รหัสทัวร์ : THP3-WY-EG-21-28OCT18

เดินทางกับสายการบินโอมาน แอร์
พักโรงแรมระดับสี่ดาว พร้อมรายการล่องแม่น้ าไนล์ ชมระบาหน้าท้องอันลือชื่อของอียิปต์
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เมืองกีซ่า เป็ นสถานที่ต้งั ของ มหาปี รามิดและสฟิ งซ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยซึ่งมีชื่อเสียงก้องโลก
กรุงไคโร ชม พิพิธภัณฑ์อียปิ ต์ สถานที่รวบรวมโบราณวัตถุและร่องรอยอารยธรรมอียปิ ต์ในยุค
ต่างๆ,หน้ากากฟาโรห์ และโลงศพทองคาแท้, ห้องแสดงสมบัติของฟาโรห์ รวมไปถึงมัมมี่
นอนเรือ ระดับ 5 ดาว ล่องแม่น้ าไนล์ เที่ยว เมือง ลักซอร์ ชม หุบผากษัตริย ์ (Valley of the Kings) เป็ นที่
ฝั งพระศพของฟาโรห์ 63 พระองค์ ชม วิหารฮัคเชฟซุต (Temple of QueeHatshepsut) ออกแบบโดยสถาปนิ ก
ชื่อ “เซเนมุท” กว่า 3,500 ปี ชม วิหารลักซอร์ (The Temple of Luxor) ซึ่งสร้างถวายแก่เทพอมอน-รา กษัตริย ์
แห่งเทพ
ชม มหาวิหารอาบูซิมเบล ซึ่งประกอบด้วยวิหารใหญ่ของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 และวิหารของ เนเฟอร์ตารี ซึ่ง
เป็ นมเหสีที่รกั ของพระองค์ วิหารอาบูซิมเบลงดงามยิ่งใหญ่และมีชื่อก้องโลกเพราะเมื่อมีการสร้างเขื่อนขนาด
ยักษ์ที่อสั วาน ทาให้วิหาร 17 แห่งจมอยูใ่ ต้น้ า
ชม เขื่อนยักษ์อสั วาน หรืออีกชื่อหนึ่ งเรียกว่า High Dam ที่สร้างขึ้ นในปี คศ 1960
สัมผัสรูปแบบใหม่แบบครบวงจรในการท่องเที่ยว นอนค้างคืนบนรถไฟ ตูน้ อนห้องละ 2 ท่าน
วันแรก( 21 ต.ค.)

สนามบินสุวรรณภูมิ

05.30 น. คณะผูเ้ ดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว T
เคาน์เตอร์ T01-T05 สายการบินโอมานแอร์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอานวยความ
สะดวกด้านสัมภาระแก่ท่าน
09.10 น. ออกเดินทางสูก่ รุงมัสกัต โดยเที่ยวบินที่ “WY 818” บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
12.00 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน เพื่อเปลี่ยนเครื่อง และเดินทางสู่เมืองไคโร ประเทศอียิปต์
14.35 น. เดินทางจากเมืองโอมาน สู่เมืองไคโร ประเทศอียิปต์ โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบิน WY405
16.50 น. เดิ นทางถึ งสนามบินเมืองไคโร ประเทศอียิปต์ ผ่ านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระในการเดิ นทาง
เรียบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสู่ เมืองไคโร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั ่วโมง)
คา่
รับประทานอาหารคา่ ที่โรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั CAIRO PYRAMID HOTEL
วันที่สอง 22 ต.ค.) ไคโร –สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี- กีซ่า – มหาปิ รามิด – สฟิ งซ์ –รถไฟตูน้ อนสู่กรุงลักซอร์
เช้า
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง
บ่าย

นาท่านชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ซึ่งเริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี
