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เที่ยวเหนือจรดใต้ เที่ยวครบส ุดคม้ ุ ที่พกั หรูนอนเรือ 5ดาว
ไม่ตอ้ งเสียเวลาเดินทาง บินตรงสูอ่ ียีปต์ มีบินภายในประเทศ
*** จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ***
อาบูซิมเบล - มหาวิหารรามเสสที่ 2 – เขือ่ นอัสวาน -วิหารฟิ เลย์ เมืองคอมออมโบ
หุบผากษัตริย์ – วิหารพระนางฮัตเซปซุต – วิหารคานัค – วิหารลัคซอร์
ปิ ระมิดกิซ่า – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ – ล่องแม่นา้ ไนล์ – ตลาด-ข่านฯ

รหัสทัวร์ : THE8-MS-EG-18OCT-29DEC18
กำหนดกำรเดินทำงปี 2018:
วันที่ 1 /

กรุ งเทพฯ

21.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 7 เคาเตอร์ Q10-12
สายการบิน อียปิ ต์แอร์ เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ ให้การต้อนรับทาการเช็คอิน
- L
D
สุ วรรณภูมิ - ไคโร – ปิ ระมิด - เมมฟิ ส - ปิ ระมิดขั้นบันได
วันที่ 2/
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ MS961 BKK CAI 00.50-06.20 พักผ่อนอิสระบนเครื่ องทีวสี ่ วนตัว
เวลาบิน 9 ชัว่ โมง และเวลาในประเทศอียปิ ต์จะช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม.
05.05 น. ถึงสนามบินนานาชาติเมืองไคโรประเทศอียปิ ต์ ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋ า
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ ประจาประเทศอียปิ ต์ จะคอยต้อนรับ จากนั้นนาท่านออกเดินทาง
เช้า
นาท่านเดินทางสู่ ปิระมิด หนึ่ งในเจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์ของโลก เช่น มหาปิ ระมิดคีออฟ (Cheops) ปิ ระมิดเคฟ
เฟร (Chephren) และปิ ระมิดไมครี นอส (Mycrenos) ชมสฟิ งซ์ (Sphinx) ซึ่ งมีหน้าที่เฝ้าวิหารและสุ สานของ
กษัตริ ย ์ เป็ นเครื่ องแสดงถึ งอานาจ ลาตัวเป็ นสิ งโตหมอบเพศผู ้ มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกยาวประมาณ 73
เมตร สู ง 20 เมตร แกะสลักจากหิ นปูนเพียงก้อนเดียวโดยใช้พระพักตร์ ของฟาโรห์เคฟเฟร โดยที่บริ เวณที่
ราบสู งกีซ่านี้มีเพียงตัวเดียวเท่านั้น *** พิเศษ แถมขี่อูฐชมวิวโดยรอบฟรี!!!!***
กรุ ณาทิปคนจูงอูฐ 1$ มุดใต้ปิระมิตประมาณ 20$ กรุ ณาติดต่อไกด์หรื อหัวหน้าทัวร์
เที่ยง
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเมมฟิ ส (Memphis) เมืองหลวงเก่า แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี ถูกบันทึก
ไว้ในประวัติศาสตร์ ว่ามีความสาคัญ ในการรวมอี ยิปต์บนและอี ยิปต์ล่างให้เป็ นหนึ่ งเดี ยว โดยฟาโรห์นา
เมอร์ ปฐมกษัตริ ยแ์ ห่ งราชวงศ์ที่ 1 ระหว่างทางท่า นจะได้เห็ นตัวฐานรากของสถานที่ โบราณ และรู ป
แกะสลักจากหิ นที่ยงั หลงเหลืออยูใ่ นระดับพื้นดิน เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่ งเมืองเมมฟิ ส อันจัดแสดง
รู ปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหิ นแกรนิ ตสี ชมพูจากเมืองอัสวานของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 ซึ่ งมีพระพักตร์ อนั
งดงาม ซึ่ งสลักด้วยช่างฝี มือชั้นเยีย่ มไว้ในอาคารโปร่ ง ซึ่ งภายในยังจัดแสดงชิ้นส่ วนวัตถุโบราณและรู ปสลัก
จากวิหารสาคัญต่างๆในอียปิ ต์ ส่ วนการจัดแสดงกลางแจ้ง ชมสฟิ งค์ และ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 โดยแต่ละองค์
จะสวมมงกุฎที่ มีลกั ษณะแตกต่างกัน จากนั้นเดิ นทางต่อไปยังเมื องโบราณที่ ใกล้กนั อีกเมื องคื อ ซั คคำร่ ำ
(Sakkara) เพื่อชมปิ ระมิดขั้นบันได (Step pyramids) เป็ นสิ่ งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็ นสถานที่ฝังพระศพ
ของ กษัตริ ยซ์ อเซอร์ และเป็ นต้นแบบของปิ รามิด
ค่า
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
00.55 น.
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 พักค้างคืน ณ ไคโร โรงแรม 5 ดำว SOFITEL CAIRO HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่ 3/
เช้า

