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อี ยิปต์ แหล่งอารยะธรรมโบราณลุ่มแม่น้าไนล์
ล่องเรือสาราญแม่น้าไนล์ ระดับ 5 ดาว ดีลักซ์
อั สวาน ชมวิหาร คอมออมโบ ศิลปะกรีก-โรมัน
เอ็ ดฟู วิหารเอ็ ดฟู แหล่งประวัติศาสตร์และอารยะธรรมของประเทศอี ยิปต์
ลักซอร์ ชมหุบผากษัตริย์, วิหารลักซอร์และวิหารแห่งคานัค
เมมฟิ ส เมืองหลวงเก่ายุคอี ยิปต์ โบราณ ชมปิ รามิดขั้นบันได
ชมมหาปิ รามิด แห่งกีซ่า และสฟิ งซ์
อาบูซิมเบล ชมมหาวิหารแห่งกษัตริย์รามเซสที่ 2
ไคโร พิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ แหล่งสะสมโบราณวัตถุ
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วันเดิ นทาง
25 พฤศจิ กายน – 5 ธันวาคม 2560
วันแรก กรุงเทพฯ
21.30 น. นัดคณะพร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ เคาน์เตอร์ Q สายการบินอียปิ ต์แอร์ (ใช้ประตูทางเข้าอาคาร
หมายเลข 8)
วันที่สอง กรุงเทพฯ – ไคโร – ลักซอร์
00.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบินอียปิ ต์แอร์ เทีย่ วบินที่ MS961 มุง่ หน้าตรงสู่ไคโรโดยไม่แวะทีไ่ หนเลย
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชัวโมง
่ 30 นาที)
06.00 น. ถึงสนามบินกรุงไคโร (ตามเวลาท้องถิน่ ทีไ่ คโร
ซึง่ ช้ากว่ากรุงเทพฯ 5 ชัวโมง)
่
ผ่านขัน้ ตอนการตรวจ
คนเข้าเมือง มีเวลาช่วงสัน้ ๆ ให้ท่านได้พกั ผ่อนอิรยิ าบถ
เล็กน้อยก่อนออกเดินทางต่อ
10.35 น. ออกเดินทางโดยเทีย่ วบินที่ MS 467 สู่ เมืองลักซอร์
(LUXOR) อันเป็ นเมืองทีไ่ ด้ช่อื ว่า “ฮาเร็มแห่งทักษิณ”
อยู่ทางตอนใต้ของนครธีบส์โบราณ (THEBES) มีโรงแรมและร้านขายของที่ร ะลึกสําหรับต้อ นรับ
นักท่องเที่ยวที่แห่กนั เข้ามาชมสถานที่ต่างๆ ที่อยู่โดยรอบเมือง มีวหิ ารเทพอามุน -รา (AMUN-RA)
ซึง่ เป็ นใหญ่กว่าเทพทัง้ ปวงตระหง่านเหมือนเทพพิมานบนสรวงสวรรค์ อยูบ่ นฝั ง่ ขวาของแม่น้ําไนล์
11.45 น. ถึงลักซอร์ นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม SONESTA ST.GEORGE หรือระดับเทียบเท่า
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย
นําท่านชมเมืองลักซอร์ ชม วิ หารแห่ งลักซอร์ (TEMPLE OF LUXOR) ทีอ่ เมนโนฟิ สที่ 3 โปรดให้
สร้างขึน้ ใหม่ให้เป็ นวิหารหินทรายเนื้อละเอียดทีใ่ หญ่โตและสูงกว่าเดิม บนพืน้ ทีล่ าดด้วยแผ่นเงินและ
เครือ่ งหอม ต่อมา รามเซสที่ 2 โปรดให้สร้างอุทยานหน้าวิหารอลังการด้วยรูปประติมากรรมทีท่ ําด้วย
หินแกรนิต

