EGY PLE8D(MS)OCT-DEC







1

เทีย่ วเหนือจรดใต้ เทีย่ วครบสุดคุ้ม ทีพ่ กั หรูนอนเรือ 5ดาว
ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง บินตรงสู่อยี ปี ต์ มีบนิ ภายในประเทศ
อาบูซมิ เบล มหาวิหารรามเสสที่ 2 เขือ่ นอัสวาน วิหารฟิ เลย์ เมืองคอมออมโบ
หุบผากษัตริย์ วิหารพระนางฮัตเซปซุต วิหารคานัค วิหารลัคซอร์
ปิ ระมิดกิซ่า พิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติอยี ปิ ต์ ล่องแม่น้าไนล์ ช้อปปิ้ งตลาดข่านฯ

วันที่หนึ่ ง กรุงเทพฯ
21.00 น. พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ Q
10-12 สายการบินอียปิ ต์แอร์ เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ให้การต้อนรับทําการเช็คอิน
วันที่สอง ไคโร - อัสวาน
00.50 น. ออกเดินทางโดยเทีย่ วบินที่ MS 961 พักผ่อนอิสระบนเครื่องทีวสี ่วนตัว ใช้เวลาบิน 9 ชัวโมง
่
และเวลา
ในประเทศอียปิ ต์จะช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม.
06.20 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเมืองไคโรประเทศอียปิ ต์
08.00 น. นําท่านออกเดินทางสู่เมืองอัสวานโดยเทีย่ วบินที่ MS 391
09.25 น. เดินทางถึงเมืองอัสวาน ..... นําท่านออกจากสนามบินเพื่อไปชม เขื่อนอัสวาน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า
ไฮแดม (High Dam) ทีส่ ร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1960 เพื่อช่วยให้มนี ้ําหล่อเลีย้ งไร่นาตลอดปี อีกทัง้ ยังใช้พลัง
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นํ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการของคนทัง้ ประเทศ และเพื่อป้องกันนํ้ าจากแม่น้ํ าไนล์
ไหลท่วมเวลาถึงฤดูน้ํ าหลาก เขื่อนนี้มคี วามยาว 36,000 เมตร เป็ นที่ทน่ี ักท่องเทีย่ วสามารถมองเห็น
ทะเลสาบทีเ่ กิดจากการสร้างเขื่อนกัน้ แม่น้ําไนล์ คือ ทะเลสาบนัสเซอร์ มีความลึกถึง 80 เมตร และ
กว้างถึง 10 กิโลเมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่ (1)
นําท่านเดินทางสู่ทพ่ี กั อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
นําท่านออกเดินทางไปลงเรือเพื่อเดิ นทางสู่หมู่บ้านนูเบียนชมความสวยงามของแม่น้ําไนล์
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม (2)
พักค้างคืน ณ เมืองอัสวาน โรงแรม 5 ดาว