พิพธิ ภัณฑสถำนแห่ งชำติอยี ปิ ต์ – ตลำดข่ ำน เอล คำลิลี่ - อัสวำน

BLD

 รับประทำนอำหำรเช้ ำในโรงแรม - เช็คเอ้ำท์ออกจำกโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ พิพิธภัณฑสถำนแห่ งชำติอียิปต์ (Egyptian Museum) สถานที่เก็บสะสมโบราณวัตถุล้ าค่า จัดตั้ง
ขึ้นในปี ค.ศ. 1858 โดยนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศส ชื่ อ Auguste Mariette ทั้งอาคารเก่าแก่และการตกแต่งภายในได้รับ
การยกย่องว่างดงามสมบู รณ์ แห่ งหนึ่ งของเมืองนี้ ชมหน้ากากทองคาของฟาโรห์ตุตนั คาเมน (Tutankhamun) และ
งานศิลปะที่มีค่าไม่ต่ากว่า 250,000 ชิ้น มีอายุเก่าแก่เกือบห้าพันปี มาแล้ว ชมรู ปปั้ นดินที่แสดงถึงชี วิตประจาวันของ
ชาวอียปิ ต์ ชมพระเศียรของพระนางเนเฟอร์ ติติ ชมพระรู ปของฟาโรห์อคั นาแตน-ฟาโรห์นกั ปฏิวตั ิ ชมพระรู ปของ
พระนางฮัตเชปสุ ต รถศึ ก และเก้าอี้บลั ลังก์ทองคา นอกจากนี้ ท่านยังได้ชมสมบัติอนั ล้ าค่าอื่ นๆ อี กมากมาย เช่ น
แหวน, สร้อยข้อมือ, สร้อยคอ ฝี มือประณี ต ล้วนมีอายุกว่า 3,300 ปี หากท่านต้องการเข้าชมห้องมัมมี่กษัตริ ย ์ ชม
มัมมี่ขององค์ฟาโรห์รามเสสที่ 2 และมัมมี่ของฟาโรห์องค์อื่นๆ (ต้องจ่ายค่าเข้าชม 100ปอนด์อียปิ ต์/ท่าน )
เที่ยง
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารไทย
บ่าย
ชม Citadel ป้ อมปรำกำรเก่ ำแก่ สร้างเมื่อ ค.ศ. 1176 โดยสุ ลต่านซาลาอัดดิน เพื่อเป็ นป้ อมปราการป้ องกันการ
รุ กรานของศัตรู สมัยสงครามครู เสด อยูบ่ นเนินเขากลางกรุ งไคโร สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของกรุ งไคโรได้ไกล
ถึงปิ รามิดที่กีซ่า ชม สุ เหร่ ำแห่ งโมฮัมหมัด อำลี (Mohammad Ali) สุ เหร่ าที่ใหญ่และสู งที่สุดในกรุ งไคโร สร้างใน
ปี ค.ศ. 1830 เสร็ จปี ค.ศ. 1848 เป็ นสัญลักษณ์ของกรุ งไคโร ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ ตัวสุ เหร่ า และ ส่ วนของ
สนาม ตรงกลางเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมมีโดมขนาดใหญ่สูง 52 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 21 เมตร มีโดมขนาดเล็กรองรับ
อีก 4 มุม ตัวอาคารสร้างด้วยหิน Albaster ตกแต่งด้วยโคมไฟระย้างดงามตามแบบศิลปะอิสลาม หน้าสุ เหร่ ามีหอ
นาฬิกาที่พระเจ้าหลุยส์ ฟิลิ ปป์ แห่ งฝรั่งเศสมอบให้รัฐบาลอียิปต์เป็ นของขวัญ แลกกับเสาโอเบลิสก์จากวิหารลัก
ซอร์ ที่ปัจจุบนั ตั้งอยูท่ ี่ Place de la Concorde กรุ งปารี ส
ช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองที่ ตลำดข่ ำน เอล คำลิลี่ (Khan El Khalili Bazaar) หลากหลายด้วยร้านค้า เครื่ องเทศ เครื่ องเงิน
, ร้านทอง, เสื้ อผ้า ฯลฯ จากนั้นเมื่อได้เวลาอันควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินเพื่อเดินทางสู่ เมืองอัสวาน
17.00 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่  MS397 CAI-ASW 17.00-18.25
18.25 น. ถึงสนามบินอัสวาน จากนั้นนาท่านเข้าสู่ เรื อสาราญล่องที่พร้อมด้วยสิ่ งอานวยความสะดวก
ค่า
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตราคารในเรื อ บุฟเฟย์
 พักค้างคืน ณ เมืองอัสวาน เรื อระดับ 5 ดำว M/S CROWN EMPRESS NILE CRUISE หรื อเทียบเท่า
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วันที่ 4/
เช้า