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2)
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ SONESTA ST.GEORGE หรือระดับเทียบเท่า
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วันที่สาม ลักซอร์ – ล่องเรือสาราญ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
เช็คเอ้าท์จากโรงแรม เพื่อนําท่านลงเรือสําราญ “ ระดับ SUPER DELUXE CRUISES ”
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันบนเรือสําราญ (4)
บ่าย
นําชม วิ หารแห่งคาร์นัค (KARNAK TEMPLE) ซึง่ อยูใ่ นเขตของธีบส์ บนฝั ง่ ขวาของแม่น้ําไนล์ เป็ น
วิหารที่ประกอบด้วยอาคารต่างๆ มากมายใหญ่โตทีส่ ุดของอียปิ ต์ ซึ่งได้รบั การปฏิสงั ขรณ์ต่อเติมจาก
ฟาโรห์หลายราชวงศ์ ตัง้ แต่ยคุ อาณาจักรกลางจนถึงสมัยโรมันครอง
17.00 น. เชิญดื่มนํ้าชา บนดาดฟ้ าเรือ พร้อมชมทิวทัศน์สองฝั ง่ แม่น้ําไนล์ยามเย็น
20.30 น. รับประทานอาหารคํ่า (5)
ทีพ่ กั : ค้างคืนบนเรือ M/S FARAH หรือระดับเดียวกัน
วันที่สี่
เช้า

กลางวัน

ลักซอร์ – เอสน่ า – เอ็ดฟู
รับประทานอาหารเช้าบนเรือ (6) นําชม สุสานแห่ งธี บส์ หรือ นครของผู้วายชนม์ (NECROPOLIS
OF THEBES) ซึ่ง แท้ท่จี ริงเป็ นนครที่ไม่ต าย เพราะอาณาบริเ วณแถบนี้เ ต็มไปด้ว ยกลุ่ มโบราณ
สถานที่มปี ระวัติทงั ้ ที่น่าระทึกใจและน่ าตื่นเต้นพิศวง จนกลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ท่สี ุดของ
ประเทศไปแล้ว เพราะนอกจากจะมีสุสานแห่งนี้แล้วยังมี หุบผากษัตริ ย์ (VALLEY OF THE KINGS)
หุบผาแห่งกษัตริยน์ นั ้ ตัง้ อยู่ทางเหนือเลยยอดเขาทีส่ ูงทีส่ ุดของ
เทือกเขาตะวันตกในธีบส์ เป็ นทีร่ าบสูงหินปูนซึง่ ได้รบั มโนคติ
ของชาวอียปิ ต์ในเรื่องความกลมกลืนของจักรวาลทีส่ นสะเทื
ั่
อน
แต่ไม่เคลื่อนไหว ณ สถานที่แห่งนี้เองที่เป็ นสุสานของฟาโรห์
หลายพระองค์และพระญาติวงศ์ ภาษาอารบิคเรียกว่า “ทวาร
แห่ ง กษั ต ริย์ ” (THE GATE OF THE KINGS) เป็ นที่
ประดิษฐานพระศพของฟาโรห์สมัยอาณาจักรใหม่ ตัง้ แต่ทุสโมซิสที่ 1 จนถึงรามเซสที่ 11 เมื่อ 3,000
กว่าปี มาแล้ว เป็ นช่วงที่อยี ปิ ต์แตกแยกกันเพราะการปกครองภายในยุ่งเหยิงรบพุ่งกันเอง เกิดข้ าว
ยากหมากแพงจนถึงกับทําลายล้างมัมมีใ่ นสุสานกษัตริย์ เป็ นเหตุให้ราชวงศ์ราเมสซิดลี ่มสลายลงใน
ทีส่ ุด อํานาจการปกครองตกไปอยู่กบั กษัตริยน์ ักบวชทีเ่ รียกว่า PRIEST KINGS หลังจากนัน้ นําชม
แดร์ เอล บาฮารี (DIER EL BAHARI) อนุ สรณ์สถานที่ประดิษฐานพระศพจักรพรรดินีหรือฟาโรห์
หญิงพระนาม “ฮัท เชปซุส” (HATSHEPSUT) แห่งราชวงศ์ท่ี 1 ทีร่ จู้ กั กันดีในประวัตศิ าสตร์อกี นัยหนึ่ง
ว่ า “ราชินี ม ีห นวด” (พระมัส สุ ) ชม ประติ มากรรมมหึ ม าแห่ ง เมมนอน (COLOSSI OF
MEMNON) อันเป็ นพระบรมรูปของอเมนโนฟิ สที่ 3 (AMENOPHIS III) ประมาณ 3,398 - 3,362 ปี
มาแล้ว เป็ นประติมากรรมสลักทีใ่ หญ่ทส่ี ุด หนึ่งในสองของอียปิ ต์ ที่มขี นาดใหญ่อกี แห่งหนึ่งนัน้ ก็คอื
ทีค่ าร์นคั นันเอง
่
รับประทานอาหารกลางวัน (7)
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บ่าย

16.00 น.
19.00 น.

