(ล่องเรือสําราญ+บินภายใน5 ดาว)• ไคโร • กีซ่า
เมมฟิ ส • ซัคคาร่า • อัศวาน • อาบูซิมเบล
คอมออมโบ • เอ็ดฟู • ลักซอร์

เดินทางกับสายการบินประจําชาติอิยปิ ต์แอร์ (MS)

พักโรงแรมระดับสี่ดาว พร้อมรายการล่องแม่น้ าํ ไนล์ ชมระบําหน้าท้องอันลือชื่อของอียปิ ต์

ขอเชิญท่องเทีย่ ว อียปิ ต์ ย้อนรอยอดีตตามหาอารยธรรมโบราณยุคแรกๆ ของมนุษย์ ค้นหาดินแดนแห่งตํานานอันลี้ ลับ
ของ ฟาโรห์ ชม มหาปี รามิด 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกซึ่งมีประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานมากกว่า 5,000 ปี
 เมืองเมมฟิ ส และ ซัคคาร่า ซึ่ งเป็ นเมืองหลวงแห่งแรกของอียิปต์โบราณสถานที่ต้งั ของปี รามิดขั้นบันได ซึ่ งเป็ นต้น
กําเนิ ดของปี รามิดในยุคแรกและต่อมาของอียิปต์
 เมืองกีซ่า เป็ นสถานที่ต้งั ของ มหาปี รามิดและสฟิ งซ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยซึ่งมีชื่อเสียงก้องโลก
 กรุงไคโร ชม พิพิธภัณฑ์อียิปต์ สถานที่รวบรวมโบราณวัตถุ และร่องรอยอารยธรรมอียิปต์ในยุคต่างๆ,หน้ากากฟาโรห์
และโลงศพทองคําแท้, ห้องแสดงสมบัติของฟาโรห์ รวมไปถึงมัมมี่ ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ซึ่งมีอายุกว่า 800 ปี ตั้ง
ตระหง่านบนยอดเขาใจกลางกรุงไคโรช้อปปิ้ งสิ้ นค้าพื้ นเมืองอันงดงามที่ “ตลาดข่านเอลคาลีลี” ท่านสามารถเลือกซื้ อของ
พื้ นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าเป็ นขวดนํ้ าหอมที่ทาํ ด้วยมือ สินค้าต่างๆ ที่ทาํ จากหนั งอูฐ เครื่องทองรูปพรรณและเพชร
พลอยลวดลายแบบอาหรับพรม และของที่ระลึกต่างๆ พร้อมรับประทานอาหารคํา่ และชมการแสดงอันน่ าตื่นตาตื่นใจบน
เรือ