บ่าย

ค่า

อัสวำน – อำบูซิมเบล -วิหำร รำมเสสที่ 2-เขื่อนอัสวำน-วิหำรฟิ เลย์ (เรื อแม่ นำ้ ไนล์ )

B

L

 รับประทำนอำหำรเช้ ำในโรงแรม
นาท่านเดินทางโดยรถยนต์สู่เมืองอาบูซิมเบล เพื่อชมสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ คือ มหำวิหำร รำมเสสที่ 2 (Great Temple
of Ramses 2) ซึ่ งถือว่าเป็ นวิหารที่สาคัญแห่งหนึ่ ง ด้านหน้าวิหารจะมีรูปสลักซึ่ งมีพระพักตร์ ของฟาโรห์รามเสส
ที่ 2 ตั้งอยู่ 4 องค์ตรงทางเข้า สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็ นที่บูชาแด่เทพอามุนรา (Amun Ra) ฮอรากาติ (Horakhati) และ
สร้างวิหารใกล้เคียงกันสร้ างเป็ นเกียรติแก่ราชิ นีเนเฟอร์ ตารี (Nefertari) เดิมทีวิหารแห่ งนี้ ได้จมอยู่ใต้น้ าจากการ
สร้างเขื่อนอัสวาน ทางยูเนสโกได้ช่วยกูว้ ิหารนี้ ตามแบบเดิมทุกตารางนิ้วคงสภาพไว้เหมือนเดิม เมืองได้เวลาอัน
สมควรนาท่านเดินทางกลับสู่ อสั วาน
นาท่านเข้าสู่ เรื อสาราญล่องที่พร้อมด้วยสิ่ งอานวยความสะดวก พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่บนเรื อ
 รับประทานอาหารภัตราคารในเรื อ บุฟเฟย์
นาท่านไปยัง วิหำรฟิ เลย์ (Philae) โดยเรื อวิหารนี้ สร้ างขึ้นเพื่อบูชาเทพีไอซิ ส (Isis) ระหว่างทางแวะชม
แหล่งหิ นแร่ แกรนิ ตที่เก่าแก่และเสาหิ นโอเบลิ ก (The Unfinished Obelisk) ที่ยงั สร้างไม่เสร็ จ หากสร้ าง
เสร็ จเมื่อยกขึ้นตั้งจะเป็ นเสาโอเบลิกที่สูงที่สุดในอียิปต์ ชม เขื่อนอัสวำน หรื อเรี ยกอีกชื่ อหนึ่ งว่า ไฮด์แดม
(High Dam) ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1960 เพื่อช่วยให้มีน้ าหล่อเลี้ยงไร่ นาตลอดปี อีกทั้งยังใช้พลังน้ าเพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการของคนทั้งประเทศ และเพื่อป้ องกันน้ าจากแม่น้ าไนล์ไหลท่วมเวลา
ถึงฤดูน้ าหลาก เขื่อนนี้มีความยาว 36,000 เมตร ท่านออกเดินทางไปลงเรื อเพื่อเดินทำงสู่ หมู่บ้ำนนูเบียน ชม
ความสวยงาม 2 ข้างทางของ แม่น้ าไนล์
 รับประทานอาหาร ภัตราคารในเรื อ บุฟเฟย์

