรณีที่ไมํครบ 15 ทํานจะไมํมีหัวหน๎าทัวร์เดินทางด๎วยแตํมีเจ๎าหน๎าที่ที่อียีปต์
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมํอาจ
แก๎ไขได๎และจะไมํรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญ หาย สูญเสียหรือได๎รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหน๎าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เชํน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตํางๆ
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจํายเบ็ดเสร็จ หากทํานสละสิทธิ์ การใช๎บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเข๎าประเทศไมํวําในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนเงินในทุกกรณี
4. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได๎วีซําแล๎ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ๎งสถานทูตฯเพื่อให๎อยูํใน
ดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่องวีซําของทําน เนื่องจากการขอวีซําในแตํละประเทศจะถูกบันทึกไว๎เป็ นสถิติในนาม
ของบริษัทฯ เมื่อทํานได๎ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมํวําจะเป็นการชําระผํานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรง ทางบริษัทฯจะถือวําทํานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตํางๆของเอกสารวีซํา
5. หากสายการบินมีการยกเลิกเที่ยวบินหรือหากมีเหตุการณ์ประการใดที่เกิดขึ้น จากสายการบินทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เพื่อให๎เหมาะสมกับสถานการณ์หน๎างานที่เกิดขึ้น
จริง
**หมายเหตุ ** ก้าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความ
ปลอดภัยเป็นหลัก และรายการ-ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสายการบินโดยจะ
ยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ”
เอกสารประกอบการขอวีซา่ Egypt
- หนังสือเดินทาง ต๎องมีอายุเหลือการใช๎งานอยํางน๎อย 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และต๎องมีหน๎าวํางเหลือ
สําหรับประทับตราวีซํา และตราประทับเข๎า-ออกอยํางน๎อย 2 หน๎าเต็ม
- รูปถ่าย ต๎องเป็นรูปถํายหน๎าตรงเป็นรูปสี ขนาด 2 นิ้ว ถํายไมํเกิน 6 เดือน จํานวน 3 ใบ และต๎องเป็นรูปถํายที่
มีพื้นหลังสีขาว เท่านั้น ทางสถานทูตไมํรับพิจารณารูปถํายที่เป็นรูปสติ๊กเกอร์ หรือรูปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์
รูปโพลาลอยด์ และรูปถํายที่มีวิวด๎านหลัง
- หลักฐานการงาน
กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ต๎องแสดงสําเนา ใบทะเบียนการค๎า และหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู๎
เดินทางแสดงความเป็น เจ๎าของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุ๎นสํวน (ไมํต๎องใช๎ตัวจริง)
***** สําคัญมาก จะต๎องเซ็นชื่อรับรองสําเนา และประทับตราบริษัทเป็นสําคัญ *****
กรณีเป็นพนักงาน ต๎องมี หนังสื อรับรองการทํางานจากทางบริษัท หรือหนํวยงานที่สังกัด มีข๎อความระบุ
ตําแหนํง เงินเดือน รายได๎ วันเริ่มทํางาน และชํวงเวลาที่ได๎รับอนุมัติให๎ลาหยุดงาน เป็นภาษาอังกฤษเทํานั้น
และจะต๎องประทับตราบริษัทรับรองเป็นสําคัญ
กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ต๎องมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยูํ พร๎อมตรา
ประทับของทางโรงเรียน (เป็นภาษาอังกฤษเทํานั้น) และสําเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พร๎อมทั้งเซ็นชื่อ
รับรองสําเนา
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หลักฐานการเงิน ใบรับรองสถานะทางการเงินในชื่อของผู๎เดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ พร๎อม
ตราประทับจากทางธนาคาร **ย้้า** ไม่สามารถใช้ส้าเนาบัญชี เงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
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