ค.ศ. 1857 ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวกรีก ในแบบตามอย่างออตโตมัน หรือ ตุรกีใน
ปั จ จุ บั น ภายในมี น าฬิ ก าบนลานในสุ เ หร่ า ซึ่ ง เป็ นของขวัญ ในการแลกเปลี่ ย นกั บ
อนุ สาวรียป์ ลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซสที่สอง เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีอนั ดีระหว่าง
อียิปต์ฝรัง่ เศส
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควร นาคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงไคโรมากนัก นาท่านชม มหาปิ รามิด ที่
ได้รับ การยกย่ อ งว่ า เป็ น 1 ใน 7 สิ่ ง มหัศ จรรย์ข องโลก ซึ่ ง เป็ นที่ บ รรจุ พ ระบรมศพของกษั ต ริ ย ์คี อ อปส์
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(CHEOPS) หรือ คูฟู ซึ่ งพระองค์เป็ นผูส้ ร้างขึ้ นเองเมื่อก่อนคริสตกาลประมาณ 25,800 ปี นั บอายุ จนถึ ง
ปั จจุบนั ก็กว่า 4,500 ปี ถือเป็ นปิ รามิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก นับเป็ นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดใช้เวลา
ก่อสร้างทั้งสิ้ น 30 ปี และกาลังแรงงานกว่าแสนคน ตัดจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก หิน แต่ละก้อนวางชิดติดกัน
แบบแนบสนิ ทมาก แม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ชม ตัวสฟิ งซ์ ที่แกะสลักจากเนิ นหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็ น
พระพักตร์ของฟาโรห์และลาตัวเป็ นสิงโต (หากสนใจขี่อูฐ กรุณาติดต่อที่หวั หน้าทัวร์ ราคาประมาณ $1015 เหรียญต่อท่านต่อหนึ่งตัว)

คา่

 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารคา่ นาท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ นาท่านเดินทางสู่ เมืองลักซอร์ โดยรถไฟตูน้ อนห้องละ 2
ท่าน

วันที่สาม 23 ต.ค. ลุก๊ ซอร์ –หุบผากษัตริย-์ วิหารฮัคเชฟซุต-อนุสาวรียแ์ ห่งเมมนอน-เรือสาราญล่อง แม่น้ าไนล์
เช้า
 บริการอาหารเช้า
นาท่านเดินทางถึงเมืองลักซอร์ นาท่านเดินทางข้ามไปฝั ่งตะวันตกของแม่น้ าไนล์ (West Bank) หรือ
นครธีบส์ในสมัยอียิปต์โบราณ อดีตเชื่อว่าเป็ นที่อยู่ของคนตาย หรือ นครของผูว้ ายชนม์ (Necropolis of
Thebes) เต็มไปด้วยกลุ่มโบราณสถานที่มีประวัติน่าพิศวง ปั จจุบนั
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ชม หุบผากษัตริย ์
(Valley of the Kings) เป็ นที่ฝังพระศพของฟาโรห์ 63 พระองค์
ตั้งอยูท่ ี่เทือกเขาทีบนั ท่านสามารถเลือกเข้าชมได้เพียง
3 สุสาน ด้านหน้าทางเข้าสุสานฟาโรห์บนยอดเขานั้นดูคล้าย
ปลายแหลมยอดปิ รามิด เป็ นการเลือกหวงซุย้ ในการฝั ่งศพ ให้
คล้ายว่าฝั งอยูใ่ ต้ปิรามิด สุสานเหล่านี้ เป็ นสุสานที่ถูกเลือกให้เป็ น
สุสานที่เก็บ มัมมี่และสมบัติของกษัตริยถ์ ึง 63 สุสาน แต่ละสุสานมีขนาดใหญ่เล็กต่างกัน ขึ้ นอยูก่ บั
ระยะเวลาครองราชย์ สุสานเริ่มสร้างเมื่อฟาโรห์ครองราชย์ และปิ ดเมื่อฟาโรห์สิ้นพระชนม์ ภายในหลุมมี
จิตรกรรมที่งดงามสีสดใสราวกับเพิ่งวาดเสร็จไม่นานนี้ (ไม่รวมค่าเข้าสุสานของฟาโรห์ตุตนั คามอน