เรือล่องสู่เมืองเอ็ดฟู โดยผ่าน เมืองเอสน่ า (ESNA) เอสน่าในสมัยฟาโรห์เป็ นศูนย์กลางเกษตรกรรม
สมัยอาณาจักรใหม่ และมีเทพประจําเมืองหลายองค์ไม่ว่าจะเป็ นคนุ ม (KHNUM) เทพเจ้าหัวแพะ
ผูส้ ร้างชีวติ และนางสนม 2 องค์ซง่ึ นับถือกันว่าเป็ นเทพีของชนบทองค์หนึ่ง และอีกองค์หนึ่งเป็ นเทพ
หัวสิงห์ ล่องเรือสู่ เมืองเอ็ดฟู (EDFU) เป็ นเมืองสําคัญอีกแห่งหนึ่งในสมัยโบราณบนฝั ง่ ซ้ายแม่น้ํา
ไนล์ในอียปิ ต์ตอนบน ซึง่ อยูใ่ ต้ลกั ซอร์ประมาณ 100 กิโลเมตร เพลิดเพลินกับทิวทัศน์สองฟากฝั ง่
เชิญดื่มนํ้าชา บนดาดฟ้ าเรือ
รับประทานอาหารคํ่า (8)
ทีพ่ กั : ค้างคืนบนเรือ M/S FARAH

วันที่ห้า
เช้า

เอ็ดฟู – คอม ออมโบ – อัสวาน
รับประทานอาหารเช้า (9)
นําท่านขึน้ ฝั ง่ เดินทางไปชม วิ หารเอ็ดฟู (TEMPLE OF
HORUS OF EDFU) ศึกษาสถาปั ตยกรรมและฉากประเพณี
ความเป็ นอยู่ ซึง่ ถือกันว่าเป็ นประวัตศิ าสตร์อารยธรรมของ
อียปิ ต์ทงั ้ ประเทศทีเดียว และชมการต่อสูข้ องเทพเจ้าฮอรัส
(HORUS) ซึง่ พุ่งฉมวกปราบเซธ์ (SETH) คือใต้ฝนุ่ ได้เวลา
พอสมควรเดินทางกลับเรือเพื่อเดินทางต่อไปยัง คอม ออมโบ
(KOM OMBO)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (10)
บ่าย
ขึน้ ฝั ง่ ชม วิ หารคอม ออมโบ (THE TEMPLE OF KOM
OMBO)ซึง่ อยูเ่ หนืออัสวานขึน้ ไปประมาณ 50 กิโลเมตร เป็ น
ศิลปะกรีก-โรมัน ซึง่ ชื่นชมกันว่าน่ ารักทีส่ ุดในอียปิ ต์ ได้เวลา
พอสมควร เดินทางกลับเรือเพื่อเดินทางต่อไปยัง เมืองอัสวาน
16.00 น. เพลิดเพลินกับการดื่มนํ้าชา บนดาดฟ้ าเรือ
19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า (11)
ค้างคืนบนเรือ M/S FARAH
วันที่หก
เช้า

4

อัสวาน
รับประทานอาหารเช้า (12) ชม เขื่อนยักษ์ (HIGH DAM) ที่
เปลีย่ นวิถชี วี ติ ชาวอียปิ ต์โดยสิน้ เชิง จากนัน้ ลงเรือยนต์ชม
วิ หารแห่งพิ เลย์ (TEMPLE OF PHILAE) สร้างในสมัยราชวงศ์
สุดท้ายของอียปิ ต์โบราณประมาณ 2,000 กว่าปี มาแล้ว ชม
แหล่งตัดหิ นแกรนิ ตโบราณ ทีน่ ําหินจากทีน่ ่ไี ปสร้างโอเบลิสค์
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กลางวัน
บ่าย

16.00 น.
19.00 น.

วันที่เจ็ด
เช้า
06.55 น.