 เมืองอเล็กซานเดรีย เมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่สาํ คัญ ย้อนยุคไปถึงสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชของกรีก และเป็ น
เมืองสําคัญในสมัยพระนางคลีโอพัตรา ปกครองประเทศอียิปต์, สุสานโรมันใต้ดิน, สัมผัสบรรยากาศริมทะเลเมดิเตอร์เร
เนี ยน
วันแรกของการเดินทาง
สนามบินสุวรรณภูมิ
22:00 น. คณะผูเ้ ดิ นทางพร้อ มกัน ณ สนามบิน สุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่ า งประเทศ ชั้น 4 แถว Q
เคาน์ เตอร์ 14- 20 สายการบินอียิปต์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวกด้าน
สัมภาระแก่ท่าน
วันที่สองของการเดินทาง
ไคโร – เมมฟิ ส – ซัคคคาร่า – ปี ระมิด – สฟิ งค์ – กีซ่า
00.45 น.
ออกเดินทางโดยสายการบิน อียิปต์ แอร์ เทีย่ วบินที่ MS 959
(เวลาทีอ่ ียปิ ต์จะช้า กว่าประเทศไทย 5 ชั ่วโมง)
05.00 น.
คณะเดินทางถึง
สนามบินกรุงไคโร เมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในทวีป
แอฟริกา หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว นําทุกท่านออก
เดินทาง ไปยังโรงแรมที่พกั บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ได้
เวลาอันสมควรแล้วนําคณะเดินทางไป เมืองเมมฟิ ส ซึ่งเป็ นเมืองหลวง
เก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี เป็ นเมืองที่ได้รบั การ
บันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีความสําคัญในการรวมอียิปต์บน และอียิปต์ล่าง ให้เป็ นหนึ่ งเดียวโดยกษัตริยเ์ มนา
ปฐมกษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์ที่ 1 ที่นี่ท่านจะได้ชม รูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินอลาบาสเตอร์ของ ฟาโรห์ราม
เสสที่ 2 ฝี มือการแกะสลักเป็ นเยี่ยม ระหว่างทางท่านจะได้เห็นตัวฐานรากของสถานที่โบราณและรูปแกะสลัก
จากหินที่ยงั หลงเหลืออยู่ในระดับพื้ นดิน และต้นอิน ทผาลัมขึ้ นสวยงามเป็ นทิวแถว แล้วเดินทางต่อไปยังเมือง
โบราณที่ใกล้กนั อีกเมืองคือ ซัคคาร่า เพื่อชม ปี รามิดขัน้ บันได
เป็ นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็ นสถานที่ฝังพระศพของ กษัตริยซ์ อเซอร์ และเป็ นต้นแบบของปี รามิดในยุค
ต่อมา ท่านจะได้ทราบเรื่องของปี รามิดตั้งแต่ผสู ้ ร้างไปจนถึงวิธีการสร้าง
การตัดหินและอื่นๆ อีก
นานับประการที่น่าพิศวงชวนให้คน้ หา
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า เพื่อเข้าชม “มหาปี รามิด” หนึ่ งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งองค์ฟาโรห์แห่ง
อียิปต์โบราณสร้างขึ้ นเพื่อฝังพระศพของพระองค์เอง นับเป็ นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ใช้
เวลาก่อสร้างทั้งสิ้ น 30 ปี สร้างจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก หินแต่ละก้อนวางชิดติดกันแบบแนบสนิ ทมาก
แม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ชม “สฟิ งซ์” ที่แกะสลักจากเนิ นหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็ นพระพักตร์ของฟาโรห์
และลําตัวเป็ นสิงโต ท่านอาจจะขี่อูฐกลางทะเลทรายชมทิวทัศน์รอบๆโดยมีหมู่ปีรามิดเป็ นฉากหลัง อิสระเดิน
เที่ยวตามอัธยาศัย (หรือเข้าไปชมภายในตัวปี ระมิดซึ่งเชื่อว่าเป็ นทีฝ่ งั พระศพขององค์ฟาโรห์ผูส้ ร้างปี ระ
มิดนั้น ภายในสร้างเป็ นห้องโถงใหญ่ มีทางเดินซึ่งเราสามารถเดินลงไปดูได้ ค่าเข้าชมไม่ได้รวมอยูใ่ น
ค่าบริการทัวร์ และต้องไปเข้าคิวซื้ อบัตรเอง เนื่องจากในแต่ละวันจะมีผูเ้ ข้าชมได้ไม่เกินวันละ 300 คน
เท่านั้น)
คํา่
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นําทุกท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั ระดับ 5 ดาว Sofitel Le Sphinx หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง
ไคโร-อาบูซิมเบล-อัสวาน - ล่องเรือสําราญ
02.00 น.
บริการอาหารเช้า แบบกล่อง โดยทางโรงแรมจะเตรียมไว้ให้
ได้เวลาอันสมควร นําทุกท่านเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อเดินทางต่อไปยัง เมืองอาบูซิมเบล