ท่านละ 100 อิยิปปอนด์ ถ้าต้องการชมกรุณาติดต่อไกด์) ชม วิหารฮัคเชฟซุต (Temple of
QueeHatshepsut) ออกแบบโดยสถาปนิ ก ชื่อ “เซเนมุท” กว่า 3,500 ปี มาแล้วเป็ นที่ประดิษฐานพระศพของ
ฟาโรห์หญิงฮัตเชพซุต รูจ้ กั ในนาม “ราชินีหนวด” ฟาโรห์หญิงองค์เดียวในประวัติศาสตร์อียิปต์ ที่รุ่งเรือง
มากในสมัยของพระองค์
ชมอนุ สาวรียแ์ ห่งเมมนอน (Colossi of Memnon) หรือสุสานของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ 3 อดีตเคยใช้เป็ น
วิหารประกอบพิธีศพของอาเมนโฮเทปที่ 3 ประมาณ 2,000 กว่าปี ก่อน เกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง
ทาให้ตวั วิหารพังลงมา เหลือเพียงรูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป สูง 20 เมตร
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 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านชม วิหารลักซอร์ (The Temple of Luxor) ซึ่งสร้างถวายแก่
เทพอมอน-รา กษัตริยแ์ ห่งเทพ เช่นกัน วิหารแห่งนี้ ได้รบั การบูรณะ
ในปี ค.ศ. 1883 ภายในบริเวณวิหารประกอบด้วยซุม้ ประตูขนาด
ใหญ่และรูปสลักหินแกรนิ ตขนาด มหึมา สลักเป็ นรูปฟาโรห์ราม
เซสที่ 2 และมหาราชินีเนเฟอตารี ชมเสาโอบิลิสก์ เสาหินแกรนิ ต
ขนาดใหญ่ซึ่งแกะสลักด้วยอักษรอียิปต์โบราณ(เฮโรกริฟฟิ ค) เพื่อ
สรรเสริญเทพเจ้าอมอนรา ซึ่งท่านอาจจะได้เห็นเสาเช่นนี้ อีกที่
ปลาซ เดอ ลา ทริออง (Place de la Triamph) เมืองปารีส ประเทศฝรัง่ เศส (แต่เอ๊ะ! ทาไมจึงมีเหมือนกัน
เล่าอียปิ ต์ไปเอามาจากฝรั ่งเศสหรือ? ลองหาคาตอบดูละกัน) ภาพสลักที่วิหารแห่งนี้ ก็ถือได้วา่ น่ าสนใจ
ไม่นอ้ ย เช่น ภาพขบวนนักรบเดินแถว ที่สลักอย่างแตกต่างกันว่าเป็ นนักรบชนชาติใดบ้าง เห็นแล้วก็ชวนให้
นึ กถึงภาพสลักขบวนนักรบที่ปราสาทหินในเขมร (ที่วา่ ของกลุ่มเสียม --- สยาม จะเดินแตกแถวกัน)
นอกจากนั้น ด้านหน้าวิหารจะมี ถนนสฟิ งซ์หน้าแพะ (Sphinx Avenue) ยาว 3 กิโลเมตรใช้เป็ นทางเชื่อม
ระหว่างวิหารลักซอร์กบั วิหารคาร์นัค
นาท่านชม มหาวิหารคาร์นัค (The Temple of Karnak) เป็ นวิหารที่ใหญ่
ที่สุดในโลก ตัววิหารหลังเดี ยวมีเนื้ อที่ถึง 60 เอเคอร์ ซึ่ งใหญ่พอที่จะนา
โบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางได้ถึง 10 หลัง มหาวิหารแห่งนี้ เริ่มก่อสร้าง
ในสมัยฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 1 เพื่อถวายแด่เทพอมอน-รา เมื่อกว่า 3,600 ปี
มาแล้ว หลังจากนั้ น ฟาโรห์องค์ต่างๆ ก็เริ่มสร้างเพิ่ม เติ ม ทาให้วิห ารมี
ขนาดใหญ่ขึ้นอย่างมาก แต่เห็นความยิ่งใหญ่ของวิหารแล้ว ขอให้ทุกท่านลองจินตนาการดูว่าชาวอียิปต์
โบราณใช้วิธีใดในการขนย้ายเสา และหิน พร้อมทั้งการแกะสลักลวดลาย ซึ่งเมื่อท่านเห็นความสูงแล้วก็จะยิ่ง
ทาให้นึกไม่ออกก็เป็ นได้ ว่าเขาใช้วิธีทาอย่างไร
นาท่านยัง เรือสาราญที่พกั ซึ่งเป็ นเรือสาราญขนาดใหญ่ ล่องไปตามแม่น้ าไนล์
คา่
 บริการอาหารคา่ บนเรือ ( บุฟเฟต์ )หลังอาหารชมการแสดง (ขึ้ นอยู่กบั รายการของเรือ) พัก
ค้างคืนบนเรือ ระดับ 5 ดาว
วันที่สี่ 24 ต.ค.
