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เดินทางกับสายการบินโอมาน แอร์
พักโรงแรมระดับสี่ดาว พร้อมรายการล่องแม่น้ าํ ไนล์ ชมระบําหน้าท้องอันลือชื่อ
ของอียิปต์
 เมืองเมมฟิ ส และ ซัคคาร่า ซึ่งเป็ นเมืองหลวงแห่งแรกของอียิปต์โบราณสถานที่ต้งั ของปี
รามิดขั้นบันได ซึ่งเป็ นต้นกําเนิ ดของปี รามิดในยุคแรกและต่อมาของอียปิ ต์
 เมืองกีซ่า เป็ นสถานที่ต้งั ของ มหาปี รามิดและสฟิ งซ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยซึ่งมีชื่อเสียง
ก้องโลก
 กรุงไคโร ชม พิพิธภัณฑ์อียป
ิ ต์ สถานที่รวบรวมโบราณวัตถุและร่องรอยอารยธรรม
อียปิ ต์ในยุคต่างๆ,หน้ากากฟาโรห์ และโลงศพทองคําแท้, ห้องแสดงสมบัติของ
ฟาโรห์ รวมไปถึงมัมมี่







นอนเรือ ระดับ 5 ดาว ล่องแม่น้ าํ ไนล์ เที่ยว เมือง ลักซอร์ ชม หุบผากษัตริย ์ (Valley of the
Kings) เป็ นที่ฝังพระศพของฟาโรห์ 63 พระองค์ ชม วิหารฮัคเชฟซุต (Temple of
QueeHatshepsut) ออกแบบโดยสถาปนิ ก ชื่อ “เซเนมุท” กว่า 3,500 ปี ชม วิหารลักซอร์ (The
Temple of Luxor) ซึ่งสร้างถวายแก่เทพอมอน-รา กษัตริยแ์ ห่งเทพ
ชม มหาวิหารอาบูซิมเบล ซึ่งประกอบด้วยวิหารใหญ่ของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 และวิหารของ เน
เฟอร์ตารี ซึ่งเป็ นมเหสีที่รกั ของพระองค์ วิหารอาบูซิมเบลงดงามยิ่งใหญ่และมีชื่อก้องโลก
เพราะเมื่อมีการสร้างเขื่อนขนาดยักษ์ที่อสั วาน ทําให้วิหาร 17 แห่งจมอยูใ่ ต้น้ํา
ชม เขื่อนยักษ์อสั วาน หรืออีกชื่อหนึ่ งเรียกว่า High Dam ที่สร้างขึ้ นในปี คศ 1960
สัมผัสรูปแบบใหม่แบบครบวงจรในการท่องเที่ยว นอนค้างคืนบนรถไฟ ตูน้ อนห้องละ 2 ท่าน

วันแรก( 22 พ.ค.)

สนามบินสุวรรณภูมิ

05.30 น. คณะผูเ้ ดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ
ชั้น 4 แถว T เคาน์เตอร์ T01-T05 สายการบินโอมานแอร์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้
การต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระแก่ท่าน
09.10 น. ออกเดินทางสูก่ รุงมัสกัต โดยเที่ยวบินที่ “WY 818” บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
12.10 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองโอมาน เพื่อเปลี่ยนเครื่อง และเดินทางสู่เมืองไคโร ประเทศอียิปต์
14.40 น. เดินทางจากเมืองโอมาน สู่เมืองไคโร ประเทศอียิปต์ โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบิน
WY405
17.05 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองไคโร ประเทศอียิปต์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระใน
การเดินทางเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางสู่ เมืองไคโร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4
ชั ่วโมง)
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คํา่

รับประทานอาหารคํา่ ที่โรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั CAIRO PYRAMID HOTEL

วันที่สอง(23 พ.ค.) ไคโร –สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี- กีซ่า – มหาปิ รามิด – สฟิ งซ์ –รถไฟตู ้
นอนสู่กรุงลักซอร์
เช้า
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง
บ่าย