ออกเดินทางสู่ เมืองอาบูซิมเบล โดยสายการบินอียปิ ต์แอร์ เทีย่ วบินที่ MS 401
(ใช้เวลาบิน 2.40 ชั ่วโมง โดยแวะจอดรับ-ส่ง คนทีเ่ มืองอัสวาน คณะยัง
ไม่ลงนะครับ เพราะเราลงทีเ่ มือง อาบูซิมเบล )
07.40 น.
ถึง สนามบินเมืองอาบูซิมเบล
นําทุกท่าน ชม มหาวิหารอาบูซิมเบล ซึ่งประกอบด้วยวิหารใหญ่ของ ฟาโรห์
รามเสสที่ 2 และวิหารของ เนเฟอร์ตารี ซึ่งเป็ นมเหสีที่รกั ของพระองค์ วิหาร
อาบูซิมเบลงดงามยิ่งใหญ่และมีชื่อก้องโลกเพราะเมื่อมีการสร้างเขื่อนขนาด
ยักษ์ที่อสั วาน ทําให้วิหาร 17 แห่งจมอยู่ใต้น้ํา จนองค์การยูเนสโก้ตอ้ งมาช่วยยกให้และมหาวิหารอาบูซิมเบลก็
ถูกยกขึ้ นสูงจากพื้ นดิน 65 เมตร ซึ่งเป็ นงานทีย่ ากมาก ใช้เวลาทั้งสิ้ น 4 ปี สิ้ นค่าใช้จ่าย 40 ล้านเหรียญสหรัฐ
ภายในวิหารใหญ่มีหอ้ งบูชาและมีรูปสลัก 4 องค์นัง่ อยู่ หนึ่ งในนั้นคือ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 พร้อมด้วยเทพเจ้า
ต่างๆ อีก 3 องค์ และทุกปี วันที่ 22 ก.พ. และวันที่
22 ต.ค. ลําแสงแรกของพระอาทิตย์จะสาดส่องเข้า
ไปต้องรูปสลัก และว่ากันว่าวันที่ 22 ก.พ. ตรงกับวันประสูติของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ขณะที่วนั ที่ 22 ต.ค.
ตรงกับวันขึ้ นครองราชย์ของพระองค์ แสดงให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการทางการคํานวณของชาวอียิปต์
โบราณ ได้เวลาอันสมควรนําทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน
10.40 น.
เหินฟ้ าสู่ อัสวาน โดยเทีย่ วบินที่ MS 113 ( ใช้เวลาบินประมาณ 45 นาที )
11.25 น.
ถึง เมืองอัสวาน จากนันเดินทางต่อไปยัง เรือสําราญที่พกั ซึ่งเป็ นเรือสําราญ
ขนาดใหญ่ ล่องไปตามแม่น้ําไนล์
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันบนเรือ หลังจากนั้นอิสระตามอัธยาศัยบนเรือสําราญ
คํา่
บริการอาหารคํา่ บนเรือ ( บุฟเฟต์ ) และ พักค้างคืนบนเรือ
วันที่สขี่ องการเดินทาง
อัสวาน
เช้า
บริการอาหารเช้าบนเรือ
จากนั้นนําท่านไปชมเขื่อนยักษ์อสั วานหรืออีกชื่อหนึ่ งเรียกว่า High Dam ที่สร้างขึ้ นในปี คศ 1960 เพื่อช่วยให้
มีน้ําหล่อเลี้ ยงไร่นาตลอดปี อีกทั้งยังใช้พลังนํ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ าเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของคนทั้ง
ประเทศ และเพื่อป้องกันนํ้าไหลท่วมจากแม่น้ําไนล์เวลาฝนตกหนัก ซึ่งเขื่อนนี้ มีความยาว 36,000 เมตร ซึ่ง
นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นทะเลสาบที่เกิดจากการสร้างเขื่อนสร้างแม่น้ําไนล์ คือ ทะเลสาบนัสเซอร์ (
Nasser ) มีความลึก 80 เมตรและกว้าง 10 เมตร จากนั้นนําท่าน ชม เสาหินโอเบลิสก์ แกะสลักจากหน้าผาซึ่ง
ยังไม่แล้วเสร็จ (The Unfinished Obelisk) เป็ นแท่งหินมหึมาที่สกัดเกือบเสร็จแล้ว แต่มีรอยราวจึงทิ้ งค้างไว้
เช่นนั้น แท่งหินนี้ เป็ นของพระนางฮัทเชปซุท หากไม่แตกร้าวจะเป็ นเสาโอเบลิสก์ที่สงู 41 เมตร หนัก 1,200
ตัน เสาโอเบลิสก์นี้เป็ นอนุ สาวรียช์ นิ ดหนึ่ งของอียิปต์โบราณ สร้างเพื่อบูชาแด่เทพ อามุน-รา หรือ สุริยะเทพ /
จากนั้นนําท่านชมวิหารฟิ เล เป็ นวิหารที่สร้างขึ้ นเพื่อบูชาเทพีไอซิสซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ มีความสําคัญและงดงาม
มากในอดีต
บ่าย
ล่องเรือเรือใบโบราณ เรือเฟลุคกะ( Felucca) ผ่านชม สวนพฤกสศาสตร์ (Botanical Gardens) เป็ นที่ศนู ย์
รวมพันธ์ไม้นานาชนิ ด, สุสานอากาข่าน, วิวชีวติ ความเป็ นอยู่ของชาวเมืองอัสวานสองข้างทาง ฯลฯ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันบนเรือ ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์อนั งดงามหน้าเมืองอัสวาน ล่องไปตามแม่น้ําไนล์
คํา่
บริการอาหาร คํา่ บนเรือและพักค้างคืนบนเรือ ระดับ 5 ดาวซึ่งมีสถานบันเทิงต่างๆไว้ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลิน
อาทิเช่น ไนท์คลับ, สระว่ายนํ้า, ร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ
05.00 น.