ลุก๊ ซอร์ – เอ็ดฟู- คอมออมโบ - อัสวาน
เช้า  บริการอาหารเช้า ขณะ เรือล่องไปคอมออมโบ
เรือเทียบท่านาท่าน นั ่งรถเทียมม้าไปชม วิหารเอ็ดฟู ซึ่งได้รบั การยกย่องว่า เป็ นวิหารอียิปต์โบราณที่ยงั คง
สภาพสมบูรณ์ที่สุด ตั้งอยูศ่ ูนย์กลางของบริเวณที่อยูอ่ าศัย สร้างขึ้ นเพื่อบูชา เทพเจ้าฮอรัส (Horus) มีเศียรเป็ น
เหนี่ ยว เป็ นเทพเจ้าแห่งความดีและฉลาดรอบรู ้ มองได้ไกลเหมือนตาเหยี่ยว อดีตวิหารถูกปกคลุมด้วยทรายเกือบถึง
ยอดตัวเสาและหัวเสาเป็ นเวลานาน ปี ค.ศ. 1860 มีการขนทราย ปรากฏว่าตัววิหารยังแข็งแรง แน่ นหนา ขนาด
ของวิหารยาว 137 เมตร มีเสาใหญ่แบบไพรอนที่วดั ได้ 79 เมตรตรงด้านหน้าและสูง 36 ม. วิหารนี้ มีขนาดใหญ่
และสวยงาม สมควรแก่เวลาเดินทางกลับเรือ (กรุณาทิปคนขับรถม้าท่านละ US$ 1) เรือล่องผ่านสันดอนที่เอ็ดน่ า
ระดับน้ าต่างกันประมาณ 6 เมตร ท่านสามารถชมการเปิ ดประตูน้ าและการถ่ายระดับน้ าได้ บนชั้นดาดฟ้ าของเรือ
เที่ยง  บริการอาหารกลางวันบนเรือ
เทีย่ ง
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นาท่านชม วิหารคอม-ออม-โบ ตั้งอยูบ่ นเนิ นเขาเล็กๆ ที่ล้าออกมาถึงแม่น้ า
ไนล์ สามารถเห็นวิวของแม่น้ าไนล์อนั งดงาม คาว่า “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
เป็ นจระเข้ และ เทพเจ้าฮาโรเอริส (Haroeris) เทพเจ้าแห่งการแพทย์อียิปต์โบราณ วิหารนี้ สร้างบนเนิ นเขาริมฝั ่ง
แม่น้ าไนล์ เป็ นบริเวณที่มีจระเข้ชุกชุมในสมัยโบราณ วัดนี้ จึงบูชาเทพโซเบก ซึ่งมีหวั เป็ นจระเข้ และมีจระเข้มมั มี่
เก็บรักษาไว้ ชมภาพแกะสลักพระนางคลีโอพัตรา ซึ่งเป็ นรูปแบบของเครื่องแต่งกายในการทาภาพยนตร์ และ
ภาพแกะสลักที่สาคัญ คือ ภาพแกะสลักการแพทย์แผนโบราณ โดยเฉพาะภาพการคลอดลูกของหญิงอียิปต์
โบราณ และปฏิทินโบราณ มีรา้ นค้ามากมายตั้งอยูต่ ลอดแนวท่าเรือ ขายเสื้ อผ้าและสินค้า