D
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 พักค้างคืนบนเรื อ ระดับ 5 ดำว M/S CROWN EMPRESS NILE CRUISE หรื อเทียบเท่า

วันที่ 5/
เช้า

บ่าย

อัสวำน-วิหำรคอมออมโบ – วิหำรเอ็ดฟู-ประตูนำ้ อีสน่ ำล๊ อค-เมืองลุคซอร์

B

L

D

 รับประทำนอำหำรเช้ ำในเรื อ
จากนั้นนาท่านออกเดินทางไปชม วิหำรคอมออมโบ เป็ นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าสององค์คือ เทพโซเบค
มีเศียรเป็ นจระเข้ ชาวบ้านสร้างวิหารนี้ ข้ ึนมาเนื่ องจากในสมัยก่อนโคงน้ าตรงที่ต้ งั วิหารแห่ งนี้ จะเป็ นจุดที่จระเข้
ชอบมานอนเกยอยูข่ า้ งตลิ่ง ด้วยความเกรงกลัวจระเข้ ชาวบ้านจึงสร้ างวิหารคอมออมโบขึ้นมา โดยมีนยั ว่า เมื่อ
เราบูชาคารวะต่อเทพแห่ งจระเข้โซเบคแล้ว เทพโซเบคจะปกป้ องคุม้ ภัยไม่ให้ถูกจระเข้ทาร้ายได้ วิหารแห่ งนี้ อยู่
ด้านขวามือ ส่ วนวิหารทางด้านซ้ายบูชาเทพฮอรัส (Horus) มีเศียรเป็ นเหยี่ยว เทพเจ้าแห่ งการต่อสู ้และความกล้า
หาญ ถัดไปจากทางซ้ายมือ จะเห็นบ่อน้ าที่มีปากบ่อเป็ นรู ปกุญแจโบราณหรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า Key of life
สร้างขึ้นมาด้วยภูมิปัญญาของคนโบราณเอาไว้ใช้วดั ความสู งของแม่น้ าไนล์เพื่อเก็บภาษีประจาปี จากนั้นนา
ท่ า นกลับ สู่ เรื อเพื่ อล่ องเรื อต่ อไปยัง เมื อ งเอ็ด ฟู (Edfu) **การเที่ ย วที่ เ มื องเอ็ดฟู ขึ้นอยู่กั บสะดวกของแต่ ล ะ
ช่ วงเวลา และขึน้ อยู่กับทางเรื อสาราญ**
 รับประทานอาหารภัตราคารในเรื อ บุฟเฟย์
อิสระกับทิวทัศน์ธรรมชาติ พร้อมจิบชายามบ่าย ในเรื อ
นาท่านไปชม วิหำรเอ็ดฟู (เมื่ อเรื อมาถึ งวิหารคณะต้องนั่งรถม้าสู่ วิหารประมาณ 10 นาที รถม้า 1 คน นั่งได้
ประมาณ 4 ท่าน) วิหารสร้ างขึ้นเพื่อบู ชาเทพเจ้าฮอรั ส ซึ่ งสร้ างด้วยหิ นสี ดา ในสมัยพระนางคลี โอพัตรา เมื่ อ
ประมาณ เกือบ 2,000 ปี มาแล้ว นาท่านผ่านชม ประตูน้ำอีสน่ ำล๊ อค (Esna Lock) การเปิ ดประตูน้ าจากระดับน้ าที่สูง
กว่าจนถึงการนาเรื อลงสู่ ระดับน้ าที่ต่ากว่า จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ เรื อ เพื่อแล่นยังเมืองลุคซอร์ อยูท่ างตอนใต้
ของเมืองไคโร กว่า 650 กิโลเมตรตั้งอยูท่ ้ งั สองฝั่งของแม่น้ าไนล์ มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
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ค่า