วันที่สาม อัสวาน - อาบูซิมเบล - วิ หารรามเสสที่ 2 - เขื่อนอัสวาน - วิ หารฟิ เลย์ (เรือแม่น้าไนล์)
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (3) - เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม
นํ าท่านเดินทางโดยรถยนต์สู่เ มืองอาบูซมิ เบล เพื่อชมสถานที่ศกั ดิ ์สิทธิ ์คือ มหาวิ หาร รามเสสที่ 2
(Great Temple of Ramses 2) ซึง่ ถือว่าเป็นวิหารทีส่ าํ คัญแห่งหนึ่ง ด้านหน้าวิหารจะมีรปู สลักซึง่ มีพระ
พักตร์ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ตัง้ อยู่ 4 องค์ตรงทางเข้า สร้างขึน้ เพื่อถวายเป็ นทีบ่ ูชาแด่เทพอามุนรา
(Amun Ra) ฮอรากาติ (Horakhati) และสร้างวิหารใกล้เคียงกันสร้างเป็ นเกียรติแก่ราชินีเนเฟอร์ตารี
(Nefertari) เดิมทีวหิ ารแห่งนี้ได้จมอยู่ใต้น้ําจากการสร้างเขื่อนอัสวาน ทางยูเนสโกได้ช่วยกู้วหิ ารนี้ตาม
แบบเดิมทุกตารางนิ้วคงสภาพไว้เหมือนเดิม .... ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางกลับสู่อสั วาน
และนําท่านเข้าสู่เรือสําราญล่องทีพ่ ร้อมด้วยสิง่ อํานวยความสะดวก พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก
เจ้าหน้าทีบ่ นเรือ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในเรือ (4) บุฟเฟ่ต์
นําท่านไปยัง วิ หารฟิ เลย์ (Philae) โดยเรือวิหารนี้สร้างขึน้ เพื่อบูชาเทพีไอซิส (Isis) ระหว่างทาง
แวะชมแหล่งหินแร่แกรนิตทีเ่ ก่าแก่และเสาหินโอเบลิก (The Unfinished Obelisk) ทีย่ งั สร้างไม่
เสร็จ หากสร้างเสร็จเมือ่ ยกขึน้ ตัง้ จะเป็นเสาโอเบลิกทีส่ งู ทีส่ ุดในอียปิ ต์
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตคารในเรือ (5) บุฟเฟ่ต์
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พักค้างคืนบนเรือ ระดับ 5 ดาว
เรือล่องต่อไปยัง เมืองคอมออมโบ (Kom Ombo) เมืองเล็กๆทีอ่ ยูร่ ะหว่างเมืองอัสวาน เป็นเมืองเล็กๆ
ดูโบราณ กว่าไคโรหรืออัสวานอย่างเห็นได้ชดั ตัวบ้านเรือนส่วนใหญ่สงู เพียงหนึ่งหรือสองชัน้ ฉาบปูน
และทาสีต่างๆ
*หมายเหตุ
ปกติเรือจะออกจากท่าประมาณ 2- 3 ทุ่ม ในกรณีทเ่ี รือออกจากท่าช้ากว่า 3 ทุ่ม
อาจจะทําให้โปรแกรมในวันถัดไป เปลีย่ นแปลงได้ ดังนัน้ ควรเช็คอีกครัง้ กับไกด์ หรือลูกเรือ