คา่  บริการอาหารคา่ บนเรือ หลังอาหารชมการแสดง (ขึ้ นอยูก่ บั รายการของเรือ) 
ค้างคืนบนเรือ เรือนาท่านสู่อสั วาน
วันทีห่ า้ 25 ต.ค. อัสวาน –อาบูซิมเบล-ตลาดพื้ นเมืองอัสวาน
เช้า
 บริการอาหารเช้าบนเรือ
โดยรถโค้ช นาทุ กท่านเดิ นทางสู่ มหาวิหารอาบูซิมเบล ชม มหาวิหารอาบูซิ
มเบล ซึ่งประกอบด้วยวิหารใหญ่ของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 และวิหารของ เนเฟอร์
ตารี ซึ่งเป็ นมเหสีที่รกั ของพระองค์ วิหารอาบูซิมเบลงดงามยิ่งใหญ่และมีชื่อก้อง
โลกเพราะเมื่อมีการสร้างเขื่อนขนาดยักษ์ที่อสั วาน ทาให้วิหาร 17 แห่งจมอยู่ใต้
น้ า จนองค์การยูเนสโก้ตอ้ งมาช่วยยกให้และมหาวิหารอาบูซิมเบลก็ถูกยกขึ้ นสูง
จากพื้ นดิน 65 เมตร ซึ่งเป็ นงานที่ยากมาก ใช้เวลาทั้งสิ้ น 4 ปี สิ้ นค่าใช้จ่าย 40 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายใน
วิหารใหญ่มีหอ้ งบูชาและมีรูปสลัก 4 องค์นัง่ อยู่ หนึ่ งในนั้นคือ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 พร้อมด้วยเทพเจ้าต่างๆ
อีก 3 องค์ และทุกปี วันที่ 22 ก.พ. และวันที่ 22 ต.ค. ลาแสงแรกของพระอาทิตย์จะสาดส่องเข้าไปต้องรู ป
สลัก และว่ากันว่าวันที่ 22 ก.พ. ตรงกับวันประสูติของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ขณะที่ วนั ที่ 22 ต.ค. ตรงกับวัน
ขึ้ นครองราชย์ของพระองค์ แสดงให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการทางการคานวณของชาวอียิปต์โบราณ
เที่ยง
 บริการอาหารกลางวัน
บ่าย
นาท่านเดินทางกลับสู่อสั วาน
ให้ท่านได้เที่ยวชมตลาดพื้ นเมืองอัสวาน อิสระในการจับจ่ายสินค้าตามอัธยาศัย
คา่
 บริการอาหารคา่ บนเรือ หลังอาหารชมการแสดง (ขึ้ นอยู่กบั รายการของเรือ) 
ค้างคืนบนเรือ เรือนาท่านสู่อสั วาน
วันที่หก 26 ต.ค.