วันที่หาของการเดินทาง
อัสวาน – คอมออมโบ – เอ็ดฟู - ลุก๊ ซอร์
เช้า
บริการอาหารเช้า ขณะ เรือล่องไป คอมออมโบ (Kom Ombo) ชุมชนที่ต้งั อยู่ติดริมแม่น้ําไนล์ บ้านเรือนส่วน
ใหญ่สงู เพียง 1 หรือ 2 ชั้น ระหว่างทางผ่านแหล่งเพาะปลูกที่สาํ คัญริมแม่น้ําไนล์ เรือเทียบท่าหน้าวิหารคอม

เที่ยง

คํา่

ออมโบ นําท่านชม วิหารคอม-ออม-โบ ตั้งอยู่บนเนิ นเขาเล็กๆ ที่ล้าํ ออก
มาถึงแม่น้ําไนล์ สามารถเห็นวิวของแม่น้ําไนล์อนั งดงาม คําว่า “คอม”
เป็ นภาษาอาหรับ หมายถึงภูเขาเล็กๆ วิหารนี้ เกือบเป็ นวิหารดะโครโพลิสข
องกรีก หินที่ใช้สร้างแตกต่างกับวิหารอื่นๆ อาจเป็ นเพราะถูกปกคลุมด้วย
ทรายเป็ นเวลานาน การวางแบบของพื้ นที่แปลกและเป็ นเฉพาะตัว เป็ น
วิหารของเทพเจ้าสององค์ คือ เทพโซเบค (Sobek) เทพเจ้าแห่งความอุดม
สมบูรณ์ มีรูปร่างเป็ นมนุ ษย์แต่เศียรเป็ นจระเข้ และ เทพเจ้าฮาโรเอริส (Haroeris) เทพเจ้าแห่งการแพทย์อียิปต์
โบราณ วิหารนี้ สร้างบนเนิ นเขาริมฝัง่ แม่น้ําไนล์ เป็ นบริเวณที่มีจระเข้ชุกชุมในสมัยโบราณ วัดนี้ จึงบูชาเทพ
โซเบก ซึ่งมีหวั เป็ นจระเข้ และมีจระเข้มมั มี่เก็บรักษาไว้ ชมภาพแกะสลักพระนางคลีโอพัตรา ซึ่งเป็ นรูปแบบ
ของเครื่องแต่งกายในการทําภาพยนตร์ และภาพแกะสลักที่สาํ คัญ คือ ภาพแกะสลักการแพทย์แผนโบราณ
โดยเฉพาะภาพการคลอดลูกของหญิงอียิปต์โบราณ และปฏิทินโบราณ มีรา้ นค้ามากมายตั้งอยู่ตลอดแนว
ท่าเรือ ขายเสื้ อผ้าและสินค้าพื้ นเมือง
บริการอาหารกลางวันบนเรือ ขณะเรือล่องต่อไป เมืองเอ็ดฟู
เรือ เทียบท่านําท่านนัง่ รถเทียมม้าไปชม วิหารเอ็ดฟู ซึ่งได้รบั การยกย่องว่า เป็ นวิหารอียิปต์โบราณที่ยงั คง
สภาพสมบูรณ์ที่สุด ตั้งอยู่ศนู ย์กลางของบริเวณที่อยู่อาศัย สร้างขึ้ นเพื่อบูชา เทพเจ้าฮอรัส (Horus) มีเศียร
เป็ นเหนี่ ยว เป็ นเทพเจ้าแห่งความดีและฉลาดรอบรู ้ มองได้ไกลเหมือนตาเหยี่ยว อดีตวิหารถูกปกคลุมด้วย
ทรายเกือบถึงยอดตัวเสาและหัวเสาเป็ นเวลานาน ปี ค.ศ. 1860 มีการขนทราย ปรากฏว่า