คํา่

นําท่านชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ซึ่งเริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1830 และ
เสร็จในปี ค.ศ. 1857 ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวกรีก ในแบบตามอย่างออต
โตมัน หรือ ตุรกีในปั จจุบนั ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึ่งเป็ นของขวัญ
ในการแลกเปลี่ยนกับอนุ สาวรียป์ ลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซสที่สอง เพื่อ
สร้างสัมพันธไมตรีอนั ดีระหว่างอียิปต์ฝรัง่ เศส
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควร นําคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงไคโรมากนัก นําท่านชม
มหาปิ รามิด ที่ได้รบั การยกย่องว่าเป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งเป็ นที่บรรจุพระบรม
ศพของกษัตริยค์ ีออปส์ (CHEOPS) หรือ คูฟู ซึ่งพระองค์เป็ นผูส้ ร้างขึ้ นเองเมื่อก่อนคริสตกาล
ประมาณ 25,800 ปี นับอายุจนถึงปั จจุบนั ก็กว่า 4,500 ปี ถือเป็ นปิ รามิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน
โลก นับเป็ นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้ น 30 ปี และกําลังแรงงาน
กว่าแสนคน ตัดจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก หิน แต่ละก้อนวางชิดติ ดกันแบบแนบสนิ ทมาก
แม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ชม ตัวสฟิ งซ์ ที่แกะสลักจากเนิ นหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็ นพระ
พัก ตร์ข องฟาโรห์แ ละลํา ตัว เป็ นสิ ง โต (หากสนใจขี่ อู ฐ กรุ ณ าติดต่อที่ หัว หน้าทัวร์ ราคา
ประมาณ $10-15 เหรียญต่อท่านต่อหนึ่งตัว)

 บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารคํา่ นําท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ นําท่านเดินทางสู่ เมืองลักซอร์ โดยรถไฟตู ้
นอนห้องละ 2 ท่าน
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วันที่สาม (24 พ.ค. 61)
ลุก๊ ซอร์ –หุบผากษัตริย-์ วิหารฮัคเชฟซุต-อนุสาวรียแ์ ห่งเมมนอนเรือสําราญล่อ แม่น้ าํ ไนล์
เช้า
 บริการอาหารเช้า
นําท่านเดินทางถึงเมืองลักซอร์ นําท่านเดินทางข้ามไปฝั ่งตะวันตกของแม่น้ําไนล์ (West
Bank) หรือ นครธีบส์ในสมัยอียิปต์โบราณ อดีตเชื่อว่าเป็ นที่อยูข่ องคนตาย หรือ นครของผู ้
วายชนม์ (Necropolis of Thebes) เต็มไปด้วยกลุ่มโบราณสถานที่ มี
ประวัติน่าพิศวง ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศ ชม หุบผากษัตริย ์ (Valley of the Kings) เป็ นที่ฝังพระ
ศพของฟาโรห์ 63 พระองค์ ตั้งอยูท่ ี่เทือกเขาทีบนั ท่านสามารถ
เลือกเข้าชมได้เพียง
3 สุสาน ด้านหน้าทางเข้าสุสานฟาโรห์บนยอดเขานั้นดูคล้าย
ปลายแหลมยอดปิ รามิด เป็ นการเลือกหวงซุย้ ในการฝั ่งศพ ให้
คล้ายว่าฝั งอยูใ่ ต้ปิรามิด สุสานเหล่านี้ เป็ นสุสานที่ถูกเลือกให้เป็ นสุสานที่เก็บ มัมมี่และ
สมบัติของกษัตริยถ์ ึง 63 สุสาน แต่ละสุสานมีขนาดใหญ่เล็กต่างกัน ขึ้ นอยูก่ บั ระยะเวลา
ครองราชย์ สุสานเริ่มสร้างเมื่อฟาโรห์ครองราชย์ และปิ ดเมื่อฟาโรห์สิ้นพระชนม์ ภายใน
หลุมมีจิตรกรรมที่งดงามสีสดใสราวกับเพิ่งวาดเสร็จไม่นานนี้ (ไม่รวมค่าเข้าสุสานของ
ฟาโรห์ตุตนั คามอน ท่านละ 100 อิยปิ ปอนด์ ถ้าต้องการชมกรุณาติดต่อไกด์) ชม
วิหารฮัคเชฟซุต (Temple of QueeHatshepsut) ออกแบบโดยสถาปนิ ก ชื่อ “เซเนมุท” กว่า
3,500 ปี มาแล้วเป็ นที่ประดิษฐานพระศพของ ฟาโรห์หญิงฮัตเชพซุต รูจ้ กั ในนาม “ราชินี
หนวด” ฟาโรห์หญิงองค์เดียวในประวัติศาสตร์อียิปต์ ที่รุ่งเรืองมากในสมัยของพระองค์
ชมอนุสาวรียแ์ ห่งเมมนอน (Colossi of Memnon) หรือสุสานของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ 3
อดีตเคยใช้เป็ นวิหารประกอบพิธีศพของอาเมนโฮเทปที่ 3 ประมาณ 2,000 กว่าปี ก่อน
เกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง ทําให้ตวั วิหารพังลงมา เหลือเพียงรูปสลักหินทรายขนาด
ใหญ่ 2 รูป สูง 20 เมตร
เที่ยง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นําท่านชม วิหารลักซอร์ (The Temple of Luxor) ซึ่งสร้าง
ถวายแก่เทพอมอน-รา กษัตริยแ์ ห่งเทพ เช่นกัน วิหารแห่งนี้
ได้รบั การบูรณะในปี ค.ศ. 1883 ภายในบริเวณวิหาร
ประกอบด้วยซุม้ ประตูขนาดใหญ่และรูปสลักหินแกรนิ ต
ขนาด มหึมา สลักเป็ นรูปฟาโรห์รามเซสที่ 2 และมหาราชินี
เนเฟอตารี ชมเสาโอบิลิสก์ เสาหินแกรนิ ตขนาดใหญ่ซึ่ง
แกะสลักด้วยอักษรอียิปต์โบราณ(เฮโรกริฟฟิ ค) เพื่อ
สรรเสริญเทพเจ้าอมอนรา ซึ่งท่านอาจจะได้เห็นเสาเช่นนี้ อีกที่ ปลาซ เดอ ลา ทริออง
(Place de la Triamph) เมืองปารีส ประเทศฝรัง่ เศส (แต่เอ๊ะ! ทําไมจึงมีเหมือนกันเล่า
อียปิ ต์ไปเอามาจากฝรั ่งเศสหรือ? ลองหาคําตอบดูละกัน) ภาพสลักที่วิหารแห่งนี้ ก็ถือได้
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ว่าน่ าสนใจไม่นอ้ ย เช่น ภาพขบวนนักรบเดินแถว ที่สลักอย่างแตกต่างกันว่าเป็ นนักรบชน
ชาติใดบ้าง เห็นแล้วก็ชวนให้นึกถึงภาพสลักขบวนนักรบที่ปราสาทหินในเขมร (ที่ว่าของ
กลุ่มเสียม --- สยาม จะเดินแตกแถวกัน) นอกจากนั้น ด้านหน้าวิหารจะมี ถนนสฟิ งซ์
หน้าแพะ (Sphinx Avenue) ยาว 3 กิโลเมตรใช้เป็ นทางเชื่อมระหว่างวิหารลักซอร์กบั วิหาร
คาร์นัค
นําท่านชม มหาวิหารคาร์นัค (The Temple of Karnak) เป็ น
วิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัววิหารหลังเดียวมีเนื้ อที่ถึง 60 เอเคอร์
ซึ่งใหญ่พอที่ จะนําโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางได้ถึง 10 หลัง
มหาวิหารแห่งนี้ เริ่มก่อสร้างในสมัยฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 1 เพื่อถวาย
แด่เทพอมอน-รา เมื่อกว่า 3,600 ปี มาแล้ว หลังจากนั้น ฟาโรห์
องค์ต่างๆ ก็ เริ่ มสร้างเพิ่ มเติ ม ทําให้วิห ารมีขนาดใหญ่ ขึ้นอย่าง
มาก แต่เห็นความยิ่งใหญ่ของวิหารแล้ว ขอให้ทุกท่านลองจินตนาการดูว่าชาวอียิปต์โบราณ
ใช้วิธีใดในการขนย้ายเสา และหิน พร้อมทั้งการแกะสลักลวดลาย ซึ่งเมื่อท่านเห็นความสูง
แล้วก็จะยิ่งทําให้นึกไม่ออกก็เป็ นได้ ว่าเขาใช้วิธีทาํ อย่างไร
นําท่านยัง เรือสําราญที่พกั ซึ่งเป็ นเรือสําราญขนาดใหญ่ ล่องไปตามแม่น้ําไนล์
คํา่
 บริการอาหารคํา่ บนเรือ ( บุฟเฟต์ )หลังอาหารชมการแสดง (ขึ้ นอยู่กบั รายการของ
เรือ) พักค้างคืนบนเรือ ระดับ 5 ดาว
วันที่สี่ (25 พ.ค.61)
ลุก๊ ซอร์ – เอ็ดฟู- คอมออมโบ - อัสวาน
เช้า  บริการอาหารเช้า ขณะ เรือล่องไปคอมออมโบ
เรือเทียบท่านําท่าน นั ่งรถเทียมม้าไปชม วิหารเอ็ดฟู ซึ่งได้รบั การยกย่องว่า เป็ นวิหารอียิปต์
โบราณที่ยงั คงสภาพสมบูรณ์ที่สุด ตั้งอยูศ่ ูนย์กลางของบริเวณที่อยู่อาศัย สร้างขึ้ นเพื่อบูชา เทพเจ้า
ฮอรัส (Horus) มีเศียรเป็ นเหนี่ ยว เป็ นเทพเจ้าแห่งความดีและฉลาดรอบรู ้ มองได้ไกลเหมือนตา
เหยี่ยว อดีตวิหารถูกปกคลุมด้วยทรายเกือบถึงยอดตัวเสาและหัวเสาเป็ นเวลานาน ปี ค.ศ. 1860
มีการขนทราย ปรากฏว่าตัววิหารยังแข็งแรง แน่ นหนา ขนาดของวิหารยาว 137 เมตร มีเสาใหญ่
แบบไพรอนที่วดั ได้ 79 เมตรตรงด้านหน้าและสูง 36 ม. วิหารนี้ มีขนาดใหญ่และสวยงาม สมควร
แก่เวลาเดินทางกลับเรือ (กรุณาทิปคนขับรถม้าท่านละ US$ 1) เรือล่องผ่านสันดอนที่เอ็ดน่ า
ระดับนํ้าต่างกันประมาณ 6 เมตร ท่านสามารถชมการเปิ ดประตูน้ําและการถ่ายระดับนํ้าได้ บน
ชั้นดาดฟ้ าของเรือ
เที่ยง  บริการอาหารกลางวันบนเรือ
นําท่านชม วิหารคอม-ออม-โบ ตั้งอยูบ่ นเนิ นเขาเล็กๆ ที่ล้าํ ออกมาถึงแม่น้ํา
ไนล์ สามารถเห็นวิวของแม่น้ําไนล์อนั งดงาม คําว่า “คอม” เป็ นภาษาอาหรับ
หมายถึงภูเขาเล็กๆ วิหารนี้ เกือบเป็ นวิหารดะโครโพลิสของกรีก หินที่ใช้สร้าง
แตกต่างกับวิหารอื่นๆ อาจเป็ นเพราะถูกปกคลุมด้วยทรายเป็ นเวลานาน การ
วางแบบของพื้ นที่แปลกและเป็ นเฉพาะตัว เป็ นวิหารของเทพเจ้าสององค์ คือ
เทพโซเบค (Sobek) เทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ มีรูปร่างเป็ นมนุ ษย์แต่เศียร
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คํา่