วันที่ 6/
04.30 น.
เช้า

กลางวัน
บ่าย

 รับประทานอาหารภัตราคารในเรื อ พร้อมชมโชว์
 พักค้างคืนบนเรื อ ระดับ 5 ดำว M/S CROWN EMPRESS NILE CRUISE หรื อเทียบเท่า

ลุคซอร์ -ฝั่งตะวันตกของแม่ นำ้ ไนล์ -ฝั่งตะวันออกของแม่ นำ้ ไนล์
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เช้านี้พบประสบการณ์ใหม่ ขึ้นบอลลูนลอยฟ้า ซื้ อเพิม่ ท่านละประมาณ 130 $ กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์
 รับประทำนอำหำรเช้ ำในเรื อ - เช็คเอ้ำท์ออกจำกเรื อ
ออกเดินทางโดยรถยนต์เพื่อเที่ยวชมเมืองลุคซอร์ ชม เขตเวสต์ แบงค์ (West Bank) หรื อเมืองทางฝั่งตะวันตก
ของแม่น้ าไนล์ นาท่านเที่ยวชม อนุสำวรี ย์แห่ งเมมนอน (Colossi of Memnon) รู ปสลักหิ นทรายขนาดใหญ่ 2
รู ป มีความสู งถึง 20 เมตรซึ่ งสมัยก่อนเป็ นวิหารที่ใช้ฝังพระศพของฟาโรห์อเมนโนฟิ สที่ 3 แต่เมื่อ 27 ปี ก่อน
คริ สตกาลเกิดแผ่นดินไหวรุ นแรง ทาให้ตวั วิหารทั้งหลังพังลงมา เหลือเพียงรู ปสลัก 2 รู ปเท่า เท่านั้น ซึ่ งต่างมี
ตานานที่เล่าต่างกันไป แต่บา้ งก็วา่ ได้ยนิ เสี ยงออกมาจากรู ปสลักทั้งสองนี้ จากนั้นนาท่านไปชม หุบผำกษัตริ ย์
(Valley of The Kings) ซึ่ งเป็ นสถานที่ฝังพระศพของฟาโรห์ 62 พระองค์ แยกตามสุ สานต่างๆในบริ เวณหุ บ
ผา ซึ่ งตั้งอยูบ่ ริ เวณหน้าผาธี บนั ที่บริ เวณนี้ เป็ นภูเขาหิ นทรายสี แดง ในแต่ละสุ สานต้องใช้การขุดเจาะภูเขาเข้า
ไปท าเป็ นช่ องทางลับภายใน จะท าทางเดิ นเป็ นช่ วงๆ และท าเป็ นห้องส าหรั บวางโลงศพ สมบัติ ข้าวของ
เครื่ องใช้ส่วนตัวของฟาโรห์ ชมความอัศจรรย์ของภาพวาดตามผนังจากสี ธรรมชาติที่มีอายุเป็ นพันๆปี จากยุค
ฟาโรห์แต่ยงั คงความสวยงามไว้จนถึงยุคปั จจุบนั นี้ นาท่านเข้าชม3สุ สานที่สวยที่สุดและสมบรู ณ์ที่สุด
 รับประทานอาหารภัตราคาร
จากนั้นนาท่านชมวิหำรเดลบำฮำรี (Deir El Bahari) อนุสรณ์สถานที่ประดิษฐานพระศพของฟาโรห์หญิงฮัป
เซปซุ ท หรื อที่รู้จกั กันในนามของ “ราชินีหนวด” ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกคนสนิท “เซเนมุท” เมื่อกว่า
3,500 ปี มาแล้ว การที่พระนางต้องปลอมพระองค์เป็ นชายนั้น ก็คงมีความจาเป็ นที่จะต้องทาให้ผทู ้ ี่อยูใ่ ต้บงั คับ
บัญชาเชื่อฟัง เพราะการเป็ นผูน้ าหญิงนั้นไม่น่าจะเป็ นที่ยอมรับ
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ค่า