5

(OBELISK) และชม เสาหิ นโบราณ ทีย่ งั ตัดไม่เสร็จค้างคานานนับพันๆ ปี เสาหินเหล่านี้ปกติจะสร้าง
เป็ นคู่ แต่ทส่ี ร้างต้นเดียวก็ม ี ตามประเพณีทเ่ี ชื่อถือสุรยิ ะ โอเบลิสค์ส่วนมากตัดมาจากหินแกรนิตสี
แดงทีอ่ สั วาน ปั จจุบนั นี้ไม่ใคร่รกู้ นั ดีนกั ว่า “การตัด การขนส่ง และการตัง้ ขึน้ ให้ตรงนัน้ ช่างโบราณทํา
ได้อย่างไร ?” เพราะแต่ละต้นก็หนักหลายร้อยตัน ต้นทีใ่ หญ่ทส่ี ุดทีย่ งั ตัดไม่เสร็จก็อยูท่ อ่ี สั วานนี่เอง มี
นํ้าหนักหลายร้อยตันทีเดียว กระนัน้ ก็ตามก็ยงั มีมอื ดีขนย้ายไปต่างประเทศแต่โบราณกาลแล้ว เริม่
ตัง้ แต่อชั เชอร์ บานิปาล (ASHUR BANIPAL) ขน 2 ต้นไปนินเนเวห์ (NINEVEH) จักรพรรดิโรมันขน
ไปโรมและกรุงคอนสแตนติโนเปิ ล และสมัยหลังๆ ก็ขนกันไปยุโรปและอเมริกากว่า 50 ต้นเหลือให้คน
อียปิ ต์ได้ช่นื ชมกันไม่กต่ี น้
รับประทานอาหารกลางวัน (13)
นํ าท่าน ล่องเรือใบสไตล์อียิปต์แท้ ที่แล่นโดยใช้แรงลมเพียงอย่างเดียว ขอยํ้าอีกครัง้ ว่า ไม่ต้อง
ห่วงในเรื่องความปลอดภัยแม้แต่น้อยเพราะปลอดภัย 100% ชมทิวทัศน์ทส่ี วยงามสองฟากฝั ง่ แม่น้ํ า
ไนล์ ท่ านจะได้ เ ห็ น เกาะคิ ชเนอร์ (KITCHNER
ISLAND) และ มอสโซเลียม (MAUSOLEUM) ของ “อัคฮา
ข่าน” (AGHA KHAN) บนเนินเขาที่ส ามารถมองลงมาเห็น
ทิวทัศน์ทงั ้ หมดของแม่น้ําไนล์เบือ้ งล่าง ผ่านชม โรงแรมคา
ตาแร็ค (CATARACT) สถานที่ถ่ า ยทํ า ภาพยนตร์เ รื่อ ง
“DEATH ON THE NILE” ประพันธ์โดยอากาธา คริส ตี้
(AGATHA CHRISTIE) นักประพันธ์ชุดนักสืบปั วโรต์ท่มี ชี ่อื เสียง เธอชื่นชมโบราณคดีเป็ นชีวติ จิตใจ
สามีเป็ นนักโบราณคดีองั กฤษ และเป็ นอาจารย์สอนโบราณคดีมหาวิทยาลัยลอนดอน
เชิญดื่มชา บนดาดฟ้ าเรือ พร้อมชมภาพพระอาทิตย์ตกทีแ่ สนจะโรแมนติก
รับประทานอาหารคํ่า (14)
ทีพ่ กั : ค้างคืนบนเรือ M/S FARAH
อัสวาน – อาบูซิมเบล – อัสวาน – ไคโร
รับประทานอาหารเช้า (15)
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ MS407 สู่ เมือ งอาบู ซิ มเบล (ABU SIMBEL) ทางภาคใต้ของเมือ ง
อียปิ ต์ นํ าท่านชมวิหารที่แกะสลักลงไปในภูเขาของกษัตริย์
รามเซสที่ 2 วิ หารอาบู ซิ มเบล หรืออีกชื่อหนึ่งว่า อิ บซา
มบูล (IBSAMBUL) เป็ นวิหารโอฬารของราชวงศ์รามเมส ซิ
ดี (RAMESSIDE) ในสมัย ราชวงศ์ ท่ี 1 และ 20 ของยุ ค
อาณาจักรใหม่เมื่อ 3310-3075 ปี มาแล้ว ตัววิหารสร้างในรัช
สมัยรามเซสที่ 2 (3304-3302 ปี มาแล้ว ) ซึ่งโปรดสร้างแต่
สิง่ ของทีใ่ หญ่โต รามเซสที่ 2 ครองราชย์นานถึง 67 ปี มีพระ
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มเหสีห ลายพระองค์ ราชโอรสและราชธิดากว่า 100 พระองค์ วิหารอาบู ซิมเบลเป็ นวิหารคู่ ซึ่ง
ประกอบด้วยวิ หารใหญ่ ทีร่ ามเซสที่ 2 สร้างให้แก่ตวั เอง และวิ หารเล็ก ทีส่ ร้างให้แก่มเหสีอนั เป็ นที่
รักของตนคือ พระนางเนเฟอร์ทารี ตื่นเต้ นกับเบื้องหลังการย้ายวิหารหินอันมหึมา ทีถ่ ้าไม่ได้มาเห็น
ด้วยตาจะไม่มวี นั เชื่อเด็ดขาด
เดินทางโดยเที่ยวบิ นที่ MS410 เพื่อกลับ เมืองอัสวาน
เดินทางถึงอัสวาน
รับประทานอาหารกลางวัน (16)
พักผ่อนตามอัธยาศัย
เดินทางโดยเที่ยวบิ นที่ MS 398 เพื่อกลับ กรุงไคโร
ถึงไคโร นําท่านเข้าเมือง
รับประทานอาหารคํ่า ณ ทีโ่ รงแรมทีพ่ กั (17)
นําเข้าทีพ่ กั KEMPINSKY NILE HOTEL GARDEN CITY CAIRO หรือเทียบเท่า