ตัววิหารยังแข็งแรง แน่ นหนา ขนาดของวิหารยาว 137 เมตร มีเสาใหญ่แบบไพรอนที่วดั ได้ 79 เมตรตรง
ด้านหน้าและสูง 36 ม. วิหารนี้ มีขนาดใหญ่และสวยงาม สมควรแก่เวลา
เดินทางกลับเรือ (กรุณาทิปคนขับรถม้าท่านละ US$ 1) เรือล่องผ่านสัน
ดอนที่เอ็ดน่ า ระดับนํ้าต่างกันประมาณ 6 เมตร ท่านสามารถชมการเปิ ด
ประตูน้ําและการถ่ายระดับนํ้าได้ บนชั้นดาดฟ้ าของเรือ นําท่านชม วิหารลัก
ซอร์ (The Temple of Luxor) ซึ่งสร้างถวายแก่เทพอมอน-รา กษัตริยแ์ ห่งเทพ
เช่นกัน วิหารแห่งนี้ ได้รบั การบูรณะในปี ค.ศ. 1883 ภายในบริเวณวิหารประกอบด้วยซุม้ ประตูขนาดใหญ่และรูป
สลักหินแกรนิ ตขนาด มหึมา สลักเป็ นรูปฟาโรห์รามเซสที่ 2 และมหาราชินีเนเฟอตารี ชมเสาโอบิลิสก์ เสา
หินแกรนิ ตขนาดใหญ่ซึ่งแกะสลักด้วยอักษรอียิปต์โบราณ(เฮโรกริฟฟิ ค) เพื่อสรรเสริญเทพเจ้าอมอนรา ซึ่งท่าน
อาจจะได้เห็นเสาเช่นนี้ อีกที่ ปลาซ เดอ ลา ทริออง (Place de la Triamph) เมืองปารีส ประเทศฝรัง่ เศส (แต่
เอ๊ะ! ทําไมจึงมีเหมือนกันเล่าอียปิ ต์ไปเอามาจากฝรั ่งเศสหรือ? ลองหาคําตอบดูละกัน) ภาพสลักที่วิหาร
แห่งนี้ ก็ถือได้ว่าน่ าสนใจไม่น้อย เช่น ภาพขบวนนักรบเดินแถว ที่สลักอย่างแตกต่างกันว่าเป็ นนักรบชนชาติ
ใดบ้าง เห็นแล้วก็ชวนให้นึกถึงภาพสลักขบวนนักรบที่ปราสาทหินในเขมร (ที่ว่าของกลุ่มเสียม --- สยาม จะ
เดินแตกแถวกัน) นอกจากนั้น ด้านหน้าวิหารจะมี ถนนสฟิ งซ์หน้าแพะ (Sphinx Avenue) ยาว 3 กิโลเมตรใช้
เป็ นทางเชื่อมระหว่างวิหารลักซอร์กบั วิหารคาร์นัค
บริการอาหารคํา่ บนเรือ หลังอาหารชมการแสดง (ขึ้ นอยูก่ บั รายการของเรือ) ค้างคืนบนเรือเรือจอดที่ลุ๊ก
ซอร์ เดิมชื่อธีบส์ เดิมเป็ นเมืองหลวงเก่า ปกครองโดยราชวงศ์ที่ 18 และ 19 ห่างจากกรุงไคโร 675 กม.
ตั้งอยู่สองฝัง่ แม่น้ําไนล์ พื้ นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่แห้งแล้ง เป็ นเมืองที่เต็มไปด้วยโบราณสถาน มีประวัติมากว่า
3,000 ปี