อัสวาน- เขื่อนยักษ์อสั วาน-เสาหินโอเบลิสก์ -รถไฟตูน้ อนสู่ไคโร
เช้า
 บริการอาหารเช้าบนเรือ
พร้อมกับเช็คเอาท์ (เป็ นธรรมเนียมที่จะต้องให้ทิปแก่พนักงานบนเรือท่านละ 2 USD ต่อวัน) จากนั้น
นาท่านไปชม เขื่อนยักษ์อสั วาน หรืออีกชื่อหนึ่ งเรียกว่า High Dam ที่สร้างขึ้ นในปี คศ 1960 เพื่อ ช่วยให้มี
น้ าหล่อเลี้ ยงไร่นาตลอดปี อีกทั้งยังใช้พลังน้ าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ าเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของคน
ทั้งประเทศ และเพื่อป้ องกันน้ าไหลท่วมจากแม่น้ าไนล์เวลาฝนตกหนัก ซึ่งเขื่อนนี้ มีความยาว 36,000 เมตร
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ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นทะเลสาบที่เกิดจากการสร้างเขื่อนสร้างแม่น้ าไนล์ คือ ทะเลสาบนัสเซอร์ (
Nasser ) มีความลึก 80 เมตรและกว้าง 10 เมตร จากนั้นนาท่าน ชม เสาหินโอเบลิสก์ แกะสลักจากหน้าผา
ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ (The Unfinished Obelisk) เป็ นแท่งหินมหึมาที่สกัดเกือบเสร็จแล้ว แต่มีรอยราวจึงทิ้ งค้าง
ไว้เช่นนั้น แท่งหินนี้ เป็ นของพระนางฮัทเชปซุท หากไม่แตกร้าวจะเป็ นเสาโอเบลิสก์ที่สูง 41 เมตร หนัก
1,200 ตัน เสาโอเบลิสก์นี้เป็ นอนุ สาวรียช์ นิ ดหนึ่ งของอียิปต์โบราณ สร้างเพื่อบูชาแด่เทพ อามุน -รา หรือ
สุริยะเทพ /
เที่ยง
 บริการอาหารกลางวัน
จากนั้นนาท่าน ชม เสาหินโอเบลิสก์ แกะสลักจากหน้าผาซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ (The Unfinished Obelisk) เป็ น
แท่งหินมหึมาที่สกัดเกือบเสร็จแล้ว แต่มีรอยราวจึงทิ้ งค้างไว้เช่นนั้น แท่งหินนี้ เป็ นของพระนางฮัทเชปซุท
หากไม่แตกร้าวจะเป็ นเสาโอเบลิสก์ที่สูง 41 เมตร หนัก 1,200 ตัน เสาโอเบลิสก์นี้เป็ นอนุ สาวรียช์ นิ ดหนึ่ ง
ของอียิปต์โบราณ สร้างเพื่อบูชาแด่เทพ อามุน-รา หรือ สุริยะเทพ /
คา่
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารคา่ นาท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ นาท่านเดินทางสู่กรุงไคโร โดยรถไฟตูน้ อนห้องละ 2 ท่าน
วันที่เจ็ด 27 ต.ค. ไคโร- พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์-ตลาดข่าน -มัสกัต
เช้า
 บริการอาหารเช้า แบบ BREAKFAST BOX
จากนั้นนาคณะเดินทางเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์
อันเลื่องชื่อของโลกเป็ นสถานที่ที่รวมศิลปะวัตถุโบราณมากมายที่สุด
ในโลกแห่งหนึ่ งชม โลงศพทองคาแท้พร้อมหน้ากากทองคาของ
ฟาโรห์ตุตนั คาเมนและสมบัตสิ ่วนตัวอีกมากมายของพระองค์
อาทิ เตียงบรรทม รถศึกและเก้าอี้ บรรลังก์ทองคาซึ่งภาพบนพนัก
เก้าอี้ โรแมนติกมาก เป็ นภาพของฟาโรห์ตุตนั คาเมนนัง่ อยูบ่ นเก้าอี้
และมเหสีของพระองค์กาลังทาน้ ามันหอมให้ ทั้งคู่ใส่รองเท้าแตะคน
ละข้างอันแสดงถึงความรักอันลึกซึ้ ง นอกจากนี้ ท่านยังจะได้ชมสมบัติอนั ล้าค่าอื่นๆ อีกจานวนมาก เช่น
แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ฝี มือประณีต สิ่งของทั้งหมดล้วนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,300 ปี (ชมมัมมี่ของ
ฟาโรห์รามเสสที่ 2 และมันมี่ของกษัตริยท์ ้งั 11 พระองค์ ค่าเข้าชมไม่ได้รวมอยูใ่ นรายการ ประมาณ
100 อิยปิ ต์ปอนด์)
อิสระเลือกซื้ อสิ้ นค้าพื้ นเมืองมากมายที่ “ตลาดข่านเอลคาลีลี” ตลาดสาคัญทางการค้าขายของพื้ นเมือง
และแหล่งสินค้าที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซื้ อของพื้ นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่วา่ จะ
เป็ นขวดน้ าหอมที่ทาด้วยมือ สินค้าต่างๆ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม
และของที่ระลึกแบบพื้ นเมือง
เที่ยง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบิน
18.05 น.