วันที่แปด ไคโร – เมมฟิ ส – ซัคคาร่า – ไคโร
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (18) นําท่านชม เมืองเมมฟิ ส (MEMPHIS) ซึง่ เป็ นเมือง
หลวงเก่าของอียปิ ต์โบราณ ศูนย์กลางการปกครองสําคัญแห่ง
หนึ่ง (ตัง้ อยู่หวั ดินดอนสามเหลีย่ มของแม่น้ํ าไนล์ ) ตัง้ แต่สมัย
ราชวงศ์ท่ี 1 เป็ นเมืองที่ได้รบั การบันทึกในประวัตศิ าสตร์ว่า
มีบทบาทในการรวมอียปิ ต์เข้าเป็ นประเทศเดียวเมื่อ 5,000
กว่าปี มาแล้ว ก่อนจิน๋ ซีฮ่องเต้รวมจีนเกือบ 3,000 ปี ชม ปิ
ระมิ ดแบบขัน้ บันได (STEP PYRAMID) อันเป็ นปิ ระมิดแห่ง
แรกของอียปิ ต์ ทีเ่ มืองซัคคาร่า (SAKKARA) ห่างจากไคโรไปทางใต้ประมาณ 28 กม. เป็ นเมืองทีอ่ ยู่
ระหว่ า งซากเมือ งเก่ า เมมฟิ สและที่ร าบสู ง ที่ไ ด้ ร ับ การยอมรับ ว่ า เป็ นสุ ส านอัน สุ ข สัน ต์ สํ า หรับ
พระมหากษัตริยก์ ว่า 20 พระองค์ และขุนนางข้าราชบริพารในราชสํานักตลอดจนไพร่ฟ้าประชาชน
ทัวไปด้
่ วย ท่านจะได้ทราบเรือ่ งราวของปิ ระมิด ตัง้ แต่ผสู้ ร้างไปจนถึงวิธกี ารสร้าง การตัดหิน และอื่นๆ
อีกนานัปการทีน่ ่าพิศวง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร (19) อาหารแบบ
ซีฟ้ ูด
บ่าย
นําชม มหาปิ ระมิ ด แห่ งเมืองกีซ่า (PYRAMIDS OF GIZA)
หนึ่งในเจ็ดสิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณที่ลอื ชื่อของอียปิ ต์
ซึง่ ปั จจุบนั นี้ก็ยงั ไม่มใี ครให้คําตอบที่ชดั เจนได้ว่า สิง่ ก่อสร้าง
อั น ยิ่ ง ใหญ่ แ ห่ ง นี้ ใ ครเป็ นผู้ ส ร้ า ง และก่ อ สร้ า งอย่ า งไร
สัน นิ ษ ฐานกัน ได้แ ต่ เ พีย งว่ า น่ า จะมีอ ายุป ระมาณ 3,500-
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4,000 ปี มาแล้ว และชม สฟิ งซ์ (SPHINX) ประติมากรรมขนาดใหญ่ เกิดจากการแกะสลักเนินหินทราย
ขนาดใหญ่ ทีอ่ ยู่ด้านหน้าทางเข้าปิ ระมิดเครเฟร (KHAFRE) ขึน้ เป็ นรูปกึ่งมนุ ษย์ก่งึ สัตว์ คือมีร่างกาย
เป็ นสิงโต (ตัวผู)้ และมีพระพักตร์เป็ นฟาโรห์ ซึง่ ชาวอียปิ ต์นบั ถือเสมือนหนึ่งเทพเจ้า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารบัวขาว (20) เมนูอาหารไทย
นําเข้าทีพ่ กั : KEMPINSKY NILE HOTEL GARDEN CITY CAIRO
ไคโร – อเล็กซานเดรีย – ไคโร
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (21) ออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย
(ALEXANDRIA) เมืองหลวงของประเทศอียปิ ต์ในช่วงทีถ่ ูกปกครองโดยชาวกรีก ตัง้ อยูร่ มิ ฝั ง่ ทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียน สร้างโดย พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ในช่วงปี
332 ก่อนคริสตกาล เพื่อใช้เป็ นเมืองท่าสําคัญในการติดต่อกับ
เมืองมาซิโดเนียเมืองเกิดของพระองค์ และเป็ นเมืองทีพ่ ระนาง