วันที่ 7/

 รับประทานอาหารภัตราคารในโรงแรม
 พักค้างคืนโรงแรม ระดับ 5 ดำว SOFITEL LUXOR HOTEL หรื อเทียบเท่า

มหำวิหำรคำร์ นัค – วิหำรลัคซอร์ – สนำมบินไคโร
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04.30 น.
เช้านี้พบประสบการณ์ใหม่ ขึ้นบอลลูนลอยฟ้า ซื้ อเพิ่มท่านละประมาณ 130 $ กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า– เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม
ออกเดินทางโดยทางรถยนต์ เพื่อเที่ยวชม เขตตะวันออก (East Bank) ของเมืองลุคซอร์
นาท่านชม มหำวิหำรคำร์ นัค (The Temple of Karnak) เป็ นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัววิหารหลังเดียวมีเนื้ อที่
ถึง 60 เอเคอร์ ซึ่ งใหญ่พอที่จะนาโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางได้ถึง10 หลัง มหาวิหารแห่ งนี้ เริ่ มก่อสร้าง
ในสมัยฟาโรห์ ทุตโมซิ สที่ 1 เพื่อถวายแด่เทพอมอน-รา เมื่อกว่า 3,600 ปี มาแล้ว หลังจากนั้น ฟาโรห์องค์
ต่างๆ ก็เริ่ มสร้ างเพิ่มเติม ทาให้วิหารมีขนาดใหญ่ข้ ึนอย่างมาก แต่เห็ นความยิ่งใหญ่ของวิหารแล้ว ขอให้ทุก
ท่านลองจินตนาการดูวา่ ชาวอียปิ ต์โบราณใช้วธิ ีใดในการขนย้ายเสาและหิน
กลางวัน
 รับประทานอาหารภัตราคารอาหารจีน
บ่าย
หลังจากนั้นนาท่านชมวิหำรลัคซอร์ (The Temple of Luxor) ซึ่ งสร้างถวายแก่เทพอมอน-รา กษัตริ ยแ์ ห่ งเทพ
เช่นกัน วิหารนี้ ได้รับการบูรณะในปี ค.ศ. 1883 ภายในบริ เวณวิหารประกอบด้วยซุ ้มประตูขนาดใหญ่และรู ป
สลักหิ นแกรนิ ตขนาดมหึ มา สลักเป็ นรู ปฟาโรห์รามเซสที่ 2 และมหาราชิ นีเนเฟอตารี ชมเสาโอบิลิสก์ เสา
หิ นแกรนิตขนาดใหญ่ ซึ่ งแกะสลักด้วยอักษรอียปิ ต์โบราณ (เฮโรกริ ฟฟิ ค) อิสระช็อปปิ้ งตลาดลักค์ซอร์
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางสู่ เมืองไคโร
18.20 น.
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่  MS360 LXR CAI 18.20-19.30 รอเปลี่ยนเครื่ องกลับสู่ ประเทศไทย
นาท่านออกจากสนามบินเพื่อรับประทานอาหารในโรงแรมใกล้กบั สนามบิน
ค่า
 รับประทานอาหารภัตราคารในโรงแรม
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22.45 น.