เหินฟ้ ากลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY406
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วันที่แปด 28 ต.ค. กรุงเทพฯ
00.10 น.
คณะเดินทางกลับถึงกรุงมัสกัต สนามบินประเทศโอมาน เพื่อรอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
03.10 น.
เหินฟ้ ากลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY811
11.55 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
......................................................................................................

ในกรณีที่ผโู ้ ดยสารอยูต่ ่างจังหวัด หากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร์, รถไฟ หรือตั ๋วเครือ่ งบิน
ภายในประเทศ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯทราบทุกครั้งก่อนทาการออกตั ๋วทุกประเภท
มิฉะนั้นทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้ นในกรณีที่ทวั ร์มีการยกเลิกการเดินทาง
หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง

หมายเหตุ
กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ขึ้ นอยูก่ บั ขบวนรถไฟ และ
เรือสาราญ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ท้งั นี้ ทางบริษทั ฯ จะยึดถือความปลอดภัยเป็ น
หลัก
 ในกรณีที่คณะออกเดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมี
การเปลี่ยนแปลงขนาดของพาหนะที่ใช้ในการนาเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่คณะออกเดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน หรือต ่ากว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง
ทางผูจ้ ดั รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเติม 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

พักเดียวเพิม่
8,500 บาท

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1.ค่าตัว๋ เครื่องบินโดยสารไป-กลับ กรุงเทพ -โอมาน–ไคโร –โอมาน-กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินโอมานแอร์ และ
น้ าหนักกระเป๋าในการโหลดสัมภาระและเครื่องใช้ส่วนตัว ท่านละ 1 ชิ้ น น้ าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม
2.ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง
3.ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่านตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้ น 3 คืน
4.ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
5.ค่าอาหารทุกมื้ อที่ระบุตามรายการ + ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
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6.ค่าวีซ่าประเทศอียิปต์ (วีซ่ากรุป๊ ) ใช้เวลาในการยื่นวีซ่าก่อนการเดินทาง 20 วัน (สาหรับผูถ้ ือหนังสือเดินทางไทย)
7.ค่าบริการนาทัวร์โดยมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทยมืออาชีพผูช้ านาญเส้นทาง
8.ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
วงเงินคุม้ ครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์วา่ ”อาหารเป็ นพิษเท่านั้น”)
(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสาหรับเด็กที่มีอายุตา่ กว่า 6 เดือน และ ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 75 ปี
ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่ งของสัญญาฯ)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าจัดทาหนังสือเดินทาง
2. ค่าภาษี มลู ค่า 7% และ ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
3. ค่าขี่อูฐ, ค่าเข้ามุดลงไปในปิ รามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมมี่ฟาโรห์ 11 พระองค์ ที่พิพิธภัณฑ์ฯ และรายการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้
ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม สัง่ พิเศษนอกเหนื อรายการ, มินิบาร์และทีวี
ช่องพิเศษ ฯลฯ
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 4 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 7 วัน เท่ากับ 28 USD)
พนักงานขับรถ 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 ต้องทาวีซ่าที่เมืองไทย โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 2500 บาท / ท่าน
และต้องใช้ เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า รายละเอียดตามท้ายโปรแกรมทัวร์
เงื่อนไขในการจองทัวร์
งวดที่ 1 : สารองที่นั ่งจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้อมส่งสาเนาหนังสือเดินทาง
งวดที่ 2 :ชาระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้ น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋
เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทจะทาเรื่องยื่นเอกสารไปยัง
สายการบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นการ ซึ่งไม่
สามารถแจ้งได้ว่าสามารถคืนเงินได้ท้งั หมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้ นอยู่กบั การพิจารณาและตัดสินใจของสาย
การบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็ นสาคัญ
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***หมายเหตุ***

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุป๊ ได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งใน
กรณีนี้ทาง บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้งั หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้และ
จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั
บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย
ความล่าช้า หรือ อุบตั ิเหตุต่าง ๆ
ราคานี้ คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปั จจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้ น ตามอัตราค่าน้ ามัน หรือ
ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
หากลูกค้าท่านใด ยืน่ วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ลูกค้าต้องชาระค่ามัดจาที่ 10,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถาน
ฑูตฯ เรียกเก็บ
หมายเหตุเกี่ยวกับการขอนุมตั วิ ีซ่าประเทศอียปิ ต์และข้อต่าง ๆ

1. เอกสารประกอบขอวีซ่าเข้าประเทศอียปิ ต์ กรณีจองการเดินทางน้อยกว่า 21 วัน
- หนังสือเดินทาง
ต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง และต้องมีหน้าว่างเหลือสาหรับประทับตราวีซ่า และตรา
ประทับ เข้าประทับเข้า-ออกอย่างน้อย 4 หน้าเต็ม
- รูปถ่าย
ต้องเป็ น ขนาด 2 นิ้ ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 ใบ และต้องเป็ นรูปถ่ายที่มีพื้นหลังสีขาว เท่านั้น ทางสถานฑูตไม่รบั
พิจารณารูปถ่ายที่เป็ นรูปสติ๊กเกอร์ หรือรูปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ รูปโพลาลอยด์ และรูปถ่ายที่มีวิว ด้านหลัง หรือรูปที่นามา
ตัดต่อ
- หลักฐานการงาน
กรณีเป็ นเจ้าของกิจการ ต้องแสดง สาเนา ใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเ้ ดินทางแสดง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ เป็ นกรรมการ หรือ หุน้ ส่วน (ไม่ตอ้ งใช้ตวั จริง)
***** สาคัญมาก จะต้องเซ็นชื่อรับรองสาเนา และประทับตราบริษัทเป็ นสาคัญ *****
กรณีเป็ นพนักงาน ต้องมีหนังสือรับรองการทางานจากทางบริษัท หรือหน่ วยงานที่สงั กัด มีขอ้ ความระบุตาแหน่ ง เงินเดือน
รายได้ วันเริ่มทางาน และช่วงเวลาที่ได้รบั อนุ มตั ิให้ลาหยุดงาน เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น และจะต้องประทับตราบริษัท
รับรองเป็ นสาคัญ
กรณีเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่ พร้อมตราประทับของ
ทางโรงเรียน (เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และสาเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสาเนา
- หลักฐานการเงิน
ใบรับรองสถานะทางการเงินในชื่อของผูเ้ ดินทาง จากทางธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษ เท่านั้น(ไม่เอา STATEMENT)
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หมายเหตุเกี่ยวกับการขอนุ มตั ิวีซ่าประเทศอียิปต์และข้อต่าง ๆ
*** ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ ระบุ พร้อมส่งมอบ
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่นอ้ ยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ
อาจจะปฏิเสธการอนุ มตั ิวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนี ยมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้ง )
*** ในการพิจารณาอนุ มตั ิวีซ่า จะอยูใ่ นดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซึ่งในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากที่
ได้ระบุไว้ หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณ์ในบางครั้ง ซึ่งอาจจะทาให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้
*** อนึ่ งระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย หาก
ท่านมีขอ้ สงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้

2.ตัวอย่างเอกสารในการยืน่ วีซ่า อียิปต์ แบบON ARRIVAL ในกรณีจองเดินทางมากกว่า 21
วัน และต้องส่งหน้าพาสปอร์ตให้กบั ทางบริษทั ก่อนการเดินทาง 21 วัน
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หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **
**ในกรณีที่ผโู ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่
ท่านได้ทาการจองไว้กบั ทางบริษทั ฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาระเงินค่าตั ๋ว
ดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี**