วันที่หกของการเดินทาง
เช้า

เที่ยง
บ่าย

17.50 น.
19.00 น.
คํา่

ลุก๊ ซอร์ – ไคโร

บริการอาหารเช้าบนเรือ พร้อมกับเช็คเอาท์ (เป็ นธรรมเนียมทีจ่ ะต้องให้ทปิ แก่พนักงานบนเรือท่านละ 2
USD ต่อวัน) นําท่านเดินทางข้ามไปฝัง่ ตะวันตกของแม่น้ําไนล์ (West Bank) หรือ นครธีบส์ในสมัยอียิปต์
โบราณ อดีตเชื่อว่าเป็ นที่อยู่ของคนตาย หรือ นครของผูว้ ายชนม์ (Necropolis of Thebes) เต็มไปด้วยกลุ่ม
โบราณสถานที่มีประวัติน่าพิศวง ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ชม หุบผากษัตริย ์
(Valley of the Kings) เป็ นที่ฝังพระศพของฟาโรห์ 63 พระองค์ ตั้งอยู่ที่เทือกเขาทีบนั ท่านสามารถเลือกเข้าชม
ได้เพียง 3 สุสาน ด้านหน้าทางเข้าสุสานฟาโรห์บนยอดเขานั้นดูคล้ายปลายแหลมยอดปิ รามิด เป็ นการเลือก
หวงซุย้ ในการฝัง่ ศพ ให้คล้ายว่าฝังอยู่ใต้ปิรามิด สุสานเหล่านี้ เป็ นสุสานที่ถูกเลือกให้เป็ นสุสานที่เก็บ มัมมี่
และสมบัติของกษัตริยถ์ ึง 63 สุสาน แต่ละสุสานมีขนาดใหญ่เล็กต่างกัน ขึ้ นอยู่กบั ระยะเวลาครองราชย์
สุสานเริ่มสร้างเมื่อฟาโรห์ครองราชย์ และปิ ดเมื่อฟาโรห์สิ้นพระชนม์ ภายในหลุมมีจิตรกรรมที่งดงามสีสดใส
ราวกับเพิ่งวาดเสร็จไม่นานนี้ (ไม่รวมค่าเข้าสุสานของฟาโรห์ตตุ นั คามอน ท่านละ 100 อิยปิ ปอนด์ ถ้า
ต้องการชมกรุณาติดต่อไกด์) ชม วิหารฮัคเชฟซุต (Temple of QueeHatshepsut) ออกแบบโดยสถาปนิ ก
ชื่อ “เซเนมุท” กว่า 3,500 ปี มาแล้วเป็ นที่ประดิษฐานพระศพของ ฟาโรห์
หญิงฮัตเชพซุต รูจ้ กั ในนาม “ราชินีหนวด” ฟาโรห์หญิงองค์เดียวใน
ประวัติศาสตร์อียิปต์ ที่รุ่งเรืองมากในสมัยของพระองค์
ชมอนุสาวรียแ์ ห่งเมมนอน (Colossi of Memnon) หรือสุสานของ
ฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ 3 อดีตเคยใช้เป็ นวิหารประกอบพิธีศพของอา
เมนโฮเทปที่ 3 ประมาณ 2,000 กว่าปี ก่อน เกิดเหตุแผ่นดินไหว
อย่างรุนแรง ทําให้ตวั วิหารพังลงมา เหลือเพียงรูปสลักหินทรายขนาด
ใหญ่ 2 รูป สูง 20 เมตร
บาริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นําท่านชม มหาวิหารคาร์นัค (The Temple of Karnak) เป็ นวิหารที่
ใหญ่ที่สุดในโลก ตัววิหารหลังเดียวมีเนื้ อที่ถึง 60 เอเคอร์ ซึ่งใหญ่
พอที่จะนําโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางได้ถึง 10 หลัง มหาวิหาร
แห่งนี้ เริ่มก่อสร้างในสมัยฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 1 เพื่อถวายแด่เทพอมอนรา เมื่อกว่า 3,600 ปี มาแล้ว หลังจากนั้น ฟาโรห์องค์ต่างๆ ก็เริ่มสร้าง
เพิ่มเติม ทําให้วิหารมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างมาก แต่เห็นความยิ่งใหญ่
ของวิหารแล้ว ขอให้ทุกท่านลองจินตนาการดูว่าชาวอียิปต์โบราณใช้
วิธีใดในการขนย้ายเสา และหิน พร้อมทั้งการแกะสลักลวดลาย ซึ่งเมื่อท่านเห็นความสูงแล้วก็จะยิ่งทําให้นึกไม่
ออกก็เป็ นได้ ว่าเขาใช้วิธีทาํ อย่างไร
นําทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินลักซอร์ เพื่อเดินทางกลับเมืองไคโร
เหินฟ้ าสู่ กรุงไคโร โดยเทีย่ วบินที่ MS 356 (ใช้เวลาบินประมาณ 50 นาที)
ถึง สนามบินเมืองกรุงไคโร หลังจากรับสัมภาระในการเดินทางเรียบร้อยแล้ว
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นําทุกท่านเดินทางเข้า สู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 5 ดาว Sofitel Le Sphnix หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