วันที่ 8/

 บินตรงสู่ กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MS960 CAI BKK 22.45-12.35+ (8 ชัว่ โมง)

ไคโร-กรุ งเทพฯ

12.35 น.
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
**หมายเหตุ** รู ปภาพใช้ประกอบในการบรรยายโปรแกรมเท่านั้น โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์จริ งและ
เที่ยวบินภายในที่จองได้สาหรับแต่ละกรุ๊ ป

กำหนดเดินทำง 61 (คณะ20ท่ ำนขึน้ ไป) ระดับที่พกั พักคู่ (บำท/ท่ ำน) พักเดีย่ วเพิม่ (บำท)
18-25 ต.ค / 4-11 ธ.ค
5 ดาว
65,900
9,000
25 ธ.ค - 1 ม.ค 62
5 ดาว
67,900
9,000
29 ธ.ค - 5 ม.ค 62
5 ดาว
69,900
9,000
*หมำยเหตุ* ราคาแพ็คเกจทัวร์น้ ีไม่มีแจกกระเป๋ าเดินทาง หรื อของสมนาคุณ
อัตรำนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ และบินภายในประเทศ โดยสายการบินอียปิ ต์แอร์ ชั้นประหยัด
 ค่าภาษีสนามบินทุกสนามบิน ทั้งในกรุ งเทพ และภาษีสนามบินที่ไคโร-อัสวาน-ลัคซอร์
 โรงแรมที่พกั ตามที่ระบุรายการหรื อเทียบเท่า
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 รถสาหรับนาเที่ยวตามรายการ
 บริ การไกด์จากประเทศอียปิ ต์ ภาษาอังกฤษ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ และค่าน้ าระหว่างมื้ออาหารทุกมื้อ และน้ าดื่มระหว่างวันท่านละ2ขวด/วัน/คน
 ค่าธรรมเนียมและค่าดาเนินการ ในการยืน่ ขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สาหรับผูถ้ ือหนังสื อเดินทาง
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อัตรำนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว
 ค่ายานพาหนะท่องเที่ยวนอกเหนือจากรายการ(กรณี ผเู ้ ดินทางต้องการชมสถานที่ท่องเที่ยวอิสระหรื อรายการเสริ ม)
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ อาทิเช่น น้ าส้ม เบียร์ วิสกี้ น้ าอัดลม ฯลฯ
 ค่าใช้จ่ายนอกเหนือระบุในโปรแกรม / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ขั้นต่า 5$/วัน/ท่าน ทิปหัวหน้าทัวร์ไทยตามศรัทธา (วันละ3$/ขั้นต่า)
 ค่ายกกระเป๋ า, สนามบิน/โรงแรมฯ / ค่าปรับ สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกาหนดไว้
เงื่อนไขกำรสำรองทีน่ ั่ง
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระงวดแรก 10,000 บาท / ท่าน และส่ งมอบเอกสารการ
เตรี ยมการยืน่ ขอวีซ่าตามที่กาหนด ***(กรณี เป็ นชาวต่างชาติ อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าปกติ ประมาณ 1 เดือน)
2. ส่ วนที่ เหลื อ ช าระทันที ก่ อนยื่นวีซ่ า และการออกตัว๋ 35 วัน ก่ อนการเดิ นทาง เนื่ องจากจะต้องใช้ใ นการออกตัว๋
เครื่ องบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต
3. กรณี วี ซ่ า ไม่ ผ่า นการพิ จ ารณาจากทางสถานทู ต ฯ บริ ษ ัท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการหัก ค่ า ธรรมเนี ย มการยื่ น วี ซ่ า ,
ค่าบริ การ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็ นจริ ง
4. การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินมัดจา งวดแรก
5. กรณี ยกเลิกหลังยืนวีซ่าและออกตัว๋ 25 วัน บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องขอหัก 70 % ของค่าทัวร์
6.กรณี ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 15 วัน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินเต็มจานวน100%