วันที่สี่
เช้า

กลางวัน
บ่าย

อัสวาน - วิ หารคอมออมโบ - วิ หารเอ็ดฟู -ประตูน้าอีสน่ าล็อค - ลุคซอร์
รับประทานอาหารเช้าในเรือ(6) นําท่านออกเดินทางไปชม วิ หารคอมออมโบ เป็ นวิหารทีส่ ร้างขึน้ เพื่อ
บูชาเทพเจ้าสององค์คอื เทพโซเบค มีเศียรเป็ นจระเข้ ชาวบ้านสร้างวิหารนี้ขน้ึ มาเนื่องจากในสมัยก่อน
โค้งนํ้ าตรงที่ต งั ้ วิห ารแห่ งนี้จะเป็ นจุดที่จระเข้ชอบมานอนเกยอยู่ข้างตลิง่ ด้ว ยความเกรงกลัว จระเข้
ชาวบ้านจึงสร้างวิหารคอมออมโบขึน้ มา โดยมีนัยว่า เมื่อเราบูชาคารวะต่อเทพแห่งจระเข้โซเบคแล้ว
เทพโซเบคจะปกป้องคุม้ ภัยไม่ให้ถูกจระเข้ทําร้ายได้ วิหารแห่งนี้อยู่ดา้ นขวามือ ส่วนวิหารทางด้านซ้าย
บูชาเทพฮอรัส (Horus) มีเศียรเป็ นเหยีย่ ว เทพเจ้าแห่งการต่อสู้และความกล้าหาญ ถัดไปจากทาง
ซ้ายมือ จะเห็นบ่อนํ้าทีม่ ปี ากบ่อเป็ นรูปกุญแจโบราณหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Key of life สร้างขึน้ มา
ด้วยภูมปิ ญั ญาของคนโบราณเอาไว้ใช้วดั ความสูงของแม่น้ําไนล์เพื่อเก็บภาษีประจําปี จากนัน้ นํา
ท่านกลับสู่เรือเพื่อล่องเรือต่อไปยัง เมืองเอ็ดฟู (Edfu) **การเทีย่ วทีเ่ มืองเอ็ดฟูข้นึ อยู่กบั สะดวกของแต่
ละช่วงเวลา และขึน้ อยูก่ บั การจัดการของทางเรือสาราญ**
รับประทานอาหารกลางวันในเรือ (7)บุฟเฟต์
อิสระกับทิวทัศน์ธรรมชาติ พร้อมจิบชายามบ่าย ในเรือ
นําท่านไปชม วิ หารเอ็ดฟู (เมื่อเรือมาถึงวิหารคณะต้องนัง่ รถม้าสู่วหิ ารประมาณ 10 นาที รถม้า 1 คัน
นัง่ ได้ประมาณ 4 ท่าน) วิหารนี้สร้างขึน้ เพื่อบูชาเทพเจ้าฮอรัส ซึ่งสร้างด้วยหินสีดํา ในสมัยพระนางคลี
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โอพัตรา เมือ่ ประมาณ เกือบ 2,000 ปีมาแล้ว .....นําท่านผ่านชม ประตูน้าอีสน่ าล๊อค (Esna Lock) การ
เปิดประตูน้ําจากระดับนํ้าทีส่ ูงกว่าจนถึงการนําเรือลงสู่ระดับนํ้าทีต่ ่ํากว่า จากนัน้ นําท่านเดินทางกลับสู่เรือ
ั่
เพื่อแล่นไปยังเมืองลุคซอร์ อยู่ทางตอนใต้ของเมืองไคโร กว่า 650 กิโลเมตรตัง้ อยู่ทงั ้ สองฝงของแม่
น้ํ า
ไนล์ มีแหล่งท่องเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร์
รับประทานอาหารคํ่าในเรือ (8) พร้อมชมโชว์
พักค้างคืนบนเรือ ระดับ 5 ดาว

ลุคซอร์ - ฝังตะวั
่ นตกของแม่น้าไนล์ - ฝังตะวั
่ นออกของแม่น้าไนล์
เช้านี้พบประสบการณ์ใหม่ ขึน้ บอลลูนลอยฟ้าซือ้ เพิม่ ท่านละประมาณ 120 $ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์
รับประทานอาหารเช้าในเรือ(9) ออกเดินทางโดยรถยนต์เพื่อเทีย่ วชมเมืองลุคซอร์ ชม เขตเวสต์
ั ่ นตกของแม่น้ําไนล์ นําท่านเทีย่ วชม อนุสาวรียแ์ ห่งเม
แบงค์ (West Bank) หรือเมืองทางฝงตะวั
มนอน (Colossi of Memnon) รูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป มีความสูงถึง 20 เมตรซึง่ สมัยก่อน
เป็ นวิหารทีใ่ ช้ฝงั พระศพของฟาโรห์อเมนโนฟิสที่ 3 แต่เมือ่ 27 ปีก่อนคริสตกาลเกิดแผ่นดินไหว
รุนแรง ทําให้ตวั วิหารทัง้ หลังพังลงมา เหลือเพียงรูปสลัก 2 รูปเท่า เท่านัน้ ซึง่ ต่างมีตํานานทีเ่ ล่า
ต่างกันไป แต่บา้ งก็ว่าได้ยนิ เสียงออกมาจากรูปสลักทัง้ สองนี้ จากนัน้ นําท่านไปชม หุบผากษัตริ ย์
(Valley of The Kings) ซึง่ เป็ นสถานทีฝ่ งั พระศพของฟาโรห์ 62 พระองค์ แยกตามสุสานต่างๆใน
บริเวณหุบผา ซึง่ ตัง้ อยูบ่ ริเวณหน้าผาธีบนั ทีบ่ ริเวณนี้เป็นภูเขาหินทรายสีแดง ในแต่ละสุสานต้องใช้
การขุดเจาะภูเขาเข้าไปทําเป็นช่องทางลับภายใน จะทําทางเดินเป็ นช่วงๆ และทําเป็นห้องสําหรับวาง
โลงศพ สมบัติ ข้าวของเครือ่ งใช้ส่วนตัวของฟาโรห์ ชมความอัศจรรย์ของภาพวาดตามผนังจากสี
ธรรมชาติทม่ี อี ายุเป็ นพันๆปี จากยุคฟาโรห์แต่ยงั คงความสวยงามไว้จนถึงยุคปจั จุบนั นี้ นํ าท่านเข้าชม
3สุสานทีส่ วยทีส่ ุดและสมบรูณ์ทส่ี ุด จากนัน้ นําท่านชมวิ หารเดลบาฮารี (Deir El Bahari) อนุสรณ์
สถานทีป่ ระดิษฐานพระศพของฟาโรห์หญิงฮัปเซปซุท หรือทีร่ จู้ กั กันในนามของ “ราชินีหนวด” ได้รบั