คลีโอพัตราเคยประทับและสิน้ พระชนม์ นําท่านชมสถานที่
สําคัญๆ ในเมือง ชม สุสานใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย
(CATACOMBS OF KOM ASH-SHUQQAFA) สร้างขึน้ ในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 2 เป็ นสุสานประกอบพิธศี พในยุคกรีก -โรมัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (22) เมนูซฟี ้ ูด
ชม หอสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย สถานทีร่ วบรวมหนังสือตํารานานาชนิด ภายในตกแต่งอย่างงดงาม
ยิง่ ได้เวลาพอสมควรนําท่านเดินทางกลับไคโร
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (23) เมนูอาหารท้องถิน่
นําเข้าทีพ่ กั โรงแรม KEMPINSKY NILE HOTEL GARDEN CITY CAIRO หรือระดับเทียบเท่ า
ไคโร – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (24) นําท่านชม พิ พิธภัณฑสถานแห่งชาติ อียิปต์ ซึง่
เก็บสะสมโบราณวัตถุล้าํ ค่ามากมาย อาทิ เตียง ชําแหละศพในการทํามัมมี่ ตูท้ ําด้วยหินอ่อนสําหรับ
เก็บอวัยวะภายในในการทํามัมมี่ และทีส่ าํ คัญก็คอื ขุมทรัพย์มหาศาลทีค่ น้ พบในหลุมฝั งศพของ “ตุตนั
คาเมน” อันประมาณค่ามิได้ ไม่ว่าจะเป็ นโลงศพทองคําแท้ หน้ากากทองคํา ฯลฯ เพียงแค่น้กี ค็ ุม้ ค่า
แล้ว
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กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบัวขาว (25) เมนูอาหารไทย
นําท่านชม เมืองไคโร เมืองหลวงของอียปิ ต์ปัจจุบนั เพื่อดูชวี ติ ความเป็ นอยู่ของคนอียปิ ต์ในวันนี้แล้ว
มองย้อนหลังไปเมื่อประมาณ 1,350 ปี มาแล้ว ตัง้ แต่ชาวอาหรับผูพ้ ชิ ติ อียปิ ต์ช่อื “AMRIBN AL-AS”
สร้างขึ้นนอกเมืองเก่าเมื่อปี ค.ศ.641 เป็ นต้นมา แล้ว พัฒนาขึ้นเรื่อ ยๆ ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 8 และ 9
จนถึงปั จจุบนั นี้เป็ นเวลากว่า 1,000 ปี จึงมีโบราณสถานเป็ นประจักษ์พยานของความยิง่ ใหญ่เหลือให้
ชมอยู่ ม ากมาย แม้ ว่ า วัง เก่ า ๆ และซากเมือ งจะถู ก มิจ ฉาชีพ บุ ก เอาวัต ถุ โ บราณไปขา ยให้
พิพธิ ภัณฑสถานต่างๆ ทัวโลกแล้
่
วก็ตาม ชม สุสานทหารนิ รนาม ที่สร้างขึน้ เพื่อเป็ นที่พกั ชัวกาล
่
นานของทหารอียปิ ต์ท่เี สียชีวติ ในสงครามกับอิสราเอล และเป็ นสุสานของอดีตประธานาธิบดีอลั วา ซา
ดัด ทีเ่ สียชีวติ ด้วยฝีมอื ทหารองค์รกั ษ์ของเขาเองขณะทีก่ ําลังตรวจพลสวนสนาม นําชมป้ อมปราการ
สมัยโบราณของซาลาดิ น ที่สร้างอยู่บนเนินเขาชานกรุงไคโร และชม สุเหร่าโมฮัมเหม็ด อาลี ที่
สร้างด้วยหินอ่อนอลาบาสเตอร์ทงั ้ หลัง อลังการและสวยงามตามรูปแบบการสร้างสุเหร่าที่ได้รบั การ
ยอมรับทัวโลก
่
นําท่านสัมผัสวิถชี วี ติ ของชาวพืน้ เมืองทีต่ ลาด แกรนด์ บาซาร์ (KHAN EL KHALILI
BAZAAR)