หมำยเหตุ
1. บริ ษทั ฯไม่มีนโยบายยกเลิกทัวร์ ในกรณี ที่ไม่ครบ 15 ท่าน จะไม่มีหวั หน้าทัวร์ เดินทางด้วย แต่มีเจ้าหน้าที่ที่อียปี ต์
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข
ได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3. เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตฯเพื่อให้อยูใ่ นดุลพินิจ
ของสถานฑู ตฯ เรื่ องวีซ่าของท่าน เนื่ องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถู กบันทึกไว้เป็ นสถิ ติในนามของบริ ษทั ฯ
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรง ทางบริ ษทั ฯจะ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
5. หากสายการบินมีการยกเลิ กเที่ยวบินหรื อหากมีเหตุการณ์ประการใดที่เกิดขึ้นจากสายการบินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ีเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์หน้างานที่เกิดขึ้นจริ ง
**หมำยเหตุ ** กำหนดกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อควำมเหมำะสม ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ จะยึดถือควำมปลอดภัย
เป็ นหลัก และรำยกำร-รำคำอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม ขึน้ อยู่กบั สำยกำรบินโดยจะยึดประโยชน์ ของลูกค้ ำ
เป็ นสำคัญ”
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เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำ Egypt
- หนังสื อเดินทำง ต้องมีอายุเหลื อการใช้งานอย่างน้อย 6 เดื อน นับจากวันเดิ นทาง และต้องมี หน้าว่างเหลื อสาหรั บ
ประทับตราวีซ่า และตราประทับเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
- รู ปถ่ ำย ต้องเป็ นรู ปถ่ายหน้าตรงเป็ นรู ปสี ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 ใบ และต้องเป็ นรู ปถ่ายที่มีพื้นหลัง
สี ขำว เท่ำนั้น ทางสถานทูตไม่รับพิจารณารู ปถ่ายที่เป็ นรู ปสติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ รู ปโพลาลอยด์ และ
รู ปถ่ายที่มีววิ ด้านหลัง
- หลักฐำนกำรงำน
กรณีเป็ นเจ้ ำของกิจกำร ต้องแสดงสาเนา ใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเ้ ดินทาง
แสดงความเป็ น เจ้าของกิจการ เป็ นกรรมการ หรื อ หุ น้ ส่ วน (ไม่ตอ้ งใช้ตวั จริ ง)
***** สาคัญมาก จะต้องเซ็นชื่อรับรองสาเนา และประทับตราบริ ษทั เป็ นสาคัญ *****
กรณีเป็ นพนัก งำน ต้องมี หนังสื อรับรองการทางานจากทางบริ ษทั หรื อหน่ วยงานที่ สังกัด มี ขอ้ ความระบุ ตาแหน่ ง
เงิ นเดื อ น รายได้ วัน เริ่ ม ท างาน และช่ วงเวลาที่ ไ ด้รับ อนุ ม ัติใ ห้ล าหยุดงาน เป็ นภาษาอัง กฤษเท่ า นั้น และจะต้อ ง
ประทับตราบริ ษทั รับรองเป็ นสาคัญ
กรณีเป็ นนักเรียน หรื อ นักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ย น หรื อสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่ พร้อมตราประทับ
ของทางโรงเรี ยน (เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และสาเนาบัตรนักเรี ยน หรื อบัตรนักศึกษา พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสาเนา
- หลักฐำนกำรเงิน ใบรั บรองสถานะทางการเงิ นในชื่ อของผูเ้ ดิ นทาง จากทางธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษ พร้ อมตรา
ประทับจากทางธนาคาร **ยำ้ ** ไม่ สำมำรถใช้ สำเนำบัญชี เงินฝำกธนำคำรย้อนหลัง 6 เดือน