ไคโร-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์-สนามบิน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นเช็คเอ้าท์
จากนั้นนําคณะเดินทางเข้าชม พิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติอียปิ ต์ อัน
เลื่องชื่อของโลกเป็ นสถานที่ที่รวมศิลปะวัตถุโบราณมากมายที่สุดในโลก
แห่งหนึ่ งชม โลงศพทองคําแท้พร้อมหน้ากากทองคําของฟาโรห์ตตุ นั
คาเมนและสมบัตสิ ่วนตัวอีกมากมายของพระองค์ อาทิ เตียงบรรทม
รถศึกและเก้าอี้ บรรลังก์ทองคําซึ่งภาพบนพนักเก้าอี้ โรแมนติกมาก เป็ น
ภาพของฟาโรห์ตุตนั คาเมนนัง่ อยู่บนเก้าอี้ และมเหสีของพระองค์กาํ ลังทา
นํ้ามันหอมให้ ทั้งคู่ใส่รองเท้าแตะคนละข้างอันแสดงถึงความรักอันลึกซึ้ ง นอกจากนี้ ท่านยังจะได้ชมสมบัติอนั
ลํ้าค่าอื่นๆ อีกจํานวนมาก เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ฝี มือประณีต สิ่งของทั้งหมดล้วนมีอายุเก่าแก่กว่า
3,300 ปี (ชมมัมมี่ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 และมันมี่ของกษัตริยท์ ้งั 11 พระองค์ ค่าเข้าชมไม่ได้รวมอยู่
ในรายการ ประมาณ 100 อิยปิ ต์ปอนด์)
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคารท้องถิ่น
บ่าย
นําทุกท่านขึ้ นชม ป้อมปราการ (Citadel) ซึ่งถูกสร้างขึ้ นโดย ผูน้ ําซาลาดินในปี ค.ศ.1176และเสร็จในปี ค.ศ.
1182 เพื่อใช้ในการต่อสูใ้ นสงครามครูเสด ซึ่งภายในสามารถชมที่พกั และที่ต้งั ของรัฐบาลในสมัยนั้น
ชมสุเหร่าแห่งโมฮัมเม็ดอาลี ซึ่งเริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ.1857 ออกแบบโดยสถาปนิ กชาว
กรีกตามแบบอย่างออตโตมันหรือตุรกีในปั จจุบนั ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึ่งเป็ นของขวัญในการ
แลกเปลี่ยนกับอนุ สาวรียป์ ลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเสสที่ 2 เพื่อเป็ นการสร้างสัมพันธไมตรีอนั ดีระหว่าง
อียิปต์และฝรัง่ เศส พร้อมทั้งจะได้ชมวิวเมืองไคโรจากมุมสูงอิสระเลือกซื้ อสิ้ นค้าพื้ นเมืองมากมายที่ “ตลาดข่าน
เอลคาลีล”ี ตลาดสําคัญทางการค้าขายของพื้ นเมืองและแหล่งสินค้าที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงไคโร ท่าน
สามารถเลือกซื้ อของพื้ นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นขวดนํ้าหอมที่ทาํ ด้วยมือ สินค้าต่างๆ เครื่อง
ทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึกแบบพื้ นเมือง
คํา่
บริการอาหารคํา่ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น / หลังจากนั้น นําท่านเดินทางสูส่ นามบินไคโร
23.30 น.
เหินฟ้ าสูก่ ลับประเทศไทย โดยเทีย่ วบินที่ MS 960 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั ่วโมง)
วันที่แปดของการเดินทาง
สนามบินสุวรรณภูมิ
13.00 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ และ ความประทับใจมิรลู ้ ืม
******************************************

รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้ นอยู่กบั สายการบินโดยจะยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ

ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักเดียว เพิม่

อัตราค่าบิรการ :
27 ก.ย.-04 ต.ค.