EGY PLE8D(MS)OCT-DEC

กลางวัน
บ่าย

คํ่า

5

การออกแบบโดยสถาปนิกคนสนิท “เซเนมุท” เมือ่ กว่า 3,500 ปีมาแล้ว การทีพ่ ระนางต้องปลอม
พระองค์เป็ นชายนัน้ ก็คงมีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องทําให้ผทู้ อ่ี ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาเชื่อฟงั เพราะการเป็ นผูน้ ํา
หญิงนัน้ ไม่น่าจะเป็ นทีย่ อมรับ
รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (10) บุฟเฟ่ต์
ออกเดินทางโดยทางรถยนต์ เพื่อเทีย่ วชม เขตตะวันออก (East Bank) ของเมืองลุคซอร์
นําท่านชม มหาวิ หารคาร์นัค (The Temple of Karnak) เป็ นวิหารทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก ตัววิหารหลัง
เดียวมีเนื้อที่ถึง 60 เอเคอร์ ซึ่งใหญ่พอที่จะนํ าโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางได้ถงึ 10 หลัง มหา
วิหารแห่งนี้เริม่ ก่อสร้างในสมัยฟาโรห์ ทุตโมซิสที่ 1 เพื่อถวายแด่เทพอมอน-รา เมื่อกว่า 3,600 ปี
มาแล้ว หลังจากนัน้ ฟาโรห์องค์ต่างๆ ก็เริม่ สร้างเพิม่ เติม ทําให้วหิ ารมีขนาดใหญ่ขน้ึ อย่างมาก แต่
เห็นความยิง่ ใหญ่ของวิหารแล้ว ขอให้ทุกท่านลองจินตนาการดูว่าชาวอียปิ ต์โบราณใช้วธิ ใี ดในการขน
ย้ายเสาและหิน
หลังจากนัน้ นําท่านชม (The Temple of Luxor) ซึง่ สร้างถวายแก่เทพอมอน-รา กษัตริยแ์ ห่งเทพ
เช่นกัน วิหารนี้ได้รบั การบูรณะในปี ค.ศ. 1883 ภายในบริเวณวิหารประกอบด้วยซุม้ ประตูขนาดใหญ่
และรูปสลักหินแกรนิตขนาดมหึมา สลักเป็นรูปฟาโรห์รามเซสที่ 2 และมหาราชินีเนเฟอตารี ชมเสาโอ
บิลสิ ก์ เสาหินแกรนิตขนาดใหญ่ ซึง่ แกะสลักด้วยอักษรอียปิ ต์โบราณ (เฮโรกริฟฟิค)
รับประทานอาหารคํ่าในเรือ (11) พร้อมชมโชว์
พักค้างคืนบนเรือ ระดับ 5 ดาว
**โปรแกรมบนเรืออาจมีการเปลีย่ นแปลงตามการเดินเรือ**