เป็ นจระเข้ และ เทพเจ้าฮาโรเอริส (Haroeris) เทพเจ้าแห่งการแพทย์อียิปต์โบราณ วิหารนี้ สร้างบน
เนิ นเขาริมฝั ่งแม่น้ําไนล์ เป็ นบริเวณที่มีจระเข้ชุกชุมในสมัยโบราณ วัดนี้ จึงบูชาเทพโซเบก ซึ่งมีหวั
เป็ นจระเข้ และมีจระเข้มมั มี่เก็บรักษาไว้ ชมภาพแกะสลักพระนางคลีโอพัตรา ซึ่งเป็ นรูปแบบ
ของเครื่องแต่งกายในการทําภาพยนตร์ และภาพแกะสลักที่สาํ คัญ คือ ภาพแกะสลักการแพทย์
แผนโบราณ โดยเฉพาะภาพการคลอดลูกของหญิงอียิปต์โบราณ และปฏิทินโบราณ มีรา้ นค้า
มากมายตั้งอยู่ตลอดแนวท่าเรือ ขายเสื้ อผ้าและสินค้า
 บริการอาหารคํา่ บนเรือ หลังอาหารชมการแสดง (ขึ้ นอยูก่ บั รายการของเรือ) 
ค้างคืนบนเรือ เรือนําท่านสู่อสั วาน