56,999 บาท
52,999 บาท
49,999 บาท
6,000 บาท

อัตราค่าบิรการ : 09-16 / 10-17 ส.ค.

ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักเดียว เพิม่

57,999 บาท
53,999 บาท
50,999 บาท
6,000 บาท

อัตราค่าบิรการ : 16-23 / 17-24 / 18-25 / 19-26 / 22-29 ต.ค.
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
59,888 บาท
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
55,888 บาท
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
53,888 บาท
พักเดียว เพิม่
6,500 บาท
อัตราค่าบิรการ : 08-15 / 22-29 พ.ย. / 04-11 / 05-12 ธ.ค.
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
60,888 บาท
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
56,888 บาท
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
54,888 บาท
พักเดียว เพิม่
7,000 บาท
อัตราค่าบิรการ : 25 ธ.ค.-01 ม.ค. / 26 ธ.ค.-02 ม.ค. / 27 ธ.ค.-03 ม.ค.
28 ธ.ค.-04 ม.ค. / 29 ธ.ค.-05 ม.ค. / 30 ธ.ค.-06 ม.ค. / 31 ธ.ค.-07 ม.ค.
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
62,888 บาท
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
57,888 บาท
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
55,888 บาท
พักเดียว เพิม่
7,500 บาท
** กรณีมไี ฟล์เดินทางต่อหลังจากกรุป๊ กลับมาทันที กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ความสะดวกในการเดินทางของท่าน **

อัตราค่าบริการนี้ รวม

เด็กที่อายุ เกิน 6 ขวบ บังคับต้องเสริมเตียงค่ะ

1. ค่าตัว๋ เครื่องบินโดยสารไป-กลับ กรุงเทพ–ไคโร–อาบูซิมเบล– อัสวาน// ลุกซอร์-คโร–กรุงเทพ ชั้นประหยัด
โดยสายการบิน อียิปต์แอร์
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
3. ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่านในโรงแรมระดับ 5 ดาว ตามทีร่ ะบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้ น 2 คืน และบนเรือ 3 คืน
4. ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชาํ นาญเส้นทาง
5. ค่าอาหารทุกมื้ อที่ระบุตามรายการ
6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
7. ค่าวีซ่าประเทศอียิปต์ (สําหรับผูถ้ ือหนังสือเดินทางไทย)
8. ค่าบริการนําทัวร์โดยมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทยมืออาชีพผูช้ าํ นาญเส้นทาง

9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบตั ิเหตุสาํ หรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่ งของสัญญา

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าจัดทําหนังสือเดินทาง
2. ค่าภาษีมูลค่า 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
3. ค่าขี่อฐู ,ค่าเข้ามุดลงไปในปิ รามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมมี่11 พระองค์ที่พิพิธภัณฑ์ฯ และรายการอืน่ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเช่น ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,ค่าอาหาร-เครื่องดื่มสัง่ พิเศษนอกเหนื อรายการ,มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถในอียปิ ต์ โดยเฉลี่ย 3 และ 2 ยูเอสดอลล่าร์ / ต่อท่าน / ต่อวัน ตามลําดับ ฯลฯ ค่า
ทิปแก่พนักงานบนเรือท่านละ 2 ยูเอสดอลล่าร์ ต่อวัน และ ค่าทิปต่างๆ ทีร่ ะบุไว้ในรายการ
เงื่อนไขการชําระเงิน
ทางบริษัทจะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 10,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่ งท่านสําหรับการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บ
ทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจําทั้งหมด
การยกเลิก
- การยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
- หากลูกค้าท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุ มตั ิ ลูกค้าต้องชําระค่ามัดจําที่ 10,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานฑูตฯ เรียก
เก็บ