วันที่หก ลุคซอร์ – ไคโร– ปิ ระมิ ด – เมมฟิ ส - ซัคคาร่า
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าในเรือ (12) เช็คเอ้าท์ออกจากเรือ นําท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเพื่อ
เดินทางสู่เมืองไคโร
08.40 น. ออกเดินทางโดยเทีย่ วบินที่ MS 352
09.50 น. ถึงสนามบินไคโร นําท่านเดินทางสู่ ปิ ระมิ ด หนึ่งในเจ็ดสิง่ มหัศจรรย์ของโลก เช่น มหาปิระมิด
คีออฟ (Cheops) , ปิ ระมิดเคฟเฟร (Chephren) และปิระมิดไมครีนอส (Mycrenos) ชมสฟิงซ์
(Sphinx) ซึ่งมีหน้ าที่เฝ้าวิหารและสุสานของกษัตริย์ เป็ นเครื่องแสดงถึงอํานาจ ลําตัวเป็ นสิงโต
หมอบเพศผู้ มีขนาดใหญ่ทส่ี ุดในโลกยาวประมาณ 73 เมตร สูง 20 เมตร แกะสลักจากหินปูน
เพียงก้อนเดียวโดยใช้พระพักตร์ของฟาโรห์เคฟเฟร โดยที่บริเวณที่ราบสูงกีซ่านี้มเี พียงตัวเดียว
เท่านัน้ *** พิ เศษ แถมขี่อฐู ชมวิ วโดยรอบฟรี!!!!***
กรุณาทิปคนจูงอูฐ 1$ มุดใต้ปิระมิดประมาณ 20$ กรุณาติดต่อไกด์หรือหัวหน้าทัวร์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิน่ (13)
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่เมือง เมมฟิ ส (Memphis) เมืองหลวงเก่า แห่งแรกในยุคอียปิ ต์โบราณกว่า 5,000
ปี ถูกบันทึกไว้ในประวัตศิ าสตร์ว่ามีความสําคัญ ในการรวมอียปิ ต์บนและอียปิ ต์ล่างให้เป็ นหนึ่ง
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เดียว โดยฟาโรห์นาเมอร์ ปฐมกษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์ท่ี 1 ระหว่างทางท่านจะได้เห็นตัวฐานรากของ
สถานที่โ บราณ และรูป แกะสลัก จากหิน ที่ย ัง หลงเหลือ อยู่ใ นระดับ พื้น ดิน เข้า ชมพิพิธ ภัณ ฑ์
กลางแจ้งแห่งเมืองเมมฟิ ส อันจัดแสดงรูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินแกรนิตสีชมพูจากเมืองอัส
วานของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 ซึ่งมีพระพักตร์อนั งดงาม ซึ่งสลักด้วยช่างฝี มอื ชัน้ เยีย่ มไว้ในอาคาร
โปร่ง ซึง่ ภายในยังจัดแสดงชิน้ ส่วนวัตถุโบราณและรูปสลักจากวิหารสําคัญต่างๆในอียปิ ต์ ส่วนการ
จัดแสดงกลางแจ้ง ชมสฟิ งค์ และ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 โดยแต่ ล ะองค์จะสวมมงกุ ฎที่มลี กั ษณะ
แตกต่างกัน จากนัน้ เดินทางต่ อไปยังเมืองโบราณทีใ่ กล้กนั อีกเมืองคือ ซัคคาร่า (Sakkara) เพื่อ
ชมปิ ระมิ ดขัน้ บันได (Step pyramids) เป็ นสิง่ ก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็ นสถานทีฝ่ งั พระศพของ
กษัตริยซ์ อเซอร์ และเป็นต้นแบบของปิรามิด
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิน่ (14)
พักค้างคืน ณ ไคโร โรงแรม 5 ดาว