วันที่หา้ (26 พ.ค.61)
อัสวาน –อาบูซิมเบล-ตลาดพื้ นเมืองอัสวาน
เช้า
 บริการอาหารเช้าบนเรือ
โดยรถโค้ช นํ าทุ กท่านเดิ นทางสู่ มหาวิหารอาบูซิมเบล ชม
มหาวิหารอาบูซิมเบล ซึ่งประกอบด้วยวิหารใหญ่ของ ฟาโรห์
รามเสสที่ 2 และวิหารของ เนเฟอร์ตารี ซึ่งเป็ นมเหสีที่รกั ของ
พระองค์ วิ ห ารอาบูซิม เบลงดงามยิ่ ง ใหญ่ แ ละมีชื่ อก้องโลก
เพราะเมื่อมีการสร้างเขื่อนขนาดยักษ์ ที่ อัสวาน ทําให้วิห าร
17 แห่งจมอยู่ใต้น้ํา จนองค์การยูเนสโก้ตอ้ งมาช่วยยกให้และ
มหาวิหารอาบูซิมเบลก็ถูกยกขึ้ นสูงจากพื้ นดิ น 65 เมตร ซึ่งเป็ นงานที่ยากมาก ใช้เวลา
ทั้งสิ้ น 4 ปี สิ้ นค่าใช้จ่าย 40 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในวิหารใหญ่มีหอ้ งบูชาและมีรูปสลัก 4
องค์นัง่ อยู่ หนึ่ งในนั้นคือ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 พร้อมด้วยเทพเจ้าต่างๆ อีก 3 องค์ และทุกปี
วันที่ 22 ก.พ. และวันที่ 22 ต.ค. ลําแสงแรกของพระอาทิตย์จะสาดส่องเข้าไปต้องรู ปสลัก
และว่ากันว่าวันที่ 22 ก.พ. ตรงกับวันประสูติของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ขณะที่ วนั ที่ 22 ต.ค.
ตรงกับวันขึ้ นครองราชย์ของพระองค์ แสดงให้เห็ นถึ งความเจริญ ทางวิท ยาการทางการ
คํานวณของชาวอียิปต์โบราณ
เที่ยง
 บริการอาหารกลางวัน
บ่าย
นําท่านเดินทางกลับสู่อสั วาน
ให้ท่านได้เที่ยวชมตลาดพื้ นเมืองอัสวาน อิสระในการจับจ่ายสินค้าตามอัธยาศัย
คํา่
 บริการอาหารคํา่ บนเรือ หลังอาหารชมการแสดง (ขึ้ นอยู่กบั รายการของเรือ) 
ค้างคืนบนเรือ เรือนําท่านสู่อสั วาน
วันที่หก (27พ.ค.61)
อัสวาน- เขื่อนยักษ์อสั วาน-เสาหินโอเบลิสก์ -รถไฟตูน้ อนสู่ไคโร
เช้า
 บริการอาหารเช้าบนเรือ
พร้อมกับเช็คเอาท์ (เป็ นธรรมเนียมที่จะต้องให้ทิปแก่พนักงานบนเรือท่านละ 2 USD
ต่อวัน) จากนั้นนําท่านไปชม เขื่อนยักษ์อสั วาน
หรืออีกชื่อหนึ่ งเรียกว่า High Dam ที่สร้างขึ้ นในปี
คศ 1960 เพื่อ ช่วยให้มีน้ําหล่อเลี้ ยงไร่นาตลอดปี
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เที่ยง