คํ่า
23.15 น.

รับประทานอาหารคํ่า (26)
ออกเดินทางโดยสายการบินอียปิ ต์แอร์ เทีย่ วบินที่ MS960 ........ลาก่อนอียปิ ต์ คงได้พบกันใหม่

วันที่สิบเอ็ด กรุงเทพฯ
12.40 น. ถึงกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ
******************************
อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน)
วันเดิ นทาง

ผูใ้ หญ่

เด็กอายุ 2-11 ปี พัก
ร่วมกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ าน

25 พฤศจิ กายน – 5 ธันวาคม 2560

114,500

91,500

พัก
เดี่ยว

16,000
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อัตรานี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับ กรุงเทพ-ไคโร-กรุงเทพ โดยสายการบินอียปิ ต์แอร์ ชัน้ ธรรมดา
2. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินภายในประเทศ ชัน้ ธรรมดา
3. ค่าทีพ่ กั ในโรงแรมและเรือสําราญระดับ SUPER DELUXE CRUISES จํานวน 8 คืน
4. ค่าอาหารชัน้ ดีทุกมือ้ ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทีย่ วในอียปิ ต์ตลอดการเดินทาง
6. ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ทีร่ ะบุในโปรแกรม
7. ค่าวีซ่าเข้าประเทศอียปิ ต์ (ในกรณีทถ่ี อื พาสปอร์ตไทย)
8. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
9. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในวงเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ตามเงือ่ นไขของกรมธรรม์
10. ค่ามัคคุเทศก์บรรยายชมตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าหนังสือเดินทาง
2. ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มนอกเหนือจากทีร่ ะบุ
3. ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดเสือ้ ผ้า
4. ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเกินจากทีส่ ายการบินกําหนดท่านละ 20 กิโลกรัม
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ
6. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย
เงื่อนไขการจอง
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
บริ ษทั ฟอร์เรสทัวร์ จากัด
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิ ตร เลขที่ 733-1-01222-4 (บัญชีกระแสรายวัน)
1. หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-5149027
2. ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3. กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40-49 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 39 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี

9

EGP PRE8N(MS)25NOV

10

เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 15 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางดูแลคณะ
หมายเหตุ
1.
เนื่องจากรายการข้างต้นเป็ นรายการทีเ่ สนอขายตลอดปี บริษทั จึงขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการ
เดินทางอันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ เช่น การเปลีย่ นแปลงตารางการบินภายในประเทศนัน้ ๆ หรือ
บังเอิญตรงกับวันหยุดเทศกาลประจําปี หรือเนื่องจากฤดูกาลทีเ่ ปลีย่ นแปลง จนทําให้ไม่สามารถดําเนินไป
ตามรายการข้างต้นได้ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถเข้าเข้าชมตามรายการได้บริษทั ฯ จะชดเชยค่าเข้าชมคืน หรือ
จัดโปรแกรมอื่นทดแทนตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสําคัญ
2.
ในกรณี ที่เกิ ดการล่าช้า หรือ ยกเลิ กเที่ยวบิ นตามโปรแกรม จนทาให้โปรแกรมการท่องเที่ยวต้ อง
เสียหายไป หรือ ขาดหายไปบางส่วน เป็ นสิ่ งที่อยู่นอกเหนื อการจัดการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ไม่
สามารถรับผิดชอบต่อการเสียหายดังกล่าวได้***
3.
เมือ่ ท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
4.
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึง่ อยู่
นอกเหนือ ความรับผิดชอบของบริษทั ฯ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่า
ทัง้ หมดหรือบางส่วน) รวมทัง้ เหตุสุดวิสยั เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้า
ของสายการบิน และปั ญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
5.
ค่าบริการทีท่ ่านชําระเป็ นการชําระแบบเหมาขาด และบริษทั ได้ชาํ ระให้กบั ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกันหากท่านมิได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
6.
กรณีทม่ี กี ารยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทัง้ สิน้ ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษทั จะได้รบั เงินมัดจําคืนจากสายการบิน และบริษทั แลนด์ในต่างประเทศจึงจะ
สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คดิ ค่าเสียหายทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการ เปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าก่อน
7.
สาหรับท่านที่ จะออกบัตรโดยสารเครื่องบิ นภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ
กรุณาแจ้งบริ ษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดิ นทางได้หรือไม่ หากท่าน
ออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริ ษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิ ก บริ ษทั ฯไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องตั ๋วเครื่องบิ น
1.
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้องชําระค่าใช้จา่ ยส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ งของกรุ
ั่
ป๊ เป็ นไป
โดยสายการบินเป็ นผูก้ ําหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง
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และได้ดาํ เนินการ ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบ
ของสายการบินเท่านัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single)
และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน
2.
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักอาจ
เต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการ ปรับเปลีย่ นเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดิ นทางเป็ นครอบครัว
 หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้า
ทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
เอกสารที่ใช้ ในการขอวีซ่าอียิปต์ (ใช้เวลาทําการประมาณ 21 วัน ไม่นับวันหยุดราชการ)
1. หนังสือเดินทาง มีอายุเหลือใช้งานเกิน 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
2. รูปถ่ายสีพื้นหลังขาว หน้ าตรง ขนาด 4.5 ซม.x 3.5 ซม. จํานวน 2 รูป
3. หนังสือรับรองการเงิ นจากธนาคารตัวจริ ง (ภาษาอังกฤษ) พร้อมประทับตราธนาคาร
4. จดหมายรับรองการทางาน (เป็ นภาษาอังกฤษ) พร้อมประทับตราของหน่ วยงาน
- ในกรณีทเ่ี ป็ นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือรับรองของบริษทั ฯ ทีม่ ชี ่อื ผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการ และ ต้องแปล
เป็ นภาษาอังกฤษ จากศูนย์การแปลฯ
- ถ้ า หากเป็ นเด็ ก นั ก เรีย น ขอหนั ง สือ รับ รองว่ า เป็ นนั ก เรีย นจาก โรงเรีย น พร้ อ มประทับ ตราโรงเรีย น
(ภาษาอังกฤษ)
5. สําเนาทะเบียนบ้าน
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน + เบอร์โทรศัพท์
7. คู่สมรส ต้องแนบทะเบียนสมรสที่ผ่านการแปลเป็ นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว
8. ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั (เขียนใส่กระดาษ) โดยละเอียดชัดเจน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้
9. กรณีทม่ี เี วลาพอ จะทําวีซา ON ARRIVAL
เอกสารที่ใช้ ในการขอวีซ่าอียิปต์ (on arrival)
1.
หนังสือเดินทาง มีอายุการใช้งานเหลือเกิน 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า
ถ่ายรูปชัดๆเต็มๆเฉพาะหน้าทีม่ รี ปู ถ่าย ส่งเข้ามาทางไลน์ หรือ อีเมล์