วันที่เจ็ด ไคโร–พิ พิธภัณฑสถานแห่งชาติ อียิปต์ – ตลาดข่าน เอล คาลิ ลี่
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (15) - เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑสถานแห่ งชาติ อียิปต์ (Egyptian Museum) สถานทีเ่ ก็บสะสมโบราณวัตถุ
ลํ้าค่า จัดตัง้ ขึน้ ในปี ค.ศ. 1858 โดยนักโบราณคดีชาวฝรังเศส
่
ชื่อ Auguste Mariette ทัง้ อาคารเก่าแก่
และการตกแต่งภายในได้รบั การยกย่องว่างดงามสมบูรณ์ แห่งหนึ่งของเมืองนี้ ชมหน้ ากากทองคําของ
ฟาโรห์ตุตนั คาเมน (Tutankhamun) และงานศิลปะทีม่ คี ่าไม่ต่ํากว่า 250,000 ชิน้ มีอายุเก่าแก่เกือบห้าพัน
ั ้ นทีแ่ สดงถึงชีวติ ประจําวันของชาวอียปิ ต์ ชมพระเศียรของพระนางเนเฟอร์ตติ ิ 1 ใน 2
ปีมาแล้ว ชมรูปปนดิ
ชิน้ ทีม่ ชี ่อื ของโลก (อีกชิน้ อยู่ทเ่ี บอร์ลนิ ) ชมพระรูปของฟาโรห์อคั นาแตน-ฟาโรห์นักปฏิวตั ิ ชมพระรูป
ของพระนางฮัตเชปสุต (ฟาโรห์สตรีองค์เดียวของอียปิ ต์) รถศึก และเก้าอี้บลั ลังก์ทองคํา นอกจากนี้ท่าน
ยังได้ชมสมบัตอิ นั ลํ้าค่าอื่นๆ อีกมากมาย เช่น แหวน, สร้อยข้อมือ, สร้อยคอ ฝีมอื ประณีต ล้วนมีอายุกว่า
3,300 ปี หากท่านต้องการเข้าชมห้องมัมมีก่ ษัตริย์ 2ห้อง ชมมัมมีข่ ององค์ฟาโรห์รามเสสที่ 2 และมัมมี่
ของฟาโรห์องค์อ่นื ๆ (ต้องจ่ายค่าเข้าชมประมาณ 700บาท/100ปอนด์อยี ปิ ต์/ท่าน )
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิน่ (16)
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นําท่านชม Citadel ป้ อมปราการเก่าแก่ สร้างเมื่อ ค.ศ. 1176 โดยสุลต่านซาลาอัดดิน เพื่อเป็ นป้อม
ปราการป้องกันการรุกรานของศัตรู สมัยสงครามครูเสด อยู่บนเนินเขากลางกรุงไคโร สามารถมองเห็น
ทิวทัศน์ของกรุงไคโรได้ไกลถึงปิรามิดทีก่ ซี ่า ชม สุเหร่าแห่ งโมฮัมหมัด อาลี (Mohammad Ali) สุเหร่า
ทีใ่ หญ่และสูงที่สุดในกรุงไคโร สร้างในปี ค.ศ. 1830 เสร็จปี ค.ศ. 1848 เป็ นสัญลักษณ์ของกรุงไคโร
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ตัวสุเหร่า และ ส่วนของสนาม ตรงกลางเป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มมีโดมขนาดใหญ่สูง
52 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 21 เมตร มีโดมขนาดเล็กรองรับอีก 4 มุม ตัวอาคารสร้างด้วยหิน Albaster
ตกแต่งด้วยโคมไฟระย้างดงามตามแบบศิลปะอิสลาม หน้าสุเหร่ามีหอนาฬิกาทีพ่ ระเจ้าหลุยส์ฟิลปิ ป์แห่ง
ฝรังเศสมอบให้
่
รฐั บาลอียปิ ต์เป็ นของขวัญ แลกกับเสาโอเบลิส ก์จากวิหารลักซอร์ ที่ปจั จุบนั ตัง้ อยู่ท่ี
Place de la Concorde กรุงปารีส ......จากนัน้ ช้อปปิ้งสินค้าพืน้ เมืองที่ ตลาดข่าน เอล คาลิ ลี่ (Khan El
Khalili Bazaar) หลากหลายด้วยร้านค้า เครื่องเทศ เครื่องเงิน, ร้านทอง, เสือ้ ผ้า ฯลฯ ชมร้านกาแฟอายุร่วม
200 ปี ฟิ ชาวี คอฟฟี่ เฮาส์ (หัวหน้ าทัวร์นําทางไปได้) อันเป็ นที่ช่นื ชอบของนักท่องเที่ยว อยากได้สนิ ค้า
ประเภทใด ของดีและถูก แจ้งหัวหน้าทัวร์ได้ จะได้พาไปถูกร้าน
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิน่ (17)
19.30 น. นําท่านออกเดินทางสู่สนามบินไคโรเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
23.15 น. บินตรงสู่กรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ MS 960
บ่าย