คํา่

อีกทั้งยังใช้พลังนํ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ าเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของคนทั้งประเทศ
และเพื่อป้ องกันนํ้าไหลท่วมจากแม่น้ําไนล์เวลาฝนตกหนัก ซึ่งเขื่อนนี้ มีความยาว 36,000
เมตร ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นทะเลสาบที่เกิดจากการสร้างเขื่อนสร้างแม่น้ําไนล์
คือ ทะเลสาบนัสเซอร์ ( Nasser ) มีความลึก 80 เมตรและกว้าง 10 เมตร จากนั้นนําท่าน
ชม เสาหินโอเบลิสก์ แกะสลักจากหน้าผาซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ (The Unfinished Obelisk) เป็ น
แท่งหินมหึมาที่สกัดเกือบเสร็จแล้ว แต่มีรอยราวจึงทิ้ งค้างไว้เช่นนั้น แท่งหินนี้ เป็ นของ
พระนางฮัทเชปซุท หากไม่แตกร้าวจะเป็ นเสาโอเบลิสก์ที่สูง 41 เมตร หนัก 1,200 ตัน
เสาโอเบลิสก์นี้เป็ นอนุ สาวรียช์ นิ ดหนึ่ งของอียิปต์โบราณ สร้างเพื่อบูชาแด่เทพ อามุน -รา
หรือ สุริยะเทพ /
 บริการอาหารกลางวัน
จากนั้นนําท่าน ชม เสาหินโอเบลิสก์ แกะสลักจากหน้าผาซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ (The
Unfinished Obelisk) เป็ นแท่งหินมหึมาที่สกัดเกือบเสร็จแล้ว แต่มีรอยราวจึงทิ้ งค้างไว้
เช่นนั้น แท่งหินนี้ เป็ นของพระนางฮัทเชปซุท หากไม่แตกร้าวจะเป็ นเสาโอเบลิสก์ที่สูง 41
เมตร หนัก 1,200 ตัน เสาโอเบลิสก์นี้เป็ นอนุ สาวรียช์ นิ ดหนึ่ งของอียิปต์โบราณ สร้างเพื่อ
บูชาแด่เทพ อามุน-รา หรือ สุริยะเทพ /
 บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารคํา่ นําท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ นําท่านเดินทางสู่กรุงไคโร โดยรถไฟตูน้ อน
ห้องละ 2 ท่าน

วันที่เจ็ด (28 พ.ค.61)
ไคโร- พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียปิ ต์-ตลาดข่าน -มัสกัต
เช้า
 บริการอาหารเช้า แบบ BREAKFAST BOX
จากนั้นนําคณะเดินทางเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์
อันเลื่องชื่อของโลกเป็ นสถานที่ที่รวมศิลปะวัตถุโบราณมากมายที่สุด
ในโลกแห่งหนึ่ งชม โลงศพทองคําแท้พร้อมหน้ากากทองคําของ
ฟาโรห์ตุตนั คาเมนและสมบัตสิ ่วนตัวอีกมากมายของพระองค์
อาทิ เตียงบรรทม รถศึกและเก้าอี้ บรรลังก์ทองคําซึ่งภาพบนพนัก
เก้าอี้ โรแมนติกมาก เป็ นภาพของฟาโรห์ตุตนั คาเมนนัง่ อยูบ่ นเก้าอี้
และมเหสีของพระองค์กาํ ลังทานํ้ามันหอมให้ ทั้งคู่ใส่รองเท้าแตะคน
ละข้างอันแสดงถึงความรักอันลึกซึ้ ง นอกจากนี้ ท่านยังจะได้ชมสมบัติอนั ลํ้าค่าอื่นๆ อีก
จํานวนมาก เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ฝี มือประณีต สิ่งของทั้งหมดล้วนมีอายุ
เก่าแก่กว่า 3,300 ปี (ชมมัมมี่ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 และมันมี่ของกษัตริยท์ ้งั 11
พระองค์ ค่าเข้าชมไม่ได้รวมอยูใ่ นรายการ ประมาณ 100 อิยปิ ต์ปอนด์)
เที่ยง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
อิสระเลือกซื้ อสิ้ นค้าพื้ นเมืองมากมายที่ “ตลาดข่านเอลคาลีลี” ตลาดสําคัญทางการค้าขาย
ของพื้ นเมืองและแหล่งสินค้าที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซื้ อของ
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พื้ นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่วา่ จะเป็ นขวดนํ้าหอมที่ทาํ ด้วยมือ สินค้าต่างๆ เครื่อง
ทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึกแบบพื้ นเมือง
ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน
วันที่แปด (29 พ.ค.) กรุงเทพฯ
00.45 น.

เหินฟ้ ากลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY406

06.55 น.

คณะเดินทางกลับถึงกรุงมัสกัต สนามบินประเทศโอมาน เพื่อรอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทาง
กลับสู่ กรุงเทพฯ
เหินฟ้ ากลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY811
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
......................................................................................................

08.55 น.
18.00 น.

ในกรณีที่ผโู ้ ดยสารอยูต่ ่างจังหวัด หากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร์, รถไฟ หรือตั ๋ว
เครือ่ งบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯทราบทุกครั้งก่อนทําการออก
ตั ๋วทุกประเภท
มิฉะนั้นทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้ นในกรณีที่ทวั ร์มีการยกเลิกการ
เดินทาง
หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง

หมายเหตุ
กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ ทาง
บริษทั ฯ จะยึดถือความปลอดภัยเป็ นหลัก
 ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํากว่
่ า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการ
เดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของพาหนะที่ใช้ในการนําเที่ยว ตลอด
รายการทัวร์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํากว่
่ า 15 ท่าน หรือตํากว่
่ ามาตรฐานของการยืนยัน
การเดินทาง ทางผูจ้ ดั รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่า
ทัวร์เพิ่มเติม ท่านละ 4,000 บาท
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อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
22 -29 พ.ค.