วันที่แปด
12.40 น.

ไคโร - กรุงเทพฯ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมกิ รุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
********************************************

อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน)
วันเดิ นทาง

17-24 ตุลาคม 2559
3-10 ธันวาคม

ตุลาคม - ธันวาคม 2559
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี พัก เด็กอายุ 2-11 ปี พัก
ร่วมกับ ผูใ้ หญ่
ร่วมกับผูใ้ หญ่
2 ท่านมีเตียง
2 ท่านไม่มีเตียง
64,900
64,900
64,900
67,900
67,900
67,900

อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไปกลับ และบินภายในประเทศ โดยสายการบินอียปิ ต์แอร์ ชัน้ ประหยัด
2.
ค่าภาษีสนามบินทุกสนามบิน ทัง้ ในกรุงเทพ และภาษีสนามบินทีไ่ คโร-อัสวาน-ลัคซอร์
3.
โรงแรมทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุรายการหรือเทียบเท่า
4.
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ

พักเดี่ยว
เพิ่ ม
8,000
8,000
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รถสําหรับนําเทีย่ วตามรายการ
บริการไกด์จากประเทศอียปิ ต์ ภาษาอังกฤษ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุแบบหมูค่ ณะวงเงิน 1,000,000 บาท
ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ และค่านํ้าระหว่างมือ้ อาหารทุกมือ้ และนํ้าดื่มระหว่างวันท่านละ2ขวด/วัน/คน
ค่าธรรมเนียมและค่าดําเนินการ ในการยื่นขอวีซ่า แบบท่องเทีย่ ว สําหรับผูถ้ อื หนังสือเดินทางไทย (กรณีท่าน
ถูกปฏิเสธการขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คนื ค่าธรรมเนียมให้ท่าน)

อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว
2.
ค่ายานพาหนะท่องเที่ยวนอกเหนือจากรายการ(กรณีผู้เ ดินทางต้อ งการชมสถานที่ท่องเที่ ยวอิส ระหรือ
รายการเสริม)
3.
ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มสังพิ
่ เศษ อาทิเช่น นํ้าส้ม เบียร์ วิสกี้ นํ้าอัดลม ฯลฯ
4.
ค่าใช้จา่ ยนอกเหนือระบุในโปรแกรม / ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
5.
ค่าทิปไกด์ ทัวร์ลดี เดอร์อยี ปี ต์ และคนขับรถ ขัน้ ตํ่า 5$/วัน/ท่าน ทิปหัวหน้าทัวร์ไทยตามศรัทธา (วันละ3$/
ขัน้ ตํ่า)
6.
ค่ายกกระเป๋า, สนามบิน/โรงแรมฯ / ค่าปรับ สําหรับนํ้ าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบิน
กําหนดไว้
เงื่อนไขการสารองที่นัง่
1.
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระงวดแรก 10,000 บาท / ท่าน และ
ส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่กําหนด *** (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ อาจจะต้องใช้
เวลานานกว่าปกติ ประมาณ 1 เดือน)
2.
ส่วนทีเ่ หลือชําระทันทีก่อนยื่นวีซ่าและการออกตั ๋ว 35 วัน ก่อนการเดินทาง เนื่องจากจะต้องใช้ในการ
ออกตั ๋วเครื่องบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทาง
สถานทูต
3.
กรณีวซี ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่น
วีซ่า, ค่าบริการ และค่าใช้จา่ ยต่างๆทีเ่ กิดขึน้ ตามความเป็นจริง
4.
การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง มิฉะนัน้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื เงินมัด
จํา งวดแรก
5.
กรณียกเลิกหลังยืนวีซ่าและออกตั ๋ว 25 วัน บริษทั ฯ มีความจําเป็นต้องขอหัก 70 % ของค่าทัวร์
6.
กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 15 วัน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินเต็มจํานวน
100%
หมายเหตุ
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บริษัท ฯไม่มนี โยบายยกเลิกทัว ร์ ในกรณีท่ไี ม่ครบ 15 ท่าน จะไม่มหี วั หน้ าทัว ร์เ ดินทางด้วย แต่ ม ี
เจ้าหน้าทีท่ อ่ี ยี ปี ต์ดแู ลคณะ
2.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จน
ไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทส่ี ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล
ต่างๆ
3.
เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆตามรายการ
หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4.
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตฯ
เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก
บันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระ
ผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรง ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ต่างๆของเอกสารวีซ่า
5.
หากสายการบินมีการยกเลิกเที่ยวบินหรือหากมีเหตุการณ์ประการใดที่เกิดขึน้ จากสายการบินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัว ร์น้ี เ พื่อ ให้เ หมาะสมกับ
สถานการณ์หน้างานทีเ่ กิดขึน้ จริง
**หมายเหตุ ** กาหนดการเดิ นทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทัง้ นี้ ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือ
ความปลอดภัยเป็ นหลัก และรายการ-ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กบั สายการ
บิ นโดยจะยึดประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสาคัญ”
เอกสารประกอบการขอวีซ่า Egypt
- หนังสือเดิ นทาง ต้องมีอายุเหลือการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าว่างเหลือ
สําหรับประทับตราวีซ่า และตราประทับเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
- รูปถ่าย ต้องเป็ นรูปถ่ายหน้าตรงเป็ น รูปสี ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 3 ใบ และต้องเป็ นรูป
ถ่ ายที่มี พื้ นหลัง สี ข าว เท่ านั น้ ทางสถานทูต ไม่รบั พิจารณารูปถ่ ายที่เ ป็ นรูปสติ๊กเกอร์ หรือ รูปพิมพ์จาก
คอมพิวเตอร์ รูปโพลาลอยด์ และรูปถ่ายทีม่ วี วิ ด้านหลัง
- หลักฐานการงาน
กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ต้องแสดงสําเนา ใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียนทีม่ ชี ่อื ของผู้
เดินทางแสดงความเป็น เจ้าของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุน้ ส่วน (ไม่ตอ้ งใช้ตวั จริง)
***** สําคัญมาก จะต้องเซ็นชื่อรับรองสําเนา และประทับตราบริษัทเป็ นสําคัญ *****
กรณี เป็ นพนักงาน ต้องมีหนังสือรับรองการทํางานจากทางบริษทั หรือหน่วยงานทีส่ งั กัด มีขอ้ ความระบุ
ตําแหน่ง เงินเดือน รายได้ วันเริม่ ทํางาน และช่วงเวลาทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ใิ ห้ลาหยุดงาน เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้
และจะต้องประทับตราบริษทั รับรองเป็นสําคัญ
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กรณี เป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันทีก่ ําลังศึกษาอยู่ พร้อม
ตราประทับของทางโรงเรียน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ ) และสําเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พร้อมทัง้
เซ็นชื่อรับรองสําเนา
- หลักฐานการเงิ น ใบรับรองสถานะทางการเงินในชื่อ ของผู้เดินทาง จากทางธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษ
พร้อมตราประทับจากทางธนาคาร **ยา้ ** ไม่สามารถใช้สาเนาบัญชี เงิ นฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
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