ราคาผูใ้ หญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
46,888 บาท

ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
45,888 บาท

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
44,888 บาท

พักเดียวเพิม่
7,500 บาท

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1.ค่าตัว๋ เครื่องบินโดยสารไป-กลับ กรุงเทพ -โอมาน–ไคโร –โอมาน-กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการ
บินโอมานแอร์ และ นํ้าหนักกระเป๋าในการโหลดสัมภาระและเครื่องใช้ส่วนตัว ท่านละ 1 ชิ้ น นํ้าหนักไม่เกิน
23 กิโลกรัม
2.ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง
3.ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่านตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้ น 3 คืน
4.ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชาํ นาญเส้นทาง
5.ค่าอาหารทุกมื้ อที่ระบุตามรายการ + ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
6.ค่าวีซ่าประเทศอียิปต์ (วีซ่ากรุ๊ป) ใช้เวลาในการยื่นวีซ่าก่อนการเดินทาง 20 วัน (สําหรับผูถ้ ือหนังสือ
เดินทางไทย)
7.ค่าบริการนําทัวร์โดยมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทยมืออาชีพผูช้ าํ นาญเส้นทาง
8.ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
วงเงินคุม้ ครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์วา่ ”อาหารเป็ นพิษเท่านั้น”)
(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสาํ หรับเด็กที่มีอายุตาํ ่ กว่า 6 เดือน และ ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 75 ปี
ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่ งของสัญญาฯ)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าจัดทําหนังสือเดินทาง
2. ค่าภาษี มลู ค่า 7% และ ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
3. ค่าขี่อูฐ, ค่าเข้ามุดลงไปในปิ รามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมมี่ฟาโรห์ 11 พระองค์ ที่พิพิธภัณฑ์ฯ และรายการ
อื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม สัง่ พิเศษนอกเหนื อรายการ,
มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 7 วัน เท่ากับ 21 USD)
พนักงานขับรถ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 7 วัน เท่ากับ 14 USD)
ค่าทิปค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ประมาณท่านละ 3 USD หรือ 100 บาท / ท่าน / วัน คิดเป็ น 8 วัน 800บาท
กรณีจองน้อยกว่า 20 วันก่อนการเดินทาง ต้องทําวีซ่าที่เมืองไทย โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 2000 บาท / ท่าน
และต้องใช้ เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า รายละเอียดตามท้ายโปรแกรมทัวร์
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เงื่อนไขในการจองทัวร์
งวดที่ 1 : สํารองที่นั ่งจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้อมส่งสําเนาหนังสือ
เดินทาง
งวดที่ 2 :ชําระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
หากไม่ชาํ ระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิก
ยกเลิก หลังจากวางเงิ นมัดจํา บริ ษัท ฯจะคิ ดค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง ณ วันนั้ น ที่ ไม่สามารถ คื นเงิ นได้
(ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋ เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจําห้องพัก เป็ นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื่อง
ยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้
ระยะเวลาในการดําเนิ นการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าสามารถคืนเงินได้ท้งั หมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย
เพราะขึ้ นอยูก่ บั การพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็ นสําคัญ
***หมายเหตุ***

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทํากรุป๊ ได้อย่างน้อย
15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทาง บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้งั หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่
อาจแก้ไขได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความ
รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล
ต่างๆ
บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่
นอกเหนื อการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย
การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบตั ิเหตุต่าง ๆ
ราคานี้ คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปั จจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้ น ตามอัตรา
ค่านํ้ามัน หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตาม
รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใน
ทุกกรณี
หากลูกค้าท่านใด ยืน่ วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ลูกค้าต้องชําระค่ามัดจําที่ 10,000 บาท และค่าวี
ซ่าตามที่สถานฑูตฯ เรียกเก็บ
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หมายเหตุเกี่ยวกับการขอนุมตั วิ ีซ่าประเทศอียปิ ต์และข้อต่าง ๆ
ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบ
ตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง
(ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุ มตั ิวีซ่าของท่านได้ และ
ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนี ยมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้ง)
ในการพิจารณาอนุ มตั ิวีซ่า จะอยูใ่ นดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซึ่งในบางกรณี อาจจะมีการเรีย ก
เอกสารเพิ่มเติมจากที่ได้ระบุไว้ หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณ์ในบางครั้ง ซึ่งอาจจะทําให้เกิดความ
ไม่สะดวกแก่ท่านได้
 อนึ่ งระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของ
ลูกค้าในแต่ละราย หากท่านมีขอ้ สงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา ทาง
บริษัทฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้
บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น
ๆ ที่นอกเหนื อการ ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น
การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหายความล่าช้า หรือ อุบตั ิเหตุต่าง ๆ
ราคานี้ คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปั จจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้ น ตาม
อัตราค่านํ้ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์
ดังกล่าว
เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ ายเบ็ ดเสร็ จ หากท่ านสละสิ ท ธิ์ ก ารใช้บ ริ ก ารใดๆตาม
รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
ในทุกกรณี

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวัน
เดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **

**ในกรณีที่ผโู ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับ
วันเดินทางที่ท่านได้ทาํ การจองไว้กบั ทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อน
การชําระเงินค่าตั ๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
รับผิดชอบทุกกรณี**
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ตัวอย่างเอกสารในการยืน่ วีซ่า อียปิ ต์ แบบON ARRIVAL ต้อง
ส่งให้กบั ทางบริษัทก่อนการเดินทาง 21 วัน
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